
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

নিতকতা কিম র ৪থ সভার কাযিববরণী

সভাপিত সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া 
অিতির  মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৭ ন, ২০২২ ( সামবার)
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান এনএিপিড বাড ম

উপি িত

(ক) উপি ত সদ ঃ জনাব সায়মা আফেরাজ ( -সিচব ও ধান িশ ক-১), ড. মাঃ ামান 
(পিরচালক, গেবষণা ও কাশনা), েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ (পিরচালক, শাসন ও অথ), জনাব মাহা দ 
হাসান তািরক (পিরচালক, িশ ণ), জনাব মাহা দ আেনায়ার হােসন ( ধান িশ ক-৩), জনাব মাঃ 
মঈ ল হাসান চৗ রী (উপ-পিরচালক ( শাসন) ও িসে ম এনািল  (অ.দা.)।   (খ) অ পি িতঃ সভায় 
সকল সদ  উপি ত িছেলন।

সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র
অ মিত েম একােডিমর উপ-পিরচালক ( শাসন) জনাব মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী সভার কমপ  উপ াপন
কেরন। িব ািরত আেলাচনা শেষ িনে া  িস া  স হ িহত হয় –

. . নংনং কায মকায ম   আেলাচনাআেলাচনা সভারসভার   িস ািস া দা িয়দা িয়
০১ কাযিববরণী 

ঢ়ীকরণ 
গত ২৩ মাচ, ২০২২ 
তািরেখ 
অ ি ত নিতকতা 
কিম -এর ৩য় 
সভার কাযিববরণী 

রেণর পর কােনা 
সংেশাধনী পাওয়া 
যায়িন। ঢ়ীকরণ করা 
হেলা। 

০২ [১.১] নিতকতা 
কিম র সভা 

এিপএ ২০২১-২২ অ যায়ী নিতকতা কিম র সভা 
িত কায়াটােরর শষ মােসর ২৫ তািরখ বা 

িনকটবত  সমেয় মে  আেয়াজন করা হেয়েছ মেম 
সভােক অবিহত করা হয়। 

নিতকতা কিম র সভা 
িত কায়াটােরর শষ 

মােসর ২৫ তািরখ বা 
িনকটবত  সমেয় মে  
আেয়াজন করা হেয়েছ 
িবধায় ধ বাদ জানােনা 
হেলা। 

-
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০৩ [১.২] নিতকতা 
কিম র সভার 
িস া  বা বায়ন 

এিপএ ২০২১-২২ সংেযাজনী-৪: এনএিপিডর াচার 
কৗশল কমপিরক না-এর আওতায় মাট ১৭  
কায েমর মে  ১৫  স ণ বা বািয়ত হেয়েছ 
মেম সভােক অবিহত করা হয়। শতকরা হার 
৮৮.২৪%. বািক ০২  কায েমর মে  ০১  
২৭/০৬/২০২২ তািরেখর নিতকতা কিম র ৪থ 

মািসক সভা এবং অপর  ২৭/০৬/২০২২ তািরেখর 
াচার র ার দান ও সভা। 

িত কায়াটােরর 
কায ম অ যায়ী 
ল মা া অজন িনি ত 
করা এবং বা বািয়ত 
িস া  স হ সং া ও 
শতকরা হাের উপ াপন 
করায় সভাপিত 
সে াষ কাশ কেরন। 

-

০৪ [১.৩] শাসন 
িত ার িনিম  

অংশীজেনর 
অংশ হেণসভা

এিপএ ২০২১-২২ বা বায়েনর ল মা া 
অ যায়ী শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 
অংশ হেণ ২য় সভা গত ২৬.০৪.২০২২ (ম লবার) 
তািরখ অ ি ত হেয়েছ মেম সভােক অবিহত করা 
হয়। 

অংশীজেনর অংশ হেণ 
২য় সভা িনধািরত 
সমেয়র মে  আেয়াজন 
কের সভাপিত ধ বাদ 

দান কেরন। 

-

০৫ [১.৮] াচার 
র ার দান 

এবং র ার া েদর 
তািলকা ওেয়বসাইেট 

কাশ

২০২১ সােলর িডেস র মােস কািশত সংেশািধত 
াপন অ যায়ী  ২০২০-২১ অথবছেরর াচার 

র ার া েদর তািলকা ত করা হেয়েছ। 
মহাপিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত  
২৭/০৬/২০২২ তািরেখ এনএিপিডর াচার িবষয়ক 
সভায় র ার দান করা হেব মেম সভায় আেলাচনা 
হয়। 

অ ান  সফলভােব 
আেয়াজন করার িবষেয় 
সভাপিত িনেদশনা 

দান কেরন। 

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

০৬ [২.৪] ক  সমাি  
শেষ কে র 
স দ (যানবাহন, 
কি উটার, 
আসবাবপ  ইত ািদ) 
িবিধ মাতােবক 
হ া র করা 

ক  গত ৩০ ন ২০২১ সমেয় শষ হেয়েছ। 
কে র মা েম িমিনবাস, পটপ, আসবাবপ  

ইত ািদ একােডিমর িশ েণর মান ি র জ  য় 
করা হেয়েছ। উে িখত মালামাল একােডিমর 

িশ ণ সহায়ক িহসােব িতিনয়ত বহার হে  
মেম সভায় আেলাচনা হয়। 

কে র মা েম 
য়ত  মালামালস হ 
ওএ ই  

করার জ  িরত 
পে র আেলােক 
যাগােযাগ অ াহত 
রাখেত হেব। 

উপ-পিরচালক 
( .)

০৭ [৩.৩] ন িত দমন 
কিমশন আইন, 
২০০৪ িবষেয় সশন 
পিরচালনা 

ন িত দমন কিমশন আইন, ২০০৪ িবষেয় 
একােডিমর িবিভ  িশ ণ কােসর সশেন অ  
করার িবষেয় আেলাচনা হয়। এবং এই ধরেণর 
সশন ২০২১-২২ এর ৪থ মািসক সমেয় 
একােডিমর িনে া  কাসস েহ পিরচািলত হেয়েছ 
মেম সভা অবিহত হয়। 

Research Methodology, Special 
Foundation Training Course for 
BCS (Health) Cadre Officers 
(108th and 109th 
Batches), Foundation Training 
Course for BCS (Education) 
Cadre Officers (175th Batch)

ন িত দমন কিমশন 
আইন, ২০০৪ িবষেয় 
একােডিমর িবিভ  

িশ ণ কােসর সশন 
পিরচালনা অ াহত 
রাখেত হেব। 

পিরচালক 
( িশ ণ) 
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০৮ [৩.৫] াচার 
স িকত মািসক 
আেলাচনা সভা

াচার স িকত মািসক আেলাচনা 
সভা আেয়াজন করার িবষেয় আেলাচনা হয়। গত 
১৩/০৩/২০২২ তািরেখ াচার স িকত 
৩য় মািসক আেলাচনা সভা মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র সভাপিতে  আেয়ািজত হেয়িছল মেম 
সভােক অবিহত করা হয়। 

াচার স িকত ৪থ 
মািসক আেলাচনা 

সভা ২৭/০৬/২০২২ 
তািরেখ আেয়াজন ও 

াচার র ার 
দান করেত হেব।

উপ-পিরচালক 
( .) 
ও 
গেবষণা 
কমকতা-১ 

০৯ িবিবধ ক) পির ার পির তা িনি তকরেণ ক ােফেটিরয়া 
ব াপনা কিম  ও শাসন ক ক িনয়িমত 

তদারিক অ াহত রেয়েছ। এবং ক ােফেটিরয়ােত 
িব মান রিজ ার িনয়িমত পযেব ণ কের স 
অ যায়ী ততম সমেয় সম া (যিদ থােক) 
সমাধােনর ব া হণ করা হে  মেম সভােক 
অবিহত করা হয়।

ক) ক ােফেটিরয়া ও 
ডরিমটির ব াপনা 
কিম  িনয়িমত সভা 
কের অিতির  
মহাপিরচালক 
মেহাদয়েক অবিহত 
করেবন। 

ক) পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ), 
উপ-পিরচালক 
( .),
ও
ক ােফেটিরয়া 

ব াপনা 
কিম  

খ) আবািসক এলাকায় বাগােন িক  েলর গাছ 
রাপন করা হেয়েছ। চলিত অথবছের আিথক 
সং লান না থাকায় পরবত  ২০২২-২৩ অথবছের 
বা ােদর খলার সাম ী য় কের তা াপন করা 
যেত পাের মেম সভায় আেলাচনা হয়। 

খ) ঘাস কাটার ব া 
করেত হেব। বা ােদর 
খলার সাম ী িকনেত 
হেব। 

খ) উপ-
পিরচালক 
( .).
ও 

মৗ ল নাহার 
( িশ ক-০৩)

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: ২০.০৭.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২১.১৫ তািরখ: 
৩০ ন ২০২২

১৬ আষাঢ ়১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ধান িশ ক-১, িশ ণ-১ অিধশাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
২) পিরচালক, গেবষণা ও কাশনা অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৩) পিরচালক , শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
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৪) পিরচালক, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) ধান িশ ক-৩, িশ ণ-৩ অিধশাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৬) উপপিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

 

দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

৪


