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িবষয়: “Innovation and Change ManagementInnovation and Change Management” (1st Batch)  (1st Batch) শীষকশীষক  িশ ণিশ ণ  কােসকােস
মেনানয়নমেনানয়ন  সংগসংগ।।

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিমর িশ ণ বষপি  ২০১৮-১৯ মাতােবক আগামী ০৭-১১ এি ল, ২০১৯
ময়ােদ “Innovation and Change Management (1st Batch” শীষক কাসিট একােডিমেত অ ি ত

হেব। কােসর মৗিলক তথ ািদ িনে  উপ াপন করা হেলা:

Duration Duration 05 working days
DateDate 07.04.2019 to 11.04.2019
NominationNomination  
deadline deadline 

04.04.2019

No. ofNo. of  
Course Course 

01

No. ofNo. of  
ParticipantsParticipants

25

Course feeCourse fee Tk. 8,000.00 (Eight thousand only) per participant
ParticipantParticipant’ss  
LevelLevel

Officers of grade-9 and above from public, private and autonomous 
bodies with basic computer literacy

CourseCourse  
ObjectivesObjectives

To rise capacity of the trainees regarding public service 
innovation.
To introduce and implement key concepts and components of 
innovation and change management;   
To make the trainees capable to effectively apply change 
management in organization development and project 
management.  
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CourseCourse  
Contents Contents 

Module 1: Concept of InnovationModule 1: Concept of Innovation

Basics of public service innovation (PSI)

Developing an innovative and creative environment

Problem identification and service simplification

Co-creation with stakeholders

Implementing an innovation plan
Role of social media in public service innovation
Innovation Funding: Bangladesh initiatives
Managing innovation and intellectual property(IPR)
Innovation: Case study
Innovation of office inspection, office layout and office security
Innovation of public procurement
Roles and responsibilities of drawing and disbursing officer 
through innovation
Innovation and strategic planning for good governance
National integrity strategy
Comparison of public and private innovation
Enterprise Resource Planning (ERP)

Module 2: Concept of change managementModule 2: Concept of change management

Basics and Objectives of change management

Phases of change management

Principles in change management
Types of change management 
Analyzing and mapping the stakeholders in change management
Mapping the power and interest of the stakeholder in a change 
approach
Stakeholders response to change initiative
Development strategy to adopt change models
Monitoring & evaluation of changes
Recognizing & managing distress
Resistance & barriers to change
Role of change agents for change in an organization
Gauging the acceptance of change
Adaptation to change
Change management: case study

TrainingTraining  
MethodsMethods

Classroom lecture, group discussions, group work, case study, self-
assessments etc.

EvaluationEvaluation  
SystemSystem

Attendance, class participation and overall performance.
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CourseCourse  
AdvisorAdvisor

Director General

Course Co-Course Co-
AdvisorAdvisor

Additional Director General

CourseCourse  
DirectorDirector

Engr. Md. Abdur Rashid, Director (Admin & Finance) 

CourseCourse  
Coordinator Coordinator 

Md. Emamul Hafiz Nadim
Research Officer

২।         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 ;
৩।         কাস সং া  েয়াজনীয় তথ ািদর জ  িন া রকারী অথবা কাস সম য়কারী এনএিপিড’র
গেবষণা কমকতা জনাব মাঃ ইমামলু হািফজ নািদম ( মাবাইলঃ ০১৬৭০- ৭৬৪০৯৪, ই- মইল:
ro2@napd.gov.bd) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের;
৪।         মেনানয়নপে  সংি  কমকতা/কমকতাগেণর নাম, পদবী, কম েলর িঠকানা, টিলেফান,
ফ া , ই- মইল িন বিণত ফরম ােট রণ করেত হেব যােত েয়াজনেবােধ মেনানীত কমকতা/
কমকতাগেণর সােথ একােডিমর প  থেক সরাসির যাগােযাগ করা স ব হয়।

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী কম েলর িঠকানা টিলেফান, ফ া , ই- মইল

২৪-২-২০১৯

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার া  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 (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)

েকৗঃ মাঃ আব র রশীদ
পিরচালক ( শাসন ও অথ) ও কাস

পিরচালক

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৬.০১.৩৫৫.১৮.৬/১(৩) তািরখ: ১২ ফা নু ১৪২৫
২৪ ফ য়াির ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( িশ ণ), 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) ব ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন
একােডিম (এনএিপিড)

২৪-২-২০১৯

েকৗঃ মাঃ আব র রশীদ 
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পিরচালক ( শাসন ও অথ) ও কাস
পিরচালক
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