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জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) 
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ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০২.০০১.২১.৮ তািরখ: 
২৬ ন ২০২২

১২ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় Advanced Microsoft Excel (Advanced Microsoft Excel ( ১৩তম১৩তম  াচাচ) ) শীষকশীষক  স া কালীনসা কালীন   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ
মেনানয়নমেনানয়ন   সস ।।

(১) িশ ণাথ র পযায় : সরকারী, আধাসরকারী, ায় শািসত এবং বসরকারী িত ান স েহর কমকতা ।
(২) কােসর সময় চী ও 

ময়াদ
: স ােহ ০৩(িতন)িদন। িত রিব, ম ল ও ধবার স া ০৬:০০ থেক রাত ০৮:৩০ পয  ১০ কমিদবস।

(৩) কাস িফ : ভ াট িতত টাকা ১৫,০০০/-(পেনর হাজার টাকা মা ) “মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম(এনএিপিড), ঢাকা” বরাবের নগদ অথবা স  চক এর মা েম দান 
করেত হেব। কােস অংশ হেণর শত িহেসেব কাস শ র েব কাস িফ পিরেশাধ একা  আব ক।

(৪) কােসর উে : 1. To orient the participants about use of MS excel in accounts, budget, billing and other areas; and
2. To increase capability on analyze data by using MS excel

(৫) পা িচ : 1. Travelling around new excel interface;
2. Essential formula knowledge;
3. Intermediate formula knowledge;
4. Optimizing data;
5. Data analysis;
6. Presenting and reporting;

 (৬) কােসর িবধািদ : - শীতাতপ িনয়ি ত ণী ক ।
- মাি িমিডয়া েজে শন িসে ম।
- নটওয়াক িভি ক কি উটার াব।
-- েত ক িশ ণাথ র জ  কি উটার ( াব িভি ক ােসর জ )।
- কাস ােটিরয়ালস দান;

(৭) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন।
(৮) আবািসক/অনাবািসক : কাস  অনাবািসক এবং সা কালীন।
(৯) মেনানয়েনর শষ 

তািরখ
: ২১ লাই, ২০২২।

(১০) মেনানয়ন রণ : মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন  া রকারীর বরাবের মেনানয়ন রণ করা যােব। অি ম অনলাইেন রিজে শেনর জ  একােডিমর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bdএ 
িশ ণ ম র আস  কাসস হ নামক সাবেম েত ফরম রণ করা যােব।  অনলাইন রিজে শেনর জ  ইউআরএল: 

https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=323
(১১) কােস যাগদােনর 

তািরখ ও সময়
: মেনানীত কমকতােক আগামী ৩১৩১  ল াইল াই   ২০২২২০২২ তািরখ িবকাল ০৫.০০ টায় িন া রকারী অথবা সম য়ক জনাব মাঃ ল আিমন, সহকারী া ামার, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন 
একােডিম’র িনকট িরেপাট করেত হেব।

  
   জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) এর বষপি  ২০২২ - ২৩ অ যায়ী Advanced Microsoft Excel (১৩তম াচ) শীষক সা কালীন িশ ণ কাস  ৩১ লাই হেত ২৩ আগ
২০২২ পয   ১০ (দশ) কমিদবস ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর িব ািরত ত াবলী িন প।

কাস রকাস র     ওও  েয়াজনীয়তাঃেয়াজনীয়তাঃ
১) কাস  সা কালীন িবধায় কমকতাগণেক মেনানয়ন দান কিরেল দা িরক কােজর িব  ঘটেবনা।
২) বতমান িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েন উি িখত িশ ণ কমকতাগেণর Advanced Microsoft Excel এি েকশন স েক াণ ও িশ ণ আইিস  স মতা ি েত িমকা রাখেব।
৩) Microsoft Excel িদেয় িবিভ  সরল ও জ ল িহসাব করা, বতনিবল ও অ া  িহসাব করা, চাট ও াফ কের পিরসং ান করা, রজা , ালাির ও অ া  িশট করা, আয়কর ও অ া  িহসাব করা
এবং ডাটা সংর ণ ও ব াপনার যাবতীয় কাজ করা যায়।
৪) Advanced Microsoft Excel এর মা েম জ ল গািণিতক পিরগণনা, ত  ব াপনা এবং ত েক আকষণীয় কের উপ াপনায় িন তঁ ভােব চাট বা াফ তরী করা ইত ািদ ছাড়াও আরও অেনক
জ ল কাজেক সহেজ সমাধান করা◌্র ল  ান ই-নিথ, ইিজিপ, িজআরিপ সহ সরকারী কােজ ব ত সফটওয়ার স েক াণ ি র পাশাপািশ সফটওয়ার বহাের আরও দ  হেবন।

কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:

 

উ  িশ ণ কােস আপনার ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতা মেনানয়ন দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল। কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী
অথবা কাস সম য়কারী ও সহকারী া ামার জনাব মাঃ ল আিমন ( মাবাইল: ০১৮১৮-৩৫৭৭৮২, ইেমইল: ap@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল
এনএিপিড’র ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd এ Online registration form রণ কের পাঠােনা যােব।

 উে  য মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর িবধােথ মেনানয়নপে  কমকতােদর মেনানয়ন িনে া  ছক অ যায়ী রণ করার জ  অ েরাধ করা হলঃ
িমক নং কমকতার নাম ও পদবী কম েলর কানা ফান ন র মাবাইল ন র ই- মইল কানা

মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। আপনার মেনানয়ন ই ড়া  বেল িবেবিচত হেব।

২৬-৬-২০২২

িবতরণ :

মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী
উপপিরচালক

ফান: ০২২২৩৩৬০৩৫৫

১



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 (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৭) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
৮) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
৯) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১০) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১১) 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/জয় রহাট/ ফনী/ ভালা/ াদ র/ল ী র/বােগরহাট/িকেশারগ / য়াডা া/ মৗলভীবাজার/নারাযণ়গ /মা রা/মাদারী র/গাজী র/ গাপালগ /হিবগ / নায়াখালী/নরিসংদী/মািনকগ / িড় াম/ঠা র াও/িদনাজ র/ব ড়া/ঢাকা/ফিরদ র/রা ামা /টা াইল/রাজবাড়ী/খাগড়াছিড়/নীলফামারী/রং র/চ াম/প য়াখালী/িসরাজগ
১২) উপপিরচালক, 
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 ী র/ নায়াখালী/রা ামা /ঢাকা/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ / ি গ /নারায়ণগ /নরিসংদী/টা াইল/বােগরহাট/ ি য়া/ মেহর র/নড়াইল/ ন েকাণা/ শর র/ লনা/ফিরদ র/বা রবান/ য়াডা া/ঠা র াও

ফ া : ০২৫৮৬১৫৬৯৫
ইেমইল: ddadmn@napd.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০২.০০১.২১.৮/১(৩৪) তািরখ: ১২ আষাঢ ়১৪২৯
২৬ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, এনএিপিড

২৬-৬-২০২২
মাঃ ল আিমন 

সহকারী া ামার

২


