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১ আি ন ১৪২৮

িবষয:় “Management Skills for Project Executives (21st Batch)” “Management Skills for Project Executives (21st Batch)” শীষকশীষক
িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   সস  । ।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােড িম কমকতােদর ক  ব াপনা িবষেয় কমদ তা ি র জ  িনয়িমতভােব িশ ণ কাস আেয়াজন কের থােক। বতমােন দেশর আথ সামািজক উ য়ন ল মা া Vis ion 2021 Vis ion 2021 এবং Vis ion 2041 Vis ion 2041  বা বায়েনর লে
দশ আজ উ য়েনর মহাসড়েক ধাবমান। এ ল  রেণর অ তম অ ষ  হেলা কাযকর ক  ব াপনা। বতমােন সকল কমকতােকই ক  ব াপনার দািয়  পালন করেত হয়। এ জ  েয়াজন ক  ব াপনা িবষেয় স ক ও ু ান ও দ তা। বতমােন কে র
সং া অিধকহাের ি  পাওয়ায় কে র ানস  দ  কমকতা অিধক হাের েয়াজন। এ ল  রেণর উে ে  “Management Skills for Project Executives (21  Batch) শীষক এক  কাযকর িশ ণ কাস ১২-১৬ সে র, ২০২১ ময়ােদ
(On Campus) একােড িমেত আেয়াজেনর জ  তািরখ িনধািরত িছল। িক  অিনবায কারণবশত িশ ণ কাস  আগামী ০৭-১১ নেভ র, ২০২১ (০৫ কমিদবস) ময়ােদ (On Campus) অ ি ত হওয়ার তািরখ ন:িনধারণ করা হেলা। উে  য, ইেতামে  যারা
মেনানয়ন প  রণ কেরেছন তােদর নরায় মেনানয়ন প  রেণর েয়াজন নাই।  কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা :

(১) িশ ণাথ েদর 
পযায়

: ম ণালয়/িবভাগ, অিধদ র, আধা-সরকাির, ায় শািসত, বসরকারী সং ায় এবং এনিজও- ত িনবাহী বা ৯ম ড বা ত  পেদ িনেয়ািজত কমকতা। 

(২) পাঠ েমর 
উে

: কাস সমা  করেল একজন িশ ণাথ  িনে া  িবষয় েলা স েক ান লাভ করেবনঃ 
To develop participants’ understanding about project planning and formulation along with related 
rules and procedures; and 
To equip them with applied tools and techniques of project management.

(৩) পা িচ : Mod ule 1: P lanning and  Formulat ion of  P roject  D ocument sMod ule 1: P lanning and  Formulat ion of  P roject  D ocument s
a. Strategic planning & project formulation
b. Implementation plan of a project
c. Concessionary contents and PPP
d. Duties & responsibilities of project executives
e. Delegation of financial power and fund release procedure; 
f. Procurement in development project; 

Mod ule  2: P roject  Management  Sk illsMod ule  2: P roject  Management  Sk ills
a. Monitoring and evaluation techniques; 
b. Negotiation technique and conflict resolution; 
c. Collaboration skill with stakeholders;
d. Effective leadership & team building; 
e. Time and risk management;
f. Organizational behaviour; 
g. Communication skills;
h. Personal skills & self-development;
i. Innovation and change management;
j. Motivation and Human Relation in Project Management 

(৪) পাঠ েমর ময়াদ : ০৭-১১ নেভ র, ২০২১ (০৫ কম িদবস)। সকাল ০৯:০০- িবকাল ০৫:০০টা।
(৫) কাস িফ : জন িত ((ভ াটভ াট   ওও  আইআই   িত তিত ত ))  ১১,০০০.০০ (এগােরা হাজার টাকা) “মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম” বরাবের নগদ অথবা চক এর মা েম 

দান করেত হেব।
(৬) িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন
(৭) মেনানয়ন পাঠােনার শষ 

তািরখ
: ৩১ অে াবর, ২০২১

(৮) পাঠ ে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 ০৭ নেভ র, ২০২১১ তািরখ সকাল ৮:৩০ ঘ কায় একােডিমেত পাঠ েম যাগদান করেত হেব।  

 (১১)     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 ( কাস পিরচালক) বা কাস সম য়কারী জনাব দীপায়ন চ বত  পাথ, গেবষণা কমকতা, মাবাইলঃ ০১৭১৬-৬৩৬২৯৬ (ই- মইল: partha.fin05@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা
যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড’র ওেয়বসাইেট িশ েণর আওতায় আস  কাসস হ হেত “Management Skills for Project Executives কােসর বাটেন ি 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।

st

১৬-৯-২০২১

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম
৩) 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/ নায়াখা
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৫) উপপিরচালক, 

মাহা দ আেনায়ার হােসন
ধান িশ ক-৩

ফান: ০১৭১৬-৩৯৯০৬৩
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: anwar.napd@gmail.com

১



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 ্
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/
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) 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
১১) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১২) 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
১৩) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১৪) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
১৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
১৬) সকল কমকতা, এনএিপিড

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০২.২০.৭৭/১(২) তািরখ: ১ আি ন ১৪২৮
১৬ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
২) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

১৬-৯-২০২১
দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

২


