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“C Programming for Young Learners” – িশ ণ কােস ভিত িব ি  

বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস), আ িলক কাযালয়, িসেলট ২০২১-২০২২ অথবছেরর আওতায় ত ণ 
িশ াথ েদর জ  “C Programming for Young Learners” িশেরানােম ১০ িদন াপী এক  িশ ণ 
কাস চা  কেরেছ। িশ ণ কাস  আগামী ০৯.০৬.২০২২ তািরখ (স া )  হেব এবং আেগ আসেল আেগ 

পােব িভি েত যা তা যাচাই সােপে  ভিত হণ করা হেব। িশ ণ কাস র িব ািরত িববরণ িন প:- 

কােসর িশেরানাম : C Programming for Young Learners 
িশ ণাথ র 
যা তা 

: 
স  এস.এস.িস/এইচ.এস.িস পাশ অথবা এইচএসিস অ য়নরত/পরী ায় 
অবতীণ/পরী াথ  িশ াথ  (িব ান িবভােগর ছা -ছা ীেদর অ ািধকার দয়া হেব) 

কাস িফ : ৬০০.০০ টাকা (এককালীন পিরেশাধেযা ) 
কােসর ময়াদ : দিনক ৩ ঘ া হাের মাট ১০ িদন (সরকাির র িদন তীত) 
িশ েণর সময় : র ২:০০ টা-৫:০০টা পয  (িদবা) (১০ িমিনেটর চা-না ার িবরিতসহ) 

আসন সং া : ২০  ( েত েকর জ  এক  কের কি উটার িবধাসহ) 
িশ েণর ান : বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, আ িলক কাযালয়, িসেলট-এর িশ ণ াব 

কাস মিডউল : Syntax, Statement, Variables, Operators, Conditional Logic, 
Loops, Array, Functions, Etc. and project work. 

িবিসিস হেত েদয় : 
িবনা ে  িশ ণ উপকরণ ( াগ, খাতা, কলম, বই), সফলভােব উ ীণ 

িশ ণাথ েদর িবিসিস ক ক সনদপ  দান করা হেব। 
 

আ হী িশ ণাথ েদর ক আগামী ০৮-০৬-২০২২ি : তািরেখর মে  ই কিপ পাসেপাট আকােরর ছিব, SSC 
পােশর সনদপ  (স  এসএসিস পাশ/স কারী হেল েবশপ  ও ন রপ )-এর অ িলিপসহ বাংলােদশ 
কি উটার কাউি ল, আ িলক কাযালয়, িসেলেট যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ জানােনা হ’ল। 

 

  
মা: আ ল হা ান চৗ রী 

আ িলক পিরচালক, িবিসিস, িসেলট। 
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