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কমমুখী িশ া

কািশত: ২২ - জুলাই, ২০১৮ ১২:০০ এ. এম.

ক ািরয়ার

বতমান সমেয় কমমুখী িশ ার কান িবক  নই। কমমুখী িশ ার মাধ েমই বকার  িনরসণ স ব। বতমােন বশ

িকছু সরকারী ও বসরকারী িত ান এ িবষেয় িশ েণর ব ব া কেরেছ। এর মেধ  ড ােফািডল ই ারন াশনাল

েফশনাল িনং ইনি িটউট (দীি ) অন তম। আসুন জেন নই, িবিভ  কমমুখী কােসর িব ািরত। বাংলােদশ

কািরগির িশ া বাড অিধভূ  ৬ মাস ময়ািদ বিসক ড কােস চাইেল ◌্আপিনও পড়েত পােরন।

কাস েলা হেলা : কি উটার অিফস এি েকশন, ািফ  িডজাইন এ া  মাি িমিডয়া, হাডওয়ার এ া  নটওয়ািকং,

অেটাক াড, ইে িরয়র িডজাইন, মাবাইল ফান সািভিসং, কি উটার া ািমং, ডাটােবজ া ািমং ও এ াপােরল

মােচ াইিজং। এই কাস েলার িসেলবাস ণয়ন, পরী া িনয় ণ ও সািটিফেকট দান ভৃিত বাংলােদশ কািরগির

িশ া বাড কতৃক িনয়ি ত। সািটফাইড েফশনাল িশ কেদর সািবক ত াবধােন কাস েলা পিরচািলত হেয়

থােক।

সুেযাগ-সুিবধা : সাব িণক জনােরটর, পাঠাগার, অত াধুিনক যুি স  আ জািতকমােনর কি উটার ল াব সমৃ

সুিবশাল ক া াস যা ছা /ছা ীেদর িশ ার পিরেবশেক কের িনি ত ও যুগপেযাগী। কমব েদর জন  রেয়েছ

সা কািলন ােসর ব াব া। দীি  পিরচািলত িবিভ  িশ ন কােস দির  ও মধাবী ছা /ছা ীেদরেক ড ােফািডল

ফাউে শন বৃি  দান কের থােক। নু নতম এসএসিস পাশ য কান বয়েসর য কউ এই কাস েলােত ভিত হেত

পারেব । যাগােযাগ : ৬৪/৬, লকসাকাস, পা পথ (রােসল য়ার), কলাবাগান, ঢাকা। ফান: ০১৭১৩-৪৯৩২৬৭,

০২-৯১৩৪৬৯৫।

নাঈম খান

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক: েদশ

রায়। স াদক কতৃক াব জনক  িশ  পিরবার-এর সদস  িত ান যথা েম াব ি াস িল: ও জনক  িল: থেক মুি ত ও কািশত।
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