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িবষয:় e-Governance for Sustainable Development e-Governance for Sustainable Development শীষকশীষক  িদবািদবা --
কালীনকালীন   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   িশ ণ াথিশ ণ াথ   মেনানয়নমেনানয়ন

মেহাদয়,
জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমত(এনএিপিড)এর বষপি  ২০১৭-২০১৮ অ যায়ী আগামী ২৫ ফ য়ারী,
২০১৮ হেত ০১ মাচ, ২০১৮ তািরখ পয  ০৫ ( াচ) কমিদবস ময়াদীe-Governance for-Governance for
Sus tainable Developm entSus tainable Developm ent শীষকিদবা-কালীন িশ ণ কাস  অ ি তহেব। কােসর মৗিলক
ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:

(১) িশ ণাথ র পযায় :
কি উটার স েক াথিমক ান স েয কানসরকাির, ব-
সরকাির, আধা-সরকাির এবং ায় শািসত  িত ানস েহর৯ম ড বা
ত কমকতা ।

(২) কােসর সময় চী ও
ময়াদ : সকাল০৯.০০ -িবকাল ০৫.০০ িমিনট।০৫ কমিদবস ।

(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 :

i.To develop skills in understanding
strategic issues related to e-Governance.
ii.To develop participants’ knowledge on
e-Governance activities for sustainable
development.
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(৫) পা িচ :

Module – 1: Concepts and tools of E-
Governance
a.Introduction to E-Governance
b.Policies and Strategies for ICT
development
c.National ICT Policy-2009
d.Service Process Simplification 
e.Concepts of e-governance
f.Technical & Legal issues of e-
governance
g.E-administration
h.Enterprise Resource Planning (ERP)
i.Challenges of e-governance
j.Right to Information Act-2009
Module – 2: Sustainable Development
through
a.Sustainable Development Goals
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।
- কি উটারএর াক ক াল ােসর ে েত ক িশ ণাথ র জ
কি উটার।

(৭) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন।

(৮) আবািসক/অনাবািসক : কাস  অনাবািসক এবংিদবা-কালীন ।

(৯) মেনানয়েনর শষ তািরখ : ১৮ ফ য়ারী, ২০১৮

(১০) মেনানয়নে রণ :
মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন া রকারীর বরাবের
মেনানয়নে রণ করা যােব। অনলাইেন রিজে শেনর জ  একােডিমর
ওেয়বসাইটwww.napd.gov.bd  এ ফরম রণ করা যােব।

(১১) কােস যাগদােনর
তািরখ ও সময় : মেনানীত কমকতােকআগামী ২৫ ফ য়ারী, ২০১৮তািরখসকাল 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 িশ ক 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: ০১৮১৮-৩৫৭৭৮২ইেমইলঃnurulamin.cse@gmail.com)
এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল Online 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
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মেনানয়ন  হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। আপনার মেনানয়ন ই ড়া  বেল
িবেবিচত হেব।

১৭-১২-২০ ১৭

১) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৩) জলা শাসক (সকল)
৪) জলা িশ া কমকতা (সকল)

মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী
িশ ক-২

ফান: ৫৮৬১১৩৫৮
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: instructor2@napd.gov.bd

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৭.১২.০৮৪.১৬.৩৮/১(৩) তািরখ: ৩ পৗষ ১৪২৪
১৭ িডেস র ২০১৭

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (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)

১৭-১২-২০ ১৭

মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী 
িশ ক-২
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18: e-Governance for Sustainable Development

Duration : 05 working days

Date : 25.02.2018 to 01.03.2018

Nomination deadline : 18.02.2018

No. of Course : 01

No. of Participants : 25

Course fee : Tk. 8,000.00 (Eight thousand only) per participant
Participants’ Level : Officers grade-9 and above of public, private and autonomous bodies

with basic computer literacy.
Course Objectives : i. To develop skills in understanding about strategic issues 

related to e-Governance.
ii. To develop participants’ knowledge on e-Governance activities 

for sustainable development.
Course Contents : Module – 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-2009
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: Innovation for Sustainable Development through ICT
a. Sustainable Development Goals (SDGS)
b. Public Service Innovation (PSI)
c. Service Process Simplification
d. e-Learning

Training Methods : Classroom lecture, exercise, case study, demonstration 

Evaluation System : Attendance, class participation, overall performance

Course Advisor : Director-General

Course Co-Advisor : Additional Director-General

Course Director : Md. Moynul Hasan Chowdhury, Instructor

Course Coordinator : Md. Nurul Amin, Assistant Programmer


