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িবষয:় Project Management Project Management িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।
উে িখত িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ইনি উট অব ােনজেম  এর ঢাকা ক া ােসর আগামী  
সে র ২৭-২৯,২০১৮  Project Management িশ ণ কাস  আেয়াজন করা হেব। এ কাস  এর মা েম েজ  স িকত ধারণা, েজ  েপাজাল তরী এবং বা বায়েনর
 কৗশল স েক  িশ ণ দান করা হেব।  কােসর িব ািরত ত সহ িসয়র সং  করা হেলা। যার কাস িফ ৭,০০০/-  সাত হাজার) টাকা এবং কাস িবষয়স হ
 িন ুপঃ- 

Project Concept; Project Development Cycle; Project Identification and developing project need statement.
Project Generation & Selection;     Steps of Analysis; Exercise on Problem Tree, Objective Tree and Assumptions. Concept
and Techniques of Monitoring and Evaluation.
Project Planning and Control, Scheduling, Resource Allocation; Critical Path Analysis (CPM); Program Evaluation and
Review Techniques (PERT) and Earned Value Management (EVM) and    Exercise on CPM, PERT and EVM.
Project Planning, Scheduling and Controlling;   Factors to Consider When Crashing A Project;   Steps in Project Crashing
and  Time Cost Trade Offs
Real Life Project on Project Proposal Preparation Project Appraisal and Evaluation and Relevant Exercise

 িব ািরত তে র জ  েয়াজেন ডঃ মা র রিশদ, কাস স নয়কারী ও উ তন ব াপনা উপেদ া এর সােথ ই- মইল- mamun87245@gmail.com মাবাইল-
+৮৮০১৭১২৭০০৪১২ ন ের যাগােযাগ করা যেত পাের।
 
 আপনার িত ান হেত আগামী ২৬ সে র,২০১৮ ি ঃ এর মে  িশ নািথ মেনানয়েনর জ  অ েরাধ করা যাে ।
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িবতরণ :
১) িবভাগ/অিধদ র/সং া/কেপােরশন ধান-৩ 
২) িবভাগ/অিধদ র/সং া/কেপােরশন ধান--৪
৩) জলা িশ া কমকতা, 
িঝনাইদহ/যেশার/িসরাজগ /িসেলট/ নামগ /ঝালকা /সাত ীরা/রা ামা /বােগরহাট/নােটার/ফিরদ র/ ভালা/নরিসংদী/নারায়ণগ /প য়াখালী/ ি গ /গাজী র/টা াইল/রাজশাহী/িকেশারগ /পাবনা/ াপাইনবাবগ /নীলফামারী।/িদনাজ র/হিবগ /নড়াইল/গাইবা া/প গড়/ময়মনিসংহ/শরীয়ত র/ নায়াখালী/ মৗলভীবাজার/রং র/ঠা র াও/ লনা/ শর র/ ফনী/নও া/ মেহর র/মাদারী র/ য়াডা া/ ন েকাণা/ল ী র/ িম া/িপেরাজ র/লালমিনরহাট/মািনকগ /জামাল র/ব ড়া/ ি য়া/মা রা/জয় রহাট/ িড় াম/রাজবাড়ী/বিরশাল/ া ণবািড়য়া/বর না/ক বাজার/বা রবান
পাবত  জলা/খাগড়াছিড়/ াদ র/ গাপালগ /চ াম/ঢাকা
৪) জলা াথিমক িশ া অিফসার, 
জামাল র/যেশার/িঝনাইদহ/চ াম/রং র/িসেলট/ িম া/ব ড়া/ নামগ /িদনাজ র/সাত ীরা/িসরাজগ / মেহর র/ লনা/ ি য়া/রাজবাড়ী/ঢাকা/ফিরদ র/বােগরহাট/নােটার/রা ামা / ভালা/নরিসংদী/নারায়ণগ /গাজী র/ া ণবািড়য়া/প য়াখালী/ ি গ /টা াইল/িকেশারগ /পাবনা/নীলফামারী/ক বাজার/মা রা/গাইবা া/নও া/প গড়/ময়মনিসংহ/ নায়াখালী/ঠা র াও/ ফনী/ য়াডা া/ ন েকাণা/ল ী র/নড়াইল/িপেরাজ র/লালমিনরহাট/মািনকগ /জয় রহাট/ িড় াম/খাগড়াছিড়/বর না/ াদ র/ গাপালগ /রাজশাহী/ াপাইনবাবগ /হিবগ /শিরয়ত র/বা রবান/মাদারী র/বিরশাল/ মৗলভীবাজার/ শর র/ঝালকা
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, চ াম/জামাল র সদর/জামাল র/িসংগাইর/যেশার/িঝনাইদহ 
সদর/িঝনাইদহ/রং র সদর/রং র/িসেলট/ িম া/ব ড়া সদর/ব ড়া/ াদ র/বিরশাল 
সদর/বিরশাল/িদনাজ র/সাত ীরা/িসরাজগ / নামগ / লনা/ ি য়া 
সদর/ ি য়া/রাজবাড়ী/ঝালকা /রা ামা /টা াইল/ ভালা/বােগরহাট 
সদর/বােগরহাট/প য়াখালী/নরিসংদী/ গাপালগ /ফিরদ র/নারায়ণগ  সদর/নারায়ণগ /গাজী র/গাজী র 
সদর/ া ণবািড়য়া/নােটার/ ি গ / ি গ  সদর/ঢাকা/রাজশাহী/িকেশারগ /পাবনা 
সদর/ াপাইনবাবগ /পাবনা/নীলফামারী/ক বাজার/হিবগ /মা রা/ নায়াখালী 
সদর/গাইবা া/ নায়াখালী/ময়মনিসংহ/বর না/শরীয়ত র/ মৗলভীবাজার/প গড়/ঠা র াও/ শর র/ ফনী/বা রবান
পাবত  
জলা/ য়াডা া/ ন েকাণা/ মেহর র/ল ী র/নড়াইল/িপেরাজ র/মাদারী র/নও া/লালমিনরহাট/মািনকগ /খাগড়াছিড়/জয় রহাট/ ীগ / িড় াম/নারায়নগ /নারাযন়গ /মযম়নিসংহ/হবীগ / মাংলা/বা গরহাট/রামপাল/ জ া র/বালাগ /উপেজলা

িনবাহী অিফসােরর কাযালয় কা ানীগ
৬) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, 
িঝনাইদহ/বিরশাল/ নামগ /যেশার/িসেলট/বর না/প যা়খালী/ ভালা/িপেরাজ র/ঝালকা /চ াম/ িম া/ক বাজার/খাগড়াছিড়/ নায়াখালী/রা ামা /ঢাকা/ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /মাদারী র/মািনকগ / ি গ /নরিসংদী/রাজবাড়ী/টা াইল/জামাল র/ময়মনিসংহ/ শর র/বােগরহাট/ য়াডা া/ লনা/ ি য়া/মা রা/ মেহর র/নড়াইল/সাত ীরা/ব ড়া/জয় রহাট/নােটার/পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /নও া/হিবগ /িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/নীলফামারী/প গড়/রং র/ঠা র াও/ াদ র/িকেশারগ /শরীযত় র/বা রবান/নারায়ণগ / িড় াম/ াপাইনবাবগ / া ণবািডয়া়/ ন েকাণা
৭) উপপিরচালক, জলা ব উ য়ন অিধদ র (সকল)

েকৗশলী আ  নােসর মাঃ শিহ াহ
পিরচালক

ারক ন র: ৩৬.০৭.০০০০.০১২.২৯.০০৩.১৮.১৮/১(২১) তািরখ: ১৯ ভা  ১৪২৫
০৩ সে র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িবআইএম এর সকল ফ াকাি  ইেমইল প
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ড. েকৗশলী মাঃ মা র রিশদ 
উ তন ব াপনা উপেদ া

১


