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২৩ ভা  ১৪২৮

িবষয:় “Sustainable Development Goals(SDGs) and Bangladesh (3rd“Sustainable Development Goals(SDGs) and Bangladesh (3rd
Batch)” Batch)” শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   সংেগসংেগ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমর িশ ণ বষপি  ২০২১-২০২২ মাতােবক আগামী ৩১ অে াবর- ০৪ নেভ র, ২০২১ ময়ােদ ” “Sustainable Development Goals(SDGs) and
Bangladesh (3rd Batch)” শীষক কাস  একােডিমেত অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:

(১) িশ ণাথ র পযায় : িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/ সং ায় য় 
ব াপনায় জিড়ত ৯ম ড বা ত ধ পযােয়র 

কমকতা। 
(২) পা েমর ময়াদ ও সময় : ৩১ অে াবর- ০৪ নেভ র, ২০২১ (অিফস চলাকালীন 

সময়)
(৩) কাস িফ : জন িত ১১,০০০.০০ (এগার হাজার) টাকা ভ াট িতত 

। কাস িফ কাস র েব ‘মহাপিরচালক, জাতীয় 
পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড), ঢাকা’ 
বরাবের স  চক এর মা েম অথবা নগদ েদয়।

(৪) কােসর উে : After completion of the course, 
the Participants will be able to
i.          explain the background, 
context, concepts and overview 
of        SDGs 2030
ii.         Analyze the issues, 
challenges and way forward 
regarding    SDGs 2030; and
iii.       Play role in implementing 
SDGs 2030 in own organization.
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(৫) পা িচ  : Module 1 : Conceptual Is s uesModule 1 : Conceptual Is s ues   
of Sus tainable Developm entof Sus tainable Developm ent   
GoalsGoals
a. Sustainable Development 
Concept, Issues and Strategy for 
achieving sustainable 
Development                      
 b. Aligning SDGs with 7th Five 
Year Plan            
Module 2 :Goals  and TargetsModule 2 :Goals  and Targets   
                
GOAL 01: End Poverty- Issues, 
Challenges and Way Forward
GOAL 02: Zero Hunger- Issues, 
Challenges and Way forward
GOAL 03: Good Health and Well-
being-Issues, Challenges and       
            Way forward          
GOAL 04: Quality Education-
Issues, Challenges and Way 
forward
GOAL 05: Gender Equality-
Issues, Challenges and Way 
forward
GOAL 06: Clean Water and 
Clean Energy-Issues, 
Challenges and Way forward
GOAL 07: Affordable and Clean 
Energy-Issues, Challenges 
and Way forward
GOAL 08: Decent Work and 
Economic Growth- Issues, 
Challenges and Way forward
GOAL09:Industry, Innovation 
and Infrastructure-Issues, 
Challenges and Way forward       
   
GOAL 10: Reduced Inequality-
Issues, Challenges and 
Way forward
GOAL 11: Sustainable Cities 
(urban management) and 
Communities-Issues, Challenges 
and Way forward      
GOAL 12: Responsible 
Consumption and production-
Issues, Challenges and Way 
forward          
GOAL 13: Climate Action 
(Climate change and Disaster 
Risk Reduction)-Issues, 
Challenges and Way forward
GOAL 14: Life below Water and
GOAL 15:  Life on Land-Issues, 
 Challenges and Way forward
GOAL 16: Peace, Justice and 
Strong Institutions-Issues, 
Challenges and Way forward       
 
GOAL 17: Partnerships to 
achieve the Goal- Issues, 
Challenges                                       
and Way forward
Module 3 : Achievem ents  andModule 3 : Achievem ents  and  
Challenges  of SDGs   Challenges  of SDGs   

1. Achievement of SDGs in 
Bangladesh

2. Implementation challenges 
of SDGs: 

3. Institutions/ Organizations 
responsible for 
implementing of different 
Goals

4. Monitoring & Evaluation of 
SDGs

(৬) মেনানয়ন পাঠােনার শষ তািরখ : ২৪ অে াবর, ২০২১। মেনানীত কমকতােদরেক 
একােডিমর প  থেক আলাদা কান প  দয়া হেব না। 
আেগ আসেল আেগ এ িভি েত সংি  িত ােনর 
মেনানয়ন ড়া  করা হেব।

(৭) পা েমর িত : কাস  অনাবািসক। 
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(৮) মেনানয়ন ি য়া : জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমর মহাপিরচালক 
অথবা কাস পিরচালক এর বরাবর সরাসির মেনানয়ন 

রণ করা যােব।
(৯) পাঠ েম যাগদান : মেনানীত কমকতােক ৩১ অে াবর, ২০২১ সকাল 

০৮:৪৫ টায় একােডিমেত িরেপাট করেত হেব।

(১০)       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 মাহা দ িজয়াউর রহমান, সহেযাগী িশ ক, এনএিপিড মাবাইলঃ ০১৭১৭-১৬০৪০৮ (ই- মইল: ziaurcu97@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  কাসস হ হেত “Sustainable Development Goals(SDGs) and
Bangladesh (3rd Batch)” কােসর বা েন ি ক কের অথবা https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=220 িলংেক ি 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। 

৭-৯-২০২১

ি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) 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/ নায়াখালী/ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/ াপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/প য়াখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নও া/জয় রহাট/ঠা র াও/ িড় াম/ শর র/শরীয়ত র/ ন েকাণা/মাদারী র/বা রবান
পাবত  
জলা/নড়াইল/ মেহর র/ য়াড়া া/ ফনী/ল ী র/িপেরাজ র/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী/ নামগ
৫) 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 ী র/ নায়াখালী/রা ামা /ঢাকা/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ / ি গ /নারায়ণগ /নরিসংদী/টা াইল/বােগরহাট/ ি য়া/ মেহর র/নড়াইল/ ন েকাণা/ শর র/ লনা/ফিরদ র/বা রবান/ য়াডা া/ঠা র াও
৬) 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/জয় রহাট/ ফনী/ ভালা/ াদ র/ল ী র/বােগরহাট/িকেশারগ / য়াডা া/ মৗলভীবাজার/নারাযণ়গ /মা রা/মাদারী র/গাজী র/ গাপালগ /হিবগ / নায়াখালী/নরিসংদী/মািনকগ / িড় াম/ঠা র াও/িদনাজ র/ব ড়া/ঢাকা/ফিরদ র/রা ামা /টা াইল/রাজবাড়ী/খাগড়াছিড়/নীলফামারী/রং র/চ াম/প য়াখালী/িসরাজগ
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 খা  িনয় ক (সকল জলা)
১১) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১২) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১৩) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৪) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৫) সহকারী পিরচালক, 
বর না/সাত ীরা/বা রবান/ঢাকা/রং র/ মৗলভীবাজার/িসরাজগ / য়াডা া/ গাপালগ /ব ড়া/ লনা/যেশার/ ি য়া/টা াইল/ময়মনিসংহ।/জামাল র/রাজশাহী/িঝনাইদহ/িকেশারগ / াপাইনবাবগ /পাবনা/ নায়াখালী/ াদ র/চ াম/ ি গ
১৬) 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 ী র/ নায়াখালী/রা ামা /ঢাকা/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ / ি গ /নারায়ণগ /নরিসংদী/টা াইল/বােগরহাট/ ি য়া/ মেহর র/নড়াইল/ ন েকাণা/ শর র/ লনা/ফিরদ র/বা রবান/ য়াডা া/ঠা র াও
১৭) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৮) িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার, সাত ীরা
১৯) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
২০) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

মাহা দ আেনায়ার হােসন
ধান িশ ক-৩

ফান: ০১৭১৬-৩৯৯০৬৩
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: anwar.napd@gmail.com

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০৪.২০.২৪/১(৩৪) তািরখ: ২৩ ভা  ১৪২৮
০৭ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কমকতা (সকল), এনএিপিড।

৭-৯-২০২১
মাহা দ িজয়াউর রহমান 

সহেযাগী িশ ক-২

৩


