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িবষয:় “Human Resource Management (25th Batch)” “Human Resource Management (25th Batch)” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস
মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে  । ।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম কমকতােদর মানবস দ ব াপনা িবষেয় কমদ তা ি র জ  িনয়িমতভােব িশ ণ কাস আেয়াজন কের থােক। বতমােন দেশর আথ সামািজক উ য়ন ল মা া
Vision 2021 এবং Vision 2041 বা বায়েনর লে  দশ আজ উ য়েনর মহাসড়েক ধাবমান। এ ল  রেণর অ তম অ ষ  হেলা কাযকর দ  কমকতা তরী করা। িত ােনর প অ গিত ও মান
উ য়েন িনভর কের দ  কমকতােদর মানবস দ ব াপনার উপর। এ ল  রেণর উে ে  এক  কাযকর িশ ণ কাস  হেত যাে । একােডিম “Human Resource Management”
(25  Batch)” শীষক িদবাকালীন কাস  িশ ণ বষপি  অ যায়ী ০৪-০৮ লাই, ২০২১ ময়ােদ এনএিপিড ক া ােস অ ি ত হেব। এ সংেগ মেনানয়ন দােনর িবধােথ কাস সং া  মৗিলক ত ািদ
িনে  উপ ািপত হেলাঃ
(১) িশ ণাথ েদর 

পযায়
: িবিভ  ম ণালয়, অিধদ র, াংক এবং বসরকারী সং ার ৯ম বা ত  েডর কমকতা যারা মানব স দ উ য়ন ও পিরক নার সােথ সরাসির স ৃ  ােদর জ  িশ ণ কােসর 
কাির লাম ণয়ন করা হেয়েছ। 

(২) কােসর ময়াদ : ০৪-০৮ লাই, ২০২১ িদবাকালীন (০৫ কম িদবস)। 
(৩) আবািসক/অনাবািসক : কাস  অনাবািসক (এনএিপিড ক া াস)
(৪) কাস িফ : জন িত (ভ াট িতত) ১১,০০০.০০ (এগার হাজার টাকা) “মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম” বরাবের নগদ অথবা চক এর মা েম দান করেত হেব।
(৫) কােসর উে :

To develop participants’ understanding on conceptual issues of HRM & HRD; 

To acquaint the trainees with legal framework in relation to HRM in Bangladesh; 

To share the HRM practices along with tools and techniques used across the sectors in Bangladesh. 
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(৬) পা িচ :
Module-1: Conceptual Issues of HRM

HRM & HRD Concept, Issues 

Motivation and Human Relation 

Job analysis: Job description & specification

Team Building for HRM 

Leadership in HRM 

Human Resource Information System

Importance of Recruitment, Selection and Training 

Module-2: Legal Framework and Managerial Issues of HRM

Legal Frameworks of HRM

The Government Servant Conduct Rules, 1979

Performance Appraisal Measurement System (APA, KPI)
Labour Laws 

Problem Solving & Decision Making Process

Self-Analysis with Exercise 

Conflict Management 

Gender Perspectives of HRM 

Module-3: HRM practices in Bangladesh 

HRM Practices in Bangladesh with Exercise

Techniques of Fair Promotion and Posting/Placement

Compensation Management, Employee Benefit and compliance

Office etiquettes 

Good Governance

(৭) কােসর িবধািদ েরর খাবােরর ব া
মাি পারপাস কি উটার াব

(৮) িশ ণাথ র সং া  : ২৫ জন
(৯) মেনানয়ন পাঠােনার শষ তািরখ : ২৮ ন, ২০২১ 
(১০) মেনানয়ন ি য়া : িন া রকারীর বরাবের সরাসির মেনানয়ন রণ করা যােব। কাস িফ-র টাকা নগদ অথবা চেকর মা েম কাস আর  হওয়ার েব অব ই পিরেশাধ করেত হেব।
(১১) কােস যাগদােনর তািরখ ও সময় : মেনানীত কমকতােদর আগামী ০৪ লাই, ২০২১ তািরখ সকাল ০৮:৪৫ িমিনেট এনএিপিড ক া ােস উপি ত হেত হেব।

উপ  িশ ণ কােস ার ম ণালয়/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক ৯ম বা ত  েডর কমকতার মেনানয়ন দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। কাস সং া  েয়াজনীয়
ত ািদর জ  িন া রকারী বা কাস সম য়কারী জনাব ফািরয়া জাফরীন, লাইে রীয়ান মাবাইলঃ ০১৭২০-৫৩১০৪৩ (ই- মইল: faria.zafreen@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা
যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিডর ওেয়বসাইেটর িশ েণর আওতায় আস  কাসস হ হেত “Human Resource Management” ি 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 নং কমকতার নাম ও পদবী কম েলর কানা ফান ন র মাবাইল ন র ই- মইল কানা
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মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। আপনার মেনানয়নই ড়া  বেল িবেবিচত হেব।

২৫-৫-২০২১

ি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, ঢাকা/ লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম
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/ া 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
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/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
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) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাজশাহী
১০) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১১) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১২) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১৩) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৪) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৫) 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
১৬) 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
১৭) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৮) িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার, সাত ীরা
১৯) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
২০) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
২১) জলা শাসক, 
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ / নামগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখালী/ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/ াপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/প য়াখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নও া/জয় রহাট/ঠা র াও/ িড় াম/ শর র/শরীয়ত র/ ন েকাণা/মাদারী র/বা রবান
পাবত  
জলা/নড়াইল/ মেহর র/ য়াড়া া/ ফনী/ল ী র/িপেরাজ র/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী

ড. মাঃ ামান
পিরচালক

ফান: ৫৪৬১১২৫৯
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০১১.১১.০০২.২০.৪/১(৫৬) তািরখ: ১১ জ  ১৪২৮
২৫ ম ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ১ম-৯ম েডর কমকতা, এনএিপিড
২) কমকতা (সকল), এনএিপিড।
৩) িহসাবর ণ কমকতা, অথ ও িহসাব শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) িশ ণ কমকতা , িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) িশ ণ সহকারী, িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

২৫-৫-২০২১
ফািরয়া জাফরীন 

াগািরক
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