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ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০৪.০০৬.২০.২৯ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২১

২৬ আি ন ১৪২৮

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

: (ক) নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১-২২৩, তািরখ: ১১ লাই, ২০২১
(খ) নং ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১-১১২৪, তািরখ, ২৯ মাচ, ২০২১

উপ  স েহর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, উ ূত পিরি িতেত, মি পিরষদ িবভােগর প  ও ধানম ীর কাযালেয়র াপেনর ি েত (  ক ও খ) বিণত জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম ক ক
আেয়ািজত নন ক াডার কমকতােদর ’মাস ময়াদী িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ কাস  ১৫তম াচ ০৩ অে াবর-০১ িডেস র, ২০২১ ময়ােদ অনলাইেন অ ি ত হওয়ার তািরখ িনধািরত িছেলা। িক  অিনবায
কারণবশত: কাস  ০৩ অে াবর-০১ িডেস র, ২০২১ ময়ােদর পিরবেত ০৭০৭  নেভ রনেভ র ,  ,  ২০২১২০২১  –  – ০৫০৫  জ া য়া িরজ া য়া ির ,  ,  ২০২২২০২২   ময়ােদ 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 াণকম  ি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 : অনলাইেন ভ াট ও আই  তীত জন িত ৬০,০০০.০০/-(ষাট হাজার) টাকা মা । অনলাইন কাসিফ’র মে  কােসর বই, ই ারেনট ডাটা এলাউ সহ অ া  আ ষি ক খরচ অ ।

কাস র েব  এনএিপিড থেক দ  ত িবল অ যায়ী কাস িফ ‘মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম’ বরাবর নগদ অথবা স  চক এর মা েম েদয়। 
(৪) পা িচ কােস ০৬  ে  িনে া  মাট ২০  মিডউেলর আওতায় আ মািনক অনলাইেন ২২৫  সশন পিরচালনা করা হেবঃ 

   Major AreaMajor Area
ModuleModule

a) Bangladesh studies Module-1: Introducing Bangladesh
b) Public administration 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) Management process Module-6: Human Resource Management
Module-7: Office Management and Service Rules
Module-8: Financial Rules and Procedures

d) development studies Module-9: Basics of Economics
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 development Module-15: English Language Skills
Module-16: Information and Communication Technology (ICT)
Module-17: Book Review

f) Relevant Modules Module-18: Extension Lectures
Module-19: Syndicate Work / Exercise 
Module-20: Term Paper / Assignment 

(৫) পা েমর ময়াদ : ০৭ নেভ র, ২০২১ – ০৫ জা য়াির, ২০২২ (৬০ িদন) ।
(৬) িশ ণাথ র সং া : ৩০ জন
(৭) মেনানয়েনর শষ তািরখ : ০৪ নেভ র, ২০২১
(৮) পা েমর িত : অনাবািসক এবং অনলাইন  (স া ০৬:০০ থেক রাত ০৯:০০ ঘ কা)।

অ ি ত  কাস  অনলাইেন Zoom Software বহােরর মা েম আেয়াজন করা হেব। উে  য, এনএিপিডেত বতমােন ১৭  িশ ণ কাস অনলাইেন Zoom Software বহােরর মা েম পিরচািলত 
হে । 
(৯) সংি  িনেয়াগ িবিধমালা অ যায়ী িশ ানিবস কাল ০২ ( ই) বছর, কান কান ে  অিতির  আরও এক বছরসহ িতনিতন   বছেররবছেরর   মেমে   িনয়া িদিনয়া িদ   িশ ণসহিশ ণসহ   েযাজেযাজ   সকলসকল  িশ ণিশ ণ   সমাসমা   কেরকের
চা র ীেতচা র ীেত   ায়ীকরেণরায়ীকরেণর   ব া ব াধকতাবা ব াধকতা   রেয়েছরেয়েছ ।।  চা রীেত ায়ী না হেল / ায়ীকরণ শত রণ িতত উ  িশ া, পেদা িতসহ সংি  আিথক িবধা দােনর েযাগ থােক না। এছাড়া চা রী ায়ী না হেল
পনশন াি েত জ লতা ি  হয়। এজ  িনয়ািদ িশ েণ কমকতা মেনানয়ন িদেল সংি  িত ান যমন উপ ত হেব, তমিন িশ ণাথ গণও উপ ত হেবন।
(১০) কাস িফ’র অথ থেক েত ক িশ ণাথ  অনলাইন কােসর ে  ১০১০ ,, ০০০.০০০০০.০০  ( ( দশদশ  হ াজ ারহ াজ ার ))  টাকা আ ষি ক খরচ (বই, িকট, ই ারেনট ইত ািদ) বাবদ পােবন।
(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: আল-আিমন, িশ ণ কমকতা-২ ( মাবাইল: ০১৭১০০৬৯৩৮০, ইেমইল:
alamin.napd@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিডর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd এর আস  কাসস হ হেত “Special
Foundation Training Course for Non Cadre Officers” কােসর িলংেক ি ক কের রিজে শন ফম রণ কের SubmitSubmit করা যােব।

১১-১০-২০২১

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)

মাহা দ আেনায়ার হােসন
ধান িশ ক-৩

১



২) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী 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/ া ণবািড়য়া/ াদ র/ িম া/খাগড়াছিড়/ল ্
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/
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) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১০) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১১) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১২) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৩) িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার, সাত ীরা
১৪) 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 বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখা
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০৪.০০৬.২০.২৯/১(৩৪) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৮
১১ অে াবর ২০২১

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

১১-১০-২০২১
মাঃ আল-আিমন 
িশ ণ কমকতা

২


