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২৪ ভা  ১৪২৯

িবষয:় “Public Financial Management” (“Public Financial Management” ( ২৬ তম২৬ তম  াচাচ) ) িশ ণিশ ণ   কােসকােস   কমকতাকমকতা
মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস ।।

   
   জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম ক ক আেয়ািজত “সরকাির আিথক ব াপনা” (Public Financial Management) ২৬তম ােচর িশ ণ কাস  পিরবিতত আগামী ১৬-২০ অে াবর
২০২২ ময়ােদ অনক া ােস অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  দান করা হেলা:
(১) িশ ণাথ েদর পযায় :  ম ণালয়, িবভাগ, অিধদ র, আধা-সরকাির, ায় শািসত, বসরকাির সং ায় এবং এনিজও- ত িনবাহী বা ৯ম ড বা ত  পেদ িনেয়ািজত কমকতা।
(২) পাঠ েমর উে  :

      i. To enhance participants’ understanding 
on fiscal and monetary            policy, budget and 
auditing system;

ii. To enable them to perceive, interpret, analyze and apply financial, treasury and other related 
rules correctly in day to day works.

(৩) কােসর িবষয়াবলী : Module-1: Econom ic Policy,  National Budget and Statutory AuditModule-1: Econom ic Policy,  National Budget and Statutory Audit
1. Fiscal policy and the macro-economic framework of Bangladesh;
2. Monetary policy of Bangladesh and its relationship with fiscal policy; 
3. Fiscal deficit and deficit financing 
4. Public debt management in Bangladesh; 
5. Preparation of non-development and development budget;
6. Accounting and auditing system in Bangladesh;
7. External audit and accountability;
8. IBAS++

Module-2: Financial and Treas ury RulesModule-2: Financial and Treas ury Rules
1. General financial rules and treasury rules 
2. Public Finance and Budget Management Act 2009
3. Financial Reporting Act 2015
4. Role and responsibilities of drawing and disbursing officer;
5. Delegation of financial powers and fund release procedures; 
6. Pay fixation; pension and gratuity; 
7. General Provident Fund (GPF), Contributory Provident Fund (CPF), Benevolent fund and group 

insurance rules;
8. Traveling allowances rules;
9. Public Procurement Rules-2008: 

10. Anti-corruption Act;
11. Vission of Bangabandhu and Anti-corruption

(৪) পা েমর ময়াদ ও সময় িচ :  ১৬ - ২০ অে াবর ২০২২  (২৬তম াচ)
 (০৫ কমিদবস) িতিদন অিফস চলাকালীন।

(৫) কাস িফ :  ভ াট ও আয়কর িতত জন িত ১১,০০০/- (এগার হাজার) টাকা মা । কাস িফ,    কাস র েব মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম’ এর 
বরাবের   অথবা স চেকর মা েম েদয়।

(৬) িশ ণাথ র সং া :  ২৫ জন
(৭) মেনানয়েনর শষ তািরখ :  ১২ অে াবর ২০২২ (২৬তম াচ)
(৮) পা েমর িত :  কাস  অনাবািসক।
(৯) মেনানয়ন ি য়া :  িন া রকারীর বরাবের সরাসির মেনানয়ন রণ করা যােব। কাস িফ-র টাকা   নগদ অথবা চেকর মা েম কাস আর  হওয়ার েব অব ই পিরেশাধ করেত 

হেব। 
(১০) কােস যাগদােনর তািরখ ও সময় :  মেনানীত কমকতােদর আগামী ১৬ অে াবর ২০২২ তািরখ সকাল ০৭:৪৫ িমিনেট  একােডিমেত িরেপাট করেত হেব। 

১১।  উ  িশ ণ কােস সংি  ম ণাল/িবভাগ/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 য়ক জনাব মাঃ আ ল হােসন, িশ ণ কমকতা ( মাবাইল ন র: ০১৯১৩-৭৫৬ ৭৫৮, ইেমইল: to1@napd.gov.bd ) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল
 এনএিপিড’র ওেয়বসাইেট (www.napd.gov.bd) িশ েণর আওতায় আস  কাসস হ হেত ““Public Financial Management” Public Financial Management” কােসর বাটন  অথবা
https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=322 ি ক কের রিজে শন ফম রণ কের   SubmitSubmit করা যােব। উে  য, মেনানীত কমকতােদর সােথ
সরাসির যাগােযােগর িবধােথ মেনায়নপে  কমকতােদর মেনানয় িনে া  ছক অ যায়ী রণ করার জ  অ েরাধ করা হলঃ

িমক নং কমকতােদর 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 মেনানয়নই ড়া  বেল িবেবিচত হেব।

১



৮-৯-২০২২

ি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, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
৪) 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 ্
৫) 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/
৬) জলা শাসক, 
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখা
৭) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
৮) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
৯) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১০) মাঃ হাসান সা াদ, িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার, সদর,সাত ীরা
১১) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
১২) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

তৗিহ র রহমান চৗ রী
উপপিরচালক

ফান: ০২-২২৩৩৬১৬৩১
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: thouhidchowdhury65@gmail.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০১.১৫৩.১৩.২৪০/১(২) তািরখ: ২৪ ভা  ১৪২৯
০৮ সে র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িহসাবর ণ কমকতা, অথ ও িহসাব শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
২) িশ ণ সহকারী, িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

৮-৯-২০২২
মাঃ আ ল হােসন 

িশ ণ কমকতা

২


