
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় 
 

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)

২০২২-২০২৩ এ �সবা �দান �িত�িত িবষেয় ১ম ��মািসক সভার কায �িববরণী :

সভাপিত
�মাঃ এনা�ল কােদর খান 

 �চয়ার�ান
সভার তািরখ ১৫ �সে��রর ২০২২
সভার সময় �বলা ১২:০০ ঘ�কায়
�ান এন�আরিসএ’র সে�লন ক�
উপি�িত সভায় উপি�ত সদ�গেণর তািলকা পিরিশ�  ‘‘ক” �ত �দখােনা হল।
সভাপিত মেহাদয় সভার �ারে� উপি�ত সদ���েক �াগত জিনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। িতিন �সবা �দান �িত�িতর �ফাকাল পেয়�েক

সভার আেলাচ� িবষয় উপ�াপেনর জ� আহবান কেরন। �ফাকাল পেয়� আেলাচ� িবষয়স�হ সভায়  উপ�পন কেরন। উপ�ািপত িবষেয়র উপর

সভায় িন��প আেলাচনা ও িস�ানতস�হ �হীত হয়ঃ
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আেলাচ� �িচ আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন
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আেলাচ� �িচ আেলাচনা িস�া� বা�বায়েন

১
.

�সবা �দান �িত�িত
কম �পিরক�না বা�বায়ন ও
��ায়ন িনেদ �িশকা
২০২২-২০২৩ অবিহতকরণ
�সে�। 

সভাপিতর অ�মিত�েম �ফাকাল পেয়� কম �কত�া
অ�াপক দীনা পারভীন �সবা �দান �িত�িত
কম �পিরক�না বা�বায়ন ও ��ায়ন িনেদ �িশকা
২০২২-২০২৩ সভায় উপ�াপন কেরন। িতিন বেলন �য
�সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�নার 
১.১ অ�ে�েদ  ৩-৫ জন কম �কত�ার সম�েয় �সবা �দান
�িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম� ��মািসক িভি�েত
�নগ �ঠন কের ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব।
১.২ অ�ে�দ অ�যায়ী ��মািসক িভি�েত �সবা �দান
�িত�িত সং�া� পিরবী�ণ কিম�র সভার িস�া�
বা�বায়ন অ�গিতসহ পিরবী�ণ �িতেবদন উ��তন
ক��পে�র িনকট ��রণ করা হেল �চেকর িবপরীেত �ণ �
ন�র পাওয়া যােব। 
  ১.৩ অ�ে�েদ উে�খ রেয়েছ �য, �সবা �দান �িত�িত
িবষেয় আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক
িভি�েত সভার আেয়াজন করেত হেব। এ �সে� �ফাকাল
পেয়� বেলন �য, এন.�. আর.িস.এ এর আওতাধীন �কান
দ�র/সং�া নাই তেব ম�ণালেয় অ�ি�ত সভার আেলাচনা
অ�যায়ী �য সকল �িত�ােনর আওতাধীন �কান দ�র/
সং�া নাই �স সকল �িত�ানেক অভ��রীন ভােব সভার
আেয়াজন করেত হেব। �স ��ি�েত অ�কার সভার
আেয়াজন করা হেয়েছ মেম � �ফাকাল পেয়� কম �কত�া
জানান, 
অ�ে�দ  ১.৪ অ�যায়ী ��মািসক িভি�েত �সবা �দান
�িত�িত হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট আপেলাড করার
িনেদ �শনা রেয়েছ। �ফাকাল পেয়� আেরা জনানা, 
২.১ �মাতােবক �সবা �দান সং�া� দ�তা �ি� ও �সবা
�দান �িত�িত হালনাগাদকরণ ও বা�বায়ন এবং সংি��
আইন, িবিধ িবধান িবষেয় ২� কম �শালা/�িশ�ন/
�সিমনার আেয়াজন করা �গেল �চেকর িবপরীেত শতভাগ
ল��মা�া অিজ�ত হেব এবং �ণ � ন�র পাওয়া যােব। 
অ�ে�দ নং ২.২-�ত   অংিশজেনর সম�েয় ২� সভার
আেয়াজন করা হেল বিণ �ত সভার িবপরীেত �ণ � ন�র
পাওয়া যােব। 
�ফাকাল পেয়� কম �কত�া আেরা বেলন �য, �সবা �দান
�িত�িত কম �পিরক�নায় বিণ �ত কাজস�হ িনধ �ািরত
সমেয়র মে� স�� কের �মাণক উ��তন ক��প�
বরাবর ��রণ করার িবষেয় কম �পিরক�নায় উে�খ
রেয়েছ।  এ িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা �শেষ
সভাপিত মেহাদয় �সবা �দান কম �পিরক�না
২০২২-২০২৩ এ বিণ �ত কাজস�হ যথাসমেয় স�� কের
িনধ �ািরত সমেয়র মে� �মানকস�হ উ��তন ক��প�
বরাবর ��রেণর িনেদ �শ �দান কেরন।

 
 
�সবা �দান �িত�িত
কম �পিরক�না
২০২২-২০২৩ অ�যায়ী
সকল কাজ িনধ �ািরত
সমেয়র মে� স�� কের
�মাণক উ��তন ক��প�
বরাবর ��রণ করেত হেব।
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�সবা �দান
�িত�িতর
�ফাকাল
পেয়�।
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২.

িবিবধ ক) সভাপিত এন.�.আর.িস.এ’র িব�মান �সবা �দান
�িত�িতেত �কান সংেশাধন, সংেযাজন/িবেয়াজন হেব
িকনা অথবা �সবা সহজীকরেণর ন�ন �কান ��াব আেছ
িকনা �স িবষেয় িতন� অ�িবভাগ হেত মতামত �দয়ার
জ� অ�েরাধ জনান। িতিন ১৫ কম � িদবেসর মে� ৩�
অ�িবভাগ �থেক মতামত সং�হ কের �স আেলােক �সবা
�দান �িত�িত হালনাগাদ করার িনেদ �শ �দান কেরন।
 
খ) সভাপিত এন�আরিসএ’র িব�মান �সবা �দান
�িত�িতেত �িত�ত �সবাস�হ �দােনর ��ে� �য
সময়সীমা িনধ �ারণ করা আেছ �সই িনধ �ািরত সময়সীমার
মে� �সবা �দান করা হে� িকনা �স িবষেয় পিরবী�ন
কিম�েক পয �েব�ন অ�হত রাখার িনেদ �শ �দান কেরন।

ক) ১৫ কম � িদবেসর মে�
৩� অ�িবভােগর মতামত
সং�হ কের �সবা �দান
�িত�িত হালনাগাদ করেত
হেব।
 
 
 
খ) িনধ �ািরত সমেয়র মে�
�সবা �দােনর িবষেয়
পিরবী�ন কিম�েক
পয �েব�ন অ�হত রাখেত
হেব। 

 
 
 
 
পিরবী�ন
কিম� ও
�ফাকাল
পেয়�।

০২.   সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকল সদ�েক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মাঃ এনা�ল কােদর খান 
 

�চয়ার�ান

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০০৯.৩৮.০০১.২১.৭২৭ তািরখ: 

২৮ �সে��র ২০২২

১৩ আি�ন ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) কম �কত�া (সকল), এন�আরিসএ, ঢাকা।

 
 
 

�মাঃ ওবায়�র রহমান 

সিচব (উপিসিচব)


