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িবষয:় ‘Development Planning and Project Management (54th Batch)’ ‘Development Planning and Project Management (54th Batch)’ শীষকশীষক  ১৫১৫  কমিদবসকমিদবস   (( ১৭১৭
জা য়া িরজ া য়া ির --০৪০৪  ফ য়ািরফ য়াির ,, ২০২১২০২১   ি াি া ) ) ময়াদীময়াদী  অনলাইনঅনলাইন   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস ।।

   জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) কমকতােদর ক  ব াপনা ি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 তির করা। িত ােনর প অ গিত ও মান উ য়েন িনভর কের দ  কমকতােদর ক  ব াপনার
উপর।এ ল  রেণর উে ে  এক  কাযকর িশ ণ কাস  হেত যাে । একােডিমর িশ ণ বষপি  ২০২০-২০২১ অ যায়ী“Development Planning and Project Management (54 Batch)”শীষক িশ ণ
কাস  আগামী ১৭ জা য়াির-০৪ ফ য়াির, ২০২১ ি া  ময়ােদ অনলাইেন Zoom Software-এ অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত াবলী িনে  উপ ািপত হেলাঃ

(১) িশ ণাথ র পযায় : িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ /অিধদ র / ায় শািসত সং ায় কমরত ক  নয়েণ আ হী বা জিড়ত ৯ম ড বা ত ধ পযােয়র কমকতা।
(২) কােসর িত :  অনাবিসক ও িদবাকালীন। বি ক মহামািরর কারেণ কাস  অনলাইেন Zoom Software-এ মা েম অ ি ত হেব। 
(৩) কােসর ময়াদ ও সময় : আগামী ১৭ জা য়াির - ০৪ ফ য়াির, ২০২১ (১৫ কমিদবস), কাস  অনলাইেন Zoom Software-এ মা েম অ ি ত হেব। িতিদন সকাল ৯:০০ - িবকাল ৫:০০
(৪) কাস িফ : জন িত ভ াট ও া  িতত ২৪,০০০.০০ (চি শ হাজার) টাকা মা । কাসকাস   িফিফ   অব ইঅব ই   কাসকাস   রর  েবেব ‘ ‘মহাপ িরচালকমহাপ িরচালক ,  ,  জাত ীয়জাত ীয়   প িরক ন াপ িরক ন া  ওও  উ য়নউ য়ন   একােড িমএকােড িম ((এনএিপ িডএনএিপ িড ) ,  ) ,  ঢ াকাঢ াকা’ ’ বরাবেরবরাবের  নগদনগদ   

অথবাঅথবা  সস   চকচক   এরএর  মা েমমা েম  দ ানদ ান   করেতকরেত   হেবহেব।।
(5) কােসর উে : To acquaint the participants with conceptual and administrative framework of planning with reference to Bangladesh;

To familiarize them with existing procedures, practices, rules and methods of project planning and management; 
To update the technical competence of the participants in project formulation, appraisal, implementation, monitoring and 
evaluation.

(6) পা িচ : Module-1:Conceptual and Adm inis trative Fram ework of Developm ent PlanningModule-1:Conceptual and Adm inis trative Fram ework of Developm ent Planning
1. Planning and development: concept and relations
2. Planning process in Bangladesh 
3. Sustainable Development Goals (SDGs)
4. Recent trends in Bangladesh economy
5. Strategies and approaches for 7  five year plan
6. Local level planning
7. Role of NGOs in economic development
8. Role and responsibilities of Planning Commission, ERD and line ministries 
9. Budgetary framework of Bangladesh with MTBF

10. Preparation of Annual Development Program (ADP)
11. Role of private sector in economic development of Bangladesh

Module 2: Planning ,  Form ulation and Financing of ProjectsModule 2: Planning ,  Form ulation and Financing of Projects
1. Project cycle
2. Project design with logical framework
3. Explanation of DPP, TPP formats and exercise 
4. Gender policy and gender related concepts and issues
5. Climate change risk management in project planning
6. Project Financing : concept and techniques
7. Sources of project financing
8. Domestic resource mobilization
9. Foreign aid and its use            

10. Delegation of financial power & fund release procedure

k. Public Private Partnership (PPP)

Module 3: Project Apprais alModule 3: Project Apprais al
1. Project appraisal: objectives and scope
2. Demand forecasting
3. Cash flow of project
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1. Discounting technique
2. Financial appraisal with NPV, B/C ratio & IRR calculation
3. Economic appraisal
4. Technical appraisal
5. Service sector project appraisal
6. Participatory rural appraisal
7. EIA and EMP of development projects
8. Project sensitivity and risk analysis
9. Approval procedure of development projects

Module 4: Project Im plem entationModule 4: Project Im plem entation
1. Role of a project manager/ project directors
2. Leadership and team building
3. Managing project team 
4. Implementation plan of a project
5. Project scope management (WBS/PBS etc.) 
6. Use of CPM, PERT in project implementation
7. Total quality management
8. Project risk management 
9. Procurement management: PPA-2006, PPR-2008

10. Procurement plan & e-Procurement
11. MS project
12. Management Information System (MIS)
13. Project visit.

Module 5: Project Monitoring and EvaluationModule 5: Project Monitoring and Evaluation
1. Concepts of monitoring and evaluation 
2. Types of monitoring
3. Earned value management
4. Role of IMED in project monitoring and evaluation
5. Explanation and exercise of IMED formats
6. IMED forms (PMIS): online submission
7. Result based management
8. Sustainability of development projects

i. Project completion report

(৭) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন
(৮) মেনানয়ন পাঠােনার শষ 

তািরখ
: ০৭ জা য়াির, ২০২১ ি া  

(৯) মেনানয়ন ি য়া : মহাপিরচালক বা িন া রকারীর বরাবের সরাসির মেনানয়ন রণ করা যােব। উে  য , কাস িফ-র টাকা নগদ অথবা চেকর মা েম কাস আর  হওয়ার েব পিরেশাধ করেত হেব।
(১০) পা েম যাগদান : মেনানীত কমকতােদর আগামী ১৭ জা য়াির, ২০২১ (সকাল ৯:০০ ঘ কায় zoom software অনলাইেন সং  হেত হেব।)

েত ক িশ ণাথ  কমকতা অনলাইেন ই ারেনট য় বাবদ ভাতা া  হেবন। 

(১১)   কাস  অনলাইেন স  করা হেব িবধায় িশ ণাথ    কম ল বা আবাস ল হেত কাস েত অংশ হণ কের স  করেত পারেবন। সরকারসরকার   একজনএকজন  কমকতারকমকতার   বছেরবছের   ৫০৫০   ঘ ারঘ ার   িশ ণিশ ণ  দওয়ার  একএক   ব া ব াধকতাবা ব াধকতা  থাকায়
অিফস ধান িশ েণ একািধক কমকতােক মেনানয়ন িদেত পােরন। িশ েণ ণা  সময় কােস মেনািনেবশ করেণর ােথ ক পে র মেনানীত কমকতাগণেক অিফস হেত কাসকালীন ছাড়প  দানর জ  অ েরাধ করা যাে । 
(১২)   উপ  িশ ণ কােস সংি  ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতা মেনানয়ন দান করার 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:০১৯১৩-৭৫৬ ৭৫৮;ই- মইল: to1@napd.gov.bd)  এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড ওেয়বসাইট
www.napd.gov.bd/Training/upcoming course list হেত “Development Planning and Project Management”(54  Batch) কােসর “ENROLMENT” বাটেনি ক কের
রিজে শন ফম রণ কের SubmitSubmit 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 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।
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৩০-১২-২০২০

ি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, ঢাকা/ লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম
৪) জলা শাসক, 
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ / নামগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মাগ
৫) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
৬) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
৭) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
৮) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
৯) জলা খা  িনয় ক, 
িঝনাইদহ/যেশার/িসেলট/মা রা/বােগরহাট/ ি য়া/ লনা/ মেহর র/নড়াইল/সাত ীরা/ব ড়া/জয় রহাট/নােটার/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /িদনাজ র/গাইবা া/নীলফামারী/রং র/ঠা র াও/হিবগ / মৗলভীবাজার/ নামগ /ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /ক
১০) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
১১) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১২) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১৩) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৪) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৫) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১৬) 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/

মৗ ল নাহার
িশ ক-২

ফান: 01916861597
ইেমইল: instructor2@napd.gov.bd

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০৭.১৭.৮৯/১(৩৬) তািরখ: ১৫ পৗষ ১৪২৭
৩০ িডেস র ২০২০

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)
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৩) িহসাবর ণ কমকতা, অথ ও িহসাব শাখা, 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)

৩০-১২-২০২০
মাঃ আ ল হােসন 

িশ ণ কমকতা

৩


