
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)

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর িনিম� �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)-এর ‘�নিতকতা কিম�’র ৪থ � সভার

কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ এনা�ল কােদর খান 

 �চয়ার�ান (অিতির� সিচব), এন.�.আর.িস.এ.
সভার তািরখ ১৯ এি�ল, ২০২২
সভার সময় সকাল ১১:০০ ঘ�কা।
�ান এন.�.আর.িস.এ. সে�লন ক�
উপি�িত পিরিশ�-'ক'

   সভাপিত উপি�ত সদ���েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন আেলাচ� িবষয় অ�যায়ী সভা �� করার জ� উপপিরচালক (�শাসন

ও অথ �) জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর �ফাকাল পেয়� কম �কত�ােক অ�েরাধ জানান। �ফাকাল পেয়� কম �কত�া �থেম ১২ জা�য়াির, ২০২২

তািরেখ অ�ি�ত �নিতকতা কিম�র সভার কায �িববরণী সভায় পাঠ কেরন এবং তা সব �স�িত�েম অ�েমািদত হয়। িতিন বেলন �য, ইেতামে�

২০২১-২২ অথ �বছেরর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�নার ৩য় ��মািসক স�� হেয়েছ এবং ৩য় ��মািসক অ�গগিত �িতেবদন �শাসিনক
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। অত:পর পাওয়ার পেয়ে�র মা�েম �ফাকাল পেয়� সভার আেলাচ� �িচ অ�যায়ী জাতীয় ��াচার �কৗশল

কম �পিরক�না ২০২২-২৩ ও জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর বা�বায়ন অ�গিত উপ�াপন কেরন। 

সভায় আেলাচনাে� িন�বিণ �ত িস�া�স�হ �হীত হয়: 
�
িম
ক
নং

�হীত
কম ��িচর
িশেরানাম

বা�বায়ন অ�গিত িস�া�
বা�বায়
�নর
দািয়�

১

জাতীয়
��াচার
�কৗশল ক
ম �পিরক�
না
২০২২-২৩
িবষয়ক
আেলাচনা

মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক ২০২২-২৩ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �ণয়ন সং�া�
িনেদ �শনা অ�যায়ী এন�আরিসএ'র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�নার খসড়া িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়। উ� কম �পিরক�নায় ০৩� কায ��ম রেয়েছ। �ািত�ািনক �ব�া
স�িক�ত কায ��েম ০৬� কায ��ম. আিথ �ক �ব�াপনা িশেরানােম ০৫� এবং ��াচার
সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� ০৪� কায ��ম অ�� �� রেয়েছ।  

২০২২-২৩ অথ �বছেরর
জাতীয় ��াচার �কৗশল
কম �পিরক�নার খসড়া
�ণয়ন�ব �ক �শাসিনক
ম�ণালেয় ��রণ করেত
হেব। 

সংি��
�ফাকাল
পেয়�

২

�ািত�ািন
ক �ব�া
স�িক�ত
আেলাচনা।

িবগত ১২ জা�য়াির ২০২২ তািরেখ অ�ি�ত �নিতকতা কিম�র সভায় �হীত সকল িস�া�
ইেতামে� বা�বািয়ত হেয়েছ। জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন
অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা, ২০২১-২০২২ অথ � বছেরর৩য় ��মািসক �িতেবদন �ণয়ন�ব �ক
১০.০৪.২২ তািরেখ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ এবং �িতেবদন এন�আরিসএ'র
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ। �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর অংশ�হেণ ০৩�
সভা ইেতামে� অ�ি�ত হেয়েছ। ল��মা�া অ�যায়ী ০১� সভা পরবত� �কায়াট �াের আেয়াজন
করা �যেত পাের। ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর ��াচার �র�ার �দােনর িনিম� কিম� গঠন
করা হেয়েছ। বিণ �ত কিম�র কাজ অ�াহত রেয়েছ। 

(ক) জাতীয় ��াচার �কৗশল
বা�বায়েনর
�কায়াট �ারিভি�ক ল��মা�া
অ�যায়ী কায ��ম অ�াহত
রাখেত হেব এবং অ�গিত
পিরবী�ণ কাঠােমার পরবত�
 �িতেবদন যথাসমেয়
ম�ণালেয় ��রণ িনি�ত
করেত হেব। 

 (খ) �শাসন �িত�ার িনিম�
অংশীজেনর অংশ�হেণ সভা
পরবত� �কায়াট �াের
আেয়াজন করেত হেব। 
(গ) আগামী ১৫.০৬.২০২২
তািরেখর মে� জাতীয়
��াচার �র�ার �দান এবং
�র�ার�া�েদর তািলকা
ওেয়বসাইেট �কাশ করেত
হেব। 

�শাসন
ও অথ �
অ�িবভা
গ,
এন�আ
রিসএ



৩

আিথ �ক
�ব�াপনা
উ�য়ন  স
�িক�ত
আেলাচনা।

এন�আরিসএ'র  কম �কত�া ও কম �চারীেদর চািহদার িভি�েত �য়পিরক�না অ�যায়ী �য়
কােয �র ৫৫% ইেতামে� স�� করা হেয়েছ। �য় পিরক�না অ�যায়ী শতভাগ �য় কায �
 স�াদেনর কাজ অ�াহত রাখেত হেব মেম � সভায় সদ�গণ মত �কাশ কেরন। 

�য়পিরক�না অ�যায়ী
শতভাগ �য় কায ��ম
স�াদন করেত হেব। 

সিচব,
এন�আ
রিসএ ও
সহকারী
পিরচাল
ক,
�শাসন
(�য় ও
�সবা)।

৪

��াচার
সংি��
এবং
�ন�িত
�িতেরাধ
সহায়ক
অ�া�
কায ��ম স
�িক�ত
আেলাচনা।

এন�আরিসএ ক��ক �হীত ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরাধ সহায়ক কায ��েমর অংশ
িহেসেব অনলাইেন িশ�ক িনব�ন সনদ যাচাই-এর �িতেবদন িনয়িমত ওেয়বসাইেট �কাশ
করা হে�। স�দশ িশ�ক িনব�ন পরী�ার জ� স�া� পরী�া �ক�স�হ পিরদশ �ন করা
�যেত পাের। এন�আরিসএ স�েক� গণসেচতনতা �ি�র জ� িলফেলট ��ত�ব �ক �জলা
িশ�া অিফসারগণ ও এন�আরিসএ সংি�� অংশীজনেদর মে� িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া
অংশীজেনর অংশ�হেণ �জলা পয �ােয় গণ�নািনর আেয়াজন করা হেয়েছ। 

(ক) অনলাইেন িশ�ক
িনব�ন সনদ যাচাই-এর
িফড�াক �দান কায ��ম
অ�াহত রাখেত হেব।

 (খ) স�দশ িশ�ক িনব�ন
পরী�া অ�ি�ত হেল পরী�া
�ক�স�হ পিরদশ �ন িনি�ত
করেত হেব। 

 (গ) এন�আরিসএ ক��ক
�পািরশ�ত িশ�কেদর
কম �দ�তা সেরজিমেন
পিরদশ �ন ৪থ � �কায়াট �ােরর
ল��মা�া অ�যায়ী আেয়াজন
করেত হেব। 

 (ঘ) গণ�নানী কায ��ম�
িনয়িমত পিরচালনা করেত
হেব। 

সিচব,
এন�আ
রিসএ ও
�ফাকাল
পেয়�। 

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

 
 

�মাঃ এনা�ল কােদর খান 

�চয়ার�ান (অিতির� সিচব), এন.�.আর.িস.এ.

�ারক ন�র: ৩৭.০৫.০০০০.০০৯.৬১.০০১.২০.৩৬৩ তািরখ: 
 

২৬ এি�ল ২০২২

১৩ �বশাখ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) সদ� (�শাসন ও অথ �/পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন/িশ�াত� ও িশ�ামান), এন�আরিসএ, ঢাকা।
 ২) পিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান), এন�আরিসএ, ঢাকা।

 
৩) উপপিরচালক (�শাসন ও অথ �), এন�আরিসএ, ঢাকা।

৪) উপপিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন), এন�আরিসএ, ঢাকা।
 

৫) উপপিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান), এন�আরিসএ, ঢাকা।
 ৬) সহকারী পিরচালক (�শাসন), এন�আরিসএ, ঢাকা।

 
৭) সহকারী পিরচালক (িশ�া ত� ও িশ�া মান-১) , এন�আরিসএ, ঢাকা।

৮) সহকারী পিরচালক (পরী�া ��ায়ন ও �ত�য়ন-২), এন�আরিসএ, ঢাকা।
 

৯) সহকারী ��া�ামার, এন�আরিসএ, ঢাকা (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
 ১০) িপ.এ � �চয়ার�ন, এন�আরিসএ, �চয়ার�ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�।

 
 
 

�মাঃ ওবায়�র রহমান 

সিচব (উপসিচব)


