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Fast Track Future Leader (FTFL) Training Program
-এ য াগ ম্পেন এবাং আইটিদত সম্ভাবনােয় ভম্পবষ্যৎ গড়ুন
বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিদলর (ম্পবম্পসম্পস) জাতীয় আইম্পসটি ইন্টাণ ণম্পশপ কা ণক্রেদক IT/ITES ম্পশদের চাম্পিো অনু ায়ী পুনঃগঠিত কদর
Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance Project (LICT) এর Fast Track
Future Leader (FTFL) Training Program এ রূপান্তম্পরত করা িদয়দে। সেম্পিত এ যপ্রাগ্রাদের ১ে ব্যদচ উন্মুি প্রম্পতদ াম্পগতার
ম্পভম্পিদত অনলাইন পরীক্ষার োধ্যদে
২০ জন কদর যোট ১৮০ জনদক ম্পনব ণাম্পচত করা িদবঃ
:

সম্ভাব্য

1 .NET
2
3
4
5
6
7
8

Web Security & Ethical Hacking
PHP
Android
Web Intelligence & Big Data
ERP/ Software Implementation
Software & ITES Sales & Marketing (SEO & Web Marketing)
Front-End GUI & Graphics (Web & Mobile)

9 Software & Mobile Application Testing

CSE/ CS Graduate or Science Graduate
with Programming Knowledge
Do
Do
Do
Do
Commerce Graduate/ BBA/ MBA
Commerce Graduate/ BBA/ MBA
Graduate with HTML & Basic graphics
design knowledge
Graduate with primary computer
knowledge

আদবেদনর
১। সকল যক্ষদে আদবেনকারীর বয়স সদব ণাচ্চ ৩৫ বের।
২। ইদতাপূদব ণ ারা আদবেন কদরম্পেদলন
’ ইন্টাণ ণম্পশপ
FTFL
তাঁরা পুণরায়
আদবেন করদত পারদবন।
প্রাথম্পেক বাোই, ম্পলম্পখত পরীক্ষা ও যেৌম্পখক পরীক্ষাঃ
● অনলাইদন আদবেন
।
তথ্য-উপাি াচাই-বাোই কদর ম্পলম্পখত পরীক্ষার জন্য
িদব।
● প্রাথীরা তাদের পেন্দানু ায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাে, রাজশািী, খুলনা,
, ম্পসদলট ও ম্পরেপুদর অবম্পহিত বাাংলাদেশ কম্পিউটার
কাউম্পিল কা ণালদয় অনলাইন পরীক্ষায় অাংশ গ্রিণ করদত পারদবন। এ জন্য যকান টিএ/ম্পিএ যেয়া িদব না।
● এেম্পসম্পকউ পদ্ধম্পতদত ১
অনলাইন পরীক্ষা গ্রিণ করা িদব।
নম্বর ৬০। এর েদধ্য ৪০ নম্বর কম্পিউটার, ইাংদরম্পজ,
গম্পণত ও ম্পচন্তামূলক যেৌম্পলক জ্ঞান ম্পবষয়ক এবাং বাম্পক ২০ নম্বর ট্র্যাকম্পভম্পিক যেৌম্পলক জ্ঞান ম্পবষয়ক।
● অনলাইন পরীক্ষায় উিীণ ণদের ৪০ নম্বদরর েলম্পভম্পিক যেৌম্পখক পরীক্ষায় অাংশগ্রিণ করদত িদব।
● অনলাইন ও যেৌম্পখক পরীক্ষায় প্রাপ্ত যোট নম্বদরর ম্পভম্পিদত চূড়ান্ত যেধা তাম্পলকা প্রণয়ন করা িদব। চূড়ান্তভাদব ম্পনব ণাম্পচতদের একটি
ওম্পরদয়দন্টশন যপ্রাগ্রাদে অাংশগ্রিণ করদত িদব। ম্পনধ ণাম্পরত যপাশাদক অম্পভভাবকসি এ যপ্রাগ্রাদে অাংশগ্রিণ বাধ্যতামূলক।
স্বাস্থ্য পরীক্ষাঃ
চূড়ান্তভাদব ম্পনব ণাম্পচত প্রম্পশক্ষণাথীদের ম্পনজ উদযাদগ ও ব্যদয় স্বাস্থ্যগত উপযুিতা প্রোদণর জন্য যেম্পিদকল সনে জো ম্পেদত িদব।
প্রম্পশক্ষণ সাংক্রান্ত তথ্যঃ
১। প্রম্পশক্ষণাথী ৩ োদসর আবাম্পসক প্রম্পশক্ষদণ স ট ম্পিল, আইটি ইন্ডাম্পির যেৌম্পলক জ্ঞান ও
ম্পভম্পিক ম্পবদশষাম্পয়ত প্রাযুম্পিক প্রম্পশক্ষণ
যেয়া িদব। আবাম্পসক প্রম্পশক্ষণটি ঢাকার বাইদরর এক/একাম্পধক প্রম্পশক্ষণ ইনম্পিটিউদট অনুম্পিত িদব; া কদ ার ম্পনয়োনুবতী ও শৃঙ্খলামূলক। এ
সেদয় যকাদনা ছুটি প্রোন করা িদব না। প্রম্পশক্ষণাথীর থাকা-খাওয়া খরচ
প্রকে িদত বিন করা িদব।

২। এ প্রম্পশক্ষদণর জন্য প্রম্পশক্ষণাথীদক যকান ম্প প্রোন করদত িদব না।
৩। যোট ৩ োদসর প্রম্পশক্ষণ যশদষ যেদশর ম্পবম্পভন্ন আইটি যকািাম্পনদত ৩
বাস্তব জ্ঞান অজণদনর জন্য সাংযুি করা িদব; এ
সেদয়
প্রকে িদত সাংম্পিষ্ট যকািাম্পনর োধ্যদে
প্রোন করা িদব এবাং
ম্পনদজদের েক্ষতা প্রোণ সাদপদক্ষ একই
যকািাম্পনর ম্পনয়ম্পেত চাকুম্পরজীবী ম্পিদসদব তাঁরা য াগ যেদবন।
৪। প্রম্পশক্ষণ চলাকালীন ও পরবতী ২ বের প্রম্পশক্ষণাথীদের সকল কেণকাদন্ডর ট্র্যাম্পকাং রাখা িদব।
৫। ফ
বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল
Post Graduate Diploma
।
শতণাবলীঃ
১। ওম্পরদয়দন্টশন যপ্রাগ্রাদের ম্পেন সকল কাগজপদের মূলকম্পপ ও ১ যসট দটাকম্পপ আনদত িদব;
২।
Laptop
;
৩। প্রম্পশক্ষণ চলাকাদল অন্য যকাদনা প্রম্পশক্ষণ বা একাদিম্পেক কা ণক্রদের সাদথ সাংযুি থাকা াদব না;
৪। প্রম্পশক্ষণ চলাকাদল যকাদনা পূণ ণ/খণ্ডকালীন চাকম্পরর সাদথ সাংযুি থাকা াদব না;
৫। বতণোদন চাকুম্পররতদের আদবেন গ্রিণদ াগ্য িদব না;
৬। প্রম্পশক্ষণকালীন যকাদনা ম্পশক্ষা ছুটি প্রোন করা িদব না;
৭। প্রম্পশক্ষণ চলাকাদল যকাদনা অবস্থ্াদতই
পম্পরবতণন করা াদব না;
৮। প্রম্পশক্ষণ চলাকাদল য যকাদনা শারীম্পরক অসুস্থ্তার ম্পচম্পকৎসা খরচ প্রম্পশক্ষণাথীদক বিন করদত িদব এবাং গুরুতর অসুস্থ্ িদল তাদক এ
প্রম্পশক্ষণ িদত অব্যািম্পত প্রোন করা িদব;
৯। চূড়ান্তভাদব ম্পনব ণাম্পচত প্রম্পশক্ষণাথীদের
’ সাদথ ৩০০ (ম্পতনশত) টাকা নন-জুম্পিম্পশয়াল ষ্টযাদি একটি চুম্পি করদত িদব;
১০। প্রম্পশক্ষণ যশদষ কেপদক্ষ ২ বের যেশীয় যকািাম্পনদত চাকম্পর করদত িদব;
১১। এতম্পিষয়ক সকল শদতণ অম্পভভাবদকর সম্মম্পত থাকদত িদব;
১২। বাোই প্রম্পক্রয়া চলাকালীন য যকাদনা সেয় য কাদরা প্রাথীতা বাম্পতদলর ক্ষেতা কর্তণপক্ষ সাংরক্ষণ কদর।
আদবেদনর পদ্ধম্পতঃ
www.lict.gov.bd ওদয়বসাইদট
। FTFL Register Here -এ ম্পিক করুন। Create an Account - ম্পিক করুন।
Applicant যরম্পিও বাটন ম্পনব ণাচন কদর আপনার ইদেইল, যোবাইল নম্বর ও ম্পসম্পকউম্পরটি যকাি প্রদবশ কম্পরদয় Register বাটদন ম্পিক করুন।
ুঁ
আপনার ইদেইদল একটি কন াদেণশন পা াদনা িদব। আপনার ইদেইল ইনবদক্স কন াদেণশন যেইলটি না যপদল স্পাে/জাাংক ফ
খুজুন
কন াদেণশন ম্পলদে ম্পিক কদর কন ােণ করুন। এবার ইদেইদল পাওয়া পাসওয়াি ণ ম্পেদয় লগ ইন কদর আপনার একটি সাম্প্রম্পতক েম্পব
আপদলাি সি ম্পবস্তাম্পরত তথ্য পূরণ কদর আদবেনটি সাবম্পেট করুন।
অনলাইন পরীক্ষার জন্য প্রাথম্পেকভাদব ম্পনব ণাম্পচত িদল আপনার ইদেইদল থাসেদয় প্রদবশপে যপ্ররণ করা িদব। এোড়া, আদবেদনর যশষ
তাম্পরদখর ৭ কেণম্পেবদসর েদধ্য আপনার একাউদন্ট লগইন কদর যনাটিশ যবাি ণ -এ সব ণদশষ তথ্য জানা াদব।
সব ণদশষ তাম্পরখঃ
৭ , ২০১৫, রাত ১১.৫৯ টা প ণন্ত
সতকণতাঃ
যবম্পশরভাগ আদবেনকারী যশষ সপ্তাদি আদবেদনর যচষ্টা কদরন। একই সাদথ অসাংখ্য প্রাথী লগ ইদনর যচষ্টা করায় কাম্পরগম্পর সেস্যা যেখা ম্পেদত
পাদর। যশষ মূহুদতণর অনাকাম্পিত ঝাদেলা এড়াদত
ই যরম্পজদিশন সিন্ন করুন।
দৃম্পষ্ট আকষ ণণঃ
● েম্পিলাদের অগ্রাম্পধকার যেয়া িদব।
● োে ও চাকুম্পরজীবীদের আদবেন যকাদনা অবস্থ্াদতই গ্রিণ করা িদব না।
● ইদতাপূদব ণ ারা জাতীয় আইম্পসটি ইন্টাণ ণম্পশপ ও
।
য াগাদ াগঃ
িটলাইনঃ ০১৭৯৫০৯০৪১৫, ০১৯৫৪৮৫৫৭৯৮ ইদেইলঃ ftfl.lict@bcc.net.bd
ম্পনব ণািী পম্পরচালক
বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউ ল

