তথ্য প্রযুক্তি ইনক্তিক্তিউি
ঢাকা ক্তিশ্বক্তিদ্যালয়, ঢাকা - ১০০০
প্রক্তিক্ষণ ককার্সে ভক্ততের তথ্যািলী
১। ককার্সের সংক্তক্ষপ্ত ক্তিিরনঃ
❖
❖
❖
❖
❖

Office Application for Smart Office

MATLAB, OriginPro and LaTeX
Web Design using HTML, CSS and JavaScript

Web Programming using PHP and MySQL
Mobile Application Development using Android

২। ককার্সের কেয়াদ্: ১০ সপ্তাহ (৩ক্তদ্ন/সপ্তাহ), সিের্োি ক্লাস ৩০ ক্তদ্ন, ক্লার্সর সেয়: ১ঘন্টা ১৫ ক্তেক্তনি / ক্তদ্ন
৩। আর্িদ্র্নর কিষ তাক্তরখ: ১১ কসর্েম্বর, ২০২২
৪। ক্লার্সর সেয়সূচী:
গ্রুপ



িক্তনিার-কসােিার-িুধিার

গ্রুপ

রক্তিিার-েঙ্গলিার-িৃহস্পক্ততিার

১

০২:০০ – ০৫:০০ িা

১

০২:০০ – ০৫:০০ িা

২

০৫:০০ – ০৮:০০ িা

২

০৫:০০ – ০৮:০০ িা

উর্েক্তখত সেয়সূচীর েধয কথ্র্ক প্রক্ততক্তি গ্রুর্পর জনয ১ ঘন্টা ১৫ ক্তেক্তনর্ির একক্তি স্লি ক্তনধোরণ কর্র ক্তিক্ষাথ্েীর্দ্রর্ক েুর্ ার্ ার্নর োধযর্ে
জাক্তনর্য় কদ্য়া হর্ি।

৫। ভক্ততের কযাগ্যতা : সকল ক্তিক্ষাথ্েীর্ক কেপর্ক্ষ H.S.C পাি হর্ত হর্ি।
৬। ক্তনয়োিলী: অনলাইর্ন অথ্িা অ লাইর্ন ভক্ততের আর্িদ্ন করা যার্ি। অনলাইর্ন আর্িদ্র্নর সেয় ভক্ততেচ্ছুক ক্তিক্ষাথ্েীর্ক
http://admission.iit.du.ac.bd/sc-portal ওর্য়ি ক্ত কানায় এইচ,এস,ক্তস েূল সনর্দ্র স্ক্যান কক্তপ, সদ্য কতালা পাসর্পািে আকার্রর ছক্তি
এিং ক্তসগ্র্নচার্রর স্ক্যান কক্তপ রর্ের ক্তনধোক্তরত জায়গ্ায় আপর্লাড করর্ত হর্ি। এরপর অনলাইন ক্তসর্িেক্তি একক্তি কপর্েন্ট কগ্িওর্য়র্ত ক্তনর্য় যার্ি
কযখার্ন কোিাইল িযাংক্তকং (ক্তিকাি, রর্কি ইতযাক্তদ্) অথ্িা কেক্তডি কার্ডের োধযর্ে ভক্ততে ক্ত জো ক্তদ্র্ত হর্ি। কপর্েন্ট সম্পন্ন হর্ল একক্তি োক্তন ক্তরক্তসে
প্রদ্ান করা হর্ি কযক্তি ডাউনর্লাড কর্র ক্তপ্রন্ট কনয়া যার্ি।
অ লাইর্ন ভক্ততের কক্ষর্ে http://www.iit.du.ac.bd/training_programs_first ওর্য়ি ক্ত কানা হর্ত কাক্তিত ককার্সের ভক্ততে েে
ডাউনর্লাড কর্র যথ্াযথ্ভার্ি পূরণ কর্র সকাল ১০:০০ হর্ত রাত ৮:০০ িার ের্ধয তথ্য প্রযুক্তি ইনক্তিক্তিউর্ির অক্ত স রুে - এ েে জো কদ্য়া
যার্ি। র্েের সার্থ্ সকল ক্তিক্ষাথ্েীর্ক এইচ.এস.ক্তস েূল সনর্দ্র র্িাকক্তপ এিং পাসর্পািে আকার্রর ২ কক্তপ ছক্তি জো ক্তদ্র্ত হর্ি। ভক্ততের পূর্িেই ভক্ততে
সংোন্ত সকল তথ্য ককাসে অক্ত স হর্ত কজর্ন কনওয়ার জনয অনুর্রাধ করা হল। উর্েখয কয, প্রক্তত িযার্চ নূনযতে ক্তিক্ষাথ্েীর সংখযা পূরণ হওয়া সার্পর্ক্ষ
ক্লাস শুরুর এক সপ্তাহ আর্গ্ ক্তিক্ষাথ্েীর্ক কোিাইল ক ার্নর োধযর্ে অিক্তহত করা হর্ি।
৭। ককাসে ক্ত :
❖ Office Application for Smart Office: ৫,০০০/- িাকা
❖ MATLAB, OriginPro and LaTeX: ৮,০০০/- িাকা
❖ Web Design using HTML, CSS and JavaScript: ৭,২০০/- িাকা
❖ Web Programming using PHP and MySQL: ৭,২০০/-িাকা
❖ Mobile Application Development using Android: ১২,০০০ িাকা
অক্ত স রুে : ২য় তলা, তথ্য প্রযুক্তি ইনক্তিক্তিউি, ঢাকা ক্তিশ্বক্তিদ্যালয়
কযাগ্ার্যাগ্ঃ ০১৯৮০৫৮৭২৭১, ০১৭১৬৭৭০৭১৪, ০১৭৭৯৪৮২৯৯৪
ই-কেইলঃ iit@du.ac.bd ওর্য়িঃ http://www.iit.du.ac.bd
পক্তরচালক
তথ্য প্রযুক্তি ইনক্তিক্তিউি
ঢাকা ক্তিশ্বক্তিদ্যালয়

