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ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০১.১৯.৬ তািরখ: 
০৭ িডেস র ২০২১

২২ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় স া কালীনসা কালীন  “ “পাবিলকপাবিলক  িকউরেমিকউরেম   া েনজেমােনজেম ” (” ( ৯ম৯ম   াচাচ) ) শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন
সংেগসংেগ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমর িশ ণ বষপি  ২০২১-২২ মাতােবক আগামী ০৬ ফ য়াির - ২৬ এি ল ২০২২
ময়ােদ ”পাবিলক িকউরেম  ােনজেম ” (৯ম াচ) শীষক সা কালীন 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

: ০৬ ফ য়াির - ২৬ এি ল ২০২২ (স ােহ িতন িদন: রিব ম ল, ধ)

(৩) কাস িফ : জন িত ২৬,০০০.০০ (ছাি শ হাজার) টাকা ভ াট ও আই  ি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

: To acquaint participants with the legal framework of 
procurement in public sector;
To familiarize the participants with the procedure and 
standard tender documents for procurement of goods 
and works; 
To provide a comprehensive coverage of the overall 
spectrum of intellectual and professional service 
procurement; 
To familiarize the participants with e-GP and other 
cross-cutting issues
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(৫) পা িচ 
 

: Mo dule-1 :  Co ncept ual and Legal Framewo rk fo rMo dule-1 :  Co ncept ual and Legal Framewo rk fo r   
P ublic P ro curement  An o verview o f P P A-2006  andP ublic P ro curement  An o verview o f P P A-2006  and   
P P R-2008 P P R-2008 

a. An overview of PPA-2006 and PPR-2008 
b. Principles of public procurement
c. Different procurement method
d. Concessionary contents (BOT, BOOT, BOO)
e. Processing of procurement
f. Core competences and supply chain management

g. Preparation of tender or proposal
h. Formulation of different committees 
i. Professional misconduct and offences

Mo dule-2 :  St andard T ender Do cument  andMo dule-2 :  St andard T ender Do cument  and   
P ro cedure fo r Go o ds and Wo rks P ro curementP ro cedure fo r Go o ds and Wo rks P ro curement   
Inst ruct io ns t o  T enderers (IT T )Inst ruct io ns t o  T enderers (IT T )

a. Instructions to Tenderers (ITT)
b. Preparation of Tender Data Sheet (TDS)
c. Introducing tender forms of goods and works
d. Technical specifications and schedule of requirements
e. General Conditions of Contracts (GCC)
f. Particular Conditions of Contracts (PCC)

g. Tender evaluation
h. Notification of Award (NOA)
i. Case studies on procurement
j. Contract performance 

k. Incoterm L/C and framework agreement 
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Mo dule-3 :  P ro curement  o f Int ellect ual and P ro fessio nal ServicesMo dule-3 :  P ro curement  o f Int ellect ual and P ro fessio nal Services
a. Methods for procurement of intellectual and professional services
b. Expression of Interest (EOI)
c. Terms of Reference (TOR)
d. Request for Proposal (RFP) Document
e. Proposal Data Sheet (PDS)
f. Evaluation of proposals

g. Negotiations under the methods of QCBS, FBS and LCS
h. Approval, signing, completion of the process

Mo dule-4: e-GP  and o t her Cro ss-cut t ing IssuesMo dule-4: e-GP  and o t her Cro ss-cut t ing Issues
a. Introduction of e-GP 
b. Roles of PE user, PE admin, organization admin, authorized users.
c. Approval procedures and delegation of financial powers
d. Right to Information Act 2009
e. Anti-corruption Act
f. National Integrity Strategy (NIS)

(৬) মেনানয়ন 
পাঠােনার 
শষ তািরখ 
  

: ৩০ জা য়াির ২০২২। 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। তেব সীট খািল থাকা সােপে  ই ক িশ ণাথ গণ 
দিনক ২০০.০০ ( ইশত) টাকা িনধািরত হাের ভাড়া দান কের একােডিমর 
ডরিমটরীেত অব ান করেত পারেবন।

(৮) মেনানয়ন 
ি য়া

: জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমর মহাপিরচালক অথবা কাস পিরচালক 
এর বরাবর সরাসির মেনানয়ন রণ করা যােব।

(৯) পা েম 
যাগদান

: মেনানীত কমকতােক ০৬ ফ য়াির ২০২২ স া ০৬:০০ 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 মাছাঃ িলিপয়া খা ন, ায়ন কমকতা, এনএিপিড মাবাইলঃ 
০১৮১৬-২৬৪০৪৭ (ই- মইল: lipia2110@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত 
পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড Apps (NAPD AppsNAPD Apps  গল - ার থেক 
ডাউনেলাড করা যােব) এ আস  কাসস হ হেত পাবিলক িকউরেম  ােনজেম  (৯ম 

াচ) কােসর “ENROLLMENTENROLLMENT ” 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।

৩



৭-১২-২০২১

ি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 (সকল)
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৬) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল 
জলা)
৭) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
৮) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
৯) জলা খা  িনয় ক (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) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৪) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৫) জলা মৎস কমকতা (সকল জলা)

মাহা দ আেনায়ার হােসন
ধান িশ ক-৩

ফান: +৮৮০২৫৮৬১১৩৪৫
ফ া : +৮৮০২৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: anwar.napd@gmail.com

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০১.১৯.৬/১(৩৯) তািরখ: ২২ অ হাযণ় ১৪২৮
০৭ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কমকতা (সকল), এনএিপিড।
২) াটিলিপকার কাম-কি উটার অপােরটর, মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম
(এনএিপিড)
৩) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, 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)
৬) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
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৭-১২-২০২১
মাছাঃ িলিপয়া খা ন 

ায়ন কমকতা
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