
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরক না ম ণালয় 

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) 
িশ ণ-২ শাখা 

৩/এ, নীলে ত, ঢাকা-১২০৫
www.napd.gov.bd

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৩৬.১৭.৭ তািরখ: 
১৪ ম ২০২১

৩১ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় Project Appraisal,  EIA and Formulation of DPP (20th Batch)Project Appraisal,  EIA and Formulation of DPP (20th Batch)
শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সংেগসংেগ  । ।

          জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম, িবিভ  দ েরর 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
2021এবং Vision 2041 বা বায়েনর লে  দশ আজ উ য়েনর মহাসড়েক ধাবমান। এ ল  রেণর অ তম
অ ষ  হেলা কাযকর ক  ব াপনা। বতমােন সরকাির িস া  মাতােবক ইকনিমক ক াডার শাসন ক াডােরর সােথ
একী ত হওয়ায় শাসেনর সকল কমকতােকই ক  ব াপনার দািয়  পালন করেত হেব। এ জ  েয়াজন ক

ব াপনা িবষেয় স ক ও ু ান ও দ তা। বতমােন কে র সং া অিধকতর হাের ি  পাে  িক  কে র
ানস  দ  কমকতার সং া বাড়েছ না। ফেল ক  যথাসমেয় ুভােব স  হয় না। বতমােন এমন কান অিফস বা

কমকতা নই িযিন কান না কানভােব কে র সােথ জিড়ত নন, িক  িডিপিপ ণয়ন ও ক  ব াপনা স েক
অেনেকর কান ধারনাই নই। এ ল  রেণর উে ে  ১৫ কমিদবস ময়াদী “Project Appraisal, EIA and
Formulation of DPP শীষক িশ ণ কাস র ২০তম াচ আগামী ২৫ লাই, হেত ১২ আগ  ২০২১ ময়ােদ
অ ি ত হেব। অ ি ত  কাস  on-campus এ অ ি ত হেব।
১. িশ ণাথ র পযায় িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/ ায় শািসত সং ায় ক  ব াপনায় জিড়ত ৯ম ড বা 

ত ধ পযােয়র কমকতা। 
২. পা েমর ময়াদ 

ও সময়
২৫ লাই, হেত ১২ আগ  ২০২১ (সকাল ০৯:০০- িবকাল ০৫:০০টা পয
            

৩. কাস িফ জন িত ২৬,০০০.০০ (ছাি শ হাজার) টাকা ভ াট িতত । কাস িফ কাস র েব 
‘মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড), ঢাকা’ বরাবের নগদ অথবা 

স  চক এর মা েম েদয়।
৪. কােসর উে i. To familiarize the participants  about the key 

concepts of project appraisal and EIA 
ii.  To provide the technical competencies for PA and 

EIA 
iii. To acquaint the participants terms and concepts 

used in the DPP

৫. পা িচ Module-1: Planning and Developm ent Is s ues  inModule-1: Planning and Developm ent Is s ues  in   
Banglades hBanglades h

a. Planning and Development: concept & relations
b. SDGs, vision 2021 and 8  five-year plan
c. The budgetary framework of Bangladesh with 

th

১



MTBF
d. Preparation of Annual Development Program 

(ADP)

Module-2: Project Apprais alModule-2: Project Apprais al
a. Importance of feasibility study
b. Demand forecasting 
c. Cash flow of project
d. Discounting technique: NPV, B/C ratio & IRR
e. Financial appraisal
f. Economic appraisal

g. Technical appraisal
h. Service sector project appraisal
i. Participatory rural appraisal issues
j. Project sensitivity and risk analysis

k. Stakeholder analysis
l. Gender equity planning tools

m. Case Study on the feasibility study of Padma 
Bridge/Metro Rail

Module-3: Environm ental Is s uesModule-3: Environm ental Is s ues
a. Environmental clearance process in Bangladesh
b. Climate change and its related impact on 

development projects
c. Economic evaluation of the environmental impact 

of the development project
d. Environmental and Social Impact Assessment (EIA 

& SIA) of Development Project
e. Environmental Management Plan (EMP) of the 

development project
f. Preparation of project with EIA & EMP components 

exercise
g. Case study on EIA of Jamuna Multi-Purpose Bridge

Module-4: Project Planning ,  Financing andModule-4: Project Planning ,  Financing and  
Form ulationForm ulation

a. Project cycle
b. Project design with the logical framework
c. Explanation of DPP, TPP, etc.
d. Preparation of DPP
e. Delegation of financial power & fund release 

procedure
f. Procurement management: PPA-2006, PPR-2008, 

procurement plan & e-procurement
g. Use of CPM, PERT in project implementation
h. MS project  
i.  Project visit

৬. মেনানয়ন 
পাঠােনার শষ 
তািরখ               

 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 এবং on-campus
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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 ২৫ লাই  সকাল ০৯:০০ টায় এনএিপিডেত যাগদান করেত হেব।

(২) বতমােন কমকতােদর বছের ৫০ ঘ ার িশ ণ নয়ার এক  বা বাধকতা রেয়েছ। এ িশ ণ স চািহদা রণ
করেব। িবধায় অিফস ধান এ িশ েণ কমকতার মেনানয়ন িদেত পােরন। 
( ৩) এমতাব ায়, কক   ানসানস   দদ   কমকতাকমকতা   ি রি র   লেলে   উউ   িশ ণিশ ণ   কােসকােস   আপনারআপনার
ম ণ ালয়ম ণালয়//দ রদ র //অিধদ রঅিধদ র //সং াসং া   থ েকথেক  একএক  ব াব া   একািধকএকািধক  আ হ ীআ হ ী  কমকতােককমকতােক  মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   করার জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা যাে । কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী অথবা কাস সম য়ক জনাব
মাঃআল-আিমন, িশ ণ কমকতা, মাবাইলঃ ০১৭১০০৬৯৩৮০ ই- মইল: alamin.napd@gmail.com) এর
সােথ সকল কমিদবেস অিফস সমেয় যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল একােডিমর ওেয়বসাইট
(www.napd.gov.bd) এ আস  কাসস হ হেত “Project Appraisal, EIA and
Formulation of DPP” কােস ি ক কের বা এই িলংকঃ
https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=199 ি 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 হল:

িমকিমক   নংনং কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম  ওও  
পদবীপদবী

কম েলরকম েলর  কান াকান া ফানফান   ন রন র মাবাইলমাবাইল   ন রন র ইই -- মইলমইল   কান াকান া

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

১৪-৫-২০২১

ি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 (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল 
জলা)
৬) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
৭) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
৮) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র 
(সকল জলা)
৯) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
১০) উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র (সকল 

মাহা দ হাসান তািরক
পিরচালক( িশ ণ) ও কাস পিরচালক
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জলা)
১১) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)
১২) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১৩) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
১৪) সকল কমকতা, এনএিপিড
১৫) জলা খা  িনয় ক (সকল জলা)
১৬) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১৭) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৮) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৯) সহকারী পিরচালক, জলা কমসং ান ও জনশি  
অিফস (সকল জলা)

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৩৬.১৭.৭/১(৩২) তািরখ: ৩১ বশাখ ১৪২৮
১৪ ম ২০২১

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

১৪-৫-২০২১
মাঃ আল-আিমন 
িশ ণ কমকতা

৪


