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১১ াবণ ১৪২৮

িবষয:় Leveraging Technologies for Sustainable Development (Leveraging Technologies for Sustainable Development (৩য়৩য়
াচাচ) ) শীষকশীষক  িদবাকালীনিদবাকালীন   অনলাইনঅনলাইন  ( ( মম   সফটওয় ারসফটওয় ার ) ) িশ ণিশ ণ   কােসকােস   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান
সস ।।

: (ক) মি পিরষদ িবভােগর প  নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১-২২৩, তািরখ: ১১ লাই, ২০২১
(খ) মি পিরষদ িবভােগর প  নং ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১-১২৪, তািরখ: ২৯ মাচ, ২০২১

মেহাদয়,
   জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) এর িশ ণ বষপি  ২০২১ - ২০২২ অ যায়ী আগামী ২৪ অে াবর ২০২১ হেত ২৮ অে াবর ২০২১ তািরখ পয  ০৫ ( াচ) কমিদবস ময়ােদ িদবাকালীন
Leveraging Technologies for Sustainable Development (৩য় াচ) শীষক িশ ণ কাস  অনঅন--ক া াসক া াস //অনলাইেনঅনলাইেন  ( ( মম   সফটওয় ারসফটওয় ার ) অ ি ত হেব। স েহর ি েত
জানােনা যাে  য চলমান সরকাির িবিধ-িনেষধ অ াহত থাকেল বিণত কাস  অন-ক া ােসর পিরবেত অনলাইেন অ ি ত হেব। তেব িবিধ িনেষধ ত াহার হেল কাস  অন-ক া ােস অ ি ত হেত পাের।
উভয় ে ই কােসর তািরখ ও ময়াদ অপিরবিতত থাকেব। 

কাস রকাস র     ওও  েয়াজনীয়তাঃেয়াজনীয়তাঃ
ই ারেনট ি  উৎপাদনশীলতা ও অথৈনিতক ি  বািড়েয় তালার পাশাপািশ তা মানবসমােজর সামেন েযাগ কের িদেয়েছ উ ত জীবনযাপন ও সহজতর উপােয় কমস াদেনর। সব ে  সব েরর মা ষ
উপেভাগ করেত পারেছ স েযাগ । ই ারেনট ি  বসায়, িশ ায়, িব  পযােয় িমথি য় যাগােযাগ ইত ািদেত এেনেছ এক ন ন িব ব।
  ১১ ) ) কাসকাস   সবা িনকসবা িনক  আইিসআইিস   িি   িবষয়কিবষয়ক  িবধায়িবধায় ,  ,  কমকতাগণেককমকতাগণেক  মেনানয়নমেনানয়ন   তােদরতােদর   আইিসআইিস   স মতাস মতা   ি েতি েত   িমকািমকা   র াখ েবরাখেব ।।
২২ ) ) কমকতাগেণরকমকতাগেণর   সবা িনকসবা িনক  আইিসআইিস   স মতাস মতা   িি   পেলপেল   ইই --নিথনিথ ,  ,  ইিজ িপইিজ িপ ,  ,  িজআরিপিজআরিপ   সহসহ   সরকািরসরকাির   কােজকােজ   ব তব ত   সফটওয়ােররসফটওয়ােরর   বহ ারবহ ার   সহজতরসহজতর   হ েবহ েব   যাযা   িড িজটালিডিজটাল   ব াংলােদশবাংলােদশ
বা ব ায়েনবা ব ায়েন   সরাস িরসরাস ির   িমকািমকা   র াখ েবরাখেব ।।
৩৩) ) কাসকাস   অনঅন--ক ােসক ােস   যথ াযথযথ াযথ   া িব িধা িব িধ   মেনমেন   অথবাঅথবা   অনলাইেনঅনলাইেন  ( ( মম   াটফ েমাটফেম) ) অ ি তঅ ি ত   হ েবহ েব   িবধায়িবধায়   িশ ণ াথ গণিশ ণ াথ গণ   কািভডকািভড  -  - ১৯১৯   ঁিকেতঁিকেত   পড়েবনপড়েবন   নানা ।।

কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:
(১) িশ ণাথ র পযায় : সরকাির, আধা-সরকাির এবং ায় শািসত িত ানস েহর ৯ম ড বা ত  কমকতা ।

(২) কােসর সময় িচ ও ময়াদ : অনলাইনঃ সকাল ০৯.৩০ - িবকাল ০৪.৩০ িমিনট ।
অনক া াসঃ সকাল ০৯.০০ - িবকাল ০৫.০০ িমিনট ।
০৫ কমিদবস ।

(৩) কাস িফ : অনলাইন িফ (ভ াট ও আয়কর তীত) ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা মা
অনক া াস িফ (ভ াট ও আয়কর তীত) ১১,০০০ (এগার 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 understand Leveraging Technologies for Sustainable Development 

(৫) পা িচ : Module 1: Leveraging Technologies for SD

1. Artificial Intelligence (AI)

2. Machine Learning

3. Internet of Things (IoT)

4. Cloud Computing

5. Industry 4.0

6. Big Data

7. Innovation

8. Dev Ops (agile relationship between development and IT operations)

9. Intelligent Apps (I – Apps)

(৬) কােসর িবধািদ : কাস  অনল াই েনঅনল াই েন  ( ( মম  াটফেমাটফেম))  অ ি ত হেল িশ ণাথ গণ বাসা/অিফস/পছ মত জায়গায় অব ান কের িশ ণ িনেত পারেবন।
কাস ফা  হেত িশ ণাথ গণ ই ারেনটভাতা া  হেবন।
কাস ােটিরয়ালস দান; 

(৭) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন।

(৮) আবািসক/অনাবািসক : কাস  অনাবািসক এবং অনল াইনঅনল াইন  ( ( মম  াটফেমাটফেম) )  িভি কিভি ক   িদবাকালীন ।

(৯) মেনানয়েনর শষ তািরখ : ১৭ অে াবর ২০২১।

(১০) মেনানয়ন রণ : মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন  া রকারীর বরাবের মেনানয়ন রণ করা যােব। অনলাইেন রিজে শেনর জ  একােডিমর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd এ 
িশ ণ ম র, কােস অনলাইন রিজে শন নামক সাবেম েত ফরম রণ করা যােব।   অনলাইন রিজে শেনর সংি  ইউআরএল: 

http://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=219
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(১১) কােস যাগদােনর তািরখ ও 
সময়

: মেনািনত কমকতােক আগামী ২৪ অে াবর ২০২১ তািরখ সকাল ০৯.০০ টায় জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম িরত অনল াইনঅনল াইন   েমেম িরেপাট করেত হেব। 

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 ( ফান: ৮৬১৪৭০৫-৬/২১৭, মাবাইল: ০১৮১৮-৩৫৭৭৮২ ইেমইলঃap@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের।

িত ান ক ক মেনািনত হেল একােডিমর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd এ িশ ণ ম র আস  কাসস হ নামক সাবেম েত Leveraging Technologies for Sustainable
Development (Batch 003) এর উপর ি ক কের বা সরাসির সংি  ইউআরএল: 
https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=219 , যেকান াউজাের টাইপ কের ফরম রণ কের সাবিমট 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

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

২৬ -৭-২০ ২১

ি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 (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৭) 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 ্
৮) 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/
৯) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১০) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
১১) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১২) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৩) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৪) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
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 ্

মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী
উপপিরচালক

ফান: ০১৭১১৩১১৯৩৩
ইেমইল: moynulhasan2005@gmail.com

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৬৮.১৯.৬/১(৩৪) তািরখ: ১১ াবণ ১৪২৮
২৬ লাই ২০২১

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)

২৬ -৭-২০ ২১

মাঃ ল আিমন 
সহকারী া ামার

২


