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জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
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সভাপিত সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া 
অিতির  মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৬ এি ল, ২০২২ (ম লবার)
সভার সময় িবকাল ৫.২০ ঘ কা

ান এনএিপিড অিডেটািরয়াম 

উপি িত

েকৗঃ মাঃ আব র রিশদ (পিরচালক, শাসন ও অথ) এনএিপিড, জনাব মাহা দ হাসান তািরক 
(পিরচালক, িশ ণ) এনএিপিড, জনাব মাহা দ আেনায়ার হােসন ( ধান িশ ক-৩), এনএিপিড, জনাব 
মাঃ মঈ ল হাসান চৗ রী, উপ-পিরচালক ( শাসন) ও িসে ম এনািল  (অ.দা.) এনএিপিড, জনাব মৗ ল 

নাহার ( িশ ক-২) এনএিপিড, জনাব তৗিহ র রহমান চৗ রী, উপ-পিরচালক (গেবষণা ও কাশনা) 
এনএিপিড, জনাব মাঃ রমজান আলী ( িশ ক-৩) এনএিপিড, জনাব িমজা র ইসলাম (সহকারী 
পিরচালক) এনএিপিড, জনাব আেবদা লতানা (সহেযাগী িশ ক-১) এনএিপিড, জনাব মাহা দ িজয়াউর 
রহমান (সহেযাগী িশ ক-২ ও মহাপিরচালক মেহাদেয়র াফ অিফসাস (অ.দা.)) এনএিপিড, জনাব মাঃ 
িসরা ল ইসলাম (সহেযাগী িশ ক-৩) এনএিপিড, ডাঃ নািদয়া আফরীন ( মিডেকল অিফসার) এনএিপিড, 
জনাব মাঃ ল আিমন (সহকারী া ামার) এনএিপিড, জনাব ফািরয়া জাফরীন (লাইে রীয়ান) এনএিপিড, 
জনাব দীপায়ন চ বত  পাথ (গেবষণা কমকতা) এনএিপিড, জনাব মাছাঃ িলিপয়া খা ন ( ায়ন 
কমকতা) এনএিপিড, জনাব মাঃ আ ল হােসন ( িশ ণ কমকতা-১) এনএিপিড, জনাব মাঃ আল-আিমন 
( িশ ণ কমকতা-২) এনএিপিড, জনাব তাহিম র রহমান (গেবষণা কমকতা-২) এনএিপিড, জনাব উ াস 
চৗ রী (গেবষণা কমকতা-৩) এনএিপিড, জনাব মাঃ মিতউর রহমান মা া (অিডও িভ য়াল কমকতা) 

এনএিপিড, জনাব মাঃ িজ া ল ইসলাম (ড েমে শন কমকতা) এনএিপিড, জনাব মাঃ রািজউর রহমান 
( কয়ার টকার) এনএিপিড, জনাব বগম জািকয়া বগম (ডরিমটির পািরনেটনেড ) এনএিপিড, জনাব 
এ. .এম মাতাহার হােসন (িনবাহী কমকতা) এনএিপিড, জনাব মাঃ জািকর হােসন (িহসাব র ণ 
কমকতা) এনএিপিড, জনাব মাছাঃ জা া ল ফরেদৗসী (সহকারী লাইে িরয়ান) এনএিপিড, জনাব মাঃ 

লতান সালাউি ন (ক ােফটািরয়া পার) এনএিপিড, জনাব মাঃ আহসান হািবব (িসইও, িবিডইনেফােটক), 
জনাব কিপল হালদার সজল (িসইও, মসাস িবএসএইচ ই ার াশনাল), জনাব কাওসার আহেমদ 
(স ািধকারী, মসাস পপ কি উটার িলঃ), জনাব মাঃ আল আিমন ( িতিনিধ, মসাস পপ কি উটার 
িলঃ), জনাব হাজী মাঃ মাতােলব হােসন (স ািধকারী, মিনর মটরস িলঃ), জনাব ওয়ািহদ আহেমদ 
(স ািধকারী, মসাস শাহানাজ এ ার াইজ), জনাব ফা ক হােসন (স ািধকারী, মসাস চলি কা শনাস), 
জনাব হাসান আহেমদ ( িতিনিধ, মসাস চলি কা শনাস), জনাব িরটন ব য়া ( িতিনিধ, সীবলী 
রি জােরশন এ  ওয়াকশপ), জনাব মাঃ মা ান হােসন (স ািধকারী, মসাস াদাস িলঃ), জনাব মাঃ 
ৎফর রহমান (স ািধকারী, মসাস পারেফ  টইলাস), জনাব মাঃ আ র রউফ (স ািধকারী, মসাস আ র 

রউফ টিলকম), জনাব মাঃ রািকব হােসন (স ািধকারী, মসাস বােয়া-এে স টক), সকল িশ ণাথ  
(১৭৫ তম (এ ও িব প) িবিসএস (সাধারণ) িশ া ক াডার কমকতােদর িনয়ািদ িশ ণ কাস) এনএিপিড, 
সকল িশ ণাথ  (১০৯ তম িবিসএস ( া ) ক াডার কমকতােদর িবেশষ িনয়ািদ িশ ণ কাস ) 
এনএিপিড।  (খ) অ পি িতঃ জনাব সায়মা আফেরাজ (  সিচব ও ধান িশ ক-১), এনএিপিড, ড. 
মাঃ ামান (পিরচালক, গেবষণা ও কাশনা) এনএিপিড।  

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিতর 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
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১. কাযিববরণী ঢ়ীকরণ গত ৩০ নেভ র ২০২১ তািরেখ অ ি ত 
২০২০-২০২১ অথবছেরর অংশীজেনর 
অংশ হেণ অ ি ত ১ম সভার কাযিববরণী 

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

কাযিববরণী ঢ়ীকরণ 
করা হেলা।

২. অংশীজেনর আেবদনপে র 
াি ীকার 

অংশীজন ক ক িবিভ  সবা হেণর 
আেবদনপে র ( যমন দরপে র জামানত 
ফরত, র নােব ন অথ বা াংক ারাি  
ফরত, বািষক জানাল-এ লখা ব , িশ ণ 

িবষয়ক ত  ইত ািদ) াি ীকার দান হয়। 

অংশীজন ক ক িবিভ  
সবা হেণর 

আেবদনপে র 
াি ীকার কের প  
রণ করেত হেব। 

পিরচালক 
(সকল) 

৩. একােডিমর িহসাব শাখার 
সবার গিত আেরা 
ি করণ 

সভায় উপি ত অংশীজনগণ এনএিপিডর 
সািবক সহেযািগতার শংসা কেরন এবং 
একসােথ কাজ করার স ি  কাশ কেরন। 
একােডিমর িহসাব শাখায় লাকবল ি র 
মা েম সবার গিত আেরা বাড়ােনা যেত পাের 
বেল মসাস পপ কি উটার িলঃ এর 
স ািধকারী জনাব কাওসার আহেমদ মতামত 

দান কেরন। এছাড়াও একােডিম থেক িবল বা 
অ া  সবা পেত কােনা িবল  না হওয়ার 
িবষেয় িতিন উে খ কেরন। 

একােডিমর িহসাব শাখায় 
আরও লাকবল েয়াজন 
হেল তা পরী া িনরী া 
কের িস া  িনেত হেব। 

পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ)  

৪. অংশীজেনর িবল দােনর 
ে  চক-এর পিরবেত 

ফা  া ফার সং া  

অংশীজনেদর িবল দােনর ে  চক-এর 
পিরবেত তােদর াংক িহসােব সরাসির ফা  
া ফার এর মা েম দান করার িবষেয় সভায় 

আেলাচনা হয়। এ িবষেয় মসাস শাহানাজ 
এ ার াইজ-এর স ািধকারী জনাব ওয়ািহদ 
আহেমদ চক এর মা েম াংক থেক িবল 

াি র ে  য িবল  হয় তা াস করা যােব 
বেল মতামত দান কেরন। 

িবেলর ে  চক 
দােনর পিরবেত াংক 

িহসােব সরাসির ফা  
া ফার িবষেয় পরী া 

িনরী া কের িস া  
িনেত হেব। 

উপ-
পিরচালক 
( শাসন), 
ও 
িহসাবর ণ 
কমকতা

৫. একােডিমর ার 
ব াপনা সং া  

একােডিমর ার ব াপনা িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। শাসন শাখা ক ক িনয়িমত 

ার ই েপকশন করা েয়াজন। 

ার ব াপনার অংশ 
িহেসেব রিজ ার খাতা 
রাখেত হেব। পিরচালক 
( শাসন ও অথ ) িত 
০৪ (চার) মােস একবার 
ও উপ-পিরচালক 
( শাসন) িতমােস 
একবার ার 
ই েপকশন করেবন। 

পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ)  
ও 
উপ-
পিরচালক 
( শাসন)

৬. এনএিপিডর 
ক ােফেটিরয়ােত বসা ও 
খাবার সময় ব াপনা 

একােডিমর ক ােফেটিরয়ােত সকল িশ ণাথ র 
বসার জায়গা ও তােদর খাবােরর সময় 

ব াপনা িবষেয় আেলাচনা হয়। এ িবষেয় 
িবিসএস িশ া ক াডার কমকতােদর িনয়ািদ 

িশ ণ কােসর িশ ণাথ  জনাব আ ল 
কােদর চৗ রী -এর আেলাচনার ি েত 
একােডিমর শাসন শাখা ও সংি  কাস 

ব াপনা ক ক ক ােফেটিরয়া বহােরর সময় 
িনধারণ িবষেয় এক  াি  তরী করা আেছ 
মেম পিরচালক ( শাসন ও অথ) সভােক 
অবিহত কেরন। তেব কােনা কােসর ব া 
িনিদ  সমেয়র পের সশন শষ করার ফেল 
িক টা জ লতার ি  হয়। 

এনএিপিডর 
ক ােফেটিরয়ােত বসা ও 
খাবার সমেয়র িব মান 

ব াপনার েয়াগ 
িনি ত করেত হেব ও 

েয়াজেন তা সংেশাধন 
করেত হেব।

পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ)
ও 
সংি  কাস 

ব াপনা 
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৭. ক ােফেটিরয়ার খাবার 
ব াপনা ও পির তা 

সং া

ক ােফেটিরয়ায় তাৎ িণকভােব বািনেয় শ 
খাবার দান ও সকােলর খাবার স ায় বা রােত 
(বািস খাবার) দান না করার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। াি ক এর বা  বা াস বহার 
না করা ও পািনর াস ঢেক রাখার িবষেয় 
আেলাকপাত করা হয়। িত মােস একবার 

িশ ণাথ েদর খাবার ম  পছ  করার জ  
িবিভ  খাবােরর সট ম  সংবিলত ত  
মতামত হেণর জ  িলিখত আকাের তােদর 
িনকট দান করা যেত পাের। এছাড়াও 
ক ােফেটিরয়া পির ার পির তা িনি তকরণ 
িবষেয় আেলাচনা হয়। 

ক ােফেটিরয়ায় বািস 
খাবার দান ও াি েকর 
বা  বা াস দান করা 
যােব না। েয়াজেন 
িসরািমেকর বা  বহার 
ও পািনর াস ঢেক 
রাখেত হেব। িত মােস 
খাবােরর ম  পিরবতন 
ও পির ার পির তা 
িনি তকরেণ িব মান 
ক ােফেটিরয়া ব াপনা 
কিম  দািয়  পালন 
করেব। 

উপ-
পিরচালক 
( শাসন), 
সহকারী 
পিরচালক 
( শাসন), 
ও 
ক ােফেটিরয়া 

পার 

৮. িশ ণ কােসর অিতিথ 
ব া িনবাচন সং া

িশ ণ কােসর অিতিথ ব া িহেসেব 
িবচারপিত, ঢাকা িব িব ালেয়র আইন 
িবভােগর অ াপক, িলেশর ঊ তন 
কমকতােদর আম ণ জানােনার িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়।

িশ ণ কােসর অিতিথ 
ব া িহেসেব িবচারপিত, 
ঢাকা িব িব ালেয়র 
আইন িবভােগর 
অ াপক, িলেশর 
ঊ তন কমকতােদর 
আম ণ জানােনার িবষেয় 
িচ া করেত হেব। 

পিরচালক 
( িশ ণ) 

৯. একােডিমর 
সিমনার/কমশালায় 

এলামনাইেদর াধা  দয়া 
ও ডাটােবইজ আপেডট 
করা  

একােডিমর এলামনাইেদর িনেয় গট- েগদার 
করা এবং িবিভ  সিমনার/কমশালায় তােদর 
আম ণ জানােনার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 
এে ে  তােদরেক SMS, 
Whatapp বা E-mail-এর মা েম 
আম ণ জানােনা যেত পাের। িব মান 
ডাটােবইজ আপেডট কের তােদরেক একােডিমর 
সােথ সবদা কােনে ড রাখার িবষেয় আেলাচনা 
হয়। 

একােডিমর 
এলামনাইেদর িনেয় 
গট- েগদার করেত হেব 

এবং িবিভ  
সিমনার/কমশালায় 

তােদর আম ণ জানােত 
হেব। প এক ভ 
রাখেত হেব। িব মান 
ডাটােবইজ আপেডট 
করেত হেব। এ িবষেয় 
উপ-পিরচালক ( শাসন) 
ও িসে ম এনািল  
(অিতঃ দািয় ), 
সহেযাগী িশ ক-৩, 
সহকারী া ামার, 
গেবষণা কমকতা-২ ও 
একােডিমর এলামনাই 
কিম েক দািয়  দয়া 
যেত পাের। 

পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ), উপ-
পিরচালক 
( শাসন),
ও 
সংি  
কমকতা

১০. য় কােজ তা ও 
িবল াি  

িবিবধ আেলাচনায় সভাপিত সভায় 
অংশ হণকারী কাদারেদর মতামত দােনর 
আ ান জানােল পপ কি উটার িলঃ-এর 
িসইও জনাব মাঃ কাওসার আহেমদ 
এবং মসাস াদাস িলঃ-এর স ািধকারী জনাব 
মাঃ মা ান হােসন 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)

৩



১১.
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)

১২. 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 িক  িরেয়ল 
ডাটা িশ ণাথ েদরেক দান করা এবং িবিভ  
ধরেনর (শতভাগ সরকাির অথায়েন অথবা 
বেদিশক সাহা  ইত ািদ) কে র 

অ েমািদত িডিপিপ রফাের  িহেসেব 
লাইে িরেত রাখা যেত পাের মেম সভায় 
আেলাচনা হয়। 

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

১৫ বশাখ ১৪২৯৪
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১৫ বশাখ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার (অিতির  দািয় ), মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম
(এনএিপিড)
২) ি গত সহকারী, অিতির  মহাপিরচালক-এর দ র, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৩) িন মান সহকারী-তথা কি উটার া িরক, গেবষণা ও কাশনা অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম
(এনএিপিড)
৪) কি উটার অপােরটর, শাসন ও অথ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)
৫) ডাটা এি  অপােরটর, িশ ণ অ িবভাগ, জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম (এনএিপিড)

 

দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

৫


