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ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৬৭.১৯-২৬৯ তািরখ: 
২৫ লাই ২০২২

১০ াবণ ১৪২৯

িবষয:় নননন   ক াডারক াডার   কমকতােদরকমকতােদর   ’’মাসমাস   ময়াদীময়াদী  িবেশষিবেশষ   িনয়া িদিনয়া িদ   িশ ণিশ ণ   কাসকাস   আেয়াজনআেয়াজন   সস ।।

     জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম ক ক আেয়ািজত নন ক াডার কমকতােদর ’মাস ময়াদী িবেশষ িনয়ািদ
কােসর ১৮তম ােচর িশ ণ আগামী ০২০২   অে াবরঅে াবর  - -৩০৩০  নেভ রনেভ র   ২০২২২০২২  ময়ােদ অনক া ােস অ ি ত হেব।
মেনানয়েনর িবধােথ কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  দান করা হেলা:
(১) কােসর 

উে
: ৯ম বা ত  েডর ননক াডার কমকতােদর পশাগত উৎকষতা ি র মা েম দেশর ক ােণ 
িনেবিদত াণ কম  িহেসেব গেড় তালা ।

(২) িশ ণাথ র 
পযায়

: িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ /অিধদ র / ায় শািসত সং ার ৯ম ড বা ত ধ পযােয়র কমকতা।

(৩) পা ম িফ : ভ াট ও আই  তীত জন িত ১,৭০,০০০/-(এক ল  স র হাজার) টাকা মা । কাস িফ কাস 
র েব ‘মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম’ বরাবর নগদ অথবা স  চক 

এর মা েম েদয়। উ  কাসিফর মে  ’মােসর আবাসন, খাবার, শরীর চচা, িশ া সফর, কীট 
এ ালাউ  এবং সাং িতক অ ানসহ অ া  আ ষি ক খরচ অ ।

(৪) পা িচ কােস ০৬  ে  িনে া  মাট ২২  মিডউেলর আওতায় আ মািনক ২২৫  সশন পিরচালনা 
করা হেবঃ 

  Major AreaMajor Area
ModuleModule

1. Bang lades h s tudiesBanglades h s tudies Module-1: Introducing Bangladesh

b) Public adm inis trationb) Public adm inis tration Module-2: Constitution and 
Government System
Module-3: Leadership and Change 
Management
Module-4: Local government 
and Public Management
Module-5: Ethics and Etiquette

c) Manag em ent proces sc) Managem ent proces s Module-6: Human 
Resource Management
Module-7: Office Management and 
Service Rules
Module-8: Financial Rules and 
Procedures

d) developm ent s tudiesd) developm ent s tudies Module-9: Basics of Economics
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Module-10: Development Planning 
and Project Management
Module-11: Research Methodology
Module-12: Globalization
Module-13: Sustainable Development 
and Environment
Module-14: Gender and Child Rights

e) Skill developm ente) Skill developm ent Module-15: English Language Skills
Module-16: Information and 
Communication Technology (ICT)
Module-17: Book Review

f) Relevant Modulesf) Relevant Modules Module-18: Village study
Module-19: Extension Lectures
Module-20: Syndicate Work / 
Exercise 
Module-21: Term Paper / Assignment 
Module-22: PT and Games

(৫) পা েমর 
ময়াদ 

: ০২ অে াবর -৩০ নেভ র ২০২২ (৬০ কমিদবস) ।

(৬) িশ ণাথ র 
সং া

: ৪০ জন

(৭) মেনানয়েনর 
শষ তািরখ

: ২৫ সে র ২০২২

(৮) পা েমর 
িত

: কাস  আবািসক।

(৯) িশ ণ 
সং া  

িবধাবলী

: একােডিম ক ক আেয়ািজত সকল িশ ণ কােসর ণগতমান বজায় রাখেত িনয়িমতভােব 
একােডিম িবষয় সংি  অিভ  ব ােদর অ ািধকার দান কের থােক। একােডিমেত ৯তলা িবিশ  
ডরেমটরী ((wifiwifi  সংসং ))  ও ৩তলা িবিশ  এক  ক ােফেটিরয়া ((wifiwifi  সংসং ))  এবং শীতাতপ 
িনয়ি ত মসিজদ আেছ।

(১০) পা েম 
যাগদান

: মেনানীত কমকতােক আগামী ০১০১  অে াবরঅে াবর  ২০২২২০২২  তািরখ িবকাল ০৩:০০ টার েব একােডিমেত 
িরেপাট করেত হেব।

(১১)  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। মেনানয়ন একােডিমর মহাপিরচালক িকংবা িন া রকারী বরাবর রণ
করা যােব। কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী অথবা কাস সম য়ক জনাব মা: আ ল হােসন,

িশ ণ কমকতা ( মাবাইল: ০১৯১৩-৭৫৬৭৫৮, ই- মইল: to1@napd.gov.bd) এবং ডা: নািদয়া আফরীন,
মিডেকল অিফসার ( মাবাইল: ০১৭১১-১৮৬৫৬০, ইেমইল: sarothy1000@gmail.com) এর সােথ
যাগােযাগ করা যেত পাের। মেনানয়নপে  সংি  কমকতা/কমকতাগেণর নাম, পদিব, কম েলর কানা, টিলেফান,
ফ া , ই- মইল ইত ািদ উে খ করেত হেব যােত েয়াজনেবােধ মেনানীত কমকতা/ কমকতাগেণর সােথ একােডিমর প
থেক সরাসির যাগােযাগ করা স ব হয়
।

িমক নং কমকতার নাম, পদিব, 
কম ল

ফান ন র মাবাইল ন র ই- মইল কানা
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২৫-৭-২০২২

ি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) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র 
(সকল জলা)
৪) চয়ার ান, মাংলা ব র ক প
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, নৗপিরবহন 
অিধদ র
৬) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর 
দ র, বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
৭) কমা া , বাংলােদশ মিরন একােডমী
৮) মহাপিরচালক, ব  অিধদ র
৯) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), ািণস দ অিধদ র
১০) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
১১) চয়ার ান, বাংলােদশ াত বাড
১২) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল 
জলা)
১৩) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১৪) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল 
জলা)
১৫) চয়ার ান, বাংলােদশ অভ রীণ নৗ-পিরবহন 
কেপােরশন
১৬) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
১৭) িনবাহী পিরচালক (অিতির  দািয় ), িনবাহী 
পিরচালেকর দ র, ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন 
স ার ( জিডিপিস)
১৮) চয়ার ান, চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ 
অভ রীণ নৗ-পিরবহন ক প
১৯) চয়ার ান,  বাংলােদশ ট টাইল িমল  
করেপােরশন
২০) ধান ব ািনক কমকতা  (চলিত দািয় ), ধান 
ব ািনক কমকতা (পিরক না ও জিরপ) এর দ র, মৎ  
অিধদ র

সায়মা আফেরাজ
ধান িশ ক-১

ফান: ৫৮৬১১২৬১
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: symaafroz.sas@gmail.com
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২১) মহাপিরচালক, পাট অিধদ র
২২) অ ,  াশনাল মিরটাইম ই উট
২৩) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
২৪) জলা শাসক (সকল)
২৫) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
২৬) মাঃ হাসান সা াদ, িসিনয়র উপেজলা মৎ  
অিফসার, সদর,সাত ীরা
২৭) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
২৮) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, চ াম ব র 
ক প
২৯) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
৩০) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৩১) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)

িি   আকষণঃআকষণঃ  সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৬৭.১৯-২৬৯/১(৪০) তািরখ: ১০ াবণ ১৪২৯
২৫ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, 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) িন মান সহকারী-তথা কি উটার া িরক, গেবষণা ও কাশনা অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন
একােডিম (এনএিপিড)
৬) কি উটার অপােরটর, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৭) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

২৫-৭-২০২২
মাঃ আ ল হােসন 

িশ ণ কমকতা
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