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পিরক না ম ণালয় 

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

অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় অংশীজেনর অংশ হেণ ১ম সভার কাযিববরণী

সভাপিত সাম ি ন আহেমদ ইঁয়া 
 অিতির  মহাপিরচালক

সভার তািরখ ৩০ নেভ র, ২০২১ (ম লবার )
সভার সময় সকাল ১০.৩০ 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 ২০২০-২১ 
অথবছেরর অংশীজেনর অংশ হেণ সভার কাযিববরণী 

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

কাযিববরণী ঢ়ীকরণ 
করা হেলা।

২. অিভেযাগ 
িতকার 
ব াপনা

া  অিভেযাগ িনয়িমতভােব িন ি  ও তার যথাযথ 
ব াপনার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। িত মােস 

পিরক না িবভােগ এ িবষেয় িতেবদন দান করা হয় এবং 
তা পিরক না িবভােগর মািসক সম য় সভায় আেলাচনা হয় 
মেম একােডিমর পিরচালক ( শাসন ও অথ) সভােক 
অবিহত কেরন। 

া  অিভেযাগ 
িনয়িমতভােব 
িন ি  ও সংি  
িবভােগ তা 

িতেবদন আকাের 
দান অ াহত 

রাখেত হেব।

পিরচালক 
( শাসন ও 
অথ)

০২। সভাপিত একােডিমর অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় িহত সািবক কায েম সে াষ কাশ কের
সংি েদর ধ বাদ জানান।

১



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: ২০.০৭.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২১.৮৪ 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)

 

দীপায়ন চ বত  পাথ 
গেবষণা কমকতা-১

২


