
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪৭তম শাহাদত বািষকীেত জাতীয় শাক িদবস
পালেন এনএিপিডর ফেলাআপ সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ বদ ল আেরফীন 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১১ আগ  ২০২২ ( হ িতবার)
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ কা

ান এনএিপিড সভাক

উপি িত

(০১) জনাব সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া, অিতির  মহাপিরচালক (অিতির  সিচব), (০২) ড. মাঃ 
ামান, পিরচালক (গেবষণা ও কাশনা), (০৩) েকৗঃ মাঃ আ র রিশদ, পিরচালক ( শাঃ ও অথ), 

(০৪) জনাব সায়মা আফেরাজ, ধান িশ ক-১, (০৫) জনাব মাহা দ আেনায়ার হােসন, ধান 
িশ ক-৩,  (০৬) জনাব মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী, উপ-পিরচালক ( 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 িমজা র ইসলাম, সহকারী পিরচালক, (১০) জনাব আেবদা লতানা, 
সহেযাগী িশ ক-১, (১১)জনাব মাহা দ িজয়াউর রহমান, সহেযাগী িশ ক-২ ও মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র াফ অিফসার, (১২) জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, সহেযাগী িশ ক-৩, (১৩) জনাব মাঃ ল 
আিমন, সহকারী া ামার, (১৪) ডাঃ নািদয়া আফরীন, মিডক াল অিফসার, (১৫) জনাব ফািরয়া জাফরীন, 
লাইে িরয়ান, (১৬) জনাব দীপায়ন চ বত , গেবষণা কমকতা-১, (১৭) জনাব মাঃ আ ল হােসন, িশ ণ 
কমকতা, (১৮) জনাব মাঃ আল আিমন, িশ ণ কমকতা, (১৯) জনাব বাি রা আমা াহ, মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র একা  সিচব, (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 অিফসার, (২৪) জনাব মাঃ রািজউর রহমান, কয়ারেটকার, (২৫) বগম 
জািকয়া বগম, ডরিমটির পার, (২৬) এ  এম মাতাহার হােসন, িনবাহী কমকতা, (২৭) জনাব মাঃ 
জািকর হােসন, িহসাবর ণ কমকতা, (২৮) মাছাঃ জা া ল ফরেদৗসী, সহকারী লাইে িরয়ান, (২৯) জনাব 
মাঃ লতান সালাউি ন, ক ােফটািরয়া পারভাইজার।

সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। আগামী ১৫ আগ  ২০২২ তািরখ
াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪৭তম শাহাদত বািষকীেত জাতীয় শাক িদবস

পালেন জন শাসন ম ণালয় গত ২৮.০৭.২০২২ তািরেখ এক  িত সভা এবং গত ০৩ আগ  ২০২২ তািরেখ এক
ফেলাআপ সভা আেয়াজন কের। জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম গত ২৮.০৭.২০২২ তািরেখ এক  িত সভার
আেয়াজন কের। উ  সভার অ গিত পযােলাচনার জ  ফেলাআপ সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। সভাপিত মেহাদেয়র
অ মিত েম একােডিমর উপ-পিরচালক ( শাসন) এ িবষেয় ণীত আেলাচ চী সভায় উপ াপন কেরন। িব ািরত
আেলাচনার পর িনে র ছেক উি িখত িস া িল িহত হয়।
নংনং আেল াচন ারআেল াচন ার  িবষয়িবষয় গতগত   সভারসভার  িস ািস া অ গ িতঅ গিত বা বায়নবা বায়ন

১.০১
১৫ আগ  ২০২২ তািরখ 
সামবার জাতীয় পতাকা 

অধনিমত রাখা

১৫ আগ  ২০২২ তািরখ 
সামবার েযাদয় থেক যা  

পয  জাতীয় পতাকা 
অধনিমত রাখেত হেব।

সহকারী পিরচালক ও কয়ারেটকার 
উপি ত থেক পতাকা উে ালন এবং 
নামােনার সময় অধনিমত করার যথাযথ 
িনয়ম অ সরণ করেবন।

সহকারী পিরচালক 
ও  কয়ারেটকার

১



১.০২ কােলা াজ ধারণ

০১ আগ  থেক ৩১ আগ  
২০২২ পয  সকল কমকতা-
কমচারী কােলা াজ ধারণ 
করেব।

সকল কমকতা-কমচারী ও িশ ণাথ েদর 
মােঝ ২০০ কােলা াজ িবতরণ করা 
হেয়েছ। সকেল পিরধান করেছন।

উপ-পিরচালক 
( শাসন) 
ওেকয়ারেটকার

১.০৩

একােডিমক ভবন থেক 
রামান/ প-ডাউন 
ানার এবং গইেট 

সাধারণ ানার দশন

০১ আগ  থেক ৩১ আগ  
২০২২ পয  চার  
রামান/ পডাউন ানার এবং 
ই  িপিভিস ানার 
দশেনর ব া হণ করেত 

হেব।

০১ আগ  ২০২২ তািরেখ চার  
রামান/ পডাউন ানার এবং ই  

সাধারণ ানার লাগােনা হেয়েছ।

উপ-পিরচালক 
( শাসন) 
ওেকয়ারেটকার

১.০৪ এলইিড/িডিজটাল 
িডসে

০১ আগ  থেক ৩১ আগ  
২০২২ পয  িকয়  মিশেনর 
মা েম ড েম াির দশন 
করেত হেব।

০১ আগ  ২০২২ থেক িকয়  মিশেনর 
মা েম ড েম াির দশন করা হে । 
আলাদা সাউ  িসে েমর ব া করেত 
হেব।

িসে ম এনািল  
(অ.দা.) ও সহকারী 

া ামার

১.০৫ জািতর িপতার রােল 
বক অপন

মহাপিরচালক, এনএিপিড ১৫ 
আগ  ২০২২ তািরখ সকাল 
৯:০০ ঘ কায় িবয়াম 
ফাউে শন চ ের ািপত 
জািতর িপতার রােল 

বক অপন করেবন।

িবয়াম ফাউে শেন ১৫ আগ  ২০২২ 
তািরখ সকাল ৯:০০ টায় মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র সােথ অিতির  সিচব জনাব 
সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া, সিচব 
জনাব সায়মা আফেরাজ এবং একােডিমর 
পিরচালকগণ উপি ত থাকেবন।

কয়ারেটকার 
বক ও 

ানার এবং 
মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র একা  
সিচব অ া  

ব া হণ 
করেবন।

১.০৬
িবিসএস শাসন 
একােডিমেত আেলাচনা 
সভা

-

িবিসএস শাসন একােডিমেত ১৫ আগ  
২০২২ তািরখ সকাল ১০:০০ ঘ কায় 
অ ি ত  আেলাচনা সভায় মহাপিরচালক 
মেহাদয় উপি ত থাকেবন। উ  
আেলাচনা সভায় মহাপিরচালক মেহাদয় 
ক ক মেনানীত ০২ জন কমকতা অংশ 
নেবন।

মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র একা  
সিচব

১.০৭

একােডিমর লিবেত 
ািপত ব ব র 
িত িতেত বক 

অপণ

১৫ আগ  ২০২২ তািরেখ 
একােডিমর লিবেত ািপত 
ব ব র িত িতেত 

িবধাজনক সমেয় বক 
অপণ করা হেব।

১৫ আগ  ২০২২ তািরখ িবকাল ৩:০০ 
ঘ কায় একােডিমর সকল কমকতা-
কমচারী এবং চলমান ০৩  আবািসক 
কােসর িশ ণাথ গণ একােডিমর লিবেত 
ািপত ব ব র িত িতেত বক 

অপণ করেবন।

(১) ল ও লিবর 
পির তা: কয়ার
টকার

(২) আেলাকিচ : 
অিডওিভ য়াল 
কমকতা

১.০৮ আেলাচনা সভা ও দায়া 
মাহিফল পিরচালনা

১৫ আগ  থেক ২০ আগ  
২০২২ এর মে  িবধাজনক 
সমেয় আেলাচনা সভা ও দায়া 
মাহিফল আেয়াজন করেত 
হেব।

১৫ আগ  ২০২২ তািরখ িবকাল ৩:০০ 
ঘ কায় অিডটিরয়ােম আেলাচনা সভা ও 
দায়া মাহিফল অ ি ত হেব। এেত সকল 

কমকতা-কমচারী এবং চলমান ০৩  
আবািসক কােসর িশ ণাথ গণ অংশ 
নেবন। সভায় িবেশষ অিতিথ িহেসেব 

উপি ত থাকেবন জন শাসন ম ণালেয়র 
অভ রীণ ও িবেদশ িশ ণ অিধশাখার 

সিচব ড. মাহা দ িজয়াউল হক।

পিরচালক ( শাসন 
ও অথ)

১.০৯ কারআন খতম

১৫ আগ  ২০২২ অথবা 
িবধাজনক সমেয় কারআন 

খতম ও মানাজাত করেত 
হেব।

১৫ আগ  ২০২২ তািরখ সকাল ৯:০০ টা 
থেক কারআন খতম  হেব। বাদ 
যাহর মসিজেদ মানাজাত হেব এবং 

আেলাচনা সভা শেষ িবেশষ দায়া 
পিরচালনা করা হেব।

হােফজ সােহবগণ ও 
ইমাম, এনএিপিড

২



১.১০ পা ার দশন

০১ আগ  থেক ৩১ আগ  
২০২২ পয  গণেযাগােযাগ 
অিধদ র ক ক কািশত 
পা ার দশেনর ব া 

করেত হেব।

গণেযাগােযাগ অিধদ র থেক এখেনা 
পা ার পাওয়া যায়িন। যাগােযাগ 

অ াহত রাখেত হেব।

উপ-পিরচালক 
( শাসন)

১.১১ বােজট অ েমাদন
অ ান আেয়াজেনর জ  
বােজট তির কের শাসন 
শাখা অ েমাদন িনেব।

বােজট ণয়ন কের অ েমাদেনর জ  ই-
নিথেত উপ াপন করা হেয়েছ।

উপ-পিরচালক 
( শাসন)

২.০০ সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ বদ ল আেরফীন 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ০৫.৮৮.০০০০.০০৯.২৩.০০৪.২০.৫১ তািরখ: 
১২ আগ  ২০২২

২৮ াবণ ১৪২৯

ি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)

 

মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী 
উপপিরচালক

৩


