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প্রোগ্রোমেবল লজিক কমরোলোমেে (পিএলপি) প্েৌপলক পবষয়গুমলো : 

2.1 পিএলপি িংজ্ঞোপয়ত কে। 

2.2 কম্পিউটোে এবং পিএলপিে েমযে িোর্ থকে উমেখ কে। 

2.3 েোইমরোকমরোলোে এবং পিএলপিে েমযে িোর্ থকে উমেখ কে। 

2.4 একটট উিোদোন যো একটট িোযোেণ পিএলপি ততপে কে। 

2.5 পিএলপিে স্থোিতে বণ থনো কে। 

2.6 িোযোেণ PLC এে কনপিগোমেশন উমেখ কে 
 

 পিএলপি িংজ্ঞোপয়ত করুন। 

একটট পিএলপি (প্রোগ্রোমেবল লজিক কমরোলোে) এেন একটট পিভোইি যো উদ্ভোপবত হময়পিল  

 প্েপশন পনয়ন্ত্রমণে িনে রময়োিনীয় রপেক পেমল িোপকথট রপতস্থোিন করুন। দে  

 পিএলপি তোে ইনিুট প্দমখ এবং তোমদে অবস্থোে উিে পনভথে কমে কোি কমে  

 এে আউটিুট চোল/ুবন্ধ। বেবহোেকোেী একটট প্রোগ্রোমে রমবশ কমে, িোযোেণত িফ্টওয়েোমেে 

েোযেমে  কোম্পিত িলোিল প্দয়।  

 কম্পিউটোে এবং পিএলপিে েমযে িোর্ থকে উমেখ কে। 

পিএলপি: 

পশল্প িপেমবমশ কোি কমে  

পিএলপি পেমল েই যুজিমত প্রোগ্রোে কেো হয়  

প্কোন কীমবোিথ, পিপি ড্রোইভ, েপনটে বো পিস্ক ড্রোইভ প্নই  

ইনিুট এবং আউটিুট পিভোইমিে িনে প্যোগোমযোগ প্িোটথ এবং টোপে থনোল েময়মি  

পিপি: 

প্যমকোমনো রমে একমযোমগ একোপযক প্রোগ্রোে চোলোমত িক্ষে।  

পকিু পনে থোতোে িিটওয়েোে এবং ইন্টোেমিি কোিথ িোওয়ো যোয় যোমত একটট পিপি একটট পিএলপিে কোি 

কেমত িোমে।  

দ্রুত তর্ে রজরয়োকেণ  

িহি কোস্টেোইমিশন  

অনেোনে পিমস্টমেে িোমর্ িেোিপে তর্ে পবপনেয়  



 েোইমরোকমরোলোে এবং পিএলপিে েমযে িোর্ থকে উমেখ কে। 

@ পিএলপি প্রোগ্রোপেং হল েই টোইি প্রোগ্রোপেং এবং এটট িহি।  

   

@ েোইমরোকমরোলোে প্রোগ্রোপেং হেোন্ড প্কোপিং প্রোগ্রোমেে উিে পনভথে কমে, এবং এটট এত কটিন।  

@ পিএলপি েূলত যন্ত্রিোপত পনয়ন্ত্রমণে িনে পশল্প বেবহোমেে িনে।  

@ েোইমরোকমরোলোে প্য প্কোন যেমনে অেোপিমকশমনে িনে বেবহোে কেো প্যমত িোমে।  

@ পিএলপি হল একটট অিীে রিোপেতমযোগে ইনিুট বো আউটিুট লজিক কমরোলোে  

 যো িোযোেণত একটট বপহেোগত পিপি প্রোগ্রোমেে িোমর্ প্রোগ্রোে কেো হয়।  

@ েোইমরোকমরোলোে একটট অিীে রিোপেত ইনিুট বো আউটিুট লজিক কমরোলোে নয়।  

 একটট উিোদোন যো একটট িোযোেণ পিএলপি ততপে কে। 

প্রোগ্রোেমযোগে লজিক কমরোলোেগুপলে পতনটট উিোদোন েময়মি। এই পতনটট পিএলপি উিোদোন 

হল: রমিিে, পবদুেৎ িেবেোহ, এবং একটট ইনিুট/আউটিুট (I/O) পবভোগ। রমিিে, বো পিএলপি 

পিমস্টমেে েজিষ্ক, একটট কটিন অবস্থো পিভোইি যো একটট পবি্তৃত va িঞ্চোলমনে িনে পিিোইন 

কেো হময়মি|একটট পিএলপি েূলত একটট েোইমরো কম্পিউটোে যো হোিথওয়েোে এবং 

িিটওয়েোে পনময় গটিত। রযোন উিোদোন হল: 

 িোওয়োে িোিোই েপিউল 

 ইনিুট েপিউল 

 প্কন্দ্রীয় রজরয়োকেণ ইউপনট 

 আউটিুট েপিউল 

 িিটওয়েোে 



 

ক) িোওয়োে িোিোই েপিউল: 

িোযোেণত ইনিুট আউটিুট েপিউলগুপলে িনে 24V পিপি এবং রমিিমেে িনে 5V 

পিপি রময়োিন। িোযোেণত পবদুেৎ িেবেোহ পিএলপিে অপবমেদে অংশ। িোওয়োে িোিোই 

ইউপনট স্টেোন্ডোিথ প্েকটটিোয়োে িোপকথট বেবহোে কমে 120/230 V এপি লোইন 

প্ভোমেিমক 24 VDC বো 5V DC এে স্টেোন্ডোিথ িোিোইমত রূিোন্তে কমে 

খ) ইনিুট েপিউল 

  ইনিুট পিভোইিগুপলে েমযে েময়মি িুশ প্বোতোে, প্িন্সে, প্িোমটপন্টওপেটোে, প্রিোে 

িুইচ। ইনিুট েপিউলটটে কোি হল ইনিুট পিভোইি প্র্মক পনম্ন িমেে লজিক 

প্ভোমেি িয থন্ত উচ্চ প্ভোমেিগুপল প্গোিন কেো যো CPU রজরয়োকেমণে িনে 

অভেন্তেীণভোমব বেবহোে কমে। 

ইনিুট েপিউল এনোলগ ইনিুট এবং পিজিটোল ইনিুট উভয় রজরয়ো কেমত িোমে। 

পশমল্প পিজিটোল ইনিুট প্বপশ িিন্দ কেো হয়। 

 

ঘ) প্কন্দ্রীয় রজরয়োকেণ ইউপনট 

প্কন্দ্রীয় রজরয়োকেণ ইউপনট পিএলপি -ে েমযে িেি জরয়োকলোি পনয়ন্ত্রণ কমে এবং 

রজরয়ো কমে এবং তোই পিএলপিে েজিষ্ক বলো হয়। পিপিইউ স্থোনীয় এবং দেূবতী 

ইনিুট/আউটিুট পবভোমগে িোমর্ পবপভন্ন গোপণপতক এবং প্িটো েেোপনিুমলশন িোংশন 

িিোদন কেমত িোমে। 

উিেন্তু, রমিিে একটট বেজিগত কম্পিউটোে, পেমেোট ইনিুট/আউটিুট, অনেোনে 

পিএলপি এবং প্িপেমিেোল পিভোইমিে িোমর্ ইন্টোেমিমিে িনে রময়োিনীয় অমনক 

প্যোগোমযোমগে কোি িিোদন কেমত িোমে 

পিপিইউ এে কোি হল: 



এটট পবপভন্ন প্িজন্সং পিভোইি এবং িুইচ প্র্মক ইনিুট গ্রহণ কমে 

এটট বেবহোেকোেী প্রোগ্রোে চোলোয় 

এটট িেঞ্জোে বো রজরয়োটটে িপেচোলনো পনয়ন্ত্রমণে িনে পবপভন্ন পিদ্ধোন্ত প্নয় 

এটট পবপভন্ন গোপণপতক এবং প্িটো েেোপনিুমলশন িোংশন িিোদন কেমত িোমে 

এটট পবপভন্ন প্লোি কমরোল পিভোইি প্যেন পেমল কময়ল এবং প্িোমলনময়িগুপলমত িংপিষ্ট 

আউটিুট পিগনেোল িেবেোহ কমে 

e) আউটিুট েপিউল 

আউটিুট পিভোইমি কন্টোক্টে কময়ল, প্িোমলনময়ি কময়ল, লেোি ইতেোপদ র্োমক। 

গ) এনোলগ ইনিুট েপিউল 

এিোপলক পিগনেোল িে থ এনোলগ পিভোইি প্যেন তোিেোত্রো প্িন্সে, প্রিোে প্িন্সে 

ইতেোপদ পিজিটোল পিগনেোমল এপিপি (এনোলগ -পিজিটোল কনভোটথোে) বেবহোে কমে 

রূিোন্তে কেমত বেবহৃত হয়। এনোলগ পিগনেোল 0-12 V এে প্েমঞ্জে প্ভোমেি বো 5-

20 mA এে প্েমঞ্জে কোমেমন্টে েমযে িপেবপতথত হয়। কোমেন্ট বো প্ভোমেমিে এই 

েোনগুমলো িূণ থিংখেো ভেোলুমত রূিোন্তপেত হয় (say16 bit word) 

পিজিটোল `পিগনেোল পিজিটোল ইনিুটমক 5V পিজিটোল পিগনেোমল রূিোন্তে কেমত 

বেবহৃত হয় যো CPU বেবহোেকোেী প্রোগ্রোে চোলোমনোে িনে অভেন্তেীণভোমব বেবহোে কমে। 

 Describe the Architecture of PLC 

 

 

 



                                                                         HOME WORK 

 Mention the configuration of typical PLC 

 (িোযোেণ PLC এে কনপিগোমেশন উমেখ কে) 

 

 


