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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় িশ�া �ব�াপনা একােডিম (নােয়ম) 
 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় 
নােয়ম �রাড, ধানমি�, ঢাকা ১২০৫

 
www.naem.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৩৭.০৪.২৬৬৩.৪০০.৩১.০০১.১৯.১৮ তািরখ: 
 ২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: ২০২২-২৩ অথ ��বছেরর �শাসন ও সং�ার�লক কম �পিরক�না বা�বায়েনর ১ম ��মািসক অজ�ন �িতেবদন ��রণ

উপ ��� িবষেয়র ��ি�েত নােয়ম-এর ২০২২-২৩ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�’র আওতায় �শাসন ও সং�ার�লক ৫� কম �পিরক�না

(��াচার �কৗশল, ই-গভ��া� ও ইেনােভশন, অিভেযাগ �িতকার, �সবা �দান �িত�িত ও ত� অিধকার সং�া� কম �পিরক�না) বা�বায়েনর ১ম
��মািসক অজ�ন �িতেবদন যথাযথ �মাণকসহ আগামী ৪/১০/২০২২ তািরেখর মে� মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালেয় এবং এক�

কের �সট নােয়ম-এর এিপএ-এসিডিজ শাখায় ��রেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� সংি�� কিম�েক অ�েরাধ করা হেলা। 

২১-৯-২০২২

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :

১) �েফসর শািহদা আফেরাজ, �িশ�ণ িবেশষ�, নােয়ম;
 

২) �েফসর নাসিরন �লতানা, �িশ�ণ িবেশষ�, নােয়ম;
 ৩) জনাব �পন �মার নাথ, উপ-পিরচালক (গেবষণা ও ত�ায়ন), 

নােয়ম;

৪) জনাব �মা. শহী�ল ইসলাম, উপ-পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন), 

নােয়ম, ঢাকা;
 ৫) জনাৈব �সয়দ আহসান হাবীব, উপ-পিরচালক (�শাসন ও অথ �), 

নােয়ম, ঢাকা।

(�েফসর ড. �মাঃ িনজা�ল কিরম)
মহাপিরচালক

�ফান: ০২-৫৫১৬৭৫২৯

ফ�া�: ০২-৫৫১৬৭৫২৮

ইেমইল: dg@naem.gov.bd

�ারক ন�র: ৩৭.০৪.২৬৬৩.৪০০.৩১.০০১.১৯.১৮/১(১১) তািরখ: 
 

৫ আি�ন ১৪২৯

২০ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়): 

 ১) পিরচালক , পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ, নােয়ম, ঢাকা;
 

২) পিরচালক, �িশ�ণ ও বা�বায়ন িবভাগ, নােয়ম, ঢাকা;

৩) পিরচালক, গেবষণা ও ত�ায়ন িবভাগ, নােয়ম, ঢাকা;
 

৪) পিরচালক, �শাসন ও অথ � িবভাগ, নােয়ম, ঢাকা;
 ৫) জনাব �পন �মার সাহা, �িশ�ণ িবেশষ�, নােয়ম, ঢাকা;

 
৬) জনাব �মা. �খারেশদ আলম, �িশ�ণ িবেশষ�, নােয়ম, ঢাকা;

৭) জনাব আ� �হনা মা��র রহমান, সহকারী পিরচালক (কমন), নােয়ম, ঢাকা;
 

৮) জনাব সায়মা রহমান, সহকারী পিরচালক (�িশ�ণ ও বা�বায়ন) নােয়ম, ঢাকা;
 ৯) ড. �মা. আেয়ত আলী, সহকারী পিরচালক (গেবষণা ও ত�ায়ন), নােয়ম, ঢাকা;
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১০) জনাব এ �ক এম শাহ আলম, ���ামার, নােয়ম, ঢাকা (প�� নােয়ম ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ);

১১) মহাপিরচালক মেহাদেয়র �ি�গত সহকারী, নােয়ম, ঢাকা।
 

২১-৯-২০২২
(ড. �মাঃ আির�ল ইসলাম খান) 

 
উপ-পিরচালক


