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

শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর অংশ হেণ ১ম সভার কাযিববরণী

সভাপিত সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া 
 অিতির  মহাপিরচালক

সভার তািরখ ৩০ নেভ র, ২০২১ (ম লবার )
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান ম অনলাইন াটফম

উপি িত

জনাব সায়মা আফেরাজ ((  সিচব) ধান িশ ক-১) এনএিপিড), ড. মাঃ ামান  (পিরচালক, 
গেবষণা ও কাশনা) এনএিপিড, েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ (পিরচালক, শাসন ও অথ) এনএিপিড, জনাব 
মাহা দ হাসান তািরক (পিরচালক, িশ ণ) এনএিপিড, জনাব মঈ ি ন আহমদ ( ড  জনােরল 

ােনজার, িজ িসএল), জনাব মাঃ ইমা ল হক ( ড  জনােরল ােনজার, বাড িডিভশন, িজ িসএল), 
জনাব মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী, উপ-পিরচালক ( শাসন) ও িসে ম এনািল  (অ.দা.) এনএিপিড, জনাব 
মাহ দ হাসান (বাংলােদশ কা  গাড), জনাব মাঃ মিহউি ন িময়া (িসিনয়র অ ািস া  সে টাির, 
পিরক না িবভাগ), জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম (িসিনয়র অ ািস া  সে টাির, পিরক না িবভাগ), 
জনাব মাহা দ সাই ি ন (উপ- ব াপক, পে াবাংলা), জনাব িমজা র ইসলাম (সহকারী পিরচালক) 
এনএিপিড, জনাব মাঃ ল আিমন (সহকারী া ামার) এনএিপিড, জনাব দীপায়ন চ বত  পাথ (গেবষণা 
কমকতা) এনএিপিড, জনাব এ.এস.এম ৎ ল হািবব (গেবষণা কমকতা, পিরক না িবভাগ), জনাব মাঃ 
বারহান উি ন (সহকারী েকৗশলী, ঢাকা ওয়াসা), জনাব মাঃ আহসান হািবব (িসইও, িবিডইনেফােটক), 

জনাব কিপল হালদার সজল (িসইও, মসাস িবএসএইচ ই ার াশনাল)।
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র অ মিত েম পিরচালক
( শাসন ও অথ) সভায় চনা ব  দান কেরন।
এরপর 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।
..  ন ংনং  আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

১. কাযিববরণী ঢ়ীকরণ গত ২৬ এি ল, ২০২১ তািরেখ অ ি ত 
২০২০-২০২১ অথবছেরর অংশীজেনর অংশ হেণ 
সভার কাযিববরণী রেণর পর কােনা সংেশাধনী 
পাওয়া যায়িন। ঢ়ীকরণ করা যেত পাের।

কাযিববরণী 
ঢ়ীকরণ করা 

হেলা।

২. অংশীজেনর অংশ হণ 
ি করণ সং া  

সভায় যত বিশ স ব অংশীজেনর অংশ হণ 
িনি তকরণ িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

সভায় 
অংশীজেনর 
অংশ হণ
ি  করার জ  

৩০ জন 
অংশীজনেক 
আম ণ জানােনা 
যেত পাের।  

পিরচালক 
( শাসন) 

১



৩. য় কােজ তা ও 
িবল াি  

িবিবধ আেলাচনায় সভাপিত সভায় 
অংশ হণকারী ইজন কাদারেক মতামত 

দােনর আ ান জানােল িবিডইনেফােটক-এর 
িসইও জনাব মাঃ আহসান হািবব এবং মসাস 
িবএসএইচ ই ার াশনােলর িসইও জনাব 
কিপল হালদার সজল আেলাচনায় অংশ িনেয় 
একােডিমর য় কােজ তা এবং িবল াি  

ি য়ায় সে াষ কাশ কেরন। 

এ িবষেয় নাম 
ধের রাখেত হেব 
এবং পরবত  
সভায় কাদার / 
সা ায়ার জাতীয় 
অংশীজেনর 
অংশ হণ 
বাড়ােত হেব।

পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ)

4. পাঠদান প িত আেরা 
বিশ াণব , দলগত 

অ শীলন এবং Warm 
Up 
Session বা Games 
Session অ করণ 

এনএিপিডর িশ ণ সশন েলােত দলগত 
অ শীলন, িক  সমেয়র জ  Warm Up 
বা Games Session অ  কের 
পাঠদানেক অিধক াণব  এবং একেঘেয়িম র 
করার িবষেয় সভায় আেলাকপাত করা হয়। 

িশ কগণেক সশন পিরচালনার জ  দ  
আম ণপে  এ িবষয় স হ অ  করার িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। 
এছাড়াও িশ ণ কাস স েহ Warm Up 
বা Games Session এবং Case 
Study সশন পিরচালনার িনিম  একােডিমর 
কমকতােদর জ  এক  িশ েণর আেয়াজন 
করা যেত পাের যখােন সংি  িবষেয় 
িবেশষ  িশ ক িশ ণ দান করেত 
পােরন। 

িশ কগণেক 
সশন 

পিরচালনার জ  
দ  আম ণপে  

Warm Up 
বা Games 
Session 
এবং Case 
Study 
অ  কের 
সশন 

পিরচালনার 
িবষেয় অবিহত 
করেত হেব। 

উ  িবষেয় 
একােডিমর সকল 
ফ াকাি র 

িশ েণর জ  
বািহেরর িবেশষ  

িশ ক এেন তা 
বা বায়ন করেত 
হেব। 

পিরচালক 
( শাসন) 
ও
পিরচালক 
( িশ ণ)

২



5. DPP ণয়ন সং া  
িশ ণ কােস ােয়ািগক 

(Practical) সশন 
অ করণ 

ক  ব াপনা শীষক িশ ণ কাসস েহ 
DPP ণয়েনর সময় িবিভ  িবষয় যমন 
Log Frame, Cost-benefit 
Analysis, NPV, IRR, 
Discounting Methods, Risk 
Management, Procurement 
Plan, এবং Financial and 
Economic Appraisal 

িশ ণাথ রােদরেক হােত-কলেম িশ েণর 
েযাগ দান করা হে  মেম সভােক অবিহত 

করা হেল তা অ াহত রাখার িবষেয় আেলাচনা 
হয়। এছাড়াও ঢাকা ওয়াসার সহকারী েকৗশলী 
জনাব মাঃ বারহান উ ীন িডিপিপ তিরর 
সময় াক ক াল সশন-এ িক  িরেয়ল ডাটা 

িশ ণাথ েদরেক দান করা যেত পাের মেম 
অিভমত  কেরন। এছাড়াও িতিন মেন 
কেরন িবিভ  ধরেনর (শতভাগ সরকাির 
অথায়েন অথবা বেদিশক সাহা  ইত ািদ) 

কে র অ েমািদত িডিপিপ রফাের  িহেসেব 
লাইে িরেত রাখেল িশ ণাথ রা উপ ত হেব।

বিণত িবষয় েলা 
াক ক াল 

সশেনর মা েম 
িশ ণাথ রা 

িনেজরা করেত 
পারেছন তা 
িনি ত করেত 
হেব। াক ক াল 
সশন-এ িরেয়ল 

টাইম িক  
িফ ড ডাটা 

িশ ণাথ েদরেক 
াক ক াল 

কােজর েব 
দান করার 

উে াগ হণ 
করেত হেব। 
অ েমািদত 
িডিপিপ সং হ ও 

িশ ণাথ েদর 
সােথ শয়ার করা 
িফিজবল হেব 
িক-না তা যাচাই 
বাছাই করেত 
হেব। 

পিরচালক 
( িশ ণ) 
ও
সংি  কাস 

ব াপনা

০২। সভাপিত একােডিমর শাসন িত ায় িহত সািবক কায েম সে াষ কাশ কের সংি েদর ধ বাদ
জানান।

০৩। 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: ২০.০৭.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২১.৮৩ তািরখ: 
০২ িডেস র ২০২১

১৭ অ হাযণ় 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)

৩



 

দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

৪


