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ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০১.০০৩.১৭.২৪ তািরখ: 
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২৮ আি ন ১৪২৯

িবষয:় “Research Methodology (15th Batch)” “Research Methodology (15th Batch)” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন
দানদান   সংেসংে ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম কমকতােদর গেবষণা পিরচালনায় ান ও দ 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 অ গিত ও মান উ য়েন কমকতােদর গেবষণার ান অজেনর  রেয়েছ�
এ ল  রেণর উে ে  একােডিমেত গেবষণা পিরচালনা িবষেয় এক  কাযকর িশ ণ কাস  হেত যাে ।
একােডিম বষপি  ২০২২-২৩ অ যায়ী “Research Methodology (15“Research Methodology (15  Batch)”  Batch)” শীষক

িশ ণ কাস  ১৮ - ২৯ িডেস র, ২০২২ ময়ােদ অ ি ত হেব।  কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:
১ িশ ণাথ েদর 

পযায় 
: Officers of grade-9 and above of Public and Private 
Organizations, Banks and NGOs dealing with research 
and development activities 

২. কােসর 
উে  

: i. To acquaint the participants with preparatory 
research works related to research including 
different methodology and data collection 
techniques 

ii. To familiarize participants with the tools and 
techniques of data processing and to develop their 
skills in writing a research report. 
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৩. পা িচ : Module 1: Introduction to Res earchModule 1: Introduction to Res earch
1. Introduction to research and research process
2. Literature Review finding the knowledge gap
3. Funding for the research project
4. Collaborative research and work distribution
5. Selection and formulation of research problems and 

hypothesis
6. Choosing appropriate methodology: Quantitative, 

Qualitative or Mixed 
7. Ethical Approval 

Module 2: Data Types  and Data Collection MethodsModule 2: Data Types  and Data Collection Methods
1. Types of Data: Primary vs. Secondary
2. Primary collection tools: Survey, FGD, Interview
3. Designing the tools: Drafting Questionnaire for 

survey or interview 
4. Sources of secondary data
5. Measurement and scaling techniques

Module 3: Data Analys is  and Report WritingModule 3: Data Analys is  and Report Writing
1. Processing and analysis of data
2. Testing hypothesis
3. Using SPSS for data analysis
4. Techniques of writing research proposal 
5. Presentation of research findings
6. Writing research reports.

৪. কােসর তািরখ 
ও সময় 

: ১৮-২৯ িডেস র ২০২২ (১০ কমিদবস) 
িতিদন অিফস চলাকালীন।

৫. মেনানয়েনর 
শষ 

তািরখ 

: ১১ িডেস র ২০২২

৬. পাঠ েমর 
িত

: কাস  অনাবািসক।

৭. কাস িফ : জন িত ২০,০০০.০০ (িবশ হাজার) টাকা (ভ াটভ াট   ওও  াা   িত তিত ত ), ‘‘মহাপ িরচালকমহাপ িরচালক ,  ,  জাত ীয়জাত ীয়   
প িরক ন াপ িরক ন া  ওও  উ য়নউ য়ন   একােড িমএকােড িম’’  বরাবের নগদ অথবা সড চেকর মা েম কাস র েব বা 
কাস রিজে শেনর সময় েদয়।

৮. মেনানয়ন 
রণ

: মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন া রকারীর বরাবের মেনানয়ন রণ করা যােব। অনলাইেন 
রিজে শেনর জ  একােডিমর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd-এ ফরম রণ করা যােব।

৯. িশ ণাথ র 
সং া

: ২৫ জন 

১০. কােস 
যাগদান

: মেনানীত কমকতােক আগামী ১৮ িডেস র ২০২২ তািরখ সকাল ৮.০০ ঘ কার মে  একােডিমেত 
উপি ত থাকেত হেব। 

১১.        SDG goal এর এক  অ তম িদক হেলা Research, যা ছাড়া এক  জািত উ িত লাভ করেত পাের
না। িক  অেনক কমকতার এ স েক কান ভােলা ধারণা না থাকায় আ হ থাকা সে ও Research করেত পােরন না।
এই িশ ণ ােক Research এর িত আ হী কের লেব।  
১২.        উ  িশ ণ কােস সংি  ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতা মেনানয়েনর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা যাে । কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী বা কাস সম য়কারী জনাব
মা: িসরা ল ইসলাম, সহেযাগী িশ ক ( মাবাইল ০১৬৮৮-৭৩৮২৮৩, ই- মইল: siraz04cu@gmail.com)
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এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড’র ওেয়বসাইেট
(www.napd.gov.bd) িশ েণর আওতায় আস  কাসস হ হেত “Research MethodologyResearch Methodology
কােসর বাটেন ি 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
মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। আপনার মেনানয়নই ড়া  বেল িবেবিচত
হেব।

১৪-১০-২০২২

ি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) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল 
জলা)
৮) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র 
(সকল জলা)
৯) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল জলা)
১০) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)
১১) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১২) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
১৩) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১৪) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১৫) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৬) মাঃ হাসান সা াদ, িসিনয়র উপেজলা মৎ  
অিফসার, সদর,সাত ীরা

মৗ ল নাহার
িশ ক-২

ফান: ৫৮৬১৩১১৫
ফ া : +৮৮০২৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: instructor3@napd.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০১.০০৩.১৭.২৪/১(৪০) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৯
১৩ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, এনএিপিড
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২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম
(এনএিপিড)
৩) িশ ণ কমকতা , িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) িন মান সহকারী-তথা কি উটার া িরক, গেবষণা ও কাশনা অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন
একােডিম (এনএিপিড)
৬) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৭) কি উটার অপােরটর, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

১৪-১০-২০২২
মাঃ িসরা ল ইসলাম 
সহেযাগী িশ ক-৩
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