
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

পিরবী ণ কিম র ৩য় ( তীয়) সভার কাযিববরণী

সভাপিত েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ 
 পিরচালক

সভার তািরখ ০৮ মাচ, ২০২২ (ম লবার)
সভার সময় র ২.৩০ ঘ কা

ান এনএিপিড'র বাড ম

উপি িত

(ক) উপি ত সদ ঃ 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 ২১ িডেস র, ২০২১ 

তািরেখ অ ি ত সবা 
দান িত িত বা বায়ন 

কম-পিরক না ২০২১-২২ 
বা বায়ন করার জ  
পিরবী ণ কিম র 
২য় সভার কাযিববরণী 

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

২. িস েজন চাটার-এ
িত ত সবার নাম 

হালনাগাদকরণ 

নাগিরক সবার অ গত 
িমক ১.৬-এ সবার নাম 

পিরবতেনর িবষেয় 
আেলাচনা হয়। 

সবার নাম িহেসেব 
ি েকট সনদ দান এর 

সােথ 'সনদপ  সংেশাধন 
করা' সং  করেত হেব। 

গেবষণা কমকতা-১

৩. সবার ধরণ িনধারণ অভ রীন সবার অ গত 
িমক ১.২৩-এ িব মান 

'অিভেযাগ িন ি ' 
িবষয়ক সবা নাগিরক ও 
দা িরক সবার ে ও 

েযাজ  হেত পাের মেম 
সভায় আেলাচনা হয়। 

'অিভেযাগ িন ি ' 
িবষয়ক সবা নাগিরক ও 
দা িরক উভয় সবার 

ে ও অ  করেত 
হেব। 

গেবষণা কমকতা-১ 

১



৪. িস েজন চাটার িডিজটাল 
িডসে /KIOSK মিশন-
এ দশন

এনএিপিডর িস েজন 
চাটার একােডিমর লিবেত 

ািপত িডিজটাল 
িডসে /KIOSK মিশন-
এ দশন করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 

িস েজন চাটার একােডিমর 
লিবেত ািপত িডিজটাল 
িডসে /KIOSK মিশন-
এ দশন করার জ  
সহকারী া ামার জনাব 
মাঃ ল আিমন- ক 

দািয়  দান করেত হেব। 
এ িবষেয় অিফস আেদশ 
জাির করেত হেব। 

উপ-পিরচালক ( শাসন) ও সহকারী 
া ামার 

৫. িস েজন চাটােরর কায ম 
পিরবী ণ

একােডিমর িস েজন 
চাটাের উি িখত 
সময়সীমার মে  সকল 
সবা দান িনি তকরেণর 

লে  িত ০১ (এক) মাস 
পর পর িনধািরত ছেক 
এতদসং া  

িতেবদন ণয়েনর িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়।

িত ০১ (এক) মাস পর 
ব িনধািরত ছেক 
িতেবদন ত কের 
শাসন শাখায় জমা িদেত 

হেব। 

ব িনধািরত িন প 
কমকতাগণ দািয়  পালন 
করেবন:
গ েবষণাগ েবষণা  ওও  কাশন াকাশন া  
শ াখাশ াখা: : 
(ক) জনাব তৗিহ র 
রহমান চৗ রী (উপ-
পিরচালক (গেবষণা ও 

কাশনা), এবং 
(খ) জনাব িলিপয়া খা ন, 

ায়ন কমকতা।

শ াসনশ াসন   শ াখাশ াখা::
(ক) জনাব দীপায়ন 
চ বত , গেবষণা 
কমকতা-০১, এবং 
(খ) জনাব এ. .এম 
মাতাহার হােসন, িনবাহী 

কমকতা।

িশ ণিশ ণ   কমকত াকমকত া::
(ক) জনাব মৗ ল নাহার, 

িশ ক-০২, এবং (খ) 
জনাব আ ল হােসন, 

িশ ণ কমকতা-০১

উপ-পিরচালক ( শাসন) ও
সংি  কমকতাগণ 

৬. িস েজন চাটােরর ি কা 
তরী

এনএিপিডর িস েজন 
চাটার ি কা আকাের 
আগামী এি ল মােসর মে  

কােশর িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। 

একােডিমর িস েজন চাটার 
ি কা আকাের তরী 

করেত হেব। এ িবষেয় 
গেবষণা কমকতা-০২ 
জনাব তাহিম র রহমান 
দািয়  পালন করেবন।

পিরচালক ( শাসন) ও
গেবষণা কমকতা-২ 

২



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: ২০.০৭.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২১.৮ তািরখ: 
১২ মাচ ২০২২

২৭ ফা ন 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)
৩) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

 

দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

৩


