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২৩ াবণ ১৪২৯

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   পিরক নাপিরক না   ওও  উ য়নউ য়ন   একােডিমেতএকােডিমেত  “ “উ য়নউ য়ন   পিরক নাপিরক না   িবষয়কিবষয়ক  পাপা   া েয়টা েয়ট   িডে ামািডে ামা
((৩৫তম৩৫তম  াচাচ)” )” শীষকশীষক  ১১   বছরবছর   ((জ া য়া িরজ া য়া ির -- িডেস রিডেস র ,  ,  ২০২৩২০২৩) ) ময়াদীময়াদী  স া কালীনসা কালীন   কােসকােস   কমকতাকমকতা
মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সেসে ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমেত আগামী জা য়াির থেক িডেস র, ২০২৩ পয  ১০  মিডউল িবিশ  “উ য়ন
পিরক না িবষয়ক পা  া েয়ট িডে ামা” শীষক ১ বছর ময়াদী িশ ণ কাস (৩৫তম াচ) অ ি ত হেব। কােসর
মৗিলক ত ািদ িনে  উপ ািপত হেলা :
(ক) িশ ণাথ র পযায় : সরকাির, আধাসরকাির, ায় শািসত সং া, াংক ও উ য়ন লক বসরকাির 

 সং াস েহর কমকতা ।
(খ) িশ াগত যা তা : িবএ/ াতক (স ান)/সমমান।
(গ) পা েমর ময়াদ : ০১ বছর, স ােহ ০৩ িদন (রিব, ম ল, ধবার) 
(ঘ) ােশর সময় িচ : স া ০৭:০০ - ০৯:০০ (পিরবতনশীল)
(ঙ) পা ম িফ : এই কােসর জ  জন িত কাস িফ (ভ াট ও আই  বাদ িদেয় েদয়) ৬৫,০০০.০০ 

(পয়ষি  হাজার) টাকা। মেনানীত কমকতােদর িনব েনর সময় উ  কাস িফ নগেদ 
অথবা ড চেকর মা েম ’মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম 
(এনএিপিড), এর অ েল পিরেশাধ করেত হেব।

(চ) পা েমর উে  : a. To create efficient workforce for successful 
attainment of socio-            economic development 
of the country.
b. To equip the participants with most recent 
techniques of planning, project management as 
well as theoretical and practical knowledge of 
basic economics & research; and
c. To orient them with recent issues of the global 
economy.

(ছ) পা িচ   : Module-01: Basic Economics;
Module-02: Theories and Models of Economic 
Development;
Module-03: Economy of Bangladesh; 
Module-04: Development Planning in Bangladesh;
Module-05: Mathematics & Statistics for Planners;
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Module-06: Research Methodology;
 Module-07: Special Issues Relating to 
Development; 
 Module-08: Appraisal & Formulation of 
Development Project;
 Module-09: Financial Management of 
Development Project; 
 Module-10: Implementation Monitoring and 
Impact Evaluation of development Projects

(জ) িশ ণাথ র সং া : ৩০ জন।
(ঝ)  মেনানয়েনর শষ তািরখ: ১৫ িডেস র ২০২২ ( হ িতবার)। 
(ঞ) মেনানয়ন রণ : কাস পিরচালেকর িনকট সরাসির মেনানয়ন রণ করা যােব। 
(ট) পা েম যাগদান : মেনানীত কমকতােদর আগামী ০১ জা য়াির ২০২৩ তািরখ রিববার িবকাল ০৬:০০ টায় 

এনএিপিড ক া ােস িরেপাট করেত হেব।
(ঠ) িশ া সফর িশ ণ কাির লােম িশ া সফর অ  আেছ। উ  িশ া সফর দেশ অথবা িবেদেশ 

হেত পাের। িশ া সফর  িবেদেশ হেল িশ ণাথ র সংি  িত ান অথবা 
িশ ণাথ রা িনেজ িশ া সফেরর য়ভার বহন করেবন। 

(২)        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 ও
 উপপিরচালক (গেবষণা ও কাশনা), জনাব তৗিহ র রহমান চৗ রী ( মাবাইল: ০১৭১৬-৫৫০৮৫৫, ইেমইল :
thouhidchowdhury65@gmail.com) অথবা িশ ণ কমকতা, জনাব আল-আিমন ( মাবাইল :
০১৭১০-০৬৯৩৮০, ইেমইল : alamin.napd@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান
ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড’র ওেয়ব সাইেট (www.napd.gov.bd) িশ েণর আওতায় আস  কাস হেত
Post Graduate Diploma in Development Planning (Batch 035) 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
হেব।

৭-৮-২০২২

ি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)

সায়মা আফেরাজ
ধান িশ ক-১ ( সিচব)

ফান: ৫৮৬১১২৬১
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

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

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০১.১৭.১৫/১(৩৯) তািরখ: ২৩ াবণ ১৪২৯
০৭ আগ  ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, এনএিপিড
২) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন
একােডিম (এনএিপিড)
৩) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) িন মান সহকারী-তথা কি উটার া িরক, গেবষণা ও কাশনা অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন
একােডিম (এনএিপিড)
৫) কি উটার অপােরটর, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৬) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

৭-৮-২০২২
মাঃ আল-আিমন 
িশ ণ কমকতা
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