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ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০২.০০১.২২.১ তািরখ: 
২০ জা য়াির ২০২৩

৬ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় স া কালীনসা কালীন  “Advanced Office Application (3rd Batch)”  “Advanced Office Application (3rd Batch)” (( ১২১২   ফ য়ািরফ য়াির ,,
202202৩৩  হ েতহেত   ১৯১৯   মাচমাচ,  202, 202৩৩) ) শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সেসে ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত ১৫ (পেনর) কমিদবস ময়ািদ “Advanced Office Application (3rd Batch)” শীষক সা কালীন িশ ণ কাস  আগামী ১২ ফ য়াির, ২০২৩ হেত ১৯ মাচ,
২০২৩ ময়ােদ অনক া ােস অ ি ত হেব।  কােসরকােসর  মৗিলকমৗিলক   ত ািদত ািদ   িন েিন ে   উ প ািপতউ প ািপত   হেল াঃহেল াঃ

(১) িশ ণাথ র পযায় : সরকাির, আধা সরকাির, ায় শািসত, াংক এবং িবিভ  সং া, এনিজও ও বসরকাির িত ানস েহর ১০ম বা ত  েডর/সমমােনর।

(২) কােসর ময়াদ ও সময় িচ : ১৫ (পেনর) কমিদবস। স ােহ িতন িদন (রিব, ম ল, ধ) স া 
০৬:৩০ টা থেক রাত ০৮:৩০ । তেব িবেশষ ে  এ সময় িচ 
পিরবতন হেত পাের।

(৩) কাস িফ : ভ াট ও আয়কর বাদ িদেয় েদয় ২২,০০০.০০ (বাইশ 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 : To enhance knowledge and skill of the participants operating computer in office.

(৫) পা িচ : Fundamentals of computer 
Operating system (Windows 10)
Computer typing (Software base, Bangla, English)
Microsoft word (Office- 2010) 
ICT devices, network and internet 
MS Excel (Office- 2010)
Printer, virus, antivirus 
MS power point (Office-2010)

(৬) কােসর িবধািদ : ü েত ক িশ ণাথ র জ  এক  কের কি উটার বহােরর েযাগ
ü শীতাতপ িনয়ি ত ণী ক
ü মাি িমিডয়া েজে শন িসে ম
ü নটওয়াক িভি ক কি উটার াব

িত  সশেনর পের লকচার ােটিরয়ালস হাড ও সফট কিপ সরবরাহ।
পযা  বহািরক সশেনর ব া রাখা

(৭) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন
(৮) আবািসক/অনাবািসক : কাস  অনাবািসক এবং সা কালীন।
(৯) মেনানয়েনর শষ তািরখ : ০৮ ফ য়াির ২০২৩
(১০) মেনানয়ন ি য়া    : িন া রকারীর বরাবের সরাসির অথবা ডাকেযােগ মেনানয়ন রণ করা যােব।

(১১) কােস যাগদােনর তািরখ ও সময় : মেনানীত কমকতােক আগামী ১২ ফ য়াির ২০২৩ তািরখ িবকাল ০৫:০০ 
টায় জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত িরেপাট করেত হেব।

(১২) উ  িশ ণ কােস সংি  ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতা মেনানয়েনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা যাে । কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী বা
কাস সম য়কারী জািকয়া বগম, ডরেমটির রািরনেটনেড , মাবাইলঃ ০১৫৫২-৪৩৭৯৫২ (ই- মইল: zbegum1972@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল

এনএিপিড’র ওেয়বসাইেটর িশ েণর আওতায় আস  কাসস হ হেত “Advanced Office Application (3“Advanced Office Application (3  Batch)” Batch)” কােসর বাটেন  ি ক কের রিজে শন ফম রণ
কের Submit করা যােব। উে  য মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর িবধােথ মেনানয়নপে  কমকতােদর মেনানয়ন িনে া  ছক অ যায়ী রণ করার জ  অ েরাধ করা হলঃ

িমক কমকতার নাম ও পদবী কম েলর কানা মাবাইল ফান ন র ই- মইল
            
            মেনানীত হেল এনএিপিড এর ওেয়বসাইট (www.napd.gov.bd) এ Online Registration  form  রন কের পাঠােনা যােব।

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

rdrd

২০-১-২০২৩

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/ঢাকা/চ াম
৩) জলা শাসক (সকল)

মৗ ল নাহার
িশ ক-২

ফান: ০২- ৫৮৬১৩১১৫
ইেমইল: instructor2@napd.gov.bd

১



৪) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 
েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া

৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
৬) 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
৭) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)
৮) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
৯) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
১০) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
১১) ১ম-৯ম েডর কমকতা, এনএিপিড
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাজশাহী
১৩) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১৪) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১৫) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১৬) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১৭) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৮) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৯) সহকারী পিরচালক, 
বর না/সাত ীরা/বা রবান/ঢাকা/রং র/ মৗলভীবাজার/িসরাজগ / য়াডা া/ গাপালগ /ব ড়া/ লনা/যেশার/ ি য়া/টা াইল/ময়মনিসংহ।/জামাল র/রাজশাহী/িঝনাইদহ/িকেশারগ / াপাইনবাবগ /পাবনা/ নায়াখালী/ াদ র/চ াম/ ি গ
২০) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০২.০০১.২২.১/১(২) তািরখ: ৬ মাঘ ১৪২৯
২০ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
২) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

২০-১-২০২৩
বগম জািকয়া বগম 

পািরনেটনেড

২


