
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পিরক না ম ণালয় 

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

াচার স িকত ২য় মািসক আেলাচনা সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ বদ ল আেরফীন 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৮ িডেস র, ২০২১ (ম লবার)
সভার সময় র ২.০০ ঘ কা

ান ীিতলতা ওয়াে দার িমলনায়তন, এনএিপিড

উপি িত

(০১) জনাব সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া, অিতির  মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), (০২) জনাব সায়মা 
আফেরাজ, ( সিচব ও ধান িশ ক-১), (০৩) ড. মাঃ ামান, পিরচালক (গেবষণা ও কাশনা), 
(০৪) েকৗঃ মাঃ আ র রিশদ, পিরচালক ( শাঃ ও অথ), (০৫) জনাব মাহা দ হাসান তািরক, পিরচালক 
( িশ ণ),  (০৬) জনাব মাহা দ আেনায়ার হােসন, ধান িশ ক-৩, (০৭) জনাব মাঃ মঈ ল হাসান 
চৗ রী, উপ-পিরচালক ( শাসন) ও িসে ম এনািল  (অিতঃ দািয় ), (০৮) বগম মৗ ল নাহার, 
িশ ক-২, (০৯) জনাব তৗিহ র রহমান চৗ রী, উপ-পিরচালক (গেবষণা ও কাশনা) (১০) জনাব মাঃ 

রমজান আলী, িশ ক-৩, (১১) জনাব িমজা র ইসলাম, সহকারী পিরচালক, (১২) জনাব আেবদা 
লতানা, সহেযাগী িশ ক-১, (১৩) জনাব মাহা দ িজয়াউর রহমান, সহেযাগী িশ ক-২ ও 

মহাপিরচালক মেহাদেয়র াফ অিফসার (অ.দা.), (১৪) জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, সহেযাগী িশ ক-৩, 
(১৫) জনাব মাঃ ল আিমন, সহকারী া ামার,  (১৬) ডাঃ নািদয়া আফরীন, মিডেকল অিফসার, (১৭) 
জনাব ফািরয়া জাফরীন, লাইে রীয়ান, (১৮) জনাব দীপায়ন চ বত , গেবষণা কমকতা-১, (১৯) জনাব 
মাছাঃ িলিপয়া খা ন, ায়ন কমকতা, (২০) জনাব মাঃ আ ল হােসন, িশ ণ কমকতা-১, (২১) জনাব 
মাঃ আল-আিমন, িশ ণ কমকতা-২, (২২) জনাব তাহিম র রহমান, গেবষণা কমকতা-২ (২৩) জনাব 

উ াস চৗ রী, গেবষণা কমকতা-৩ (২৪) জনাব মাঃ মিতউর রহমান মা া, অিডও িভ য়াল কমকতা, 
(২৫) জনাব মাঃ িজ া ল ইসলাম, ড েমে শন কমকতা, (২৬) জনাব মাঃ রািজউর রহমান, কয়ার 
টকার, (২৭) জনাব বগম জািকয়া বগম, ডরিমটির পািরনেটনেড , (২৮) জনাব এ. .এম মাতাহার 
হােসন, িনবাহী কমকতা, (২৯) জনাব মাঃ জািকর হােসন, িহসাব র ণ কমকতা, (৩০) জনাব মাছাঃ 

জা া ল ফরেদৗসী, সহকারী লাইে িরয়ান, (৩১) জনাব মাঃ লতান সালাউি ন, ক ােফটািরয়া পার
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিতর
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 ১৭ আগ , ২০২১ তািরেখ 
অ ি ত াচার 
স িকত ১ম মািসক 
আেলাচনা সভার কাযিববরণী 

রেণর পর কােনা সংেশাধনী 
পাওয়া যায়িন। ঢ়ীকরণ করা 
যেত পাের। 

১



০২ িশ ণ কম িচ 
আেয়াজন ও 

িশ ণ বষপি  
ণ 

(ক) বািষক কমস াদন ি  
২০২১-২২-এ িনধািরত সবেমাট 
১৫০০ জন িশি ত কমকতার 
ল মা ার মে  ২৭/১২/২০২১ 
তািরখ পয  মাট ১১১৮ জন 
কমকতােক িশ ণ দান করা 
হেয়েছ মেম সভােক অবিহত করা 
হয়। ল মা া অজেনর জ  
িনয়িমতভােব িশ ণ কম িচ 
আেয়াজন অ াহত রাখার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 

(খ) কেরানা ভাইরাস জিনত 
িবিধিনেষেধর কারেণ একােডিমর 
িক  িনয়িমত িশ ণ কাস 
যথাসমেয় অ ি ত হয়িন। উ  

িশ ণ কাস েলার তািরখ 
নঃিনধারণ কের িশ ণ বষপি  

২০২১-২২  হালনাগাদকরণ এবং 
বািষক কমস াদন ি  অ যায়ী 

িশ ণ বষপি  ২০২২-২৩ িনিদ  
তািরেখর মে  ণ িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। 

(ক) ল মা া অজেনর জ  
িনয়িমতভােব িশ ণ কম িচ 
আেয়াজন অ াহত রাখেত হেব। 

(খ) অ ি ত হয়িন এমন িশ ণ 
কাসস েহর তািরখ 
নঃিনধারণ কের িশ ণ 

বষপি  ২০২১-২২ হালনাগাদ 
করেত হেব এবং িনিদ  সমেয়র 
মে  িশ ণ বষপি  
২০২২-২৩ -এর ণ িনি ত 
করেত হেব।   

পিরচালক 
( িশ ণ)

০৩ গেবষণা কায ম 
বা বায়ন ও বািষক 
জানাল কাশ 

(ক) জন শাসন ম ণালয় ক ক 
ঢাকা জলা শাসেকর কাযালেয়র 
মা েম গেবষণা কায ম 
স াদেনর জ  দ  অেথর ( ই 
ল  টাকা) যথাযথ বহার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়।  

(খ) আ জািতক পিরম েল 
একােডিমর পিরিচিত আেরা 
স সারেণর জ  বািষক জানাল-
এর চলমান কাশনার পাশাপািশ 
অনলাইন ভাসন কাশ করা যেত 
পাের। এজ  E-ISSN নয়ার 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

(ক) য উে ে  অথ পাওয়া 
িগেয়েছ যই কােজই উ  অথ 

য় করেত হেব। 

(খ) বািষক জানাল-এর অনলাইন 
ভাসন কাশ করার জ  
গেবষণা শাখা উ  
জানােলর Final Soft 
Copy শাসন শাখােক দান 
করেব এবং E-ISSN সং হ 
সহ অনলাইন ভাসন কােশর 
যাবতীয় কাজ শাসন শাখা 
করেব। 

(ক) পিরচালক 
(গ. ও .)

(খ) পিরচালক 
(গ. ও .) 
এবং
পিরচালক 
( শাঃ ও অথ)
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০৪ অনলাইন বই 
ক াটালিগং

একােডিমেত িব মান সবেমাট 
১৮,৪৫৭  বই-এর মে  মাট 
১৫,৪৭০  বইেয়র অনলাইন 
ক াটালিগং স  হেয়েছ এবং 
বািক ২,৯৮৭  বইেয়র অনলাইন 
ক াটালিগং অিন  রেয়েছ মেম 
সভােক অবিহত করা হয়। অনলাইন 
বই ক াটালিগং িনিদ  সমেয়র মে  
স  করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
 

য় ত রাতন বইেয়র 
অনলাইন ক াটালিগং-এর কাজ 
মাচ, ২০২২ এর মে  স  
করেত হেব।

পিরচালক 
(গ. ও .) ও
লাইে িরয়ান 

০৫ ক ােফেটিরয়ায় ু 
খাবার ব াপনা 

ু খাবার ব াপনা, খাবােরর 
ণগতমান িনি তকরণ ও খাবােরর 

ম েত িনয়িমত পিরবতন এবং তা 
তািলকা আকাের কােশর িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 

ক ােফেটিরয়া ব াপনা কিম  
ু খাবার ব াপনাসহ 

খাবােরর ণগতমান িনি ত 
করেব এবং খাবােরর ম েত 
িনয়িমত পিরবতন কের বিচ  
আনয়ন করেব। অিভেযাগ 
রিজ ার চা  করেত হেব। 

ক ােফেটিরয়া 
ব াপনা 

কিম  
ও
ক ােফটািরয়া 

পার 

০৬ এনএিপিড'র বাড 
অব গভনরস-এর 
সভা আেয়াজন 

জন শাসন সিচব মেহাদেয়র সােথ 
আলাপ সােপে  এনএিপিড'র বাড 
অব গভনরস-এর সভা আেয়াজন 
করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 

জন শাসন ম ণালয়-এর সিচব 
মেহাদেয়র সােথ আলাপ সােপে  
এনএিপিড'র বাড অব গভনরস-এর 
সভা আেয়াজন করেত হেব।

পিরচালক 
( শাঃ ও অথ) 

০৭ িবিবধ (ক) একােডিমর সকল ে  
পিরক না ম ণালয়-এর পিরবেত 
অিবলে  জন শাসন ম ণালয় শ  

বহােরর িবষেয় সভায় আেলাচনা 
হয়। 

(ক) সকল কমকতা/কমচারীেদর 
িনকট থেক কান কান ে  
পিরবতন করেত হেব তার 
চািহদা িনেত হেব এবং অিবলে  
এই পিরবতন িনি ত করেত 
হেব। 

পিরচালক 
( শাঃ ও অথ) 

০২। সভাপিত উপি ত সদ েক আ িরকভােব ধ বাদ ও ত তা জানান। সভায় আর কান আেলাচনা
না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ বদ ল আেরফীন 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ২০.০৭.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২১.৯১ তািরখ: 
০২ জা য়াির ২০২২

১৮ পৗষ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) কমকতা (সকল), এনএিপিড।
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দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

৪


