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১২ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় স া কালীনসা কালীন  “ “পাবিলকপাবিলক  িকউরেমিকউরেম   া েনজেমােনজেম  ( ( ৫ম৫ম   াচাচ)” )” শীষকশীষক  অনলাইনঅনলাইন   িশ ণিশ ণ   কােসকােস
মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম ক ক আেয়ািজত ”পাবিলক িকউরেম  ােনজেম ” শীষক সা কালীন কাস  আগামী ২৫ ম, ২০২১ থেক ২৪ আগ , ২০২১ ময়ােদ Online এ অ ি ত হেব।
 কারণঃ 
 (১)     িশ ণ, কমশালা, সভা ও সিমনার অনলাইেন স  করার িবষেয় মাননীয় ধানম ীর কাযালেয়র িবেশষ িনেদশনা রেয়েছ। িনেদশনা  হেলা: সভা, সিমনার, িশ ণ, কমশালা যথাস ব অনলাইেন
আেয়াজেনর ব া করেত হেব।
 (২)     অনলাইেন আেয়ািজত িশ ণ কাসস হ ণগত মােনর িবচাের অন-ক া ােস পিরচািলত কাসস েহর সম  এবং কান অংেশই কম নয়।
 (৩)     বতমান কািভড পিরি িতেত অন-ক া ােস পিরচািলত কাসস েহ সং মেণর াপক আশ া থাকায় অনলাইেন িশ ণ কাস আেয়াজন অত  সমেয়াপেযাগী ও বা বস ত।
 (৪)     কাস  অনলাইেন আেয়ািজত হেল িশ ণাথ  কমকতাগণ -  বাস ােন অব ান কের সশনস েহ  থেক কাস  স  করেত পারেবন। 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
:  ২৫ ম, ২০২১ থেক ২৪ আগ , ২০২১ (স ােহ িতন িদন: রিব, ম ল ও ধ)

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

(৫) পা িচ  : Module-1 : Conceptual and Legal Fram ework for Public Procurem ent An overview of PPA-2006Module-1 : Conceptual and Legal Fram ework for Public Procurem ent An overview of PPA-2006  
and PPR-2008 and PPR-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

Module-2 : Standard Tender Docum ent and Procedure for Goods  and Works  Procurem entModule-2 : Standard Tender Docum ent and Procedure for Goods  and Works  Procurem ent   
Ins tructions  to Tenderers  (ITT)Ins tructions  to Tenderers  (ITT)
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
Module-3 : Procurem ent of Intellectual and Profes s ional ServicesModule-3 : Procurem ent of Intellectual and Profes s ional 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

Module-4: e-GP and other Cros s -cutting Is s uesModule-4: e-GP and other Cros s -cutting Is s ues
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)

১



(৬) মেনানয়ন পাঠােনার শষ 
তািরখ   

:  ২৩ ম, ২০২১ । 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। 
(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 ২৫ ম, ২০২১ তািরখ স া ০৬:০০ টায় অনলাইেন ( ম াটফম)  উপি ত হেত 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 জনাব মাঃ আ ল হােসন, িশ ণ কমকতা,এনএিপিড মাবাইল নং ০১৯১৩-৭৫৬৭৫৮(ই- মইল:  to1@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান ক ক
মেনানীত হেল এনএিপিড'র ওেয়বসাইট (www.napd.gov.bd/ িশ ণ/ আস  কাসস হ হেত পাবিলক িকউরেম  ােনজেম  (৫ম াচ) ি 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।

২৫-৪-২০২১

ি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/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/রাজশাহী
৪) জলা শাসক (সকল)
৫) 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 ্
৬) উপপিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র (সকল জলা)
৭) 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
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) জলা কমা া , জলা আনসার ও িভিডিপ (সকল জলা)
১১) জলা িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
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 িনবাচন কমকতা (সকল জলা)
১৪) িনবাহী েকৗশলী, ানীয় সরকার েকৗশল অিধদ র (সকল জলা)
১৫) উপ-পিরচালক, িবআরিডিব (সকল জলা)
১৬) সহকারী পিরচালক, জলা কমসং ান ও জনশি  অিফস (সকল জলা)
১৭) 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 ্
১৮) জলা িশ া কমকতা (সকল জলা)
১৯) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )

মাহা দ হাসান তািরক
পিরচালক

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০২.০০১.১৯.১২/১(৩৫) তািরখ: ১২ বশাখ ১৪২৮
২৫ এি ল 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) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

২৫-৪-২০২১
মাঃ আ ল হােসন 

িশ ণ কমকতা

২


