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৫ অ হাযণ় ১৪২৪

িবষয:় “Financial and Economic Appraisal of Projects” “Financial and Economic Appraisal of Projects” শীষকশীষক
িশ ণিশ ণ   কােসকােস   মেনানয়নমেনানয়ন   সস ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)-এর িশ ণ বষপি  ২০১৭-১৮ অ যায়ী “Financial
and Economic Appraisal of Projects” শীষক িশ ণ কাস  আগামী ০৭-১১ জা য়াির,
২০১৮ ময়ােদ অ ি ত হেব। কােসর মৗিলক ত ািদ িনে  উপ াপন করা হেলাঃ

১. িশ ণাথীেদর  
পযায় 

: Officers of grade-9 and above who are  
responsible for preparing project
document in different Govt., Semi-Govt.
and   autonomous bodies. 

২. কােসর উে শ  : i. To acquaint the participants with
different techniques of financial
appraisal; 

ii. To improve the understanding about
the rationale and tools for economic
appraisal. 

1



৩. পাঠ সূিচ : Module-01: Concepts  and   Methods  ofModule-01: Concepts  and   Methods  of
Financial Apprais als  Financial Apprais als  

1. Economic   Planning, Development
and Growth Scenario in Bangladesh

2. Project   and Projects Cycle
Management 

3. Project   Planning and Budgeting(
with Excel   operation)

4. Sources   of project related
information: online and offline

5. Concept   of Cash flow, break-even
point and its classification with
introducing case   study 

6. Project   Appraisal and Evaluation
Criteria, selecting cost of capital or
discount   rate, state of capital
budgeting techniques

7. Calculating   NPV, IRR, B/C ratio 
8. Measuring   Benefits ofProjects (with

exercise)

Module-02: Concepts  and   Tools  ofModule-02: Concepts  and   Tools  of
Econom ic Apprais alsEconom ic Apprais als

1. Economic   appraisal vs. Financial
appraisal

2. Social   Cost-Benefit Analysis ( with
Excel operation)

3. Economic   Rate of Return (ERR):
Shadow Pricing, Economic Internal
Rate of Return and   Economic Net
Present Value (ENPV) ( with Excel
operation)

4. Sensitivity,   scenario and “what if”
analysiswith   Case Study (with Excel
operation)

5. Introducing   DPP with special focus
on EIA & EMP

৪. কােসর তািরখ ও
সময় 

: 07.01.2018 – 11.01.2018 (০৫ কমিদবস) 
িতিদন সকাল ৯:০০ টা থেক িবকাল ৫:০০ টা পয

৫. মেনানয়েনর শষ
তািরখ 

: 31   িডেস র, ২০১7 

৬. পাঠ েমর   কৃিত : কাসিট অনাবািসক

৭. কাস িফ : জন িত ৮,০০০.০০ (আট হাজার) টাকা (ভ াট ও ট া
ব িতত),   ‘মহাপিরচালক, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন
একােডিম’ বরাবের নগদ অথবা সড চেকর মাধ েম কাস

র পূেব বা   কাস রিজে শেনর সময় েদয়।
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৮. মেনানয়ন   রণ : মহাপিরচালক, এনএিপিড অথবা িন া রকারীর বরাবের
মেনানয়ন রণ করা যােব। অনলাইেন রিজে শেনর জন
একােডিমর ওেয়বসাইট  www.napd.gov.bd-এ ফরম পূরণ
করা যােব।

৯. িশ ণাথীর সংখ া : ২৫   জন।
১০. কােস যাগদান : মেনানীত   কমকতােক আগামী ০৭ জানয়ুাির, ২০১৮ তািরখ

সকাল ০৯:০০ ঘিটকার মেধ  একােডিমেত িরেপাট করেত হেব।

২। উে িখত কােস আপনার ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/সং া থেক ৯ম ড বা ত  এক বা একািধক কমকতােক
মেনানয়ন দান করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করিছ।

৩। কাস সং া  েয়াজনীয় তে র জ  িন া রকারী অথবা কাস সম য়ক ও সহেযাগী িশ ক মাঃ রমজান
আলী ( মাবাইল: ০১৮১৬২৬৪০৪৬, ই- মইল: ramjan.napd@gmail.com) এর সােথ যাগােযাগ করা
যেত পাের। মেনানীত কমকতােদর সােথ সরাসির যাগােযােগর জ  মেনানয়নপে  নীেচর ছক মাতােবক ত

রণ করার জ  অ েরাধ করা যাে ।

িমক নাম, পদবী ও কম ল মাবাইল নং ই- মইল

৪। মেনানয়ন হণ স েক এনএিপিড হেত আর কান িন য়তাপ  দয়া হেব না। ার মেনানয়নই ড়া  বেল
িবেবিচত হেব।

১৯-১১-২০ ১৭

১) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৩) জলা শাসক (সকল)

কাজী মাহা দ সালা ামান
িসে ম এনািল
ফান: ৯৬৭৫০২৪

ফ া : ৫৮৬১৫৬৯৫
ইেমইল: sa@napd.gov.bd

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.০১০.১৭.১/১(৩) তািরখ: ৫ অ হাযণ় ১৪২৪
১৯ নেভ র ২০১৭

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) পিরচালক, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (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)

১৯-১১-২০ ১৭

মাঃ রমজান আলী 
সহেযাগী িশ ক-১
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