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ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০২.২৭৭.১৫-২৩৮ তািরখ: 
২৮ আগ  ২০২২

১৩ ভা  ১৪২৯

িবষয:় “Diploma in Project Planning, Development and“Diploma in Project Planning, Development and
Management (DPPDM)” Management (DPPDM)” শীষকশীষক  স া কালীনসা কালীন   িশ ণিশ ণ   কােসকােস  ( ( স াস া   ০৬০৬ ::০০০০  –  – রাতরাত
০৮০৮ ::৩০৩০) ) কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সংেগসংেগ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমর িশ ণ বষপি  ২০২২-২০২৩ অ যায়ী ”Diploma in Project
Planning, Development and Management (DPPDM)” শীষক ৭৫ কমিদবস ময়াদী

িশ ণ কাস  আগামী ১৬-১০-২০২২ হেত ১১-০৪-২০২৩ ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  দান
করা হেলা:
1Course 
Objectives

:  a) To acquaint the participants with the conceptual 
framework of planning with reference to 
Bangladesh
 b) To familiarize them with existing procedures, 
practices, rules and Methodology of project 
planning and management
 c) To increase the technical competence of the 
trainees in project formulation, appraisal, 
implementation, monitoring and evaluation

2Designed for : Officers of grade-9 and above working as Project 
managers and other officers working in 
development projects, grade-9 and above officers 
of the Government, semi-govt., autonomous bodies 
and Non-government organizations.

3Course Fee : Tk. 50,000/-(Tk. fifty thousand) only excluding (VAT 
& IT) net payable in cash or by crossed cheque in 
favor of “Director General,  National Academ y“Director General,  National Academ y  
for Planning  and Developm ent,  Dhaka”for Planning and Developm ent,  Dhaka”  at the 
time of registration.
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4Course 
Contents

: Module 1: Conceptual and Adm inis trativeModule 1: Conceptual and Adm inis trative   
Fram ework of Developm ent PlanningFram ework of Developm ent Planning
a. Planning and development: concept & relations
b. Leadership and Vision of Bangabandhu
c. Planning Process of Bangladesh: Delta Plan 
2100, Perspective Plan and Five Year Plan
d. Strategic planning
e. Achievements of MDGs and Sustainable 
Development Goals (SDGs)
f. Recent trends in Bangladesh economy
g. Strategies and approaches for 8  five year plan
h. Local level planning
i. Role of NGOs in economic development
j. Role and responsibilities of planning commission, 
ERD and line ministries 
k. Budgetary framework of Bangladesh with MTBF
l. Preparation of Annual Development Program 
(ADP)
m. Role of private sector in economic development 
of Bangladesh
Module 2: Planning ,  Form ulation andModule 2: Planning ,  Form ulation and  
Financing of ProjectsFinancing of Projects
a. Project cycle
b. Project design with logical framework
c. Explanation of DPP, TPP formats and exercise 
d. Gender policy and gender related concepts and 
issues
e. Mainstreaming climate change in development 
planning
f. Project Financing : concept and techniques
g. Sources of project financing
h. Domestic resource mobilization
i. Foreign aid and its use                
j. Delegation of financial power & fund release 
procedure
k. Public Private Partnership (PPP)
Module 3: Project Apprais alModule 3: Project Apprais al
a. Project Appraisal: objectives and scope
b. Demand forecasting and cash flow of project
c. Discounting technique
d. Financial appraisal with NPV, B/C ratio & IRR 
calculation
e. Economic appraisal
f. Technical appraisal
g. Service sector project appraisal/ RRA
f. EIA & DIA of development projects
g. Project sensitivity and risk analysis
h. Approval procedure of development projects

th
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Module 4: Project Im plem entationModule 4: Project Im plem entation
a. Role of a project manager/ project directors
b. Managing project team / team building and 
leadership
c. Implementation plan of a project
d. Project scope management (WBS/PBS etc.) 
e. Use of CPM and PERT 
f. Total quality management
g. Project risk management 
h. Procurement management: PPA-2006, PPR-2008
i. Procurement plan & e-GP
j. MS Project for managing project
k. Management Information System (MIS)
Module 5: Project Monitoring and EvaluationModule 5: Project Monitoring and Evaluation
a. Different concepts of monitoring and evaluation
b. Methods and tools for monitoring and evaluation
c. Earned value management
d. Role of IMED in project monitoring and 
evaluation
e. Explanation and exercise of IMED formats
f. IMED forms (PMIS): online submission
g. Result based management
h. Sustainability of development projects
i. Project Completion Report (PCR)

(৫) পা েমর ময়াদ ও সময় : ১৬-১০-২০২২ হেত 
১১-০৪-২০২৩ (৭৫ কম 
িদবস)
স া: ০৬:০০ – রাত ৮:৩০ 
িম: (স ােহ ৩ িদন)

(৬) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন
(৭) মেনানয়ন পাঠােনার শষ তািরখ : ০৯ অে াবর ২০২২
(৮) মেনানয়ন ি য়া : এনএিপিড’র মহাপিরচালক 

িকংবা িন া রকারীর 
বরাবর সরাসির মেনানয়ন 

রণ করা যােব। 

(৯) 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 মাহা দ িজয়াউর রহমান, সহেযাগী িশ ক
মাবাইল:০১৭১৭-১৬০৪০৮

( ইেমইল: ziaurcu97@gmail.com) অথবা জনাব মাঃ
আ ল হােসন, িশ ণ কমকতা, মাবাইলঃ ০১৯১৩-৭৫৬৭৫৮ (ই-
মইল: to1@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত
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পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড’র ওেয়ব সাইেটর
আওতায় আস  কাসস হ হেত Diploma in Project
Planning, Development and Management
(DPPDM) কােসর বাটেন ি ক কের রিজে শন ফম রণ কের
Submit করা যােব। 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 

পদিব
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।

২৮-৮-২০২২

ি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) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র 
(সকল জলা)
৬) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল 
জলা)
৭) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
৮) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)
৯) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১০) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
১১) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১২) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল 

মাহা দ হাসান তািরক
পিরচালক

ফান: ০২২২৩৩৬০৩৫৭
ফ া : +৮৮০২৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: dir.training@napd.gov.bd
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জলা)
১৩) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৪) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
১৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
১৬) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১৭) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল 
জলা)
১৮) সহকারী পিরচালক, জলা কমসং ান ও জনশি  
অিফস (সকল জলা)

ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০২.২৭৭.১৫-২৩৮/১(৩১) তািরখ: ১৩ ভা  ১৪২৯
২৮ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ১ম-৯ম েডর কমকতা, এনএিপিড
২) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), 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) িশ ণ সহকারী, িশ ণ সল, 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)
৮) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

২৮-৮-২০২২
মাঃ আ ল হােসন 

িশ ণ কমকতা
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