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িবষয:় Post Graduate Diploma in Information & CommunicationPost Graduate Diploma in Information & Communication
Technology for Development (PGDICT4D) Technology for Development (PGDICT4D) শীষকশীষক  ০১০১  ( ( একএক) ) বছরবছর   ময়াদীময়াদী

িশ ণিশ ণ   কােসরকােসর   ৯ম৯ম   ােচরােচর   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সেসে ।।

মেহাদয়,
জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত আগামী জানুয়াির থেক িডেস র, ২০১৯ পয  “ Post Graduate
Diploma in Information & Communication Technology for Development (PGDICT4D)” শীষক
০১ (এক) বছর ময়াদী িশ ণ কােসর ৯ম ব াচ অনুি ত হেব। কােসর মৗিলক তথ ািদ িনে  উপ ািপত হেলা:

(১) িশ ণাথীর পযায় : সরকারী, আধাসরকারী, ায় শািসত এবং বসরকারী িত ান
সমুেহর কমকতাবৃ ।

(২) িশ াগত যাগ তা : িবএ/ াতক /সমমান।
(৩) পাঠ েমর ময়াদ : ০১ বছর, স ােহ ০৩ িদন (রিব, ম ল, বুধবার) ( েয়াজন

অনুযায়ী স ােহ ০৪ িদন হেত পাের)
(৪) ােশর সময়সূিচ : িবকাল ০৬:০০ - ০৮:৩০ (পিরবতনশীল)
(৫) 
   
  

পাঠ ম িফ : ভ াট ও আয়কর ব তীত জন িত ৫৫,০০০.০০ (প া
হাজার) টাকা কাস িফ মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও
উ য়ন একােডিম (এনএিপিড),  বরাবের নগদ অথবা চক এর
মাধ েম েদয় (যা ০১ িকি  অথবা ০২ িকি েত পিরেশাধেযাগ ।
২ িকি েত পিরেশােধর ে  ১ম িকি -৩৫,০০০.০০ কাস

র সময় এবং ৬  মিডউল র পেূব ২য়
িকি -২০,০০০.০০ টাকা)। কাস িফ পিরেশাধ সােপে  কােস
অংশ হেনর সুেযাগ থাকেব।

১



(৬) পাঠ েমর উে শ   : অংশ হণকারী িশ ণাথীেদর তথ  যিু  স েক সম ক
ধারণা দয়ার লে  ই-গভােন , আইিসিট টুলস, হাডওয়ার,
সফটওয়ার, ডাটােবজ, নটওয়ািকং এবং ওেয়ব
এ াি েকশনসহ সবাধুিনক আইিসিট ইমারিজং যিু  স েক
সািবক ান দান।

(৭) পাঠ সূচী : Module-1: Fundamentals of Information and
Communication                                Technology
(ICT-101)
Module-2: Programming Language (ICT-102)
Module- 3: System Analysis and Design (ICT-
103)
Module–4: Database Application Design (ICT-
105)
Module – 5: Web Application and Information
Security (ICT-106)
Module – 6: Networking and Data
Communication (ICT-107)
Module–7: Software Engineering and Quality
Management (ICT-108)
Module – 8: e-Governance, e-Commerce & ICT
Project Management          (ICT-109)
Module – 09: Multimedia System Design (ICT-
111)
Module – 10: Project, Case Studies, Viva,
Overall Performance,

(৮) িশ ণাথীর সংখ া : ৩০ জন।
(৯) মেনানয়েনর শষ তািরখ : ২৩ িডেস র, ২০১৮।
(১০) মেনানয়ন রণ : কাস পিরচালেকর িনকট সরাসির মেনানয়ন রণ করা যােব।

অি ম Registration এর জন  একােডিমর
ওেয়বসাইট www.napd.gov.bdwww.napd.gov.bd -এ Registration
form পরূণ করা যােব।

(১১) পাঠ েম যাগদান     
      

: মেনানীত কমকতােদর আগামী ০১ জানুয়াির, ২০১৯ তািরেখ িবকাল
০৪:০০ টায় কাস পিরচালক অথবা কাস সম য়কারী ও লাইে িরয়ান
বগম ফািরয়া জাফরীন-এর িনকট িরেপাট করেত হেব।

(১২) িশ া সফর : িশ ণ কািরকুলােম িশ া সফর রেয়েছ। উ  িশ া সফর দেশ
 অথবা িবেদেশ হেত পাের। িশ া সফরিট িবেদেশ হেল িশ ণাথীরা
সংি  িত ান অথবা িশ ণাথীরা িনেজ িশ া সফেরর ব য়ভার
বহন করেবন।

(১৩) কােসর সুিবধািদ : েত ক িশ নাথীর জন  একিট কের কি উটার ব বহােরর
সুেযাগ থাকেব।
শীতাতপ িনয়ি ত িণ ক
মাি িমিডয়া েজে শন িসে ম

২।         উপযু  পাঠ েম তঁার ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতােক মেনানয়ন
দান করার জন  িনেদশ েম অনুেরাধ করা   হেলা। এই িবষেয় কান তথ  জানার েয়াজন হেল িন া রকারী

২



অথবা কাস সম য়কারী ও লাইে িরয়ান বগম ফািরয়া জাফরীন-এর সােথ ( মাবাইল ০১৭২০-৫৩১০৮৩, ই-
মইল: faria.zafreen@gmail.com) যাগােযাগ করা যেত পাের। এনএিপিড’র ওেয়বসাইেটও কােসর
তথ  পাওয়া যােব। মেনানয়নপে  মেনানীত কমকতােদর নাম, পদবী এবং কম েলর িঠকানা ( টিলেফান, ই- মইল,
ফ া  ন র) উে খ করেত হেব যােত েয়াজেন মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযাগ করা যেত পাের।

২-৮-২০ ১৮

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা 
পিরচালক/ ধান েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) জলা শাসক (সকল)

েকৗঃ মাঃ আব র রশীদ
পিরচালক

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০৩.১৭.২/১(৬) তািরখ: ১৭ াবণ ১৪২৫
০১ আগ  ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
২) পিরচালক, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৩) পিরচালক, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) পিরচালক, গেবষণা ও কাশনা অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম
(এনএিপিড)
৬) িশ ণ কমকতা , িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

২-৮-২০ ১৮

েকৗঃ মাঃ আব র রশীদ 
পিরচালক

৩


