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Ministry of Post, Telecom & IT

Training Schedule

Course Name Batch No

Diploma in ICT DICT-16 

BASIC COMPUTER 
ICAP-

221 
Diploma in Web 

Application 
Development 

DWAD-
03 

BASIC COMPUTER 
ICAP-

222 
Diploma in Digital 

Marketing 
DPDM-

05 

Diploma in ICT DICT-17 

BASIC COMPUTER 
ICAP-

223 

BASIC COMPUTER 
ICAP-

224 

Diploma in ICT DICT-17 

BASIC COMPUTER 
ICAP-

224 
 

1. Basic Computer:  Operating System, MS Office, MS 
troubleshooting, Internet
 

2. Diploma in ICT Modules: 
    (1) Basic Computer,                                       
    (3) Programming Language (C++/JAVA)  
    (5) Web development (HTML, CSS, 
     (7) Networking         (8) Project works 
 

3. Diploma in Digital Marketing
(1) Search Engine Optimization (SEO)     (2)  Social Media Marketing   
(3) Search Engine Marketing                     (4) Email Marketing   
(5) Affiliate Marketing                                  (6) Freelancing Techniques 
 

4. Diploma in Web Application Development Modules
   (1) Object Oriented programming
   (3) Web development (HTML, CSS, 
development     (5) Project works & 
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Batch No 
Duration 
(Hours) 

Admission 
Start Date 

Course 
Fee (TK) 

Starting 

 
312 

(6 month) 
01/08/19 7,500 15/01

84 
(3 month) 

20/08/19 2,500 2

312 
(6 month) 

01/08/19 7,500 1

84 
(3 month) 

01/10/19 2,000 25

312 
(6 month) 

25/08/19 7,500 15/0

 
312 

(6 month) 
01/08/19 5,000 15/04

84 
(3 month) 

01/10/19 2,500 1

84 
(3 month) 

01/10/19 2,000 0

 
312 

(6 month) 
01/08/19 7,500 15/0

84 
(3 month) 

01/10/19 2,500 2

Operating System, MS Office, MS Excel, Power Point, Hardware
troubleshooting, Internet 

                                               (2) Operating System,    
Language (C++/JAVA)          (4) Database (Oracle

HTML, CSS, PHP, Larval)      (6) Graphics Design,
Project works & Freelancing Techniques

Diploma in Digital Marketing Modules 
Search Engine Optimization (SEO)     (2)  Social Media Marketing   

(3) Search Engine Marketing                     (4) Email Marketing    
(5) Affiliate Marketing                                  (6) Freelancing Techniques 

. Diploma in Web Application Development Modules: 
programming (C++/Java)   (2) Database (Oracle

HTML, CSS, PHP, Larval, word press)    (4
Project works & Freelancing Techniques 

Computer Council 

Starting 
Date 

 

15/01/20 EVENING 

26/01/20 EVENING 

16/02/20 EVENING 

25/02/20 DAY 

15/03/20 EVENING 

15/04/20 DAY 

16/04/20 Evening 

05/05/20 DAY 

15/06/20 EVENING 

25/06/20 Evening 

Excel, Power Point, Hardware 

(2) Operating System,     
(4) Database (Oracle/MySQL)       

(6) Graphics Design, 
Techniques 

Search Engine Optimization (SEO)     (2)  Social Media Marketing    

(5) Affiliate Marketing                                  (6) Freelancing Techniques  

(2) Database (Oracle/MySQL)       
(4) Android App 

 



বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, লনা আ িলক কাযালেয়র সংি  কায ম 
 

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর আওতাধীন বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) বাংলােদশ সরকার িত ত পক  ২০২১: 
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ অ ণী িমকা পালনকারী অ তম িত ান। বাংলােদেশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ত  ও 
যাগােযাগ ি  ে  দশেক অ গামী কের লেত ও িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ নানািবধ উে াগ হণ ও বা বায়ন কের আসেছ। 

িবিসিস সরকাির পযােয় অবকাঠােমা উ য়ন, ই-গভা া  িত া, কােনি িভ  াপন, মানবস দ উ য়ন, আইিস  স মতা উ য়ন, 
আইিস  িশে র উ য়ন, আইিস েত বাংলা ভাষার উ য়ন, িডিজটাল বাংলােদশ াি ং এবং সেবাপির দেশ উ াবনী ও া টআপ 
সং িতর উ য়েন কাজ করেছ । িবিভ  কােসর সংি  িববরণ িন প: 
 
1. Introduction to office applications & Unicode Bangla(ICAP):  
িশ ায়, বসা, চা রীসহ দনি ন জীবেনর সকল ে ই কি উটােরর বহার রেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ ছা , িশ ক, 

বসায়ী, উে া া, ি া ার, সরকাির/ বসরকাির চা িরজীিবেদর জ  বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর প  থেক Internet & 
Computer Application কাস  চা  করা হেয়েছ। কাস র মা েম  কি উটার টকেনালিজর বিসক ধারণা, িবিভ  ে   

বহার, Office Application, অপাের ং িসে মস, হাডওয়ার াবল ং, ই ারেনেটর বহার ইত ািদ িবষেয় তাি ক ও 
বহািরক ান অজেনর েযাগ রেয়েছ। অেনক কেপােরট/সরকাির চা রীর ে   এই কাস  ায়ন করা হয়।  

 
2. Diploma in ICT: 
িডিজটাল িবে র সােথ তালিমিলেয় যারা আইিস েত ক ািরয়ার ডেভলপেম  করেত চান তােদর জ  বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর 
প  থেক Diploma in Information & Communication Technology কাস  চা  করা হেয়েছ। কি উটার সাই  

ািতেরেক অ া  িবষেয় যারা া েয়শন স  কেরেছন অথবা যােদর চলমান রেয়েছ তারাও এ কাস  স  কের আইিস েত 
(কি উটার সংি  অিফিসয়াল কাজ, িশ ণ, কি উটার া ািমং, ািফ  িডজাইন, ওেয়ব ডেভলপেম , নটওয়ািকং ইত ািদ) 
ক ািরয়ার ডেভলপেম  করেত পােরন । এ কােসর মা েম কি উটার সাই -এর মৗিলক ও েফশনাল িবষয়স হ তাি ক ও 

বহািরক িশ ণ দান করা হয়। এছাড়া অেনক কেপােরট/সরকাির চা রীর ে  এই কাস  ায়ন করা হয়।  
 
3. Diploma in Digital Marketing: 
অনলাইেন ভা য়াল মােক ং পশায় দ  জনবল গঠেন বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর প  থেক Diploma in Digital 
Marketing কাস  চা  করা হেয়েছ। যারা া েয়শন স  কেরেছন অথবা যােদর চলমান রেয়েছ তারাও এ কাস  সফলভােব 
স  কের উে া া, ি াি ং অথবা কেপােরট অিফেস কমসং ােনর েযাগ রেয়েছ। এছাড়া িনজ  বসােক িডিজটাল মােক ং এর 
মা েম স সারণ করার েযাগ রেয়েছ। কাস  সফলভােব শষ করেল িডিজটাল মােক ং এর Search Engine 
Optimization (SEO), Social Media Marketing, Market Reacherch ইত ািদ িবষেয় কাজ করা 
যােব। একইসােথ কাস চলাকালীণ সমেয় ি াি ং-এর মা েম আেয়র েযাগ কের দয়া হেব। 
 
4. Diploma in Graphics Design: 
ািফকস িডজাইন ও মাি িমিডয়ােত ক ািরয়ার ডেভলপেম -এর জ  বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর প  থেক Diploma in 

Graphics। & Multimedia Technology কাস  চা  করা হেয়েছ। যারা া েয়শন স  কেরেছন অথবা যােদর 
চলমান রেয়েছ তারা এ কাস  সফলভােব স  কের উে া া, ি াি ং অথবা কেপােরট অিফেস কমসং ান িনি ত করেত পােরন। 
কাস  সফলভােব শষ করেল ািফে র সকল ধরেণর কাজ, Video Editing, 3D Modeling  ইত ািদর কাজ করা যােব।  

একইসােথ কাস চলাকালীণ সমেয় ি াি ং-এর মা েম আেয়র েযাগ কের দয়া হেব।| 
 
5. Diploma in Web application Development  
আই  পশায় দ  জনবল গঠেন বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর প  থেক Diploma in Web application 
Development কাস  চা  করা হেয়েছ। যারা া েয়শন স  কেরেছন অথবা যােদর চলমান রেয়েছ তারাও এ কাস  
সফলভােব স  কের উে া া, ি াি ং অথবা সফটওয়ার িত ােন কমসং ােনর েযাগ রেয়েছ। তেব িব ান িবভােগর আ হী 

ািথেদর অ ািধকার দান করা হেব। কাস  সফলভােব শষ করেল wordpress theme customization, 
wordpress theme development, php site development, plugin, Web Application 
Development, Android App developments ইত ািদ িবষেয় কাজ করা যােব। একইসােথ কাস চলাকালীণ সমেয় 
লাকাল মােকট অথবা অনলাইেন ি াি ং কের আয় করা স ব হেব। 



 


