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িবষয:় Project Feasibility Study, EIA & DIA (1st Batch) Project Feasibility Study, EIA & DIA (1st Batch) িশ ণিশ ণ   কােসকােস
কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম ক ক আেয়ািজত Project Feasibility Study, EIA & DIA (1
Batch) শীষক িশ ণ কাস  আগামী  ২০ নেভ র-০১ িডেস র ২০২২ ময়ােদ অনক া ােস অ ি ত হেব। কােসর
মৗিলক ত ািদ িনে  দান করা হেলা:
(1)(1) Participant’sParticipant’s   

LevelLevel
:: Officers of grade-9 and above working in 

development projects of Government, semi-govt., 
autonomous bodies & non-government 
organizations.

(2)(2) Cours eCours e   
ObjectivesObjectives

:: To familiarize the participants about the key 
concepts of project appraisal and EIA;
To share different environmental issues in 
project management; 
To acquaint the participants with different 
techniques of economic and financial 
appraisal. 

(3)(3) Cours eCours e   
Contents  Contents  

:: Module-1:       Key Concepts  of Feas ibilityModule-1:       Key Concepts  of Feas ibility  
s tudy s tudy 

1. Project Background: Rationale and genesis 
(The sources of information through reviewing 
the relevant documents); 

2. Objectives of the feasibility study;
3. Approach and methodology of the feasibility 

study; and 
4. Organization of the feasibility study. 

Module-2:       Market/Dem and Analys is  Module-2:       Market/Dem and Analys is  
1. Problem Statement
2. Relevance of the Project Idea
3. Proposed Project Interventions
4. Stakeholder Analysis 
5. Demand Analysis
6. SWOT Analysis

Module-3:       Technical/Technological &Module-3:       Technical/Technological &   

st
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Engineering analys isEngineering analys is
1. Location
2. Technical design
3. Output plan
4. Costs estimates
5. Implementation timeline

Module-4:       Environm ental Sus tainability,Module-4:       Environm ental Sus tainability,   
Clim ate Res ilience              and Dis as ter Ris kClim ate Res ilience              and Dis as ter Ris k  
Analys isAnalys is

1. Environmental, Climate Change and Disaster 
Risk Analysis

2. Assessment of Disaster Resilience of the 
Project 

Module-05:     Cos t  Benefit  Analys is  Module-05:     Cos t  Benefit  Analys is  
1. Financial Analys isFinancial Analys is
2. Identification of the components of cost & 

benefit;
3. Transferring them in monetary value;
4. Constructing the cash flow;
5. Identifying the Key Assumptions considered in 

exercises; then 
6. Computing the following indicators and 

interpreting the results;
7. Financial Net Present Value (FNPV)
8. Financial Benefit Cost Ratio (FBCR)
9. Financial Internal Rate of Return (FIRR) 

10. Econom ic Analys is  Econom ic Analys is  
11. Identifing the direct, indirect and associated 

cost and benefit components;
12. Adjusting them where necessary;
13. Converting the value of cost and benefit 

components into economic price by using 
Standard Conversion Factor (SCF) determined 
by the Government;

14. Constructing the cash flow;
15. Mentioning the Assumption;
16. Computing the following indicators and 

interpreting the results; 
17. Economic Net Present Value (ENPV)
18.  Economic Benefit Cost Ratio (EBCR)
19. Economic Internal Rate of Return (EIRR)

Module-6:       Hum an Res ources ,Module-6:       Hum an Res ources ,   
Adm inis trative Support and                        Adm inis trative Support and                          
  Legal   Analys is    Legal   Analys is  

1. Human Resources and Administrative Support 
Analysis (During Implementation and Post 
Implementation of the project)

2. Institutional and Legal Analysis 
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Module-7:       Ris k Sens itivity and AlternateModule-7:       Ris k Sens itivity and Alternate   
Analys isAnalys is

1. Risk (Uncertainty) and Sensitivity Analysis
2. Alternative/Options Analysis 

Module-8: Dis as ter Im pact As s es s m ent (DIA)Module-8: Dis as ter Im pact As s es s m ent (DIA)
1. Risk Informed Development in Bangladesh: 

Concepts and Practices
2. Understanding Disaster & Climate Risks and 

Risk Scenarios of Bangladesh
3. Disaster and Climate Risk Governance in 

Bangladesh: Policy, Plans and Institutions
4. Mainstreaming disaster & climate change in 

Development Project Planning
5. Planning and Formulation of Public Sector 

Development Projects (DPP formulation) 
6. Group exercise on reviewing DPPs and 

presentation 
7. DIA Tool and Framework
8. Nature Based Solution for resilient 

development 
9. Introduction to Disaster & Climate Risk 

Information Platform (DRIP)
10. Group Exercise on the use of DIA & DRIP
11. Peer learning from DIA experts 
12. Groupwork Presentation & Feedback Session

(৪) পা েমর 
ময়াদ ও 

সময় িচ

:  ২০ নেভ র-০১ িডেস র ২০২২ (১ম াচ)
  (১০ কমিদবস) িতিদন অিফস চলাকালীন।

(৫) কাস িফ :  ভ াট ও আয়কর িতত জন িত ২০,০০০/- (িবশ 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

:  ১০ নেভ র ২০২২ (১ম া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 ২০ নেভ র ২০২২ তািরখ সকাল ০৭:৪৫ টায়  একােডিমেত 
িরেপাট করেত হেব। 
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(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 রমজান আলী, িশ ক ( মাবাইল ন র: ০১৮১৬-২৬৪০৪৬, 

ইেমইল: ramjan.napd@gmail.com ) 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 হেতProject Feas ibility Study,  EIA & DIAProject Feas ibility Study,  EIA & DIA কােস ি ক কের রিজে শন 

ফম রণ কের   Subm itSubm it  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।

১৩-১০-২০২২

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

মাহা দ হাসান তািরক
পিরচালক ( িশ ণ)

ফান: +৮৮০২-২২৩৩৬০৩৫৭
ফ া : +৮৮০২৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: dir.training@napd.gov.bd
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ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৬.০১.০০১.২২.২৩/১(৩৯) তািরখ: ২৮ আি ন ১৪২৯
১৩ 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) ি 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)

১৩-১০-২০২২
মাঃ রমজান আলী 

িশ ক-৩
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