
 

     

 

                     

যকাযী অর্ থায়নন ন্যূনতভ ফপ প্রদান কনয প্রফক্ষনেয সুনমাগ    

তথ্য ও যমাগানমাগ প্রযুফি ফফবানগয অধীন ফাাংরানদ াই-যেক াকথ কর্তথনক্ষয ফযচারনায় 

যখ কাভার আইটি যেফনাং এন্ড ইনফকউনফন যন্টায, নানোয কভ থসূফচয উনেনগ  প্রফক্ষনেয ভাধ্যনভ ফিল্যান্সায ততফযয উনেনে 

আগ্রী প্রার্ীনক অনরাইন/যাফয আনফদননয আফান জানাননা মানছেঃ 

 

কভ থসূফচয  উনেেেঃ  

তথ্য ও যমাগানমাগ প্রযুফি ফফবানগয অধীন ফাাংরানদ াই-যেক াকথ কর্তথনক্ষয ফযচারনায় যখ কাভার আইটি যেফনাং এন্ড ইনফকউনফন যন্টায, নানোয কভ থসূফচয 

উনোনগ প্রফক্ষনেয ভাধ্যনভ ফিল্যান্সায ততফযয উনেনে আগ্রী ফফক্ষত যফকায তরুে ও তরুেীনদয দক্ষতা বৃফি এফাং ফিল্যাফন্সাং/ আইটি যায় আগ্রী উনোিা যদয জন্য 

ইনফকউনফন/প্রাফতষ্ঠাফনক অফকাঠানভাগত সুফফধা সৃফি।  

 

প্রফক্ষনেয স্থানেঃ যখ কাভার আইটি যেফনাং এন্ড ইনফকউনফন যন্টায, নানোয, ফড় ফযপুয, পুযাতন যজরখানা। 

প্রফক্ষনেয রক্ষভাত্ােঃ ২০১৮ ানরয ভনধ্য ১৯ টি ব্যানচ যভাে ৪৮০ জনযক প্রফক্ষে প্রদান কযা নফ।    

প্রফক্ষে ফফলয়েঃ  

ক্র

ফভ

ক  

ফফলয় যভাে ঘণ্টা 

 

 

প্রার্ীয 

াংখ্যা 

(জন) 

যভাে 

যকা থ 

ফপ  

যকায  

কর্তথক 

বর্তথফক  

প্রফক্ষোর্ী  

কর্তথক   প্রনদয় 

ফপ  

ফাস্তফায়নকাযী প্রফতষ্ঠান ও  

যপাকার নয়ন্ট  

১ গ্রাফপক্স ফিজাইন  

যফফক কফিউোয 

এন্ড 

কফভউফননকন  

ইাংফর যকা থ 

কর ফফলনয়য 

জন্য আফফেক 

১২০ 

 

১৫০ ৬৭৮০/- ৬১০২/- ৬৭৮/- জনাফ, উৎর কুভায যকায,  

যভাফাইরেঃ ০১৭১২-৪২১৬৪৯  

বার্চ থয়ার ফিফজোর যেকননারফজ 

ফরেঃ,  

২ 

 

 কফিউোয  

াি থওয়ূায এন্ড  

যনেওয়াফকথাং  

োফরশুে 

১২০ 

 

১৫০ ৮২১৫/- ৭৩৯৪/- ৮২১/- জনাফ, যভােঃ কাভরুজ্জাভান, 

যভাফাইরেঃ ০১৭৭৪-৭৫১০৫৫ 

ফফফিনেক াফব থন ফরেঃ 

৩ ওনয়ফ ফিজাইন  

এন্ড  

যিনবরনভন্ট 

১২০ 

 

১২৫ ৭৩১৫/- ৬৫৮৪/- ৭৩১/- জনাফ, যভােঃ ফপকুর ইরাভ, 

যভাফাইরেঃ ০১৭৩৮-৪৪২৩৭৭ 

ই-যজনানযন ফরেঃ 

 

তথাফরীেঃ  

 ২য় ধান ফফে থত ৩টি যকান থয জন্য যভাে ১১টি ব্যনচ আগাভী ১৫/১২/১৭ ইাং নত ম থায়ক্রনভ প্রফক্ষে প্রদান শুরু কযা নফ। এ রনক্ষূ যমাগ্যতা িন্ন প্রার্ীনক 

অনরাইনন goo.gl/oUioxq ফরাংক এয ভাধ্যনভ আনফদন কযনত নফ অর্ফা যখ কাভার আইটি যেফনাং এন্ড ইনফকউনফন যন্টায, নানোয কূািান নত 

আনফদন পযভ াংগ্র, পূযে এফাং জভা ফদনত নফ।  

 আনফদন গ্রে ও জভাদাননয ভয়েঃ ২৫/০৯/১৭ যর্নক ১৫/১১/১৭ তাফযখ ম থন্ত  

 যাফয আনফদননয ভয় কার ১০ ঘটিকা যর্নক ফফকার ৫ ঘটিকা।  
 প্রার্ীনক এইচএফ ফা ভভাননয া নত নফ। ভফরা প্রফক্ষোর্ীনদয অগ্রাফধকায যদয়া নফ।  

 প্তান ৩ফদন, প্রফত ক্লা ৩ ঘণ্টা, যভাে ৪০ ফদন।   
  প্রফক্ষোর্ী ৩টি যকা থ ১ভ, ২য় ও ৩য় তাফরকা অনুমায়ী ছন্দ কযনফ।  

 ফাছাই যনল যভৌফখক যীক্ষায ভাধ্যনভ উযুি প্রফক্ষোর্ী ফনফ থাচন কযা নফ। 
 একজন প্রফক্ষোর্ী যমাগ্যতায ফবফিনত ৩টি যকান থয ভনধ্য একটি ফফলনয় ভননানীত নফ।  
 ১ভ ধান যম কর প্রফক্ষোর্ী প্রফক্ষে গ্রে কযনছ য কর প্রফক্ষোর্ী ২ য় ধান আনফদন কযনত াযনফ না।  

 প্রফক্ষোর্ী ফনফ থাচননয যক্ষনত্ কর্তথনক্ষয ফিান্ত চূড়ান্ত ফনর গণ্য নফ। 

 

 

 

যখ কাভার আইটি যেফনাং এন্ড ইনফকউনফন যন্টায, নানোয 

ফাাংরানদ াই-যেক াকথ কর্তথক্ষ  

তথ্য ও যমাগানমাগ প্রযুফি ফফবাগ 

িাক, যেফরনমাগানমাগ ও তথ্যপ্রযুফি ভন্ত্রোরয় 

আইফটি োওয়ায (১০ভ তরা)  

আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 
www.bhtpa.bd                                                                            

 

                                                                                              

 

https://goo.gl/oUioxq
http://www.bhtpa.bd/

