
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

এনএিপিড'র এিপএ ২০২১-২২ বা বায়েন ৪থ িশ  িব েবর চ ােল  মাকােবলায় করণীয় িবষেয় অবিহতকরণ সভার
কাযিববরণী

সভাপিত সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া 
 অিতির  মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৫ জা য়ারী , ২০২২ (ম লবার) 
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা 

ান এনএিপিড'র অিডেটািরয়াম  

উপি িত

(০১) জনাব সায়মা আফেরাজ ((  সিচব) ধান িশ ক-১), (০২) ড. মাঃ ামান (পিরচালক, 
গেবষণা ও কাশনা), (০৩) েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ (পিরচালক, শাসন ও অথ), (০৪) জনাব মাহা দ 
হাসান তািরক (পিরচালক, িশ ণ), (০৫) জনাব মাহা দ আেনায়ার হােসন, ধান িশ ক-৩, (০৬) 
জনাব মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী, উপপিরচালক ( শাসন) ও িসে ম এনািল  (অিতঃ দািয় ), (০৭) 
জনাব মৗ ল নাহার, িশ ক-২, (০৮) জনাব তৗিহ র রহমান চৗ রী, উপ-পিরচালক (গেবষণা ও 

কাশনা), (০৯) জনাব মাঃ রমজান আলী, িশ ক-৩, (১০) জনাব িমজা র ইসলাম, সহকারী পিরচালক, 
(১১) জনাব আেবদা লতানা, সহেযাগী িশ ক-১,  (১২) জনাব মাহা দ িজয়াউর রহমান, সহেযাগী 

িশ ক-২ ও মহাপিরচালক মেহাদেয়র াফ অিফসাস (অ.দা.), (১৩) জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, 
সহেযাগী িশ ক-৩, (১৪) জনাব মাঃ ল আিমন, সহকারী া ামার, (১৫) জনাব ডাঃ নািদয়া আফরীন, 
মিডেকল অিফসার, (১৬) জনাব ফািরয়া জাফরীন, লাইে রীয়ান, (১৭) জনাব মাছাঃ িলিপয়া খা ন, 

ায়ন কমকতা, (১৮) জনাব মাঃ আ ল হােসন, িশ ণ কমকতা-১, (১৯) জনাব মাঃ আল-আিমন, 
িশ ণ কমকতা-২, (২০) জনাব তাহিম র রহমান, গেবষণা কমকতা-২, (২১) জনাব উ াস চৗ রী, গেবষণা 

কমকতা-৩, (২২) জনাব মাঃ মিতউর রহমান মা া, অিডও িভ য়াল কমকতা, (২৩) জনাব মাঃ িজ া ল 
ইসলাম, ড েমে শন কমকতা, (২৪) জনাব মাঃ রািজউর রহমান, কয়ার টকার, (২৫) জনাব বগম 
জািকয়া বগম, ডরিমটির পািরনেটনেড , (২৬) জনাব এ. .এম মাতাহার হােসন, িনবাহী কমকতা, (২৭) 
জনাব মাঃ জািকর হােসন, িহসাব র ণ কমকতা, (২৮) জনাব মাছাঃ জা া ল ফরেদৗসী, সহকারী 
লাইে িরয়ান, (২৯) জনাব মাঃ লতান সালাউি ন, ক ােফটািরয়া পার।  

সভাপিতমেহাদয়উপি তসকলেক াগতজািনেয়সভারকায ম কেরন।সভাপিত মেহাদেয়র অ মিত েম পিরচালক ( শাসন ও
অথ) সভার চনা ব  দান শেষ একােডিমর উপ-পিরচালক ( শাসন) জনাব মাঃমঈ ল হাসান চৗ রী এনএিপিড'র এিপএ
২০২১-২২ এর আওতায় ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ১.৬ এর আেলােক 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. ৪থ িশ  
িব েবর 
আওতা  
িবষেয় 
উপ াপনা 
 

িশ ণ কায েমর উ য়েন ৪থ িশ  িব েবর আওতা  
িবষয় স হ কাথায় (িবেশষ কের িশ ণ িত ােন) ও 
িকভােব কােজ লাগােনা যায় এ িবষেয় কমকতােদর 
সম েয় ০৫ ( াচ)  প কের উপ াপনা 
(Presentation)-এর আেয়াজন করা যেত পাের। 
একােডিমর িশ ণ কায ম আরও েগাপেযাগী করার 
লে  অিজত এই ান সহায়ক িমকা পালন করেব বেল 
সভায় আেলাচনা হয়। 

কমকতােদর সম েয় 
০৫ ( াচ)  প কের 

িশ েণ 4IR িবষেয় 
উপ াপনা 
(Presentation) 
-এর জ  অিফস 
আেদশ জাির করেত 
হেব।

পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ) এবং 
উপ-
পিরচালক 
( শাসন)

১



২. ৪থ িশ  
িব ব 
িবষয়ক 

িশ ণ 
আেয়াজন 

৪থ িশ  িব েবর আওতা  িবষয় স হ যমন Big 
Data, Block Chain, Artificial 
Intelligence (AI) ইত ািদ িবষেয় িশ েণর 
আেয়াজন করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।

আওতা  িবষেয় 
িশ েণর আেয়াজন 

করেত হেব।

পিরচালক 
( িশ ণ)

৩. ৪থ িশ  
িব ব 
িবষয়ক 
গেবষণা

৪থ িশ  িব ব-এর আওতা  সংি  িবিভ  িবষয় 
গেবষণা কায েম অ করণ িবষেয় সভায় আেলাচনা 
হয়। 

একােডিমর গেবষণা 
কায েম ৪থ িশ  
িব ব-এর আওতা  
সংি  িবিভ  িবষয় 
অ  করার উে াগ 
িনেত হেব।

পিরচালক 
(গেবষণা ও 

কাশনা) 
এবং 
উপ-
পিরচালক 
(গেবষণা ও 

কাশনা) 

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।

 

সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া 
অিতির  মহাপিরচালক

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২১.৬ তািরখ: 
০৯ ফ যা়ির ২০২২

২৬ মাঘ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) কমকতা (সকল), এনএিপিড।
২) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম
(এনএিপিড)

 

দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

২


