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মানিসকতার পিরবতন

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০২.১৭.১৪ তািরখ: 
১২ ফ যা়ির ২০২০

২৯ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় “Environmental Issues of Project Management (4th Batch)”“Environmental Issues of Project Management (4th Batch)”
শ ষকশ ষক  শি ণশি ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)-এর িশ ণ বষপি  ২০১৯-২০ অ যায়ী “Environmental Issues of Project Management (4th  Batch)”  শীষক িশ ণ কাস
আগামী ০১-০৫ মাচ, ২০২০ ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলাঃ

১. িশ ণাথ েদর পযায়  :
Officers grade-9 and above of Govt. / Semi – Govt. and Autonomous bodies and Agencies involved in project 
preparation and planning

২. কােসর উে  : i. To have a better idea on environment and climate change and it impacts;
ii. To share different environmental issues in project management;

iii. To comprehend the process of different environmental clearance process in development projects ;
iv. To understand the monitoring and auditing process of environmental impacts.

৩. পা িচ : Mo dule 1: Basic Co ncept s o f Enviro nment  and Climat e ChangeMo dule 1: Basic Co ncept s o f Enviro nment  and Climat e Change
1. Environment and Development: Concepts and Issues
2. National perspective to Environment and Climate Change 
3. International Perspective to Environment and Climate Change 
4. Mainstreaming climate change into planning

1. Economic Evaluation of Environmental Impacts for development project

Mo dule 2:  Enviro nment al issues in P ro ject  ManagementMo dule 2:  Enviro nment al issues in P ro ject  Management
1. Environmental Policy, Rules and Regulations of Bangladesh
2. Environmental Clearance Process in Bangladesh
3. Environmental Impact Assessment (EIA) 
4. Environmental Management Plan (EMP) 
5. Incorporation of Environmental and Climate Change issues into DPP

Mo dule 3: Enviro nment al Budget ing, Mo nit o ring and                        Audit ingMo dule 3: Enviro nment al Budget ing, Mo nit o ring and                        Audit ing
1. Environmental Auditing and Monitoring
2. Environmental Budgeting

৪. কােসর তািরখ ও 
সময় 

: ০১-০৫ মাচ, ২০২০ (০৫ কমিদবস) 
িতিদন সকাল ৯:০০ টা থেক িবকাল ৫:০০ পয

৫. মেনানয়েনর শষ 
তািরখ 

: ২৭ ফ য়াির, ২০২০

৬. পাঠ েমর িত : কাস  অনাবািসক

৭. কাস িফ : জন িত ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা (ভ াট ও া  িতত), ‘মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম’ 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। অনলাইেন রিজে শেনর জ  
একােডিমর ওেয়বসাইট www.napd.gov.bd-এ ফরম রণ করা যােব।

৯. িশ ণাথ র সং া : ২৫ জন 
১০. কােস যাগদান : মেনানীত কমকতােক আগামী ০১-০৫ মাচ, ২০২০ তািরখ সকাল ০৯:০০ ঘ কার মে  একােডিমেত িরেপাট 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 জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, গেবষণা কমকতা, মাবাইলঃ ০১৬৮৮৭৩৮২৮৩ (ই- মইল: siraz04cu@gmail.com) বা ro1@napd.gov.bd এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান
ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড এপস (NAPD Apps গল - ার থেক ডাউনেলাড করা যােব) এ আস  কাসস হ হেত ‘‘‘‘Environm ental Is s ues  of ProjectEnvironm ental Is s ues  of Project
Managem entManagem ent ” কােসর “ENROLLMENT” 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 নাম, পদবী ও কম ল মাবাইল নং ই- মইল

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

১২-২-২০ ২০

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)

মৗ ল নাহার
িশ ক-৩

১



৩) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 
েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া

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/মা রা/ নায়াখালী/ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/ াপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/প য়াখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নও া/জয় রহাট/ঠা র াও/ িড় াম/ শর র/শরীয়ত র/ ন েকাণা/মাদারী র/বা রবান
পাবত  
জলা/নড়াইল/ মেহর র/ য়াড়া া/ ফনী/ল ী র/িপেরাজ র/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী

৫) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
৭) সকল কমকতা, এনএিপিড

১২-২-২০ ২০

মাঃ িসরা ল ইসলাম 
গেবষণা কমকতা-১

২


