Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology
(A CFTI, Established by Ministry of Education, Govt. of India.)
Vill & P.O.: Narayanpur, Malda, Pin: 732141

Admission Notification
Admission is going on for short term skill development courses under Kaushal Augmentation and Restructuring Mission (KARMA)
scheme of AICTE at Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering and Technology (GKCIET), Narayanpur Campus in various sectors. As
there are limited seats so admission will be on first come first serve basis with following specializationsSl. No

Sector

Job roles

NSQF
level

01

Computer
(IT-ITeS)

Domestic Data Entry
Operator

Level 3

Course
Duration
(Hours)
400

02

Construction
(Civil)

Amin Survey

Level 3

650

Entry requirements
12th Class Pass
OR
10th Class Pass + ITI
OR
10th Class Pass + 2 years of relevant experience.
Minimum Age-18 Years
8th Class Pass

There is no course fee for these short term courses. So candidates do not have to pay any course fee.
After completion of training and passing the assessment exam, the certificate will be issued by the NCVET recognized organization which will
help them to be self-reliant and employable in future. For admission specific application form contact ASAP – GKCIET, Narayanpur Campus,
District- Malda. Date of Application:- November 01, 2022 to November 21, 2022. Timings- Monday to Friday 10:00 AM to 5:00 PM.

For any further inquiries contact:
For Computer Course: 8250783496, For Civil Course: 9681128487

সুখবর

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

সুখবর

গনি খান চৌধুরী ইন্সিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নারায়নপুরক্যাম্পাসে AICTE (KARMA) এর কৌশল
অগমেন্টেশন অ্যান্ড রিস্ট্রাকচারিং মিশন (এ.আই.শি.টি.ই দ্বারা কৌশল বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন মিশন), নিম্নলিখিত কোর্সে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে
ভর্তি চলিতেছে । আসনসংখ্যা সীমিত ।আগে আসিলে আগে ভর্তি র সুযোগ।
Sl.
No

সেক্টর

জব রোল

NSQF
লেভেল

কোর্সের
সময়কাল (ঘন্টা)

ভর্তি যোগ্যতা

০১

কম্পিউটার
(IT-ITeS)

ডোমেস্টিক ডাটা এন্ট্রি
অপারেটর
(Domestic Data Entry
Operator)

লেভেল ৩

৪০০

যেকোন স্ট্রিমে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ,
অথবা
১০ তম শ্রেণী পাস এবং ITI,
অথবা
দশম শ্রেণী পাস এবং 2 বছরের অভিজ্ঞতা
সর্বনিম্ন বয়স :১৮ বছর

০২

কনস্ট্রাকশন
(সিভিল)

আমিন সার্ভে

লেভেল ৩

৬৫০

অষ্টম শ্রেণী (৮) পাস

এই স্বল্পমেয়াদী কোর্সের জন্য কোন কোর্স ফি নেই। তাই প্রার্থীকে কোনো কোর্স ফি দিতে হবে না।
প্রশিক্ষণের সমাপ্তি এবং মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে, এনসিভিইটি (NCVET) স্বীকৃ ত সংস্থা দ্বারা শংসাপত্র প্রদান করা হবে যা তাদের
ভবিষ্যতে আত্মনির্ভ রশীল এবং কর্মসংস্থানযোগ্য হতে সাহায্য করবে। ভর্তি র নির্দি ষ্ট আবেদনপত্রের জন্য যোগাযোগ করুন – GKCIET, নারায়ণপুর
ক্যাম্পাস, জেলা- মালদা। আবেদনের তারিখ:- নভেম্বর 01, 2022 থেকে 21 নভেম্বর, 2022 সময়- সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 10:00 AM
থেকে 5:00 PM পর্যন্ত।
অনুসন্ধানের যোগাযোগ নম্বর - কম্পিউটার - ৮২৫০৭৮৩৪৯৬ , সিভিল - ৯৬৮গ২৮৪৮৭

