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১৭ জ  ১৪২৮

িবষয:় “Public Financial Management” “Public Financial Management” শীষকশীষক  ২৪তম২৪তম  ােচরােচর   ি ণি ণ   কােসকােস
কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   দানদান   সস  । ।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম ক ক আেয়ািজত “সরকারী আিথক ব াপনা” (Public Financial Management) শীষক ২৩তম ােচর িশ ণ আগামী ০১ - ০৫ আগ , ২০২১ ময়ােদ
অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  দান করা হেলা:
(১) কােসর 

উে
: সরকাির আিথক আইন-কা ন, িবিধ-িবধান ও অ া  আিথক িনয়মাবিলর েয়াগ প িত অ সরণ যােত কােস অংশ হণকাির কমকতাগণ কম েল িফের িগেয় এসব িবিধ-িবধান যথাযথভােব 

েয়াগ করেত স ম হন। 
(২) িশ ণাথ  

পযায়
: সরকাির ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/ ায় শািসত সং ায় আিথক ব াপনায় জিড়ত ৯ম ড বা ত ধ পযােয়র কমকতা। 

(৩) পা ম িফ : ভ াট ও আয়কর িতত জন িত ১১,০০০/- (এগার হাজার) টাকা মা । কাস িফ কাস র েব মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম’ এর বরাবের অথবা সড চক এর 
মা েম েদয়। 

(৪) পা িচ : Module-1: Econom ic Policy,  National Budget and Statutory AuditModule-1: Econom ic Policy,  National Budget and Statutory Audit
a. Fiscal policy and the macro-economic framework of Bangladesh;
b. Monetary policy of Bangladesh and its relationship with fiscal policy;
c. Fiscal deficit and deficit financing;
d. Public debt management in Bangladesh;
e. Preparation of non-development and development budget;
f. Accounting and auditing system in Bangladesh;
g. External audit and accountability.
Module-2: Financial and Treas ury RulesModule-2: Financial and Treas ury Rules
a. General financial rules and treasury rules;
b. Public Finance and Budget Management Act 2009;
c. Financial Reporting Act 2015;
d. Role and responsibilities of drawing and disbursing officer;
e. Delegation of financial powers and fund release procedures;
f. Pay fixation; pension and gratuity;
g. General Provident Fund (GPF), Contributory Provident Fund (CPF) Benevolent fund and group insurance fund;
h. Traveling allowances rules;
i. An overview of PPA-2006 and PPR-2008;
j. Anti-corruption Act;

(৫) পা েমর ময়াদ ও সময় িচ :  ০১ - ০৫ আগ , ২০২১ (২৪তম াচ)
(০৫ কমিদবস) িতিদন অিফস চলাকালীন।

(৬) মেনানয়েনর শষ তািরখ :  ২৫ লাই, ২০২১ (২৪তম াচ)
(৭) পা েমর িত : কাস  অনাবািসক।
(৮) পা েম যাগদান : মেনানীত কমকতােক কাস র িদন সকাল ০৯:০০ টায় একােডিমেত িরেপাট করেত হেব। 

(৯)  অথ ও িনরী া িবষয়ক ানস  দ  কমকতা ি র লে  উ  িশ ণ কােস আপনার ম ণালয়/দ র/অিধদ র/সং া থেক এক বা একািধক কমকতােক মেনানয়ন দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ
করা যাে । কাস সং া  েয়াজনীয় ত ািদর জ  িন া রকারী অথবা একােডিমর িশ ণ কমকতা-১ ও কাস সম য়ক জনাব মাঃআ ল হােসন ( মাবাইল ন র:
০১৯১৩-৭৫৬৭৫৮,ইেমইল:a.hossainmesbah @gmail.com) এর সােথ সকল কমিদবেস অিফস সমেয় যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড'র ওেয়বসাইট
(www.napd.gov.bd/ িশ ণ/ আস  কাসস হ হেত পাবিলক Public Financial Management (24  Batch) ি 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 পদিব 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।

th

৩১-৫-২০২১

ি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, ঢাকা/ লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম
৪) জলা শাসক, 
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ / নামগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মাগ
৫) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)

েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ
পিরচালক

ফান: ৯৬৬৫৩৫১
ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫

ইেমইল: dir.admin@napd.gov.bd

১



৬) 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 ্
৭) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )
৮) 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/
৯) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা (সকল জলা)
১০) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, রাজশাহী
১২) জলা খা  িনয় ক, 
িঝনাইদহ/যেশার/িসেলট/মা রা/বােগরহাট/ ি য়া/ লনা/ মেহর র/নড়াইল/সাত ীরা/ব ড়া/জয় রহাট/নােটার/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /িদনাজ র/গাইবা া/নীলফামারী/রং র/ঠা র াও/হিবগ / মৗলভীবাজার/ নামগ /ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /ক
১৩) জলা ত  অিফসার (সকল জলা)
১৪) জলা িনবাচন কমকতা (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) জলা খা  িনয় ক, 
িঝনাইদহ/যেশার/িসেলট/মা রা/বােগরহাট/ ি য়া/ লনা/ মেহর র/নড়াইল/সাত ীরা/ব ড়া/জয় রহাট/নােটার/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /িদনাজ র/গাইবা া/নীলফামারী/রং র/ঠা র াও/হিবগ / মৗলভীবাজার/ নামগ /ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /ক
১৭) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.১৫৩.১৩.১৭/১(৩৬) তািরখ: ১৭ জ  ১৪২৮
৩১ ম ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, এনএিপিড
২) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৩) িহসাবর ণ কমকতা, অথ ও িহসাব শাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) িশ ণ সহকারী, িশ ণ সল, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

৩১-৫-২০২১
মাঃ আ ল হােসন 

িশ ণ কমকতা

২


