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ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০১.০০৮.১৭.২২ তািরখ: 
১২ অে াবর ২০২২

২৭ আি ন ১৪২৯

িবষয:় িবষয়ঃিবষয়ঃ “Leadership and Strategic Planning (13th Batch)”  “Leadership and Strategic Planning (13th Batch)” শীষকশীষক
িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সেসে ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম কমকতােদর ন  ও পিরক না কলােকৗশল িবষেয় কমদ তা ি র জ
িনয়িমতভােব িশ ণ কাস আেয়াজন কের থােক। বতমােন দেশর আথ সামািজক উ য়ন ল মা া Vision 2021
এবং Vision 2041 বা বায়েনর লে  দশ আজ উ য়েনর মহাসড়েক ধাবমান। এ ল  রেণর অ তম অ ষ
হেলা কাযকর দ  কমকতা তরী করা। িত ােনর প অ গিত ও মান উ য়েন িনভর কের দ  কমকতােদর ন  ও
পিরক না কলােকৗশেলর উপর। এ ল  রেণর উে ে  একােডিমেত এক  কাযকর িশ ণ কাস  হেত যাে ।
একােডিম বষপি  ২০২২-২০২৩ অ যায়ী ““Leadership and Strategic Planning
(13 Batch)”” শীষক িশ ণ কাস  আগামী ০৪-০৮ িডেস র, ২০২২ ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক
ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:
(1) িশ ণাথ র 

পযায়
: িবিভ  ম ণালয়, অিধদ র, াংক এবং বসরকারী সং ার ৯ম বা ত  েডর কমকতা যারা ন  

দান ও কৗশলগত পিরক নার সােথ সরাসির স ৃ  ােদর জ  িশ ণ কােসর 
কাির লাম ণয়ন করা হেয়েছ।

(2) কােসর 
উে

: i. To develop participants understanding on conceptual 
issues of strategic planning; 

ii. To acquaint the participants with various leadership 
skills. 
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(3) পা চী : Module - 1 : Skills  for Leaders hipModule - 1 : Skills  for Leaders hip
1. Leadership theories and core competencies;
2. Leadership skills;
3. Leadership and decision making;
4. Negotiation and conflict management;
5. Leadership and strategic planning: unlocking 

leadership potential;
6. Challenges in leadership and change;
7. Developing and empowering other as leaders;
8. Leadership behaviors and practices and their impact 

on strategic process.
9. Bangabondhu and Leadership

Module – 2: Conceptual is s ues  of Strategic Planning Module – 2: Conceptual is s ues  of Strategic Planning 
1. Context of strategic planning;
2. Strategic planning process;
3. Strategic Planning: from vision to action;
4. Strategic planning for good governance
5. Principles of strategic planning for leadership teams;
6. Impact of strategic planning on leadership;

(4) কােসর 
তািরখ ও 
সময়

: ০৪-০৮ িডেস র, ২০২২ ( াচ কমিদবস)
িতিদন অিফস চলাকালীন

(5) মেনানয়েনর 
শষ তািরখ

: ২৮ নেভ র, ২০২২  

(6) পাঠ েমর 
িত

: কাস  অনাবািসক 

(7) কাস িফ : জন িত ১১,০০০.০০ (এগার হাজার) টাকা (ভ াট ও া  তীত), “মহাপিরচালক, জাতীয় 
পিরক না ও উ য়ন একােডিম” বরাবের নগদ অথবা সড চেকর মা েম কাস র েব বা কাস 
রিজে শেনর সময় েদয়।

(8) কােসর 
িবধািদ

েত ক িশ ণাথ  েরর খাবার ও না া পােবন। 

(9) মেনানয়ন 
রণ

: মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন া রকারী বরাবের মেনানয়ন রণ করা যােব। অনলাইেন 
রিজে শেনর জ  একােডিমর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd-এ ফরম রণ করা যােব।

(১১) কােস 
যাগদান

: মেনানীত কমকতােক আগামী ০৪ িডেস র, ২০২২ তািরখ িনেদিশত সময় মাতােবক এনএিপিড 
ক া ােস যাগদান করেত হেব।

১২।       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
মা: িসরা ল ইসলাম, সহেযাগী িশ ক ( মাবাইল ০১৬৮৮-৭৩৮২৮৩, ই- মইল: siraz04cu@gmail.com)
এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড’র ওেয়বসাইেটর আওতায় আস
কাসস হ হেত “Leadership and Strategic Planning কােসর বা েন ি ক কের রিজে শন ফম
রণ কের Submit করা 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

মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। আপনার মেনানয়নই ড়া  বেল িবেবিচত
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হেব।

১৭-১০-২০২২

ি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) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল 
জলা)
৬) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র 
(সকল জলা)
৭) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
৮) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল জলা)
৯) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)
১০) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১১) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
১২) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১৩) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১৪) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৫) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৬) সহকারী পিরচালক, জলা কমসং ান ও জনশি  
অিফস (সকল জলা)
১৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

সায়মা আফেরাজ
ধান িশ ক-১ ( সিচব)

ফান: ৫৮৬১১২৬১
ফ া : +৮৮০২৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: ci1@napd.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০১.০০৮.১৭.২২/১(৪১) তািরখ: ২৭ আি ন ১৪২৯
১২ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, এনএিপিড
২) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, 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)
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৬) িশ ণ সহকারী, িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৭) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৮) কি উটার অপােরটর, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

১৭-১০-২০২২
মাঃ িসরা ল ইসলাম 
সহেযাগী িশ ক-৩
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