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তোক্তিখঃ ২৫.০৯.২০২২ক্তরঃ 

 

প্রক্তিক্ষণ সংক্রোন্ত ভক্ততি ক্তিজ্ঞক্তি’ জুলোই-ক্তিযসম্বি’২০২২ 

 

তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিভোযগি আওতোধীন িোংলোযেি কক্তিউটোি কোউক্তিল, খুলনো আঞ্চক্তলক কো িোলযেি ক্তনম্নিক্তণ িত প্রক্তিক্ষণ 

যকোস িসমূযে ভক্ততি কো িক্রম চলযে। িক্তণ িত ভক্ততিি য োগ্যতোসিন্ন আগ্রেী প্রোর্থীযেিযক প্রযেোজনীে কোগজপত্র সে অক্ততসত্তি ভক্ততি কো িক্রম 

সিোেন কিোি জন্য অনুযিোধ জোনোযনো েযলো।  

 

SL 
Course Name 

Min 

Requirements 

Duration 

(Class) 

Course 

Fee (TK) 
Shift 

1. BASIC COMPUTER(ICAP) 

SSC 

28 (84 hr) 2,000/2,500 Day/ Eve 

2. BASIC COMPUTER(ICAP) 

 + C programming 
38 (118 hr)) 2,300/ 2,600 Day/ Eve 

3. C programming 10 (30 hr) 600 Day/ Eve 

4. Python programming for all 15 (45 hr) 1,000/1,500 Day/ Eve 

5. Diploma in ICT(DICT) 

HSC 

78 (312 hr) 7,500 Day/ Eve 

6. Women Entrepreneurship  4 (12 hr) Free Day/ Eve 

7. Geographic Information System 

(GIS) 
25 (75 hr) 2,500 Day/ Eve 

8. Course on Digital Marketing 

HSC and 

 Basic 

Computer 

skills 

40 (120 hr) 3,500 Day/ Eve 

9. Professional Course on Web page 

design 
30 (90 hr) 2,500/3,000 Day/ Eve 

11. Graphics & Multimedia Design 40 (120 hr) 3,500 Day/ Eve 

10. IT Security & Technology 

Awareness 
10 (30 hr) 1,000/1,500 Day/ Eve 

12. Professional course on Robotics & 

Internet of Things (IoT) 
40 (120 hr) 3,500 Day/ Eve 

13. Freelancing Skills, Techniques and 

Communicative English 
30 (90 hr) 2,500 Day/ Eve 

      ক্তি:দ্র:  যকোক্তভি-১৯ অর্থিো এ ধিযণি প্রক্ততকূল পক্তিক্তিযত অনলোইযন প্রক্তিক্ষণ গ্রেণ কিো েযি। 
 
 

সুক্তিধোসমূে:  

• অতযোধূক্তনক কক্তিউটোি ল্যোযি েক্ষ ও অক্তভজ্ঞ প্রক্তিক্ষযকি মোধ্যযম েোযত-কলযম প্রক্তিক্ষণ 

• প্রযতযযকি জন্য পৃর্থক পৃর্থক কক্তিউটোযি প্রক্তিক্ষণ গ্রেণ ও যকোস ি যিযে সনেপত্র ক্তিতিণ;  

• ক্তিনোমূযল্য আপ্যোেন ও সকল প্রক্তিক্ষণ উপকিণ(ব্যোগ,ম্যনুেোল, স্নোক্স) প্রেোন 

ভক্ততিি ক্তনেমোিলী: 
 

• ভক্ততিি সমে ক্তনধ িোক্তিত ক্তি’সে সি িযিে ক্তিক্ষোগত য োগ্যতোি সনেপত্র/নম্বিপযত্রি  

অনুক্তলক্তপ, জন্ম ক্তনিন্ধন/জোতীে পক্তিচে পযত্রি কক্তপ, সদ্য যতোলো ১ কক্তপ পোসযপ িোট সোইযজি েক্তি আনযত েযি। 

                           

 

 

  আঞ্চক্তলক পক্তিচোলক 

িোংলোযেি কক্তিউটোি কোউক্তিল 

আঞ্চক্তলক কো িোলে, খুলনো। 

 

 


