
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরক না ম ণালয় 

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড) 
গেবষণা ও কাশনা শাখা

পিরবী ণ কিম র ি তীয় (২য়) সভার কাযিববরণী

সভাপিত েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ 
 পিরচালক

সভার তািরখ ২১ িডেস র, ২০২১ (ম লবার)
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান এনএিপিড'র বাড ম

উপি িত

জনাব মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী (উপ-পিরচালক ( শাসন) ও িসে ম এনািল  (অ.দা.) এনএিপিড, জনাব 
তৗিহ র রহমান চৗ রী (উপ-পিরচালক (গেবষণা ও কাশনা) এনএিপিড, জনাব মাঃ রমজান আলী 

( িশ ক-৩), জনাব দীপায়ন চ বত  পাথ (গেবষণা কমকতা-১) এনএিপিড, জনাব তাহিম র রহমান 
(গেবষণা কমকতা-২) ।

সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র
অ মিত েম একােডিমর (গেবষণা কমকতা-১) জনাব দীপায়ন চ বত  পাথ সভার কমপ  উপ াপন
কেরন। িব ািরত আেলাচনা শেষ িনে া  িস া  স হ িহত হয় - 
..  ন ংনং  আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

১. কাযিববরণী 
ঢ়ীকরণ 

গত ৩০ সে র, ২০২১ 
তািরেখ অ ি ত সবা দান 

িত িত বা বায়ন কম-
পিরক না ২০২১-২২ বা বায়ন 
করার জ  পিরবী ণ 
কিম র সভার কাযিববরণী 

রেণর পর কােনা সংেশাধনী 
পাওয়া যায়িন। ঢ়ীকরণ করা 
যেত পাের।
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২. িস েজন 
চাটার-এ

িত ত সবার 
নাম 
হালনাগাদকরণ 

(ক) নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.৩-এ সবার নাম 

পিরবতেনর িবষেয় আেলাচনা 
হয়। 

(খ) িমক ১.০৯ এবং িমক 
১.১৫-এর ম কার নরা ি  
িনরসন করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

(গ) এছাড়াও িমক ১.১৪-এ 
সবার নাম সংেশাধেনর িবষেয় 

সভায় আেলাচনা হয়। 

(ঘ) নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.১৯ ও ১.২০-এর 
িমক পিরবতন িবষেয় 

সভায় আেলাচনা হয়।  

(ক) সবার নাম িহেসেব অ েরাধ 
কাস বা বায়ন এর পিরবেত 

অ েরাধ কাস বা বায়ন িবষয়ক 
ত  দান করেত হেব।  
(খ) িমক ১.৯-এ িব মান 
িমলনায়তন ভাড়া দান িবষয়ক 
সবার নাম বাদ িদেয় িমক 

১.১৫ বহাল রাখেত হেব। 

(গ) িমক ১.১৪-এ সবার নাম 
পরবত  মািসক সভায় 
আেলাচনার মা েম সংেশাধন 
করেত হেব। 

(ঘ) িমক ১.১৯ ও ১.২০-এর 
সবা স েহর িব মান িমক 

পিরবতন কের যথা েম িমক 
১.৪ এবং িমক ১.৫ করেত 
হেব।  

গেবষণা কমকতা-১

৩. সবা দান 
প িত 
হালনাগাদকরণ 

নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.১ এবং ১.২-এ সবা 
দান প িতর ে  

আেবদনপে র পাশাপািশ 
মৗিখক প িত অ  করার 

িবষেয় আেলাচনা হয়। 

আেবদনপে র পাশাপািশ 
মৗিখক প িত অ  করেত 

হেব। 

গেবষণা কমকতা-১

৪. েয়াজনীয় 
কাগজপ  এবং 

াি ান 
হালনাগাদকরণ 

(ক) নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.৩-এ েয়াজনীয় 

কাগজপে র ে  িশ ণ 
সল-এর পিরবেত েযাজ  নয় 

শ  বহােরর িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। 

(খ) নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.৪-এ েয়াজনীয় 

কাগজপ  িহেসেব িজিড-এর 
কিপ সং  করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 

(ক) িশ ণ সল-এর পিরবেত 
েযাজ  নয় শ  বহার 

করেত হেব। 

(খ) েয়াজনীয় কাগজপ  
িহেসেব িজিড-এর কিপ সং  
করেত হেব। 

গেবষণা কমকতা-১
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৫. সবা দােনর 
সময়সীমা 
হালনাগাদকরণ

(ক) নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.১ ও ১.২-এ সবা 
দােনর সময়সীমা এক (০১) 

কমিদবেসর পিরবেত িতন 
(০৩) কমিদবস এবং িমক 
১.৩-এ সবা দােনর 
সময়সীমা ০৫ ( াচ) 
কমিদবেসর পিরবেত ০৭ 
(সাত) কমিদবস করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 

(খ) নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.৪-এ এবং দা িরক 

সবার অ গত িমক ১.৭ ও 
১.৮ -এ সবা দােনর 
সময়সীমা ০৩ (িতন) 
কমিদবেসর পিরবেত ০৭ 
(সাত) কমিদবস করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 

(গ) এছাড়াও সকল ে  
(নাগিরক, দা িরক এবং 
অভ রীন) সবা দােনর 
সময়সীমা িব মান ০২ ( ই) 
ও ০৩ (িতন) কমিদবেসর 
পিরবেত ০৫ ( াচ) কমিদবস 
করার িবষেয় সভায় আেলাচনা 
হয়। 

(ক) সবা দােনর সময়সীমা এক 
(০১) কমিদবেসর পিরবেত িতন 
(০৩) কমিদবস এবং ০৫ ( াচ) 
কমিদবেসর পিরবেত ০৭ (সাত) 
কমিদবস করেত হেব। 

(খ) সবা দােনর সময়সীমা ০৩ 
(িতন) কমিদবেসর পিরবেত ০৭ 
(সাত) কমিদবস করেত হেব। 

(গ) নাগিরক, দা িরক এবং 
অভ রীন সকল ে  সবা 

দােনর সময়সীমা িব মান ০২ 
( ই) ও ০৩ (িতন)  কমিদবেসর 
পিরবেত ০৫ ( াচ) কমিদবস 
করেত হেব। 

গেবষণা কমকতা-১

৬. দািয় া  
কমকতা (নাম, 
পদিব, ফান ও 
ইেমইল) 
হালনাগাদকরণ 

দািয় া  কমকতােদর নাম, 
পদিব, ফান ও ইেমইল 
হালনাগাদকরণ িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। 

দািয় া  কমকতা িহেসেব 
জনাব দীপায়ন চ বত  পাথ 
(গেবষণা কমকতা-১) এর েল 
সহকারী পিরচালক জনাব িমজা 

র ইসলাম -এর নাম িত াপন 
এবং সকল দািয় া  কমকতার 
পদিব, ফান ও ইেমইল 
হালনাগাদ করেত হেব। 

গেবষণা কমকতা-১

৭. সবার ধরণ 
িনধারণ

সবা দান িত িতেত ০৩ 
(িতন) ধরেণর সবার উে খ 
থােক। যথা (ক) নাগিরক 
সবা, (খ) দা িরক সবা, ও 

(গ) অভ রীন সবা। িব মান 
সবা দান িত িতেত 

দা িরক সবা েলা যথাযথ 
হয়িন মেম সভায় আেলাচনা 
হয়। িবষয়  পরবত  সভায় 
িবশদ আেলাচনা করা যেত 
পাের।

পরবত  মািসক সভায় 
দা িরক সবা েলা যথাযথ ভােব 
িচি ত করেত হেব।

উপ-পিরচালক ( শাসন) ও
গেবষণা কমকতা-১ 
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০২। সভাপিত উপি ত সদ েক সভায় সময় দান করার জ  আ িরকভােব ধ বাদ ও ত তা
জানান। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ 
পিরচালক

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২১.৮৮ তািরখ: 
২৩ িডেস র ২০২১

৮ পৗষ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) কমকতা (সকল), এনএিপিড।

 

দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

৪


