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২৮ আি ন ১৪২৭

িবষয:় মাইে াসফটমাইে াসফট   েজেজ  (Microsoft Project)  (Microsoft Project) শীষকশীষক  স া কালীনসা কালীন   অনলাইনঅনলাইন   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস  । ।
     
     জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) এর িশ ণ বষপি   ২০২০ - ২০২১  অ যায়ী মাইে াসফট েজ  (Microsoft Project) শীষক সা কালীন কাস
আগামী ২০ িডেস র ২০২০ হেত ১০ জা য়াির ২০২১ পয  ১০ (দশ) কমিদবস ময়ােদ অনল াই েনঅনল াই েন  ( ( মম  াটফেমাটফেম))  অ ি ত হেব। 

কাস রকাস র    ওও  েয় াজন ীয়ত াঃেয় াজন ীয়ত াঃ
১) কাস  সা কালীন িবধায় কমকতাগণেক মেনানয়ন দান কিরেল দা িরক কােজর িব  ঘটেবনা।
২) কাস  অনল াই েনঅনল াই েন  ( ( মম  াটফেমাটফেম))  অ ি ত হেব িবধায় িশ ণাথ গণ কািভড - ১৯ িঁকেত পড়েবন না।
৩) সরকার িনধািরত েত ক কমকতার জ  বািষক ৫০ (প াশ) ঘ া িশ ণ বা বায়েন কাস  সহায়ক হেব।
৪) িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েন উি িখত িশ ণ কমকতাগেণর আইিস  স মতা ি েত িমকা রাখেব।
৫) ক  পিরক না, বা বাযন়, ি েপজ সনা করণ ও সংেশাধেনর জ  মাইে াস  েজ  এক  শি শালী ল।
৬) এই কাস  এক সােথ একািধক ক  পিরচালনার জ  েযা়জনীয ়সম  লস বাঝা◌্েত সাহা  করেব।
৭) ক  বােজট, বাভাস মেডল তির করা, কা ম িরেপাট, িতেবদন, ইত ািদ িশখােনা হেব।
৮) ি যা়, টাে র  মে  স েকর সনা করণ, সময় চী লস বহার কের িরেসাস, খরচ ও কােজর সমযক়াল চক আউট করা, অেথর উপর িভি  কের িরেসাস বরা  িশখােনা।

 কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:

(১) িশ ণাথ র পযায় : ক  তকরণ ও পিরক নার সােথ জিড়ত 
সরকাির, আধা-সরকাির এবং ায় শািসত 

িত ানস েহর ৯ম ড বা 
ত  কমকতা ।

(২) কােসর সময় চী ও ময়াদ : ১০ কমিদবস।স ােহ ০৩(িতন)িদন। িত 
রিব, ম ল ও ধবার স া ০৬:০০ থেক 
রাত ০৮:৩০ পয । 

(৩) কাস িফ : (ভ াট ও আয়কর াতীত) ৮,০০০/- (আট 
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 acquaint the 
participants with 
compute aided software 
tools of project appraisal, 
monitoring and 
evaluation; and
To help the participant 
for the preparation of 
development project 
proposal within shortest 
possible time.
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(৫) পা িচ : a. Overview of Microsoft 
project

b. Network analysis 
PERT/CPM

c. Project management 
tools, terminology

d. Project scheduling with 
Gantt Chart & network 
diagram using Microsoft 
project 

e. Creating and allocating 
resources

f. WBS, EVM using 
Microsoft project 

g. Project report using 
Microsoft project 

(৬) কােসর িবধািদ : - কাস  অনল াই েনঅনল াই েন  ( ( মম  াটফেমাটফেম))  অ ি ত হেব িবধায় িশ ণাথ গণ বাসা/অিফস/পছ মত জায়গায় অব ান কের িশ ণ িনেত পারেবন।
- কাস ফা  হেত িশ ণাথ গণ ই ারেনটভাতা ৫০০ ( াচশত) টাকা া  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  সা কালীন । 

(৯) মেনানয়েনর শষ 
তািরখ

: ১০ িডেস র ২০২০

(১০) মেনানয়ন রণ : মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন  া রকারীর বরাবের মেনানয়ন রণ করা যােব। অনলাইেন রিজে শেনর জ  একােডিমর ওেয়বসাইট 
www.napd.gov.bdএ ফরম রণ করা যােব। 

(১১) কােস যাগদােনর 
তািরখ ও সময়

: মেনানীত কমকতােক আগামী ২০ িডেস র ২০২০ তািরখ িবকাল ০৫.৩০ টায় জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম িরত অনল াইনঅনল াইন   েমেম  
সং  হেয় িরেপাট করেত হেব।

উ  িশ ণ কােস আপনার ম ণালয়/িবভাগ/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 মেনানীত হেল এনএিপিড এপস (NAPD Apps গল - ার থেক ডাউনেলাড করা
যােব) এ আস  কাসস হ হেত Microsoft Project কােসর “ENROLLMENT” বাটেন বাটেন ি ক কের registration form রণ কের পাঠােনা 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

১৩-১০ -২০ ২০

ি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) জলা শাসক (সকল)
৫) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৭) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়

মৗ ল নাহার
িশ ক-২

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০১.১৬.৩২/১(৩২) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৭
১৩ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
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১) সকল কমকতা, এনএিপিড

১৩-১০ -২০ ২০

মাঃ ল আিমন 
সহকারী া ামার
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