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ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৫৫.১৮.২৫ তািরখ: 
১১ অে াবর ২০২১

২৬ আি ন ১৪২৮

িবষয:় “Innovation and Change Management” (4th Batch) “Innovation and Change Management” (4th Batch) শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ
কােসরকােসর   তািরখতািরখ   পিরবতনপিরবতন   ওও  মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সেসে ।।।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)-এর িশ ণ বষপি  ২০২১-২০২২ অ যায়ী “Innovation
and Change Management” (4  Batch) শীষক িশ ণ কাস  আগামী ১০-১৪ অে াবর, ২০২১
ময়ােদ অ ি ত হওয়ার তািরখ িনধিরত আেছ। িক  অিনবায কারণবশত: কাস  আগামী ১০-১৪ অে াবর, ২০২১
ময়ােদর পিরবেত আগামী ২১-২৫ নেভ র, ২০২১ ময়ােদ অনলাইেন অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে
উপ াপন করা হেলাঃ

১ িশ ণাথ েদর 
পযায় 

: Officers of grade-9 and above from public, private and 
autonomous bodies with basic computer literacy.

২ কােসর উে  : To understand innovation, its type and application in 
organization development;
To describe change and to identify the obstacles to change.
To gather knowledge about public service innovation (PSI)
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৩ পা িচ : Mo d ule  1: Co nce pt o f Inno va tio nMo d ule  1: Co nce pt o f Inno va tio n

Key Concept of Innovation

Innovation Cycle

Types of Innovation

Public Service Innovation

Comparison of Private and Public Service Innovations

Global Innovation Index

Innovation, Competitiveness and Development

Business Process Re-engineering

Ranking of Innovation and Competitiveness

Innovation and Government Policy

Mo d ule  2 : Co nce pt o f cha nge  ma na ge me ntMo d ule  2 : Co nce pt o f cha nge  ma na ge me nt

Types of Change and the Objectives of Change 
Management 

Phases of Change Management

Development Strategy to Adopt Change

Monitoring and Evaluation of Changes

Recognizing and Managing Distress

Resistance and Barriers to Change

Case Studies: Change Management

৪ কােসর তািরখ ও 
সময় 

: ২১-২৫ নেভ র, ২০২১ (০৫ কমিদবস)
িতিদন সকাল ৯:০০ টা থেক িবকাল ৫:০০ পয

৫ মেনানয়েনর শষ 
তািরখ 

: ১৫ নেভ র, ২০২১ 

৬ পাঠ েমর িত : কাস  অনাবািসক এবং অনলাইেন
৭ কাস িফ : জন িত ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা (ভ াট ও া  িতত), ‘‘মহাপ িরচালকমহাপ িরচালক ,,   

জাত ীয়জাত ীয়   প িরক ন াপ িরক ন া  ওও  উ য়নউ য়ন   একােড িমএকােড িম’’  বরাবের নগদ অথবা সড চেকর মা েম 
কাস র েব বা কাস রিজে শেনর সময় েদয়।

৮ মেনানয়ন রণ : মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন া রকারীর বরাবের মেনানয়ন রণ করা যােব। 
৯ িশ ণাথ র 

সং া
: ২৫ জন 

১০ কােস যাগদান : মেনানীত কমকতােক আগামী ২১ নেভ র, ২০২১ তািরখ সকাল ০৯:০০ ঘ কার মে  
 অনলাইেন ( 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 বা কাস সম য়কারী ও
একােডিমর িশ ক, জনাব মা: রমজান আলী ( মাবাইল: ০১৮১৬-২৬৪০৪৬, ই- মইল:
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 হেত “Innovation
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and Change Management” কােসর বা েন অথবা
https://training.napd.ac.bd/course_registration.php?cid=200িলংেক ি 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 মেনানয়ন ই ড়া  বেল িবেবিচত
হেব।

১১-১০-২০২১

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

মাহা দ হাসান তািরক
পিরচালক

ফান: +৮৮০২৫৮৬১৪৭০৫-৬
ফ া : +৮৮০২৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: dir.training@napd.gov.bd

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৫৫.১৮.২৫/১(৩৫) তািরখ: ২৬ আি ন ১৪২৮
১১ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কমকতা (সকল), এনএিপিড।
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২) িশ ণ সহকারী, িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

১১-১০-২০২১
মাঃ রমজান আলী 

িশ ক-৩
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