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িবষয়:

Introduction to Statistical Pack age for Social Science (SPSS)
শীষ ক সা কালীন িশ ণ কােস িশ ণাথ মেনানয়ন দান সে ।

উপ
িবষেয়র ি েত জানােনা যাে য জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম আগামী ২৩ জা য়াির ২০২২ হেত ১৩ ফ য়াির ২০২২ তািরখ ১০ কমিদবস ময়াদী Introduction to
Statistical Package for Social Science (SPSS) (4th Batch) শীষ ক সা কালীন িশ ণ কাস অনক া ােস অ ি ত হেব। কােস র মৗিলক ত ািদ িনে উপ াপন করা হেলা:
১.
২.

িশ ণাথ র পয ায়
কােসর সময় চী ও ময়াদ

:
:

৩.

কাস িফ

:

৪.

কােসর উে

:

৫.

পা

:

৬.

কােসর িবধািদ

৭.
৮.
৯.
১০.
১১.

িচ

সরকাির, আধা-সরকাির এবং ায় শািসত িত ানস েহর ড-৯ বা ত
কমকতা ।
স ােহ ০৩ িদন (রিব, ম ল ও ধবার)
(িবকাল ০৬:৩০ - রাত ০৮:৩০), ১০ কমিদবস ।
(ভ াট ও া বাদ িদেয় েদয়) ১৫,০০০/- (পেনর হাজার) টাকা মা । কাস িফ কাস র েব “মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম,
ঢাকা” বরাবর নগদ অথবা স চক এর মা েম েদয়।
To orient the participants about the basics of SPSS
To enhance participants managerial ability to apply different statistical tools,
interpret and use the result using SPSS
1.
2.
3.
4.
5.

:

িশ ণাথ র সং া
আবািসক/অনাবািসক
মেনানয়েনর শষ তািরখ
মেনানয়ন ি য়া
কােস যাগদােনর তািরখ ও সময়

:
:
:
:
:

Introduction to statistical techniques and SPSS
Preparing the data file in SPSS
Descriptive statistics, using graph and explore the data
Correlation and regression analysis in SPSS
Statistical techniques to compare groups (T-test and non-parametric tests)
েত ক িশ ণাথ র জ কি উটার।
শীতাতপ িনয়ি ত িণ ক ।
মাি িমিডয়া েজে শন িসে ম।
নটওয়াক িভি ক কি উটার াব।

২৫ জন
কাস অনাবািসক এবং সা কালীন।
১৮ জা য়াির, ২০২২।
িন া রকারীর বরাবের সরাসির অথবা ডাকেযােগ মেনানয়ন রণ করা যােব।
মেনানীত কমকতােক আগামী ২৩,জা য়াির ২০২২ তািরখ িবকাল ০৫:০০ টায়
জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত িরেপাট করেত হেব।

(১২)

কাস র উ পকািরতা :
(i) একজন কমকতা কাস স
করেল িতিন স কান িরসােচ িনিব ে ডাটা বহার করেত পারেবন। (ii) কি উটার বহাের দ তা বাড়েব। (iii) িবিভ ত িবে ষণ করেত পারেবন। (iv)
পিরসং ান িবষেয় স ক ান লাভ করেবন। (v) াফ, চাট ইত ািদ বহাের অভ হেবন। (vi) মানিসকতার পিরবতন হেব এবং ইিতবাচক মানিসকতা ি হেব। । (vii) কাস সা কালীন িবধায় অিফেসর
কায েম িব ঘটেব না।
(১৩) এমতাব ায় উপ িবষয়ািদ সদয় িবেবচনা ব ক র সারী ফল লােভর উে ে উে িখত কােস তার ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/সং া থেক ৯ ড বা ত এক বা একািধক কমকতােক মেনানয়ন
দান করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।
(১৪)
কােস র েয়াজনীয় ত ািদর জ িন া রকারী বা কাস সম য়কারী জনাব মাঃ আল-আিমন, িশ ণ কমকতা ( মাবাইল নং-০১৭১০-০৬৯৩৮০, ই- মইল: alamin.napd@gmail.com)
এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিডর https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid এই িলংেক ি ক কের রিজে শন করা
যােব উে
য মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর িবধােথ মেনানয়নপে কমকতােদর মেনানয়ন িনে া ছক অ যায়ী রণ করার জ অ েরাধ করা হেলাঃ
িমক নং

(১৫)

কমকতার নাম ও পদিব

কম েলর কানা

মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ

ফান ন র

মাবাইল ন র

ই- মইল কানা

দয়া হেব না। ার মেনানয়নই ড়া বেল িবেবিচত হেব।

২-১২-২০২১
মৗ ল নাহার
িশ ক ও কাস পিরচালক
ফান: ০২৫৮৬১৩১১৫
ফ া : ০২৫৮৬১৫৬৯৫
ইেমইল: mouful@gmail.com

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চয়ার ান/িনব াহী 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,
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
৫) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)

১

৬) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
৭) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
৮) উপেজলা িনব াহী অিফসার, রাজশাহী
৯) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
১০) কমকতা (সকল), এনএিপিড।
১১) জলা খা িনয় ক (সকল জলা)
১২) 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
১৩) জলা খা িনয় ক (সকল জলা)
১৪) জলা িনব াচন কমকতা (সকল জলা)
১৫) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৬) অিতির জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
১৭) 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

২-১২-২০২১
মাঃ আল-আিমন
িশ ণ কমকতা

২

