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৩/এ, নীলে ত, ঢাকা-১২০৫

জ ির 

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০৫.১৮.১৬ তািরখ: 
১৯ িডেস র ২০২১

৪ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় e-Governance for Sustainable Development e-Governance for Sustainable Development শীষকশীষক
িদবাকালীনিদবাকালীন   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস  । ।

: ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০৫.১৮.১৩, তািরখ: ২৬ অে াবর ২০২১।

মেহাদয়,
 উপ  িবষয় ও ে র ি েত জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) এর বষপি  ২০২১ - ২২ অ যায়ী ে  বিণত প  মাতােবক e-Governance for
Sustainable Development  শীষক িদবাকালীন িশ ণ কাস  ১২ িডেস র ২০২১ হেত ১৬ িডেস র ২০২১ পয  ০৫ ( াচ) কমিদবস ময়ােদ অ ি ত হওয়ার
কথা িছল। অিনবায কারনবশতঃ িশ ণ কাস  উি িখত সমেয়র পিরবেত পিরবিতত তািরখ অ যায়ী আগামী ০৬০৬ --১০১০   ফ য়ািরফ য়াির   ২০২২২০২২  ০৫ ( াচ) কমিদবস ময়ােদ অনঅন--
ক া ােসক া ােস  অ ি ত হেব।  

কাস রকাস র     ওও  েয়াজনীয়তাঃেয়াজনীয়তাঃ
১) কাস  আইিস  ি  িবষয়ক িবধায়, কমকতাগণেক মেনানয়ন তােদর আইিস  স মতা ি েত িমকা রাখেব।
 ২) কাস  অনঅন--ক ােসক ােস  যথাযথ া িবিধ মেন অ ি ত হেব িবধায় িশ ণাথ গণ কািভড - ১৯ িঁকেত পড়েবন না।
৩)িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েন উি িখত িশ ণ কমকতাগেণর আইিস  স মতা ি েত িমকা রাখেব যা ই-নিথ, ইিজিপ সহ সরকারী কােজ ব ত সফটওয়ার
স েক াণ ি র পাশাপািশ সফটওয়ার বহাের আরও দ  হেবন।

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

(২) কােসর সময় চী ও ময়াদ : সকাল ০৯.০০ -িবকাল ০৫.০০ িমিনট। ০৫ কমিদবস ।

(৩) কাস ি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 :

1. To develop skills in understanding about strategic issues related to e-
Governance.

2. To acquaint the participants‟ on different e-Governance initiatives for 
sustainable development.

(৫) পা িচ :

Module – 1: Concepts  and tools  of E-GovernanceModule – 1: Concepts  and tools  of E-Governance
a. Introduction to concepts of e-Governance
b. Policies and Strategies for ICT development
c. National ICT Policy-2018
d. Technical and legal issues of e-governance
e. e-administration
f. Enterprise Resource Planning (ERP)
g. Challenges of e-governance
h. Right to Information Act-2009

Module – 2: Managem ent of e-Governance for Sus tainable Developm entModule – 2: Managem ent of e-Governance for Sus tainable Developm ent
a. Sustainable Development Goals (SDGs)
b. Public Service Innovation (PSI)
c. Service process simplification
d. e-Learning

(৬) কােসর িবধািদ :

- শীতাতপ িনয়ি ত ণী ক ।
- মাি িমিডয়া েজে শন িসে ম।
- নটওয়াক িভি ক কি উটার াব।
-- েত ক িশ ণাথ র জ  কি উটার ( াব িভি ক ােসর জ )।
- কাস ােটিরয়ালস দান;

(৭) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন।

(৮) আবািসক/অনাবািসক : কাস  অনাবািসক এবং িদবাকালীন ।

(৯) মেনানয়েনর শষ তািরখ : ৩১ জা য়াির, ২০২২

(১০) মেনানয়নে রণ :

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

িশ ণ ম র আস  কাসস হ নামক সাবেম েত ফরম 
রণ করা যােব। অনলাইন রিজে শেনর জ  সংি  

ইউআরএল: 
https://training.napd.ac.bd/course_re
gistration.php?cid=208
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(১১) কােস যাগদােনর তািরখ ও সময় :
মেনানীত কমকতােক আগামী ০৬০৬   ফ য় ািরফ য়াির   ২০২২২০২২ তািরখ 
সকাল ০৯.০০ টায় জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত 
ি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  একােডিমর উপপিরচালক ( শাসন) ও কাস পিরচালক মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী অথবা কাস সম য়কারী ও সহকারী া ামার জনাব মাঃ ল

আিমন ( ফান: ৮৬১৪৭০৫-৬/২১৭, মাবাইল: ০১৮১৮-৩৫৭৭৮২ ইেমইলঃ nurulamin.cse@gmail.com) 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 e-Governance for Sustainable
Development কােসর “ENROLLMENT” বাটেন বাটেন ি ক কের registration form রণ কের পাঠােনা যােবে। 

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।

১৯-১২-২০ 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, জলা সমাজেসবা কাযালয়
৮) 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 ্
৯) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১০) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
১১) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১২) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
১৩) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৪) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
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 ্
১৭) 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/
১৮) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)

মাহা দ হাসান তািরক
পিরচালক

ফান: ০২২২৩৩৬০৩৫৭
ফ া : ০২-৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: dir.training@napd.gov.bd

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০৫.১৮.১৬/১(২৯) তািরখ: ৪ পৗষ ১৪২৮
১৯ িডেস র ২০২১

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

১৯-১২-২০ ২১

মাঃ ল আিমন 
সহকারী া ামার

. ২


