
বাঙ ভহাবফদযারয় 

কম্পিউটায বক্ষা ও প্রবক্ষণ 
WTL  দ্বাযা বযচাবরত 

(শ্চিভফঙ্গ যকারযয  অধীনস্ত) 

 

           তথ্য প্রমুশ্চিয মুরে দ্রতু অগ্রোভী বফরেয রঙ্গ দরে মভরারত ও বফরল করয ফততভান বক্ষায 

অনযতভ ভাধযভ বহসাবফ তথয প্রমুক্তিয ফযফহায (Smart classroom, Virtual class, Computer based 

laboratory, Computer based language lab, Computer based library operation etc.) ক্রভ 

ফৃক্তিয কাযরে বাঙ ভাবফদযাররেয ে মথ্রক  নাভভাত্র বপ মত একটি াটিতবপরকি মকা ত ও একটি  

বিরলাভা কম্পিউিায মকা ত ছাত্র/ছাত্রীরদয উায মদওো রেরছ  । 

 

ববতি: 

 প্রবত ফছয জরুাই ভারয ১৫ তাবযরেয  ভরধয অথ্ফা ভাবফদযাররে ববততয ভে কম্পিউিায মকার ত ববততয 

জনয আরফদন কযা মারফ । 

 

যমাগ্যতা:  

শুধুভাত্র বাঙ ভাবফদযাররে ববতত ওো বোথ্ীযা স্নাতক মকার তয ারথ্ ারথ্ কম্পিউিায মকা তটি 

অধযেন কযায ুরমাে ারফ । 

 

যকাবস িয যভয়াদ:  

মকার তয মভাি ভেকার 2 ফছয। 

           মবভস্টায - ১ ( ১ভ ফছয জরুাই মথ্রক জনু ম তন্ত) 

           মবভস্টায - ২ ( ২ে ফছয জরুাই মথ্রক ২ জনু ম তন্ত) 

 

যকাস ি বপ: 

      যসবভস্টায - ১:  ১২00/- (৩০০+৩০০ x ৩) মকা ত পী বযরারধয ভেূচী অনুমােী** 

      যসবভস্টায - ২:  ১২00 /- (৩০০+৩০০ x ৩) মকা ত পী বযরারধয ভেূচী অনুমােী** 

 

**যকাস ি পী বযবাবধয সভয়সূচী: 

      প্রথভ বকক্তি -৩০০ টাকা (জরুাই ভারয ১৫ তাবযরেয ভরধয / ববততয ভে বযরাধ কযরত রফ )   

      বদ্বতীয় বকক্তি -৩০০টাকা (অরটাফয ভারয ১৫ তাবযরেয ভরধয বযরাধ কযরত রফ )  

      তৃতীয় বকক্তি - ৩০০ টাকা ( জানুোবয ভারয ১৫ তাবযরেয ভরধয বযরাধ কযরত রফ )  

      চতুথ ি বকক্তি - ৩০০ টাকা (এবপ্রর ভারয ১৫ তাবযরেয ভরধয বযরাধ কযরত রফ )  

 

াঠ্যক্রভ: 

          যসবভস্টায -১: পান্ডারভন্টার ও অারযটিিং বরস্টভ (উইরন্ডাজ 7), এভএ অবপ ২007    (এভএ 

ওোিত, এভএ এরের, এভএ াওোয রেন্ট), পরিা এবিটিিং িুর (পরিা) বযশ্চজওনার পন্ট (ফািংরা) 

        যসবভস্টায - ২: মনিওোবকতিং, ওরেফ ব্রাউশ্চজিং মকৌর, ইন্টাযরনি এফিং ই মভইবরিং, ওরেফ-শ্চিবটিং িুর 

(এইচটিএভএর) ,স্ট্রাকচািত মপ্রাগ্রাবভিং বালা - "ব" 

 

যীক্ষা: 

প্রবত মবভস্টায মরল যীো ভাবফদযারে দ্বাযা বযচাবরত রফ । 

 

ংসাত্রদান: প্রবতটি মবভস্টারয পর বোথ্ীরদয ভূরযফান াটিতবপরকি প্রদান কযা রফ। 

যসবভস্টায - ১:  (Certificate in Computer Application) 

যসবভস্টায - ২:  (Diploma in Computer Application) 


