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কম্পিউটায প্রম্পক্ষণ যকাদ য বম্পতয ম্পফজ্ঞম্পি 
 

আইম্পটি প্রম্পক্ষদণয ভাধ্যদভ ভানফ িদ উন্নয়দনয রদক্ষে ফাাংরাদদ কম্পিউটায কাউম্পির (ম্পফম্পম্প), আঞ্চম্পরক কাম যারদয় 

চট্টগ্রাভ-এ জানুয়াম্পয -জুন ২০২৩ম্পরঃ যভয়াদদ ম্পনম্নম্পরম্পখত কভ যসূচী অনুমায়ী প্রম্পক্ষণ যকা য শুরু দত মাদে।  উি প্রম্পক্ষণ 

যকা যমূদয াস্থ্েম্পফম্পধ যভদন যাম্পয ল্যাদফ উম্পস্থ্ম্পতয ভাধ্যদভ প্রম্পক্ষণ প্রদান কযা দফ। উি প্রম্পক্ষণ যকা যমূদয াদবয 

ফম্পণ যত ম্পক্ষাগত যমাগ্যতায/অম্পবজ্ঞতা িন্ন আগ্রী প্রাথীদদযদক অম্পপ চরাকারীন ভদয় (০৯:০০-০৪:০০) ম্পনধ যাম্পযত যকা য ম্পপ 

জভা প্রদান পূফ যক বম্পতয ওয়ায জন্য আ্ান কযা মাদে। যকাদ যয ম্পফফযণ ম্পনম্নরুঃ 
 

ক্রঃ

নাং 
যকাদ যয ম্পদযানাভ ক্লাদয ভয়কার যকা য ম্পপ বম্পতযয যমাগ্যতা 

১ 

Introduction to Computer Application 

Packages and Unicode Bangla (ICAP) 

(84Hr) 

দুপুয  

০১:০০  ম্পফকার ০৪:০০ 
2000.00 H.S.C/ A Level  (Pass) 

২ 

Introduction to Computer Application 

Packages and Unicode Bangla (ICAP) 

(84Hr) 

ন্ধ্ো ০৪:৩০ যথদক যাত 

০৭:৩০ 
2500.00 H.S.C/ A Level  (Pass) 

৩ 
Professional Course on Graphics Design 

& Multimedia (GDM) (120 Hr)  

দুপুয  

০১:০০  ম্পফকার ০৪:০০ 
3500.00 H.S.C/ A Level  (Pass) 

৪ 
Professional Course on Digital 

Marketing (CDM) (120Hr) 

ন্ধ্ো ০৪:৩০ যথদক যাত 

০৭:৩০ 
3500.00 H.S.C/ A Level  (Pass) 

৫ 

Diploma in Information and 

Communication Technology (DICT) 

(312Hr) 

ন্ধ্ো ০৪:৩০ যথদক যাত 

০৮:৩০ 
7500.00 

H.S.C/ A Level/ 

Equivalent With basic 

Computer Knowledge 

 

যকাদ যয সুম্পফধাম্পদঃ 

১। প্রদতেক যকাদ য ছাত্র/ছাত্রীদদয জন্য ফই, খাতা, করভ ও ব্যাগ ম্পি। 

২। প্রদতেক ক্লাদ ম্পফযম্পতয ভয় ারকা চা-নাস্তায ব্যফস্থ্া আদছ। 

৩। প্রদতেকটি  ক্লারুভ ীতাত ম্পনয়ন্ত্রীত । 

৪। প্রদতেদকয আরাদা কম্পিউটায। 

৫। ভাম্পিম্পভম্পিয়া প্রদজক্টয এয ভাধ্যদভ ক্লা যনয়া য়। 

৬। যকা য যল ওয়ায য যকাম্পয াটি যম্পপদকট যদয়া য়। 
 

বম্পতযয জন্য প্রদয়াজনীয় িকুদভন্টঃ 

১। ফ যদল ম্পক্ষাগত যমাগ্যতায নদদত্রয পদটাকম্প।(ফ যম্পনম্ন এইচএম্প)  

২। জাতীয় ম্পযচয় ত্র অথফা জন্মম্পনফন্ধ্ন এয পদটাকম্প। 

৩। দ্য যতারা দুই কম্প াদাট য আকৃম্পতয যম্পিন ছম্পফ। 

৪। বম্পতয ম্পপ এককারীন জভা প্রদান/ম্পযদাধ কযদত দফ। 

 

[ম্পফঃদ্রঃ ম্পফস্তাম্পযত তদথ্যয জন্য অম্পপ চরাকারীন ভদয় (০৯:০০টা দত ০৪:০০টা) ভদধ্য ০২৪১৩৬০৪৪৫ ও ০১৭৩৩০৩৯৬৩১ নম্বদয অথফা 

যাম্পয যমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ জানাদনা ’র। কর যকাদ য যমাগ্যতা/অম্পবজ্ঞতা (প্রদমাজে যক্ষদত্র) থাকা াদদক্ষ আদগ আদর 

আদগ াদফন ম্পবম্পিদত অনুধ য ২০টি আদন বম্পতয গ্রণ কযা দফ।] 

 

তাম্পযখঃ ২৭.০২.২০২৩ম্পরঃ 

(প্রদক ঃ যভাঃ ম্পপদযাজ আরভ) 

আঞ্চম্পরক ম্পযচারক 

ফাাংরাদদ কম্পিউটায কাউম্পির 

আঞ্চম্পরক কাম যারয়, চট্টগ্রাভ। 



 


