gvby‡li AMÖMwZi me‡P‡q eo wbqvgK kw³ nj Zvi wk¶v| Avi GB wk¶v hw` nq Kg©gyLx Zvn‡j †Zv K_vB †bB|
“ˆZwi Ki‡ev cÖ‡KŠkjx `¶, gvbm¤§Z Kg©ms¯’vb Avgv‡`i j¶¨” GB †¯øvMvb‡K mvg‡b †i‡L PÆMÖv‡gi jvjLuvb
evRv‡i 2002Bs mv‡ji Rvbyqvix‡Z MIPS Institute of Management & TechnologyÕi hvÎv ïiæ| `xN© 21
eQ‡ii c_Pjvq MIPS Polytechnic Gi wkÿv_©xiv ‡`‡k we‡`‡k `ÿ I mdj cÖ‡KŠkjx wn‡m‡e wb‡R‡K cÖwZwôZ
Ki‡Z cvivq Avgiv Avgv‡`i cÖvYwcÖq wkÿv_©x, AwfÁ wkÿKgÛjx, m¤§vwbZ AwffveKe„‡›`i Kv‡Q K…ZÁZv cÖKvk
KiwQ|
❖ cÖ‡ KŠkj wW‡cøvgvq fwZ©i Avek¨Kxq welqt
fwZ© wdmt 2000/-, AbjvBb wdmt 150/-, †iwRt wdmt 700/-, AvB.wW KvW©t 150/- me©‡gvUt 3000/(K) GmGmwm (†fv‡Kkbvj)/GmGmwm(mvaviY)/`vwLj/mggvb cix¶vi UªvÝwµÞ/b¤^ic‡Îi mZ¨vwqZ Kwc|
(L) me©‡kl †h wk¶v cÖwZôv‡b Aa¨qb K‡i‡Q/Ki‡Q †m cÖwZôvb cÖav‡bi cÖksmvc‡Îi g~j I mZ¨vwqZ Kwc|
(M) cvm‡cvU© AvKv‡ii Pvi Kwc mZ¨vwqZ Qwe|
(N) DcRvwZ/gyw³‡hv×vi mb` c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc|
wet `ªt 3000/- fwZ© m¤úbœ K‡i †mwg÷vi wd I g~j b¤^icÎ fwZ© m¤ú‡bœi 2Õmßv‡ni g‡a¨ w`‡j †mwg÷vi wd n‡Z
2000/- UvKv Qvo †`qv n‡e|

❖ wkÿv_©x‡`i †cvkvKt
❖ †g‡q wkÿv_©xt †e¸bx KvwgQ, mv`v G‡cÖvb(K‡j‡Ri mieivnK…Z bgybv Abymv‡i)|
†Q‡j wkÿv_©xt Kv‡jv c¨v›U, †e¸bx kvU©(K‡j‡Ri mieivnK…Z bgybv Abymv‡i), Kv‡jv RyZv|

❖ ‡mwg÷vi I Ab¨vb¨ wdm Gi weeiYt

wefvM

‡mwg÷vi wdm

wmwfj

12000/-

Kw¤úDUvi

10000/-

B‡jKwUªK¨vj

12000/-

B‡jKUªwb·

10000/-

‡gKvwbK¨vj

12000/-

wewea wdm

wewea wdm
ce© ga¨t 500/-

gvwmK †eZbt wd«
ce© mgvcbxt
Dbœqb wdmt wd«
1g-3q cixÿvi wdm(1500/- cÖwZ ce©)
j¨ve wdmt wd«
4_©-7g (1800/- cÖwZ ce©), 8g(2000/-)|
‡Mgm&& A¨vÛ †¯úvU©mt wd«
†idvW© cixÿv wdm(cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)t evKvwk‡ev KZ©„K wba©vwiZ|

‡mwg÷vi wdm 3 wKw¯Í‡Z cwi‡kva †hvM¨t➢ 1g wKw¯Í(‡mwg÷vi wdm Gi 50%)t K¬vm ïiæi 1g 7 Kvh© w`e‡mi g‡a¨(‡bvwUk Abymv‡i)|
➢ 2q wKw¯Í(‡mwg÷vi wdm Gi 25%)t ce©ga¨ cixÿvi ïiæi Av‡M(‡bvwUk Abymv‡i)|
➢ ‡kl wKw¯Í(‡mwg÷vi wdm Gi 25%)t ce© mgvcbx cixÿvi dig&& c~i‡bi mgq(‡bvwUk Abymv‡i)|
we.`ª t- ‡Kvb wkÿv_©x wba©vwiZ mg‡q g‡a¨ †mwg÷vi wdm cÖ`v‡b e¨_© n‡j cÖwZôv‡bi bxwZgvjv Abyhvqx Rwigvbv cÖ`vb
Ki‡e(1g wKw¯Í w`‡Z e¨_© n‡j 2q wKw¯Íi mgq 300/-, 1g I 2q wKw¯Í Dfq w`‡Z e¨_© n‡j †kl wKw¯Íi mgq 1000/Rwigvbv cÖ`vb Ki‡e)| Z‡e, D‡jøL _v‡K †h PjwZ c‡e©i †mwg÷vi wdm e‡Kqv _vK‡j cieZx© c‡e© GKv‡WwgK Kvh©µg
¯’wMZ _vK‡e|

❖ wkÿv_©x e„wËi weeiYt
➢ ‡g‡q/gyw³‡hv×vi †cvl¨/ÿz`ª b„-‡Mvôxt 2 †mwg÷vi (1 eQi) wdm wd« (1g I 2q c‡e©i Gb‡ivj‡g›U wdm 3000/e¨wZZ)| D‡jøL¨ †h, G mg‡qi g‡a¨ fwZ© evwZj Ki‡j D³ e„wË cÖ‡hvR¨ bq e‡j MY¨ n‡e|
➢ miKvix e„wËt miKv‡ii wbR¯^ A_©vq‡b wkÿvgš¿bvj‡qi we‡ePbvq cÖwZ †mwg÷vi G 4000/- K‡i e„wË cÖ`vb Kiv
n‡e| G‡ÿ‡Î wkÿv_©xi cÖwZ c‡e© †iRvë, Dcw¯’wZ WvUv Av‡e`b c‡Îi mv‡_ mshy³ _vK‡e|
➢ ‡gav e„wËt cÖwZ wkÿv_©x 1g, 2q I 3q e‡l© M‡o wR.wc.G 4.00 †c‡j 5000/-, wR.wc.G 3.75 ‡c‡j 3000/-,
wR.wc.G 3.50 †c‡j 2000/-, wR.wc.G 3.25 ‡c‡j 1000/- nv‡i †gav e„wË cv‡e|
➢ Dcw¯’wZ e„wËt cÖwZ c‡e© 90% Dcw¯’wZi Rb¨ 500/-(mKj wkÿv_©xi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨)|

fwel¨‡Z Av‡iv hy‡Mvc‡hvMx cÖhyw³wbf©i wkÿvi Øvi Db¥y³ Kivi Rb¨ MIPS Polytechnic me©`v cÖ¯‘Zt4-eQi †gqvw` wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis †Kv‡m© fwZ© n‡Z S.S.C ‡Z b~¨bZg wR.wc.G 2.00 †c‡Z n‡e|
GQvov H.S.C(Vocational) cvkK…Ziv mivmwi 4_© c‡e© Ges H.S.C(Science) cvkK…Ziv mivmwi 3q c‡e©
wmwfj, B‡jKwUªK¨vj, Kw¤úDUvi, ‡gKvwbK¨vj, B‡jKUªwb· †UK‡bvjwR‡Z fwZ© n‡Z cvi‡e|
eZ©gv‡b †`‡ki m`vkq miKvix Kg©Rxex, wkÿv cÖwZôvb mn wewfbœ †ckvq Kg©iZ e¨w³ivI ‡hb Kv‡Ri
cvkvcvwk covïbv Pvwj‡q †h‡Z cv‡i ‡m Kvi‡Y, G eQi †_‡K fwZ©‡Z eqmmxgv Zz‡j †`qv‡Z †h †Kvb
eq‡mi `ÿ †ckvRxexiv 4-eQi †gqvw` wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis †Kv‡m© fwZ© n‡q wb‡R‡K cÖ‡KŠkjx wn‡m‡e
cÖwZwôZ Ki‡Z cvi‡eb|
GQvov evsjv‡`k Db¥y³ wek^we`¨vjq †_‡K S.S.C Ges O-Level cvkK…Z QvÎQvÎx‡`iI 4-eQi †gqv`x
wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis †Kv‡m© fwZ© nIqvi m~eY© my‡hvM i‡q‡Q|
cÖwZ c‡e© 4000/- miKvix e„wË mn m‡ev©”P 5000/- ch©šÍ e„wËi my‡hvM|
mKj †g‡q wkÿv_©x‡`i 2 †mwg÷vi (1 eQi) webv‡eZ‡b covi my‡hvM| ÿz`ª b„-‡Mvôx, kvixwiK cÖwZeÜx I
gyw³‡hv×vi †cvl¨ivI 2 †mwg÷vi (1 eQi) webv‡eZ‡b Aa¨q‡bi my‡hvM cv‡eb|
wR.wc.G 5.00 cÖvßiv 4 †mwg÷vi (2 eQi) webv‡eZ‡b Aa¨q‡bi my‡hvM cv‡eb|
cÖwZ eQi gxcm&& Gi wkÿv_©x‡`i Rb¨ Robotics, PLC, Electrical,Computer, English wel‡q
`ÿZv Dbœqbg~jK wewfbœ cÖwkÿYmn Kg©Rxe‡b cÖ‡e‡ki Av‡M cÖ‡qvRbxq †Kvm© (Corporate
Management) Gi e¨e¯’v|
Avgv‡`i ‰ewkó¨-myweav mg~nt
▪ wm½vcyi, fviZ, Bsj¨vÛmn wewfbœ †`k †_‡K cÖwkwÿZ I `ÿ wkÿKgÛjxØviv evKvwk‡evÕi wm‡jevm
Abyhvqx cvV cwiKíbv ˆZix K‡i cvV`vb Kiv‡bv nq|
▪ hy‡Mvc‡hvMx hš¿cvwZ mg„× Kw¤úDUvi, B‡jKwUªK¨vj, †gKvwbK¨vj, wmwfj I B‡jKUªwb· j¨ve|

▪ †ckvRxex/Db¥y³ wek^we`¨vjq/eq¯‹ wkÿv_©x‡`i ïµevi, kwbevi mn mvßvwnK QzwUi w`‡b cvV`v‡bi
e¨e¯’v|
▪ ‡mwg÷vi wd e¨vwZZ †Kvb cÖKvi gvwmK †eZb, Dbœqb wd, j¨ve wd †bIqv nq bv|
▪ PÆMÖvg kn‡ii cÖvY‡K‡›`ª mnR †hvMv‡hvM e¨e¯’vq mycwimi, mymw¾Z I ivRbxwZgy³ K¨v¤úvm|
▪ `~i-`~iv‡šÍi wkÿv_©x‡`i Rb¨ AvevwmK myweav|
▪ wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© welq(Kw¤úDUvi, B‡jKwUªK¨vj, †gKvwbK¨vj, wmwfj I B‡jKUªwb·) ¸‡jv KvwiMwi
wkÿvi ‡ÿ‡Î my`ÿ wkÿK gÛjxi Øviv AbjvB‡b K¬vm cwiPvjbv|
▪ PÆMÖv‡g Aew¯’Z mycªwZwôZ wewfbœ wkíKviLvbv cwi`k©b I BÛvw÷ªªqvj †Uªwbs Gi e¨e¯’v|
▪ wewfbœ RvZxq w`em cvjb, wkÿv mdi, ag©xq I mnwkÿv Kvh©µ‡gi e¨e¯’v|
▪ m¤§vwbZ AwffveK gÛjx‡K QvÎQvÎxi AMÖMwZi djvdj I cÖvmw½K welq¸‡jv AbjvBb
Software/Message Gi gva¨‡g AewnZKiY|
MIPS Polytechnic ‡_‡K cÖ‡KŠkj wW‡cøvgvavix‡`i Rb¨ Avgv‡`i KiYxq t
❖ mdjfv‡e †Kvm© m¤úbœKvix‡`i ‡`k I we‡`‡k †_‡K PvKzixi mnvqZv cÖ`vb|
❖ D”Pwkÿv/we‡`‡k ¯‹jvikxc/D‡`¨v³v ˆZix‡Z FY‡c‡Z mnvqZv cÖ`vb Kiv nq|
❖ MIPS cwiPvwjZ Job Placement Cell G Biodata ‡i‡L fwel¨‡Z wb‡Ri cQ›`gvwdK PvKzwii Av‡e`b
Ki‡Z cvi‡e|
MIPS Polytechnic Gi mvwe©K wkÿvi gvb DbœZKi‡b Aa¨ÿ I m¤§vwbZ A‰eZwbK Dc‡`óv gÛjx hv‡`i †gav,

mgq I AvšÍwiKZv Avgv‡`i c_Pjv‡K gm„Y I mnR K‡i w`‡q‡Q|
1. Rbve Rwniæj Bmjvg
cÖv³b Aa¨ÿ, PÆMÖvg cwj‡UKwbK BÝwUwUDU, gxcm&& BÝwUwUDU Ae g¨v‡bR‡g›U A¨vÛ †UK‡bvjwR|

2. Rbve ‡gvt Rvnv½xi Avjg
BÝUªv±i(wmwfj), PÆMÖvg cwj‡UKwbK BÝwUwUDU|

3. Rbve kvgxg Avn‡g`
BÝUªv±i(B‡jKUªwb·), PÆMÖvg cwj‡UKwbK BÝwUwUDU|

4. Rbve †g‡n`x nvmvb
BÝUªv±i(Kw¤úDUvi), PÆMÖvg cwj‡UKwbK BÝwUwUDU|

evey Avï‡Zvl bv_
Aa¨ÿ, gxcm&& BÝwUwUDU Ae g¨v‡bR‡g›U A¨vÛ †UK‡bvjwR|
cÖv³b Aa¨ÿ, evsjv‡`k myB‡Wb cwj‡UKwbK BÝwUwUDU|

AZGe, Avgv‡`i K¨v¤úvm cwi`k©b Kiæb Ges Avcbvi/Avcbvi mšÍv‡bi e¨vcv‡i mwVK wb×všÍ wbb|
‡hvMv‡hvMt
gxcm& BÝwUwUDU Ae g¨v‡bR‡g›U A¨vÛ †UK‡bvjwR
327/G, wd‡ivRv †m›Uvi(Avwgb †m›Uv‡ii cv‡k), jvjLuvb evRvi, PÆMÖvg|
‡dvbt 031-639272, †gvevBjt 01712078650
mips.edu.bd,

mips70044@gmail.com

মানুষের অগ্রগতির সবষেষে বড় তনোমক শতি হল িার তশক্ষা। আর এই তশক্ষা যতি হে কমমমুখী িাহষল তিা কথাই তনই। “তিতর
করষবা প্রষকৌশলী িক্ষ, মানসম্মি কমমসংস্থান আমাষির লক্ষয” এই তলাগানষক সামষন তরষখ েট্টগ্রাষমর লালখাাঁন বাজাষর ২০০২ইং
সাষলর জানুোরীষি গওেঝ ওহংংঃরংঃঁাঁঁংঃব ড়ভ গধহধমবসবহংঃ ঁ ঞবপযহড়েড়মু’র যাত্রা শুরু। িীর্ম ২১ বছষরর পথেলাে
গওেঝ েড়েুংঃবপযহরপ এর তশক্ষাথীরা তিষশ তবষিষশ িক্ষ ও সফল প্রষকৌশলী তহষসষব তনষজষক প্রতিতিি করষি পারাে আমরা
আমাষির প্রাণতপ্রে তশক্ষাথী, অতভজ্ঞ তশক্ষকমন্ডলী, সম্মাতনি অতভভাবকবৃষের কাষছ কৃ িজ্ঞিা প্রকাশ করতছ।

প্রষকৌশল তিষলামাে ভতিম র আবশযকীে তবেেংঃ
ভতিম তফসংঃ ২০০০/-, অনলাইন তফসংঃ ১৫০/-, তরতজংঃ তফসংঃ ৭০০/-, আই.তি কািমংঃ ১৫০/- সবমষমাটংঃ ৩০০০/(ক) এসএসতস (তভাষকশনাল)/এসএসতস(সাধারণ)/িাতখল/সমমান পরীক্ষার ট্রান্সতিপ্ট/নম্বরপষত্রর সিযাতেি কতপ।
(খ) সবমষশে তয তশক্ষা প্রতিিাষন অধযেন কষরষছ/করষছ তস প্রতিিান প্রধাষনর প্রশংসাপষত্রর মূল ও সিযাতেি কতপ।
(গ) পাসষপাটম আকাষরর োর কতপ সিযাতেি ছতব।
(র্) উপজাতি/মুতিষযাদ্ধার সনি পষত্রর সিযাতেি কতপ।

তবংঃ দ্রংঃ ৩০০০/- ভতিম সম্পন্ন কষর তসতমস্টার তফ ও মূল নম্বরপত্র ভতিম সম্পষন্নর ২’সপ্তাষহর মষধয তিষল তসতমস্টার তফ হষি ২০০০/টাকা ছাড় তিো হষব।

তশক্ষাথীষির তপাশাকংঃ
তমষে তশক্ষাথীংঃ তবগুনী কাতমছ, সািা এষপ্রান(কষলষজর সরবরাহকৃ ি নমুনা অনুসাষর)।
তছষল তশক্ষাথীংঃ কাষলা পযান্ট, তবগুনী শাটম(কষলষজর সরবরাহকৃ ি নমুনা অনুসাষর), কাষলা জুিা।
তসতমস্টার ও অনযানয তফস এর তববরণংঃ
তবভাগ তসতমস্টার তফস

তবতবধ তফস

তবতবধ তফস

তসতভল ১২০০০/-

মাতসক তবিনংঃ তি

উন্নেন তফসংঃ তি
লযাব তফসংঃ তি
তগমস্ঁ অযান্ড তপাটমসংঃ তি পবম মধযংঃ ৫০০/পবম সমাপনীংঃ
১ম-৩ে পরীক্ষার তফস(১৫০০/- প্রতি পবম)
৪থম-৭ম (১৮০০/- প্রতি পবম), ৮ম(২০০০/-)।
তরফািম পরীক্ষা তফস(প্রষযাজয তক্ষষত্র)ঁংঃ বাকাতশষবা কিৃম ক তনধমাতরি।
কতম্পউটার

১০০০০/-

ইষলকতট্রকযাল

১২০০০/-

ইষলকট্রতনক্স

১০০০০/-

তমকাতনকযাল

১২০০০/-

তসতমস্টার তফস ৩ তকতিষি পতরষশাধ তযাগযংঃ১ম তকতি(তসতমস্টার তফস এর ৫০%): ক্লাস শুরুর ১ম ৭ কাযম তিবষসর মষধয(তনাটিশ অনুসাষর)।
২ে তকতি(তসতমস্টার তফস এর ২৫%): পবমমধয পরীক্ষার শুরুর আষগ(তনাটিশ অনুসাষর)।
তশে তকতি(তসতমস্টার তফস এর ২৫%): পবম সমাপনী পরীক্ষার ফরম্ঁ পূরষনর সমে(তনাটিশ অনুসাষর)।
তব.দ্র :- তকান তশক্ষাথী তনধমাতরি সমষে মষধয তসতমস্টার তফস প্রিাষন বযথম হষল প্রতিিাষনর নীতিমালা অনুযােী জতরমানা প্রিান
করষব(১ম তকতি তিষি বযথম হষল ২ে তকতির সমে ৩০০/-, ১ম ও ২ে তকতি উভে তিষি বযথম হষল তশে তকতির সমে ১০০০/জতরমানা প্রিান করষব)। িষব, উষেখ থাষক তয েলতি পষবমর তসতমস্টার তফস বষকো থাকষল পরবিী পষবম একাষিতমক কাযমিম
স্থতগি থাকষব।

তশক্ষাথী বৃতির তববরণংঃ
তমষে/মুতিষযাদ্ধার তপােয/ক্ষু দ্র নৃ-তগািীংঃ ২ তসতমস্টার (১ বছর) তফস তি (১ম ও ২ে পষবমর এনষরালষমন্ট তফস ৩০০০/বযতিি)। উষেখয তয, এ সমষের মষধয ভতিম বাতিল করষল উি বৃতি প্রষযাজয নে বষল গণয হষব।
সরকারী বৃতিংঃ সরকাষরর তনজস্ব অথমােষন তশক্ষামন্ত্রনালষের তবষবেনাে প্রতি তসতমস্টার এ ৪০০০/- কষর বৃতি প্রিান করা
হষব। এষক্ষষত্র তশক্ষাথীর প্রতি পষবম তরজাল্ট, উপতস্থতি িাটা আষবিন পষত্রর সাষথ সংযুি থাকষব।
তমধা বৃতিংঃ প্রতি তশক্ষাথী ১ম, ২ে ও ৩ে বষেম গষড় তজ.তপ.এ ৪.০০ তপষল ৫০০০/-, তজ.তপ.এ ৩.৭৫ তপষল ৩০০০/-, তজ.তপ.এ
৩.৫০ তপষল ২০০০/-, তজ.তপ.এ ৩.২৫ তপষল ১০০০/- হাষর তমধা বৃতি পাষব।

উপতস্থতি বৃতিংঃ প্রতি পষবম ৯০% উপতস্থতির জনয ৫০০/-(সকল তশক্ষাথীর তক্ষষত্র প্রষযাজয)।

ভতবেযষি আষরা যুষগাপষযাগী প্রযুতিতনভম র তশক্ষার দ্বার উন্মুি করার জনয MIPS Polytechnic সবমিা প্রস্তুিংঃ৪-বছর তমোতি তিষলামা-ইন-ইতিতনোতরং তকাষসম ভতিম হতে S.S.C. তি নূযনিম তজ.তপ.এ ২.০০ তপষি হষব। এছাড়া
H.S.C. (Vocational) পাশকৃ িরা সরাসতর ৪থম পষবম এবং H.S.C.(Science)পাশকৃ িরা সরাসতর ৩ে পষবম তসতভল,
ইষলকতট্রকযাল, কতম্পউটার, তমকাতনকযাল, ইষলকট্রতনক্স তটকষনালতজষি ভতিম হষি পারষব।
বিম মাষন তিষশর সিাশে সরকারী কমমজীবী, তশক্ষা প্রতিিান সহ তবতভন্ন তপশাে কমমরি বযতিরাও তযন কাষজর পাশাপাতশ
পড়াশুনা োতলষে তযষি পাষর তস কারষণ, এ বছর তথষক ভতিম ষি বেসসীমা িু ষল তিোষি তয তকান বেষসর িক্ষ তপশাজীবীরা ৪-বছর
তমোতি তিষলামা-ইন-ইতিতনোতরং তকাষসম ভতিম হষে তনষজষক প্রষকৌশলী তহষসষব প্রতিতিি করষি পারষবন।
এছাড়া বাংলাষিশ উন্মুি তবশ^তবিযালে তথষক S.S.C. এবং O-Level পাশকৃ ি ছাত্রছাত্রীষিরও ৪-বছর তমোিী
তিষলামা-ইন-ইতিতনোতরং তকাষসম ভতিম হওোর সূবণম সুষযাগ রষেষছ।

প্রতি পষবম ৪০০০/- সরকারী বৃতি সহ সষবমাচ্চ ৫০০০/- পযমন্ত বৃতির সুষযাগ।
সকল তমষে তশক্ষাথীষির ২ তসতমস্টার (১ বছর) তবনাষবিষন পড়ার সুষযাগ। ক্ষু দ্র নৃ-তগািী, শারীতরক প্রতিবন্ধী ও
মুতিষযাদ্ধার তপােযরাও ২ তসতমস্টার (১ বছর) তবনাষবিষন অধযেষনর সুষযাগ পাষবন।
তজ.তপ.এ ৫.০০ প্রাপ্তরা ৪ তসতমস্টার (২ বছর) তবনাষবিষন অধযেষনর সুষযাগ পাষবন।
প্রতি বছর মীপস্ এর তশক্ষাথীষির জনয Robotics, PLC, Electrical, Computer, English তবেষে িক্ষিা
উন্নেনমূলক তবতভন্ন প্রতশক্ষণসহ কমমজীবষন প্রষবষশর আষগ প্রষোজনীে তকাসম (Corporate Management) এর বযবস্থা।

আমাষির তবতশষ্ট্য-সুতবধা সমূহংঃ
তসঙ্গাপুর, ভারি, ইংলযান্ডসহ তবতভন্ন তিশ তথষক প্রতশতক্ষি ও িক্ষ তশক্ষকমন্ডলীদ্বারা বাকাতশষবা’র তসষলবাস অনুযােী
পাঠ পতরকল্পনা তিরী কষর পাঠিান করাষনা হে।
যুষগাপষযাগী যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ কতম্পউটার, ইষলকতট্রকযাল, তমকাতনকযাল, তসতভল ও ইষলকট্রতনক্স লযাব।
তপশাজীবী/উন্মুি তবশ^তবিযালে/বেস্ক তশক্ষাথীষির শুিবার, শতনবার সহ সাপ্তাতহক ছু টির তিষন পাঠিাষনর বযবস্থা।
তসতমস্টার তফ বযাতিি তকান প্রকার মাতসক তবিন, উন্নেন তফ, লযাব তফ তনওো হে না।
েট্টগ্রাম শহষরর প্রাণষকষে সহজ তযাগাষযাগ বযবস্থাে সুপতরসর, সুসতিি ও রাজনীতিমুি কযাম্পাস।
িূর-িূরাষন্তর তশক্ষাথীষির জনয আবাতসক সুতবধা।
তবতভন্ন গুরুত্বপূণম তবেে(কতম্পউটার, ইষলকতট্রকযাল, তমকাতনকযাল, তসতভল ও ইষলকট্রতনক্স) গুষলা কাতরগতর তশক্ষার তক্ষষত্র
সুিক্ষ তশক্ষক মন্ডলীর দ্বারা অনলাইষন ক্লাস পতরোলনা।
েট্টগ্রাষম অবতস্থি সুপ্রতিতিি তবতভন্ন তশল্পকারখানা পতরিশমন ও ইন্ডাতরিোল তট্রতনং এর বযবস্থা।
তবতভন্ন জািীে তিবস পালন, তশক্ষা সফর, ধমীে ও সহতশক্ষা কাযমিষমর বযবস্থা।
সম্মাতনি অতভভাবক মন্ডলীষক ছাত্রছাত্রীর অগ্রগতির ফলাফল ও প্রাসতঙ্গক তবেেগুষলা অনলাইন ঝড়ভংঃতধৎব/গবংংধমব
এর মাধযষম অবতহিকরণ।
গওেঝ েড়েুংঃবপযহরপ তথষক প্রষকৌশল তিষলামাধারীষির জনয আমাষির করণীে ঁংঃ
সফলভাষব তকাসম সম্পন্নকারীষির তিশ ও তবষিষশ তথষক োকুরীর সহােিা প্রিান।
উচ্চতশক্ষা/তবষিষশ স্কলারশীপ/উষিযািা তিরীষি ঋণষপষি সহােিা প্রিান করা হে।

গওেঝ পতরোতলি ঔড়ন েেধপবসবহংঃ ঈবেে এ ইরড়ফধংঃধ তরষখ ভতবেযষি তনষজর পছেমাতফক োকুতরর আষবিন
করষি পারষব।

গওেঝ েড়েুংঃবপযহরপ এর সাতবমক তশক্ষার মান উন্নিকরষন অধযক্ষ ও সম্মাতনি অববিতনক উপষিষ্ট্া মন্ডলী যাষির তমধা, সমে ও
আন্ততরকিা আমাষির পথেলাষক মসৃণ ও সহজ কষর তিষেষছ।

১.

জনাব জতহরুল ইসলাম

প্রািন অধযক্ষ, েট্টগ্রাম পতলষটকতনক ইন্সটিটিউট, মীপস্ঁ ইন্সটিটিউট অব মযাষনজষমন্ট অযান্ড তটকষনালতজ।
২.

জনাব তমাংঃ জাহাঙ্গীর আলম

ইন্সট্রাক্টর(তসতভল), েট্টগ্রাম পতলষটকতনক ইন্সটিটিউট।
৩.

জনাব শামীম আহষমি

ইন্সট্রাক্টর(ইষলকট্রতনক্স), েট্টগ্রাম পতলষটকতনক ইন্সটিটিউট।
৪.

জনাব তমষহিী হাসান

ইন্সট্রাক্টর(কতম্পউটার), েট্টগ্রাম পতলষটকতনক ইন্সটিটিউট।

বাবু আশুষিাে নাথ
অধযক্ষ, মীপস্ঁ ইন্সটিটিউট অব মযাষনজষমন্ট অযান্ড তটকষনালতজ।
প্রািন অধযক্ষ, বাংলাষিশ সুইষিন পতলষটকতনক ইন্সটিটিউট।

অিএব, আমাষির কযাম্পাস পতরিশমন করুন এবং আপনার/আপনার সন্তাষনর বযাপাষর সঠিক তনদ্ধান্ত তনন।

তযাগাষযাগংঃ
মীপস্ ইন্সটিটিউট অব মযাষনজষমন্ট অযান্ড তটকষনালতজ
৩২৭/এ, তফষরাজা তসন্টার(আতমন তসন্টাষরর পাষশ), লালখাাঁন বাজার, েট্টগ্রাম।
তফানংঃ ০৩১-৬৩৯২৭২, তমাবাইলংঃ ০১৭১২০৭৮৬৫০

সরঢ়ং.বফাঁ .নফ,

সরঢ়ং৭০০৪৪@মসধরে.পড়স
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