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২৮ সে র ২০২০

১৩ আি ন ১৪২৭

িবষয়: “উ য়নউ য়ন  কক   পিরবী ণপিরবী ণ  ওও  মলূ ায়নমলূ ায়ন ( (২২তম২২তম  ব াচব াচ))”  শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসকােস  মেনানয়নমেনানয়ন
সেসে ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) এর িশ ণ বষপি  ২০২০-২০২১ অ যায়ী “উ য়ন ক  পিরবী ণ ও মলূ ায়ন (২২তম ব াচ)” শীষক িনয়িমত িদবাকালীন িশ ণ
কাসিট আগামী ০১-১১-২০২০ থেক ১২-১১-২০২০ তািরখ ময়ােদ অ ি ত হেব। এই কােস মেনানয়ন দােনর িবধােথ কাস সং া  মৗিলক িকছ ুতথ  িনে  উপ াপন করা হেলা:

র
(১) িশ ণাথীর 

পযায়
: িবিভ  ম ণালয়/ িবভাগ/ অিধদ র/ ায় শািসত সং ায় িনেয়ািজত ক  পিরচালক এবং কে র সােথ জিড়ত ারি ক ও মধ ম পযােয়র ৯ম ড বা ত ধ 

পযােয়র কমকতা। 

(২) কােসর 
উে

: w To familiarize the participants with the role and importance of  monitoring and evaluation in the proper formulation and 
successful implementation of development projects

w To impart knowledge about various tools and techniques of monitoring in different stages of projects

w To enhance their knowledge about how to select and use appropriate techniques for different kinds of projects; 

w To improve their level of efficiency through elaborate discussion on various techniques and strategies of project evaluation.

(৩)  পাঠ সিূচ :: Module 1: Concepts of Monitoring and EvaluationModule 1: Concepts of Monitoring and Evaluation

a. Planning for Monitoring and Evaluation
b. Concepts of monitoring and Evaluation
c. Different types of Monitoring and Evaluation
d. Developing Indicators for Monitoring and Evaluation

ModuleModule 2: Designing for Monitoring and Evaluation framework2: Designing for Monitoring and Evaluation framework
a. Monitoring and Evaluation Design
b. Sampling for Monitoring and Evaluation
c. Different Data Collection Methods
d. Questionnaire Preparation
e. Data Processing, Analysis and Interpretation
f. Evaluation Reporting
g. Developing Indicators for M and E

Module 3: Different Monitoring and Evaluation Models and ToolsModule 3: Different Monitoring and Evaluation Models and Tools
a. RBM model
b. Logical Framework Approach
c. Use of CPM as Monitoring Tools
d. Earned Value Method (EVM) as Monitoring Tools
e. Role of IMED and its process
f. Microsoft Project as a monitoring tool
g. Procurement Monitoring
h. Impact Evaluation.
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(৪) পাঠ েমর ময়াদ : ০১ - ১২ নেভ র, ২০২০ (১০ কম িদবস), সময়: সকাল ০৯:০০ থেক িবকাল ০৫:০০টা পয ।

(৫) জন িত পাঠ ম িফ : টাকা ২০,০০০/- (িবশ হাজার টাকা মা ) ভ াটভ াট  ওও  অ াঅ া   সকলসকল  খরচখরচ  ব তীতব তীত “মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম, ঢাকা” বরাবের 
নগদ অথবা চক এর মাধ েম কাস র পূেব অথবা রিজে শেনর সময় দান করেত হেব।

(৬) িশ ণাথীর সংখ া : ২৫ জন।
(৭) মেনানয়ন পাঠােনার 

শষ তািরখ
: ২২-১০-২০২০

(৮) কােস কিৃত
(আবািসক/অনাবািসক)

: কাসিট অনাবািসক।

(৯) মেনানয়ন ি য়া : এনএিপিড’র মহাপিরচালক িকংবা িন া রকারী বরাবর সরাসির মেনানয়ন রণ করা যােব। 

(১০) পাঠ েম যাগদান : মেনানীত কমকতােক ০১ নেভ র, ২০২০ তািরখ সকাল ০৯:০০ টায় একােডিমেত িরেপাট করেত হেব। 

১



১১।        কাসিটকাসিট  সমাসমা   করেলকরেল  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  মেধমেধ   িনে ািনে া   দ তাদ তা  ওও  ানান  অিজতঅিজত  হেবহেব: : 
((কক) ) এখনএখন  ায়ায়  েত কিটেত কিট  িত ােনরিত ােনর  নানানানা  ধরেনরধরেনর  কক   রেয়েছরেয়েছ, , িকিক   কক   স েকস েক  তমনতমন  ানান  কােরাকােরা  নইনই। । এইএই  

    কাসিটকাসিট  কক   স েকস েক  ানান  লােভলােভ  সাহাযসাহায   করেবকরেব। । 
((খখ) ) পিররী ণপিররী ণ  ওও  মলূ ায়নমলূ ায়ন  ব তীতব তীত  একিটএকিট  কক   যথাযথভােবযথাযথভােব  সমাসমা   করাকরা  যায়নাযায়না। । অপব য়অপব য়, , অিনয়মঅিনয়ম, , নীিতনীিত  রাধরাধ  কেরকের    
  িনয়মিনয়ম--শৃংখলাশৃংখলা  অ সরণঅ সরণ  কেরকের  কক   সমাসমা   করারকরার  জজ   কাসিটকাসিট  পিরবী ণপিরবী ণ  ওও    কক   মলূ ায়নমলূ ায়ন  স েকস েক  জানেতজানেত  যেথযেথ   
  সাহাযসাহায   করেবকরেব। । 
((গগ) ) কক   হেলাহেলা  উ য়নউ য়ন  এবংএবং  দািরদাির   িবেমাচেনরিবেমাচেনর  অ তমঅ তম  ধানধান  হািতয়ারহািতয়ার। । তাইতাই  েত কেত ক  কমকতারকমকতার  কক   স েকস েক    
  নূ নতমনূ নতম  ানান  থাকাথাকা  দরকারদরকার , ,যারযার  অভােবঅভােব  একিটএকিট  কক   ভুােবভুােব  সস   হেতহেত  পােরনাপােরনা। । কাসিটকাসিট  সইসই  ানান  অজেনঅজেন    
  সাহাযসাহায   করেবকরেব। । 
((ঘঘ) ) িবিভিবিভ   কৗশলকৗশল, , প িতপ িত  ওও  টুলসটুলস  েয়াগেয়াগ  কেরকের  কীভােবকীভােব  কক   পিরবী ণপিরবী ণ  ওও  মলূ ায়নমলূ ায়ন  করেতকরেত  হয়হয়  সস  স েকস েক  কাসিটকাসিট    
  িশ ণাথীগণেকিশ ণাথীগণেক  একিটএকিট  ভালভাল  ধারণাধারণা  দেবদেব।।

১২। দশদশ  িদেনরিদেনর  কােসকােস  অংশঅংশ  িনেলিনেল  সরকািরসরকাির  কােজকােজ  িবিব   ঘটেবঘটেব  নানা, , িকিক   তােততােত  যয  ফলটাফলটা  পাওয়াপাওয়া  যােবযােব  তাতা  দূর সারীদূর সারী,, কােজই 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 তথ ািদর জ  িন া রকারী বা কাস সম য়কারী জনাব তৗিহ র রহমান চৗধরুী, উপ-পিরচালক
(গেবষণা ও কাশনা) ( মাবাইল: ০১৭১৬-৫৫০৮৫৫),ই- মইল:thouhidchowdhury65@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের। িত ান কতকৃ মেনানীত হেল এনএিপিড এপস
(NAPD Apps গল - ার থেক ডাউনেলাড করা যােব) এ আস  কাসসমহূ হেত “Monitoring and Evaluation of Development Projects (22  Batch)” কােসর
“ENROLMENT” বাটেনি ক কের রিজে শন ফম পূরণ কের Submit করা যােব। উে খ  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 িঠকানা ফান ন র মাবাইল ন র ই-- মইল িঠকানা

মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। আপনার মেনানয়নই চড়ূা  বেল িবেবিচত হেব।
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২৯-৯-২০২০

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) র র /মহাপিরচালক/ চয়ারম ান/িনবাহী পিরচালক/ব ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৩) িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রংপুর/চ াম
৪) জলা শাসক, 
চ াম/জামালপুর/মািনকগ / িম া/রংপুর/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/চাঁদপুর/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ / নামগ /িদনাজপুর/মিু গ /নারায়ণগ /খুলনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকািঠ/নােটার/রা ামািট/ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখালী/ফিরদপুর/গাজীপুর/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/চাঁপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/পটয়ুাখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নওগঁা/জয়পুরহাট/ঠা রগঁাও/ িড় াম/ শরপুর/শরীয়তপুর/ ন েকাণা/মাদারীপুর/বা রবান
পাবত  
জলা/নড়াইল/ মেহরপুর/চয়ুাড়া া/ ফনী/ল ীপুর/িপেরাজপুর/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী

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

ড. মাঃ ামান
পিরচালক

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০০১.১৬.৫/১(৫) তািরখ: ১৩ আি ন ১৪২৭
২৮ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
২) পিরচালক , শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৩) পিরচালক, গেবষণা ও কাশনা অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৪) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) ব ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

২৯-৯-২০২০
তৗিহ র রহমান চৗধরুী 

উপপিরচালক

২


