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৪ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় “Microsoft Project (19th Batch)” “Microsoft Project (19th Batch)” শীষকশীষক  স া কালীনসা কালীন  ( ( ০৬ .০২.২০২২০৬ .০২.২০২২  - -
২৩.০২.২০২২২৩.০২.২০২২ ) ) িশ ণিশ ণ   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস ।।

    জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত “Microsoft Project (19  Batch)” শীষক সা কালীন কাস  ২০২১-২০২২ িশ ণ বষপি  অ যায়ী আগামী ০৬ ফ য়াির ২০২২
হেত ২৩ ফ য়াির ২০২২ ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর িব ািরত ত াবলী িন পঃ

১. িশ ণাথ র পযায় : সরকাির,আধা-সরকাির এবং ায় শািসত িত ানস েহ পিরক না ও ক  তকরেণর সােথ জিড়ত এবং এ 
িবষেয় আ হী ৯ম ড ও ত  পযােয়র কমকতা ।

২. কােসর সময় চী 
ও ময়াদ

: িবকাল ০৬.০০ - রাত ০৮.০০ িমিনট 
১০ কমিদবস (স ােহ ০৩ িদন রিব, ম ল ও ধবার)।

৩. কাস িফ : কাস িফ ভ াট িতত জন িত ১৫,০০০/- (পেনর হাজার) টাকা মা । কাস িফ কাস র েব “মহাপিরচালক, 
জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম, ঢাকা” বরাবের নগদ অথবা স  চক এর মা েম েদয়।

৪. কােসর উে : i.   To acquaint familiarize and acquaint the participants with compute aided 
software tools of project appraisal, monitoring and evaluation; and

ii. To help for the preparation of development project proposal within shortest 
possible time.

৫. পা িচ : Module-01: Project Scheduling and Network Analys isModule-01: Project Scheduling and Network Analys is
a. Overview of Microsoft project
b. Network analysis PERT/CPM
c. Project management tools, terminology
d. Project scheduling with Gantt Chart & network diagram using Microsoft 

project
Module-02: Project cos ting & reportingModule-02: Project cos ting & reporting   

a. Creating and allocating resources
b. WBS, EVM using Microsoft project
c. Project report using Microsoft project

৬. কােসর িবধািদ : - েত ক িশ ণাথ র জ  কি উটার বহােরর েযাগ।
- শীতাতপ িনয়ি ত িণ ক ।
- মাি িমিডয়া েজে শন িসে ম।
- নটওয়াক িভি ক কি উটার াব।

৭. িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন
৮. আবািসক/অনাবািসক : কাস  অনাবািসক এবং সা কালীন।
৯. মেনানয়েনর শষ তািরখ : ০৩ ফ য়াির  ২০২২
১০. মেনানয়ন ি য়া : িন া রকারীর বরাবের সরাসির অথবা ডাকেযােগ মেনানয়ন রণ করা যােব।
১১. কােস যাগদােনর তািরখ ও সময় : মেনানীত কমকতােক আগামী ০৬ ফ য়াির, ২০২২ তািরখ িবকাল ০৫.৩০ টায় জাতীয় পিরক না ও উ য়ন 

একােডিমেত িরেপাট করেত হেব।
                                      
(১২)     উ  িশ ণ কােস সংি  ম ণালয়/ িবভাগ/ অিধদ র/ সং া থেক এক বা একািধক কমকতােক মেনানয়ন দয়ার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। মেন ানয়নমেন ানয়ন   একােড িমরএকােড িমর  মহাপ িরচালকমহাপ িরচালক   িকংবািকংবা
িন া রকারীিন া রকারী   বরাবরবরাবর  রণরণ   করাকরা  য ােবয ােব।। কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী অথবা কাস সম য়ক িশ ণ কমকতা জনাব মাঃ আ ল হােসন ( ফান:০২২২৩৩৬৭৩৯২,
মাবাইল: ০১৯১৩-৭৫৬ ৭৫৮, ই- মইলঃ to1@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিডর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd এর
আস  কাসস হ হেত “Microsoft Project” কােসর িলংেক ি ক কের রিজে শন ফম রণ কের Subm itSubm it  করা যােব। উে , মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর িবধােথ
মেনানয়নপে  িনে া  ছক অ যায়ী েয়াজনীয় ত ািদ রণ করার জ  অ েরাধ করা হলঃ

িমক নং কমকতার নাম ও পদিব কম েলর কানা মাবাইল ন র ই- মইল কানা

th

১৯-১২-২০২১

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
৪) উপপিরচালক, 

েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ
পিরচালক

ফান: ০২২২৩৩৬৫৩৫১
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: dir.admin@napd.gov.bd

১



যেশার/িসেলট/ব ড়া/জয় রহাট/নও া/নােটার/ াপাইনবাবগ /পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/নীলফামারী/রং র/হিবগ / মৗলভীবাজার/ নামগ /বর না/বিরশাল/ঝালকা /প য়াখালী/িপেরাজ র/ া ণবািড়য়া/ াদ র/ িম া/খাগড়াছিড়/ল ্
৫) জলা মৎ  কমকতা, 
িঝনাইদহ/বিরশাল/ নামগ /যেশার/িসেলট/ লনা/রাজশাহী/ িম া/সাত ীরা/বা রবান/নড়াইল/নও া/ ি গ / াপাইনবাবগ /পাবনা/ মেহর র/গাইবা া/ঝালকা /নােটার/িপেরাজ র/লালমিনরহাট/বর না/ ন েকাণা/জামাল র/ শর র/মযম়নিসংহ/শরীয়ত র/
৬) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
৭) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
৮) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
৯) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১০) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১১) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১২) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৩) িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার, সাত ীরা
১৪) জলা শাসক, 
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখা
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০১.১৬.৬৩/১(৩৮) তািরখ: ৪ পৗষ ১৪২৮
১৯ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কমকতা (সকল), এনএিপিড।
২) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৩) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) িশ ণ সহকারী, িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) কি উটার অপােরটর, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

১৯-১২-২০২১
মাঃ আ ল হােসন 

িশ ণ কমকতা

২


