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ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০১.২০.১ তািরখ: 
১১ ফ যা়ির ২০২০

২৮ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় “Transparency, “Transparency, Accountability Accountability & & Good Governance”Good Governance”শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ
কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)-এর িশ ণ বষপি  ২০১৯-২০ এঅ  “Trans parency,“Trans parency,
Accountability & Good Governance”Accountability & Good Governance”  ( (99   batch )” batch )” শীষক িশ ণ কাস  আগামী ০৮ -
১২ মাচ, ২০২০ ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলাঃ
১. িশ ণাথ েদর 

পযায় 
: Officers of grade-9 and above from government, semi-
government, autonomous bodies, bank, executives of 
private sector and NGO’s.

২. কােসর 
উে  

: i. To aware the participants about the conceptual 
issues of good governance;

ii. To acquaint the participants with the tools and 
techniques of ensuring transparency, accountability 
and good governance ;

iii. To familiarize the participants with integrity 
institutes and tools currently operating and 
practiced in Bangladesh. 
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৩. পা িচ : Module-01: Conceptual and Cros s -cutting Is s ues  ofModule-01: Conceptual and Cros s -cutting Is s ues  of   
Good            GovernanceGood            Governance

1. Good governance: conceptual issues
2. Democracy and good governance
3. Ethical leadership in governance
4. Moral and religious education in prevention of 

corruption
5. Public service delivery system and governance 

practices

Module-02: Tools  and Techniques  of GoodModule-02: Tools  and Techniques  of Good  
GovernanceGovernance

1. Social accountability as a tool of good governance 
2. Citizen participation and accountability
3. Parliamentary oversee and accountability 
4. Civil service ethics

Module-03: Current Practices  of Good GovernanceModule-03: Current Practices  of Good Governance   
in                                       Bang lades h (Cas e s tudy)in                                       Banglades h (Cas e s tudy)

1. Role of integrity institutes to establish good 
governance

2. National Integrity Strategy (NIS) 

c. Right to Information Act 
d. Anti-Corruption Act
e. Grievance Redress System (GRS)

1. Public Procurement Act 2006 and rules 2008
2. Procurement monitoring 

h. Role of media and civil society in combating 
corruption and establishing good governance

i. Annual performance agreement

1. Case study – best practices 

৪. কােসর তািরখ 
ও সময় 

: ০৮.০৩.২০২০ – ১২.০৩.২০২০ (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), ‘‘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। 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 ০৮ মাচ, ২০২০ তািরখ সকাল ০৯:০০ ঘ কার মে  একােডিমেত 
িরেপাট করেত হেব। 
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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 মাঃ রমজান
আলী, সহেযাগী িশ ক, মাবাইলঃ০১৮১৬২৬৪০৪৬ (ই- মইল: ai1@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত
পাের। িত ান ক ক মেনানীত হেল এনএিপিড এপস (NAPD AppsNAPD Apps  গল - ার থেক ডাউনেলাড করা যােব) এ
আস  কাসস হ হেত “Res earch Methodolog yRes earch Methodolog y 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।

১১-২-২০ ২০

ি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)

সায়মা আফেরাজ
ধান িশ ক-১

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০১.২০.১/১(৩২) তািরখ: ২৮ মাঘ ১৪২৬
১১ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সকল কমকতা, এনএিপিড

১১-২-২০ ২০

মাঃ রমজান আলী 
সহেযাগী িশ ক-১
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