
Short Courses ( েময়ািদ িশ ণ) 
 

ইে াডাকশন টু কি উটার এি েকশন প ােকজ 
Introduction to Computer Application Package (ICAP) 
মাট সময়: ৮৪ ঘ টা (০৩ মাস ) 

মিডউল ১: কি উটােরর ধারনা ও কায ণালী 
মিডউল ২: অপােরিটং িসে েমর াথিমক ধারনা 
মিডউল ৩: MS-Word ব বহার কের ওয়াড েসিসং 
মিডউল ৪: MS-Excel ব বহার কের ডশীট িবে ষণ 
মিডউল ৫: MS-Access ব বহার কের ডটােবস ম ােনজেম ট 
মিডউল ৬: MS-PowerPoint ব বহার কের উপ াপনা 
মিডউল ৭: বিসক কি উটার হাডওয় ার ও াবল িটং 
মিডউল ৮: ই টারেনট ও ই- মইল 
মিডউল ৯: ইউিনেকাড বাংলা 

ােসর সময়সূিচ: 
১. সকাল ৯:৩০ হেত পরু ১২:৩০ পয  
২. পরু ২:০০ হেত িবেকল ০৫:০০ পয  
৩. স া ৫:৩০ হেত রাত ০৮:৩০ পয  

িত স ােহ িতন িদন কের। 

কাস িফ: 
 সকাল ও পরু ২,০০০/= 
 স া - ২,৫০০/= 

িশ াগত যাগ তা: 
 সবিন  HSC বা সমমান 
 
 

কি উটার বিসক - ৩ মাস ( ধমুা  নারী িশ ণাথীেদর জ ) 
Introduction to Computer Application Package (ICAP) 
মাট সময়: ৮৪ ঘ টা (০৩ মাস ) 

মিডউল ১: কি উটােরর ধারনা ও কায ণালী 
মিডউল ২: অপােরিটং িসে েমর াথিমক ধারনা 
মিডউল ৩: MS-Word ব বহার কের ওয়াড েসিসং 
মিডউল ৪: MS-Excel ব বহার কের ডশীট িবে ষণ 
মিডউল ৫: MS-Access ব বহার কের ডটােবস ম ােনজেম ট 
মিডউল ৬: MS-PowerPoint ব বহার কের উপ াপনা 
মিডউল ৭: বিসক কি উটার হাডওয় ার ও াবল িটং 
মিডউল ৮: ই টারেনট ও ই- মইল 
মিডউল ৯: ইউিনেকাড বাংলা 

ােসর সময়সূিচ: 
সকাল ৯:৩০ হেত পরু ১২:৩০ পয , স ােহ িতনিদন। 

কাস িফ: 
১,৫০০/= 

িশ াগত যাগ তা: 
 সবিন  HSC বা সমমান 



 
কি উটার হাডওয় ার ও নটওয়াক মইনেট া  এ ড াবল িটং 
Maintenance and Troubleshooting of Computer Hardware and Network 
মাট সময়: ৬০ ঘ টা (০২ মাস ) 

মিডউল ১: Introduction to computers, systems and peripherals 
মিডউল ২: Operating systems concept (DOS, Windows, Linux) 
মিডউল ৩: Boolean algebra, logic circuits, hardware components and ICs 
মিডউল ৪: Memory system and management 
মিডউল ৫: Hard disk maintenance and installations 
মিডউল ৬: Display and audio system 
মিডউল ৭: Power system and power protection 
মিডউল ৮: Peripheral devices 
মিডউল ৯: Computer network, communication system  
মিডউল ১০: Configuration of networking hardware and software (with practical 

networking) 
মিডউল ১১: Diagnostic software, virus protection and security issues 
মিডউল ১২: Trouble-shooting and maintenance procedures 

ােসর সময়সূিচ: 
িবকাল ৫:০০ হেত রাত ৮:০০ পয , স ােহ িতন িদন। 

কাস িফ: 
২,০০০/- 

িশ াগত যাগ তা: 
 সবিন  HSC বা সমমান 
 
 
ওেয়বসাইট িডজাইন ( ট এ ড) 
Website Design (Front End) 
মাট সময়: ১২০ ঘ টা (০৪ মাস ) 

মিডউল ১: নটওয়াক, ই টারেনট ও ওেয়ব-এর মৗিলক ধারণা 
মিডউল ২: এইচিটএমএল 
মিডউল ৩: িসএসএস 
মিডইল ৪: জাভা ি  
মিডইল ৫: বটু াপ 
মিডইল ৬: িপএসিড টু এইচিটএমএল 
মিডউল ৭: েজ  ওয়াক 

ােসর সময়সূিচ: 
িবকাল ৫:০০ - রাত ৮:০০, স ােহ িতন িদন। 

কাস িফ: 
৩,০০০/- 

 

িশ াগত যাগ তা: 
 সবিন  HSC বা সমমান 
 
 



যবু িশ ণাথীেদর জ  C া ািমং 
C Programming for Young Learners (C-PYL) 
মাট সময়: দিনক ৩ ঘ া হাের মাট ১০ িদন (সরকাির ছুিটর িদন ব তীত) 

িসেলবাস: 
Syntax, Statement, Variables, Operators, Conditional Logic, Loops, Array, Functions, 

Etc. and project work. 

ােসর সময়সূচী: 
পরু ২:০০ টা-৫:০০টা পয  (িদবা) (১০ িমিনেটর চা-না ার িবরিতসহ) 

কাস িফ:  
৬০০.০০ টাকা (এককালীন পিরেশাধেযাগ ) 

িশ াগত যাগ 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)। 

 

 

িতব ী ব ি েদর জ  জ রী কি উটার দ তা 
Essential Computing Skills for Persons with Disabilities (ECSD) 
মাট সময়: ৭২ ঘ া ( দিনক ৩ ঘ া হাের মাট ২৪ িদন) 

িসেলবাস: 
মিডউল ১: কি উটােরর ধারনা ও কায ণালী 
মিডউল ২: অপােরিটং িসে েমর াথিমক ধারনা 
মিডউল ৩: MS-Word ব বহার কের ওয়াড েসিসং 
মিডউল ৪: MS-Excel ব বহার কের ডশীট িবে ষণ 
মিডউল ৫: MS-PowerPoint ব বহার কের উপ াপনা 
মিডউল ৬: ই টারেনট ও ই- মইল 
মিডউল ৭: ইউিনেকাড বাংলা 

ােসর সময়সূচী: 
১. সকাল ৯:৩০ হেত পরু ১২:৩০ পয  
২. পরু ২:০০ হেত িবেকল ০৫:০০ পয  

কাস িফ:  
িবনামূেল  

িশ াগত যাগ তা:  
এস.এস.িস বা সমমান পাশ। 

 

  



িশ ণ িবধািদ: 
- ২০ জন িশ ণাথ র েত েকর জ  ১  কের কি উটার বহােরর িবধা 
- শীতাতপ িনয়ি ত আ িনক িশ ণ াব 

- িবনা ে  িশ ণ উপকরণ ( াগ, খাতা, কলম, বই) দান 
- সফলভােব উ ীণ িশ ণাথ েদর িবিসিস ক ক সনদপ  দান 
- আ হী িশ ণাথ েদরেক ই কিপ পাসেপাট আকােরর ছিব, িশ াগত যা তার 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। 

 

সকল িশ ণ কােসর বলায় েযাজ : 
১। ICAP, HMTS ও C-PYL িশ ণ কােস আেগ আসেল আেগ পােবন িভি েত ভিত হণ করা হেব। 
৩। ECSD িশ ণ কােস ভিতর জ  সমাজেসবা কাযালয় ক ক দ  িতবি তা সনদ/ বণ আইিড কাড দশন কর ত 

হেব। 
৪। সকল ে  পরী া/ভিতর েব িনজ িনজ যা তার মান প পরী া পােশর ল সনদপ , ছিবসহ আইিড (NID বা 

কেলজ/ িব িব ালয় ক ক দ  ছিবসহ আইিড কাড বা রিজে শন কাড/ পরী ার েবশপ ) দশন করেত হেব।  
৫। সকল িশ ণ কােসর ভিত িফ িবিসিস ক ক িনধািরত াংক িহসােব (একালীন/স ণ) জমা দান কের জমার রিশদ 

িবিসিস’ ত দশন বক রিজে শন ফরম সং হ করেত হেব। 
৬। রিজে শন ফরম দািখেলর সময় কাস িফ জমার ল রিশদ, এস.এস.িস ও এইচ.এস.িস ( েযাজ  ে ) পােশর 

সনদপে র অ িলিপ, ২( ই) কিপ পাসেপাট আকােরর ছিব ও শত ৪-এ বিণত পিরচয়পে র অ িলিপ দািখল করেত হেব। 
[িব: : রিজে শন শেষ অিফস হেত ভিত িফ’র াি  ীকারপ  সং হ করেত হেব। িশ ণ শেষ সনদপ  সং েহর 
জ  এই াি  ীকার প  সং ণ করেত হেব।] 

৭। সকল আসন সং া (২০জন) ণ হওয়া ােপে  িশ ণ র তািরখ পিরবিতত হেত পাের। 

অিফস হেত অিফস চলাকালীন সমেয় (০৮:০০-০৩:০০, -শিন ও সরকারী  তীত) যাগােযাগ কের অথবা 
sylhet.bcc.gov.bd বা bcc.sylhet.gov.bd কানায় িভিজট কের কােসর িব ািরত ত  জানা যেত পাের। 
 


