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১. �িমকা : 

  জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট

�ব � পািক�ান গভণ �েম� এ�েকশনাল এ�া� ইনি��উশন

হয় ‘‘�াশনাল ইনি��উট অব �লাকাল গভণ �েম� (এনআইএলিজ

অধীেন এনআইএলিজ একমা� �িশ�ণ ও গেবষণা�লক

ইনি��উট আইন, ১৯৯২ অ�যায়ী পিরচািলত হে�। ইনি��উট

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ল�� ও উে�� : 

বাংলােদেশর �ানীয় সরকার �িত�ানস�হেক শি�শালীকরেণর

(এনআইএলিজ) কাজ কের যাে�। �িশ�ণ �দান ও

গেবষণার মা�েম �চিলত নীিতমালার উ�য়েন কাজ করা

 �িশ�ণ �দান ও পার�িরক সহেযািগতার িভি�েত �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর স�মতা �ি� করা

 �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর জ� কায �করী �িশ�ণ �দান ও গেবষণা করা

 �ানীয় সরকার �ব�া নীিতমালার উ�য়েন সহেযািগতা করা

RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU  
(GbAvBGjwR) 

29, AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi 
XvKv-1207| 

ইনি��উট (এনআইএলিজ) ১৯৬৯ সােলর ১ �লাই ‘‘ �লাকাল গভণ �েম� 

ইনি��উশন অিড ��া�, ১৯৬১ অ�যায়ী �িতি�ত হয়। পরবত�েত ১৯৮০ সােল

এনআইএলিজ)’’। �ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র

গেবষণা�লক �িত�ান িহেসেব দািয়� পালন কের আসেছ। বত�মােন �িত�ান�

ইনি��উট �লত : এনআইএলিজ নােম িবেশষভােব পিরিচত।  

শি�শালীকরেণর অ�তম �ক� িহেসেব আ��কাশ করার উে�ে� জাতীয়

ও পার�িরক সহেযািগতার মা�েম �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর

করা এনআইএলিজ’র ল��। সমি�ত ল��¸�লা হেলা: 

িরক সহেযািগতার িভি�েত �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর স�মতা �ি� করা; 

�ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর জ� কায �করী �িশ�ণ �দান ও গেবষণা করা; 

�ানীয় সরকার �ব�া নীিতমালার উ�য়েন সহেযািগতা করা; 

গভণ �েম� ইনি��উট’’ নােম তৎকালীন 

সােল �িত�ান�র নামকরণ করা 

ম�ণালেয়র �ানীয় সরকার িবভােগর 

�িত�ান� জাতীয় �ানীয় সরকার 

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট 

�িত�ানস�েহর স�মতা �ি� করা এবং 



২. জাতীয় �ানীয় সরকার �িত�ােনর সং�াপন
 

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট আইন
 

 িস� কেপ �ােরশন, �পৗরসভা, �জলা পিরষদ
কম �কত�া/কম �চারীগণেক �ানীয় সরকার সং�া� িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ �দান করা

 

 সরকার ক��ক িনেদ �িশত �ানীয় সরকার
 

 �ানীয় সরকার সং�া� িবিভ� সম�া ও
 

 �ানীয় সরকােরর সিহত স�িক�ত িবিভ�
 

 সরকােরর �ব �া�েমাদন�েম �ানীয় সরকার
করা; 

 

 �ানীয় সরকার এবং সিহত স�ৃ� িবিভ�
 

 �ানীয় সরকার এবং এর সিহত স�ৃ�
�তালা; 

 

 �ানীয় সরকার িবষয়ক ��, সামিয়কী, 
 

 ��াগার ও পাঠক� �াপন এবং পিরচালনা
 

 �ানীয় সরকার িবষেয় �িশ�ণ ও গেবষণা
 

 সরকােরর �ব �া�েমাদন�েম �ানীয় সরকার
ও বা�বায়ন করা; 

 

 �ানীয় সরকার সং�া� িবিভ� িবষেয় সা� �িফেকট
 

 ¯’vbxq miKvi  msµvšÍ wewfbœ mgm¨v I wel‡qi Dci M‡elYv cwiPvjbv Kiv;

 ¯’vbxq miKv†ii mwnZ m¤úwK©Z wewfbœ ms¯’vi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv;

 ¯’vbxq miKvi Ges Gi mwnZ m¤ú„³ 

 
৩. �শাসিনক কাঠােমা: 
 

 �িত�ােনর �ধান িনব �াহী হে�ন মহাপিরচালক
 
�িত�ান�র কায �াবলী �ধানত : চার� িবভােগ িবভ� :
 

১।  �শাসন ও সম�য় 
২। �িশ�ণ ও পরামশ � 

 ৩। গেবষণাও পিরক�না 
৪। কম ��িচ ও  ��ায়ন 

 

�িত� িবভােগর দািয়ে� একজন পিরচালক

��-পিরচালক, ১০জন উপপিরচালক, ৪জন সহকারী

পিরসং�ান কম �কত�া, ৬জন সহকারী গেবষণা কম �কত�া

িহসাবর�ণ কম �কত�া, �শাসিনক কম �কত�া, অিডও 

�কাশনা কম �কত�া, ড�েমে�শন কম �কত�া ও সহকারী 

সং�াপন/�শাসিনক কায ��ম সং�া� ত� : ইনি��উেটর

আইন, ১৯৯২ এর ধারা ৬-এ এনআইএলিজ’র দািয়�াবলী িন��প 

�জলা পিরষদ, উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ এ জন�িতিনিধ
কম �চারীগণেক �ানীয় সরকার সং�া� িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ �দান করা; 

সরকার সং�া� িবষেয়র উপর সরকারেক পরামশ � �দান করা; 

ও িবষেয়র উপর গেবষণা পিরচালন করা; 

িবিভ� সং�ার কম �কত�া ও কম �চারীেদর �িশ�ণ �দান করা; 

সরকার িবষেয় জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয �ােয়র কম �িশিবর, �সিমনার

িবিভ� িবষেয়র উপর ত� সং�হ ও ��ায়ন করা; 

স�ৃ� িবিভ� িবষয় স�েক� ড�েমে�শেনর �িবধা �দান এবং জাতীয়

, গেবষণা �িতেবদন, ��ায়ন �িতেবদন করা; 

িরচালনা করা; 

গেবষণা কায�েমর সম�য় সাধন করা; 

সরকার িবষেয় জাতীয় ও আ�জ�ািতক সং�ার সিহত �যাগােযাগ এবং

সা� �িফেকট �কাস � �বত�ন করা এবং সরকা ক��ক �দ� অ�া� কায

wewfbœ mgm¨v I wel‡qi Dci M‡elYv cwiPvjbv Kiv; 

¯’vbxq miKv†ii mwnZ m¤úwK©Z wewfbœ ms¯’vi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv; 

Gi mwnZ m¤ú„³ wewfbœ wel‡qi Dci Z_¨ msMÖn I g~j¨vqb Kiv; 

মহাপিরচালক। িতিন সরকার এবং পিরচালনা �বােড �র িস�া� অ�যায়ী দািয়�

: 

পিরচালক িনেয়ািজত রেয়েছন। এ ছাড়াও �মাট ৪জন 

সহকারী পিরচালক, ৭ জন গেবষণা কম �কত�া, ১জন 

কম �কত�া, ১জন ��াগািরক, �কাশনা কম �কত�া, 

 িভ��েয়ল �টকিনক�াল কম �কত�া, সহকারী 

 ��াগািরক কম �রত আেছন। �িত�ােন ১ম,২য় 

ইনি��উেটর দািয়�াবলী/ কায �াবলী : 

িন��প : 

উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ এ জন�িতিনিধ, িনেয়াগ�ত 

�সিমনার এবং সে�লেনর আেয়াজন 

জাতীয় ড�েমে�শন �ক� গেড় 

এবং �েয়াজেন �যৗথ কম ��িচ �হণ  

কায ©�ম বা�বায়ন করা। 

দািয়� পালন কের থােকন।  



৩য় ও ৪থ � ��ণীর �মাট �লাকবল ১১৩ জন। 

এনআইএলিজ’র কম �কত�া/কম �চারীেদর হালনাগাদ তািলকা 
 

�.নং সাংগঠিনক কাঠােমা�� অ�েমািদত পদ পদ সং�া 
১। মহাপিরচালক ১জন 
২। পিরচালক ৪জন 
৩। ��পিরচাল ৪জন 
৪| উপপিরচালক ১০জন 
৫| সহকাির পিরচালক ৪জন 
৬| গেবষণা কম �কত�া ০৭জন 
৭| পিরসং�ান কম �কত�া ০১জন 
৮| ��াগািরক ০১জন 
৯| িহসাবর�ণ কম �কত�া ০১জন 
১০। �কাশনা কম �কত�া ০১জন 
১১। জনসংেযাগ কম �কত�া ০১জন 
১২। �মিডেকলঅিফসার ০১জন 
১৩ �শাসিনক কম �কত�া ০১জন 
১৪। সহকারী গেবষণা কম �কত�া ০৬জন 
১৫। সহকারী লাইে�রীয়ান ০১জন 
১৬। কিমউিনেকশন িমিডয়া ��শািল� ০১জন 
১৭। অিডও িভ��েয়র �টকিনক�াল কম �কত�া ০১জন 
১৮। ড�েম�শন কম �কত�া ০১জন 
১৯। সহকারী �কাশনা কম �কত�া ০১জন 
২০। উ�মান সহকারী ০২জন 
২১। উ�মান সহকারী কাম-ক�ািশয়ার ০২জন 
২২। িহসাবর�ক ০১জন 
২৩। �কাশনা সহকারী ০১জন 
২৪। �দাম র�ক ০১জন 
২৫। ক�াটালগার ০১জন 
২৬। স�ট িলিপকার কাম-কি�উটার অপােরটর ০১জন 
২৭। �কয়ার �টকার ০১জন 
২৮। স�ট ��া�িরক কাম-কি�উটার অপােরটর ০৪জন 
২৯। �টিলেফান অপােরটর ০২জন 
৩০। �হাে�ল �পারভাইজার ০১জন 
৩১। অিফস সহকারী কাম-কি�উটার ��া�িরক ১০জন 
৩২। �ডস�াচ করিণক ০১জন 
৩৩। অিডও িভ��েয়র �টকিনিশয়ান ০১জন 
৩৪। গািড় চালক ০৩জন 
৩৫। ইেলকি�িশয়ান ০২জন 
৩৬। ফেটাকিপ �মিশন অপােরটর ০১জন 
৩৭। �ক বাই�ার ০১জন 
৩৮। লাইে�রী এেটনেড� ০১জন 
৩৯। অিফস সহায়ক ১১জন 
৪০। �া�ার ০১জন 
৪১। বা� �িচ ০১জন 
৪২। সহকাির বা� �িচ ০১জন 
৪৩। �হাে�ল বয় ০৩জন 
৪৪| িনরাপ�া �হরী ০৬জন 
৪৫। মািল ০১জন 



৪৬। পির��তাকম� ০৪জন 
সব �েমাট= ১১৩জন 

 

 

�িত�ােনর কম�কত� া/কম©চারীর �ায়ী ও অ�ায়ী িবিভ� শনূ� পদসমূেহর িববরণ 

�িম

ক নং 

পেদর নাম ��ণী ��ড অনেুমা

িদত 

পদ 

কম�রত শূন� 

পদ 

পেদা�িত

র মাধ�েম 

িনেয়াগ

�যাগ� পদ 

সরাসির 

িনেয়াগ

�যাগ� 

পদ 

সংরি�ত 

পদ(১০%) 

ম�ব� 

০১।  গেবষণা 

কম�কত� া 

১ম ৯ম ০৭ ০২ ০৫ 

 

০২ ০৩ - ৫০% �কাটায় কম�রত 

০২জন কম�কত� া 

গেবষণা কম�কত� া পেদ 

পেদা�িত �ি�য়াধীন 

০২।  �কাশনা 

কম�কত� া 

১ম ৯ম ০১ - ০১ - ০১ ০১ - 

০৩।  সহকারী 

গেবষণা 

কম�কত� া 

২য় ১০ম ০৬ ০৪ ০২ - ০২ - - 

 

০৪।  কিমউিনেশন 

িমিডয়া 

��শািল� 

২য় ১০ম ০১ - ০১ - ০১ - - 

 

 ০৫।  সাঁট 

িলিপকার 

কাম-

কি�উটার 

অপােরটর 

৩য় ১৩ত

ম 

০১ - ০১ - ০১ - - 

 

 

০৬।  সাঁট 

মু�া�িরক 

কাম-

কি�উটার 

অপােরটর 

৩য় ১৪ত

ম 

০৪ ০১ ০৩ - ০৩ - - 

 

 

০৭।  �টিলেফান 

অপােরটর 

৩য় ১৫ত

ম 

০২ ০১ ০১ - ০১ - - 

 

০৮।  অিফস 

সহকারী 

কাম-

কি�উটার 

মু�া�িরক 

৩য় ১৬ত

ম 

১০ ০৫ ০৫ - ০৫ - - 

 

 

০৯।  অিফস 

সহায়ক 

 ৪থ� ২০ত

ম 

১১ ০৯ ০২ - ০১ ১ - 

 

১০।  সহকারী 

বাবুিচ 

(অ�ায়ী) 

৪থ� ২০ত

ম 

*বছর 

িভি�ক 

সংর�ণকৃ

ত পদ 

০১ 

০১ ০১ - ০১ - *বছর িভি�ক 

সংর�ণকৃত পদ 

 

 �মাট শূন� 

পদ=২২�                       

                  �মাট     

         সংরি�ত পদ=০২� 

 

 

    সরাসির িনেয়াগেযাগ� শূন� পদ  =২২� 



    ১০% সংর�ণ (-)   =০২� 

      ছাড়াপে�র জন� সুপািরশ   = ২০� 

 

 

িডিজটাল এনআইএলিজ : 

 এনআইএলিজ ওেয়ব সাইট:www.nilg.gov.bd 

 এনআইএলিজ �ফস�ক �পজ:www.facebook.com/NILGBD 

 এনআইএলিজ ইেমইল nilgbd@gmail.com, nilgbd@yahoo.com 

 এনআইএলিজ’র দা�িরক সকল ফাইেল িডিজটাল নিথ ন�র �দান (িডিজটাল ফাইিলং)স�� হেয়েছ। 

 স�িত ই-ফাইিলং(নিথ)�ব�া চা� হেয়েছ এবং লাইভ সাভ�াের কায�ম চা� আেছ। 
 

 

�নটওয়াক� কােনি�িভ� 

- বত�মান সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার অিভ�ােয় এনআইএলিজ-এর সংি�� সকল কম �কত�াও কম �চারী এবং িবিভ� �কােস � 
অংশ�হণকারী �িশ�ণাথ�েদর জ� �ান ও ওয়াইফাই ই�ারেনট �িবধা �দান করা হে�। 

- ওেয়ব-সাইট এবং অ�া� সফট-ওয়�ার 
- ই-ফাইিলং (নিথ) �ব�া চা� করা হেয়েছ এবং লাইেভ নিথ কায ��ম চলেছ। এ লে�� সাভ �ার আপেডট এর কাজ চলমান 
- এ�আই �কে�র সহায়তায় �িত�ােনর িনজ� ওেয়ব সাইট উ�য়েন কাজ চলেছ। এছাড়াও সামািজক �যাগােযাগ মা�ম িহেসেব এক� 

�ফস�ক �পজ এ �িতিনয়ত িবিভ� কায ��ম স�েক� আপেডট ত� �দান করা হে�। Library Information 
Software (LIS) সফটওয়�ার �তরী করা হেয়েছ এবং আপেডট এর কাজ চলেছ। 

 

আ�িনক ��ণীক� এবং �িশ�ণ �ব�াপনা 

- এ�াকােডিমক ভবেনর িবিভ� ��ণীকে� িফ�ড এলইিড �িভ, মাি�িমিডয়া �েজ�রসহ িরেমাট কে�াল ি�ন ও িডিজটাল সাউ� 
িসে�ম �াপন করা হেয়েছ এবং আ�িনক প�িতেত সকল �সকশন পিরচালনা করা হে�। 

- িডিজটাল িসিকউির� িসে�ম: 
- �িত�ােনর সািব �ক িনরাপ�ার িবষয়� িবেবচনা কের ভবেনর সকল অংেশ িসিস ক�ােমরা �াপন এবং �িতিনয়ত মিনটিরং কের 

িনরাপ�া িনি�ত করা হে�। 
 

এইচ.এল.িপ কায ��ম : 

 বাংলােদেশ পার�িরক কম ��চী �ািত�ািনকীকরণ �ক� 

পার�িরক িশখন  কম ��িচ (এইচএলিপ) হেলা এক� ফলাফল িভি�ক সমসাথী িশখন কায ��ম, যা বাংলােদশ সরকােরর �ানীয় সরকার িবভােগর 

উে�ােগ জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ) বা�বায়ন করেছ। এর �লনীিত হেলা ‘‘নি�ত অ�স�ান’’ (Appreeciatve 

Inquiry)। এইচএলিপ �ানীয় সরকার �িত�ঠানস�েহর ভােলা িশখন ও চচ �াস�হ িচি�তকরণ, িবিনময় এবং �পায়েনর সারসংে�প  িবে�ষণ 

কের �া� ফলাফল নীিত-িনধ �ারকেদর সামেন উপ�াপন করেত �ানীয় সরকার �িত�ানস�হ (এলিজআই)�ক স�ম কের �তােল। িবিভ� �দেশর �ানীয় 

সরকার ও এনিজও �িতিনিধ�� এইচএলিপ �ি�য়া �শখার উে�ে� বাংলােদেশ আেসন এবং পের িনজ �দেশ িগেয় তা বা�বায়ন কেরন। ইেতামে� 

ভারেতর মহারা�,তািমলনা� ও �জরাট, ইরান, পািক�ান, িভেয়তনাম,িফিজ এবং �নপােল এইচএলিপ বা�বায়ন হে�। 

 



 

 

 

 Swiss Agency for Development & Cooperation (SDC) এর কািরগির সহায়তা/অ�দােন গত িডেস�র, ২০১৮ি�. �থেক 

নেভ�র, ২০২২ি�. পয �� �ময়ােদ �ানীয় সরকার িবভােগর আওতায় এনআইএলিজ ক��ক �ক�� বা�বািয়ত হে�। উ� �ক��র �মাট �া�িলত �য় 

২৬.৫৬১০�কা� টাকা যার মে� িজওিব (In Kind) ৩.৪৪৯২ �কা� টাকা এবং �ক� সাহা� (SDC) ২৩.০৮১৮ �কা� টাকা রেয়েছ। �ক��র 

�ল উে��স�হ হে�:- 

  এইচএলিপ �ািত�ািনকীকরেণর মা�েম �ানীয় সরকার িবভাগ এবং এনআইএলিজ িবিভ� ভােলা িশখন�েলা িচি�তকরণ ও 
িবে�ষণ কের সংি�� আইন/িবিধ/পিরপ�/নীিতমালা �ণয়েন স�মতা অজ�ন করেব; 

 সািব �কভােব এইচএলিপ কায ��েমর ��ায়ন এবং মান িনয়�েণর ম� িদেয় িবেশষ কের  সমােজর দির� এবং িপিছেয় থাকা 
জনেগা�ীর ক�ােণ িবিভ� উে�েগর ��তা এবং জবাবিদিহ িনি�ত করেব; 

 �াথিমক পয �ােয় ইউিনয়ন পিরষেদর �াশনাল �বিসক ক�াপািস� ��া�াম এর �ন:পয �ােলাচনা এবং আপেডট করার িবষেয় 
উে�াগ �হণ করা হেব যা পরবত�কােল �ানীয় সরকার �ব�ার সকল �েরর �িত�ান�েলােত �েয়াগ করা যােব। 

 এনআইএলিজ’র স�মতা �ি� করা। 
 

�ক��র মা�েম ২৫� �জলার ১০০� উপেজলা, ১০০� �পৗরসভা এবং ১৫০০� ইউিনয়ন পিরষেদর এ কায ��ম বা�বায়ন করা হেব। �লত 

এ �কে�র আওতায় ভােলা িশখনস�েহর ত�প�, ওেয়ব ভাস �ন (ডাটা �বজ) এবং ত� ভা�ার �তরী করাসহ �জলা, উপেজলা এবং 

ইউিনয়ন পয �ােয় পার�িরক িশখন কম ��চী (এইচএলিপ) িবষয়ক সভা, �সিমনার, �িশ�ণ আেয়াজন করা হেব। 

 

�ানীয় সরকার �হ�লাইন ১৬২৫৬:  

এক� �দেশর উ�য়ন, অ�গিত অেনকাংেশ িনভ�র কের �স �দেশর �ানীয় সরকার �ব�ার উপর। বাংলােদেশর �ানীয় সরকার �ব�ার ০৫� �র যথা- 

ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, �জলা পিরষদ, �পৗরসভা ও িস� কেপ �ােরশন এর �িত� পয �ােয় রেয়েছ জনগেণর �ারা িনব �ািচত �িতিনিধর 

সম�েয় গ�ত পিরষদ। বাংলােদেশর উ�য়ন কম �কা�সহ িবিভ� নাগিরক �সবা �লত এই �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর মা�েমই বা�বািয়ত হেয় 

থােক। �ানীয় সরকার �িত�ানস�হেক আেরা �বগবান, স�� এবং অংশ�হণ�লক করার লে�� �ানীয় পয �ােয় িবিভ� উ�য়ন কম �কা� বা�বায়ন 

চলমান। এ সকল কায ��েমর ��� ধারণা �াি�সহ নাগিরক সকল �েযাগ �িবধা এবং আইন কা�ন স�েক� ত� বা উপা� জানার এবং জানাবার 

িবষয়� সমেয়র চািহদা। 

 এ লে�� �ানীয় পয �ােয় ত� �াি�র সহজীকরেণ িব��াংেকর পরামেশ �, ওয়াটার এইড বাংলােদেশর আিথ �ক সহায়তা এবং িসেনািসস 

আই� িল: এর কািরগির সহায়তায় জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ) তার ইেনােভশন কায ��েমর আওতায় ‘�ানীয় সরকার 

�হ�লাইন ১৬২৫৬’ (এলিজ �হ� লাইন) চা� কেরেছ। �হ�লাইন� িবগত �লাই ১, ২০১৮ ি��া� �থেক �ানীয় সরকার িবভােগর অ�েমাদন�েম 

এনআইএলিজ ভবেনর তলায় এর কায ��ম �� কের। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 এনআইএলিজ’র পিরচালনা �বাড �: 

ম�ী, �ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় সভাপিত 

�িতম�ী, �ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় সহ:সভাপিত 

সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ সদ� 

মহাপিরচালক, বাড � সদ� 

মহাপিরচালক, িবআইএম সদ� 

�ধান �েকৗশলী, এলিজইিড সদ� 

�ধান িনব �াহী কম �কত�া, ঢাকা িস� কেপ �ােরশন সদ� 

একজন �িতিনিধ িবিপএ�িস (এমিডএেসর নীেচ নয়) সদ� 

জন�শাসন ম�ণালেযর একজন �িতিনিধ (��-সিচেবর নীেচ নয়) সদ� 

অথ � িবভােগর একজন �িতিনিধ (��-সিচেবর নীেচ নয়) সদ� 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভােগর একজন �িতিনিধ (��-সিচেবর নীেচ নয়) সদ� 

সরকার মেনানীত ৪� �ানীয় সরকার �িত�ােনর একজন কের �িতিনিধ সদ� 

মহাপিরচালক, এনআইএলিজ সদ�-সিচব 
 

 

 
��াগার: 
 
��াগার অ� �িত�ােনর এক� উে�খেযা� শাখা । �িত�ােনর গেবষণা, পরামশ �দান ও �িশ�েণর কােজ সহায়তা করা এবং কম �কত�া/কম �চারীেদর 
�পশাগত দ�তা ও মােনা�য়েনর লে� �ানীয় সরকার স�ৃ� সব িবষেয়র উপর বই, জাণ �াল, গেবষণা �িতেবদন, সরকারী �কাশনা , সামিয়কী ও 
প�-পি�কা ��াগার িনয়িমতভােব সং�হ কের আসেছ। বত�মােন বইেয়র সং�হ সং�া �ায় ১৬,০০০ (�ষাল হাজার ) । এর মে� �ানীয় সরকার িবষয় 
ছাড়াও �শাসন, প�ী উ�য়ন, �ব�াপনা, অথৈনিতক অব�া ও উ�য়ন, রাজনীিত ও সরকার, নগর ও নগরায়ন, �া�� ও �ি�, পিরবার পিরক�না, 
মিহলা িবষয়ক গেবষণা ও �িশ�ণ স�ক�য় বইসহ  অ�া� িবষেয়র বই সং�হীত আেছ। ��াগােরর পাঠকেদর তািলকায় �িত�ােনর কমকত�া 
কমচারীরা ছাড়াও রেয়েছ �িশ�ক, �িশ�ণাথ�, গেবষক, িবিভ� িব�িব�ালেয়র িশ�ক ও ছা�/ছা�ী এবং িবিভ� ম�ণালয় ও সরকারী অিফেসর 
কমকত�া��। এন.আই.এল.িজ ��াগােরর সং�হ স��করণ এবং �িশ�ক , �িশ�ণাথ� গেবষক ও অ�ষদ সদ�েদর �েয়াজন �মটােনরা উে�ে� 
�দশী-িবেদশী সমেগা�ীয় বই �িত�ােনর সােথ িনজ� জাণ �ালসহ অ�া� �কাশনাস�হ িবিনমেয়র মা�েম এক� �স��ক গেড় �েলেছ। 
 

�ি�েযা�া কণ �ার: 

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট (এনআইএলিজ) ��াগার এক� িবেশষ ��াগার । �যখােন �ানীয় সরকার �ব�ার উপর অসং� �দশী-িবেদশী 

��ক রেয়েছ। স�িত এই ��াগাের পাঠকেদর জ� �ি��� কন �ার সংেযািজত হেয়েছ। ��াগার �বহারকারীগেণর িনকট আমােদর �ি��� ও 

�াধীনতার ��ত ইিতহাস �েল ধরার লে�� �ি��� িবষয়ক িবিভ� ����ণ � ��ক �ারা এ� স�� করা হেয়েছ। �ায় িতন শতািধক �ি��� 

িবষয়ক ��ক �ারা �ি��� কণ �ার গ�ত হেয়েছ। এখােন বাংলােদেশর �াধীনতা�� দিললপ� (১৫খ�), �ি��� �কাষ (৫খ�), বাংলােদশ ১৯৭১ 

(৪খ�) সহ িবিভ� ��ক �ান �পেয়েছ যা এনআইএলিজ ��াগাের �� কেরেছ এক ন�ন মা�া। এনআইএলিজেত আেয়ািজত িবিভ� �িশ�ণ �কােস � 



আগত �িশ�ণাথ�, িবিভ� �িত�ান �থেক আগত পাঠকগণ এবং অ� �িত�ােনর কমকত�া-কমচারীগণ �িতিনয়ত এ ��াগার �থেক �েয়াজনীয় �সবা 

�পেয় আসেছ। 

 

 

�হাে�ল: 

�িশ�ণাথ�গেণর জ� ৫তলা িবিশ� ১� �হাে�ল রেয়েছ। এেত ১০০জেনর আবাসন �িবধার �ব�া রেয়েছ। এনআইএলিজ’�ত অ�ি�ত 

িবিভ� �িশ�ণ/ওিরেয়ে�শন �কােস � �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর জন�িতিনিধ ও িনেয়াগ�ত কম �কত�া কম �চারীগণ অংশ�হণ কের থােকন। 

আবািসক �কাস � িবধায় �িশ�ণাথ�গণ �হাে�েল অব�ান কেরন। তাছাড়া �হাে�ল ভবেন ডাইিনং ক� ১ ও ২ রেয়েছ। উ� ক�স�েহ অ�ি�ত 

�কােস �র  অংশ�হণকারী �িশ�ণাথ�গেণর আহােরর �ব�া করা হেয় থােক।  

�হাে�ল ও ��িণ ক� িনে�া�ভােব ভাড়া �দােনর �ব�া রেয়েছ 

িবগত ২৭ �ফ�য়াির, ২০১৭ি�. তািরেখ �িত�ােনর ৪৫তম পিরচালনা �বাড � সভার িস�া� অ�যায়ী এনআইএলিজ’র �হাে�ল ক�/িসট, ��ণী ক�, 

িমলনায়তন ও সে�লন ক� এবং অিডও িভ��েয়ল সাম�ীর বত�মান ভাড়ার হার িন��প: 

আইেটম িববরণ বত�মান ভাড়ার হার 

িমলনায়তন এবং সে�লন ক� সরকাির অিফস/সং�া ১৫,০০০/- 

�বসরকাির ও উ�য়ন সহেযাগী �িত�ান ২৫,০০০/- 

��ণী ক� সরকাির অিফস/সং�া ৫,০০০/- 

�বসরকাির ও উ�য়ন সহেযাগী �িত�ান ৭,০০০/- 

অিডও িভ��েয়ল সাম�ী সরকাির অিফস/সং�া ২,০০০/- 

�বসরকাির ও উ�য়ন সহেযাগী �িত�ান ৪,০০০/- 
�হাে�ল ক�/িসট �িশ�ণাথ� (�িত িসট) ৩০০/- 

জন�িতিনিধ ও সরকাির কম �কত�া/কম �চারী ২৫০/- 

জন�িতিনিধ ও সরকাির কম �কত�া/কম �চারী ৬০০/- 
(িভআইিপ) 

 �বসরকাির ও উ�য়ন সহেযাগী �িত�ান ৮০০/- 
(িভআইিপ) 

  

 

এনআইএলিজ’র বজ�� �ব�াপনা: 

বজ�� অপসারণ/�ব�াপনা পিরেবশ �র�ার জ� �বই ����ণ �। এনআইএলিজ �িশ�ণ �িত�ান িহেসেব এ �িত�ান বছর �ািপ িবিভ� িবষেয়র 

উপর �িশ�ণ �দান কের থােক। তাই �িতিনয়ত �িশ�নাথ�গেণর অব�ােনর ফেল �িশ�ণাথ�গেণর কম �কা� ও �িত�ােনর কম �কাে�র মা�েম 

িবিভ� �কার বজ�� জমা হয় যা পিরেবশ �ষেণর কারণ হেত পাের। এসব বজ�� যােত পিরেবেশর �িত করেত না পাের �স জ� এনআইএলিজ এক� 



বজ�� অপসারণ �ক� �াপন কেরেছ। এেত বজ�� অপসারণ �ক� �াপন কেরেছ। এেত বজ��েক িতন� ভােগ ভাগ কের রাখা হয়। অপসারণ �ক� �থেক 

িনিদ �� সমেয় িস� কেপ �ােরশন বজ�� সং�হ কের থােক। 

 

 

 

 

�িশ�ণ ও পরাম�শ � িবভাগ 

 

1.10 COMMITMENT TO STANDARD 

 Training is recognized as one of the major instruments for human resource development. On this premise, 

the government has declared commitment to give priority on training activities to enhance administrative and 

management capacity, augment productivity, establish good governance, alleviate poverty, reduce unemployment 

and achieve balanced, development. Training is being used as one of the important tools to implement the 

national vision as reflected in the various policies, plans and programmes of the government. It is used for 

promotion of administrative efficiency, higher productivity and optimal utilization of human resources for the 

greater welfare of the citizens. For these reasons, government has attached importance for a national training 

policy. 

Local government has been identified as an institution run by the people’s representatives in a particular 

geographical area. These institutions have been established to serve the people at their doorsteps and carry on 

development activities at the local level. For this, there is now every reason to support training as an essential 

input in the development process and to see that it becomes progressively more productive. In Bangladesh, 

training of personnel in local government bodies has become an important task, not only to develop their 

capabilities for discharging responsibilities more effectively but also to make the local government bodies viable 

institutions for development-with the assistance from UND, World Bank, UNICEF, Care Bangladesh, SDC, VSO 

etc. 

 

2.0 TRAINING  

 

2.1 TRAINING NETWORK SYSTEM 

 

 Over the years NILG has succeeded to develop a unique training network system, a considerable part of 
which is decentralized at division, district and upazila levels. 
 

 Though the training system of NILG is planned centrally, support and assistance is obtained from 

divisional, district and upazila administrations to organise and implement different training programmes. So, there 



has been good integration and networking with division, district and upazila administration. Besides, the Institute 

also conducts training courses in collaboration with Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), 

Comilla; Rural Development Academy (RDA), Bogra, Bangladesh Rural Development Training Institute 

(BRDTI), Khadim Nagar, Sylhet; a good number of reputed NGOs and development partners. 

 

2.2 SERVICES OFFERED BY THE INSTITUTE and THE CLIENTELE 
 

 NILG has developed a training system and standardized training programmes for its clientele. Basically, 
NILG conducts sixtypes of training programmes, namely: 

(a) Orientation 
(b) Foundation 
(c) Specialized subject matter 
(d) Refresher 
(e) Training of Trainers (ToT) 
(f) Demand based 
Orientation training for the elected representatives of all local government bodies is conducted by NILG 

immediately after election. NILG organizes specialized training on specific subjects for the elected and official 
functionaries of local government bodies as well as government officials like Directors, Local Government 
(DLG),Chief Excicutive Officers (CEO)/Secretariesof ZilaParishad,Chief Executive Officers of Paurashava, 
UpazilaNirbahi Officers (UNO), Deputy Directors, Local Government (DDLG), Assistant Commissioners ACs 
(Land), Upazila Project Implementation Officers (UPIO), Upazila Office Superintendents (UOS), Taxation 
Officer (TO)andDeputy Taxation Officer (DTO) of City Corporations and Pourashavas,Ward Secretaries of City 
Corporations, etc on a regular basis. It may be noted that refresher courses for both orientation and specialized 
Space organized at NILG headquarter, division, district and upazila levels. 

 

NILG also conducts Training of Trainers (ToT) courses for the training team comprising government 

officials at division and district level i.e. Additional Deputy Commissioners (ADC), Additional District Magistrates 

(ADM), Deputy Directors, Local Government (DDLG), Assistant Directors, Family planning (ADFP), Medical 

Officers, Civil Surgeon’s Office (MOCSO), NGO Officials, and upazila level government officials such as 

UpazilaNirbahi Officers (UNO), Assistant Commissioners (ACs)(Land); Upazila Engineer (UEs), Upazila Project 

Implementation Officer (UPIO), Upazila Agriculture Officer (UAO), Upazila Rural Development Officer 

(URDO), Upazila Social Welfare Officer (USWO), and Upazila Women Affairs Officers (UWAO) for training of 

the elected functionaries and staffs of the Union Parishads of the country. 

 

2.3 MAJOR ISSUES AND THEMES 

 

 Historical background of local government in Bangladesh, present and future; 
 Local Government Acts, Ordinances, Rules, Regulations and Circulars; 
 Local government finance including taxation, budgeting, accounting, auditing etc. 
 PPA, 2006 and PPR 2008; 
 Project formulation, implementation and evaluation;  
 Office and personnel management; 
 Local level planning and development; 



 Gender equality and mainstreaming; 
 Environment and disaster management; 
 Judicial matters, Gram Adalat, law and order; 
 Developmental subjects, particularly in the aspect of  PRSP/ PRS and MDGs; 
 Government policies and guidelines; 
 Computer office applications(MS Word, MS. Excel, Access, Power point);  
 Child right, birth and death registration, child marriage and dowry prohibition; Law of inheritance (Muslim 

and Hindu), relevant sections of the Penal Code, Criminal Procedure Code related to local government etc. 
 Anti-corruption and anti-smuggling laws etc. 
 Good governance; 
 Relation with NBDs and NGOs;  
 Fundamental rights and human rights; 
 Health and nutrition, sanitation, safe water supply, hygiene promotion  and family planning; 
 Compulsory primary education; 
 Safety nets for vulnerable groups; 
 Poverty  alleviation; 
 Coordination; 
 Accountability and transparency in  local governance; 
 Role of LGIs for anti-terrorism activities; 
 Social safety net programmes; 
 Adult literacy and eradication of illiteracy, quality education. 
 

 

2.4 Training Strategy 
  

The training programs are generally designed and organized in a manner consistent with the need and job 

relevancy of the participants. Emphasis is given on participatory method along with 

 

- lecture and discussions; 

- group discussions; 

- exercise; 

- simulation game; 

- structured experience; 

- demonstration; 

- brain-storming; 

- role playing; 

- syndicate session; 

- case studies; 

- video shows; 

- multimedia presentation; 

- Field visits, etc. 
 

NILG prepares session guides for trainers/facilitators in order to ensure quality of training and also 

training manuals for UpazilaParishad, Union Parishads, Pourshavas and City Corporations, which are widely used 



by both trainers/facilitators, participants, researchers

students etc. 

 NILG has developed and standardized training materials for all types of training. These training materials 

have been developed over the period through field testing and continuous feedb

training materials have been modified in training manuals and are made available to the trainees of different 

courses. 

 
 

2.5 Training Activities (Last Five Years):
 

Year 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019
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2015 229 14172 
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3.0 2018-19 Programs 

 Under Revenue Budget 
 

Sl 

No 

Training Title No of 

Course 

Duration Level of participants No. of 

Participants  

1.  Training of Trainers (ToT)  26 2 days Upazila Resource Team 866 

2. Union Parishad Administration 

Orientation Course (Upazila 

Level) 

413 3 days Union Parishad Chairmen 

and Members (Newly 

elected) 

16742 

3. Role of Village Polices in 

Maintaining Law and Orders 

(Upazila Administration) 

20 3 days Union Parishad Village 

Polices 

740 

5. Foundation Training Course 4 30 days Newly appointed Secretary 

of Union Parishads 

160 

6. Pourashava Administration 

Orientation Course   

26 3 days Pourashava Councilors  920 

7. ZilaParishad Administration 

Orientation Course   

8 1 day Members of ZilaParishad 355 

8. City Corporation Administration 

Orientation Course   

7 2 days City Corporation 

Councilors  

221 

9. Administration and Financial 

Management Course for UP 

Assistant Accountants-cum-

Computer Operator 

5 3 days UP Assistant Accountants-

cum-Computer Operator 

168 

10 ToT Course on UP Financial 

Management 

1 2 days NILG Officers 18 

11 Horizontal-learning Study Tour 

(National) 

3 3 days Union Parishad Secretary, 

Chairmen 

85 

12 Horizontal-learning Study Tour 

(International) 

1 10 days LGD, NILG Officers 5 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 Internal Course  

12. In House Training (as per 

instruction of Ministry of Public 

Administration) 

32 1 day Officers and Staff of NILG 883 

13 Seminar/ Workshop 3 1 day NILG Officers along with 

other local government 

stakeholders 

159 

 

Supported by SPGP 

 

Sl 

No 

Training Title No of 

Course 

Duration Level of participants No. of 

Participants  

 

1.  Training on Pourashava 

Activities Monitoring 

4 2 days Mayor, Councilor, 

Engineer, Secretary  

84 

 

Supported by UNICEF 

 

Sl 

No 

Training Title No of 

Course 

Duration Level of participants No. of 

Participants  

 

1.  Sensitization Workshop on 

Strengthening local government 

through increasing citizen 

participation and changing the 

social behavior pattern at 

Upazila level 

8 1 day Elected Public 

Representatives and 

Officers 

604 

2 Sensitization Workshop on 

Strengthening local government 

through increasing citizen 

participation and changing the 

social behavior pattern at 

Divisional level 

6 1 day Divisional level Officers 

and other stakeholders 

------- 

 

 



 

 

Supported by CRD 

 

Sl 

No 

Training Title No of 

Course 

Duration Level of participants No. of 

Participants  

 

1.  Budget and Financial 

Management Course for City 

Corporations 

2 2 days Officers of different City 

Corporations 

71 

 

 

Supported by Helvetas-Sharique 

 

Sl 

No 

Training Title No of 

Course 

Duration Level of participants No. of 

Participants  

 

1.  ToT on UP Five Year Planning 1 4 days Pourashava Mayor and UP 

chairmen 

17 

2 Monitoring Course on UP 

Standing Committee 

implemented by BRDB 

15 1 day UP Chairman and Members 350 

3 Monitoring Course on UP Roles 

and Responsibilities 

implemented by BRDB 

7 3 days UP Chairman and Members 157 

4 UP Administration and 

Management Course 

implemented by BRDB 

1 2 days UP Chairman  22 

5 ToT for BRDB Officers at 

District level 

6 4 days BRDB Officers 105 

6 ToT for Upazila Resource Team 

(URT) 

7 2 days URT Members 170 

 

 



 

Supported by C4C 
 

Sl 

No 

Training Title No of 

Course 

Duration Level of participants No. of 

Participants  

1.  Training on Public Financial 

Management in City 

Corporations 

1 4 days Officers of NILG and City 

Corporations 

30 

 

Supported by UICDP 
 

Sl 

No 

Training Title No of 

Course 

Duration Level of participants No. of 

Participants  

 

1.  ToT training on Formulating 

UpazilaFive Years and One Year 

Plans 

1 3 days NILG Officers 8 

 
 
 

 

Supported by UNDP 
 
 

Sl 
No 

Training Title No of 
Course 

Duration Level of participants No. of 
Participants  
 

1 Refresher’s Course on Village 
Court (Activating Village Court 
Project) 

14 3 days DTP Members 273 

2 Basic ToT on Village Court 
(Activating Village Court 
Project) 

2 2 days DDLG, UNO 47 

3 ToT on inclusion of SDGs and 
Climate Change issues in the 
Upazila and UP planning 
(EALG Project) 

1 2 days DDLG, UNO, Officers of 
Upazila Line Departments, 
people from EALG project 

48 

4 UP Administration and 
Management Training Course 

4 3 days UP Secretary 164 

5 Leadership Development 
Course for elected Female 
Representatives 

11 2 days Upazila Female Vice-
Chairman, UP Female 
Members for the reserved 
seats  

704 

6 Sensitization Workshop on 
Strengthening local government 
through increasing citizen 
participation and changing the 
social behavior pattern at 
District  level 

17 1 day District level Officers  and 
other stakeholders 

404 



7 ToT Course on SDG and 
Gender Awareness and 
Analysis with Effectiveness and 
Accountability 

3 4 days DDLG, UNO, Upazila 
Family Planning Officer, 
Upazila Women Affairs 
Officer, Upazila Social 
Welfare Officer, Upazila 
Agricultural Officer, Upazila 
Secondary Education 
Officer, Upazila Youth 
Development Officer 

106 

8 Training Course on Leadership 
Development in elected Female 
Representatives 

10 2 days Upazila Female Vice-
Chairman, all elected 
Members of UpazilaParishad 

366 

 

Supported by EU 
 

Sl 
No 

Training Title No of 
Course 

Duration Level of participants No. of 
Participants  
 

1 ToT on Strengthening Local 
Government Accountability 

1 3 DDLG, UNO, Assistant 
Commissioner 

46 

 
 

Supported by NSPGI 
 

Sl 
No 

Training Title No of 
Course 

Duration Level of participants No. of 
Participants  
 

1 NSPGI Dissemination 
Workshop 

1 1 Porashava Secretary and 
other staff 

46 

 

Supported by Department of Female Affairs, GoB 
 

Sl 
No 

Training Title No of 
Course 

Duration Level of participants No. of 
Participants  
 

1 Office Management, Computer 
Fundamentals, Gender Equality 
and First Aid Training Course 

4 15 days Information Services 
Officers 

200 

 
 
3.1 Future Programs 

 Taking up training programmes to meet the country-wide training requirements of the 
clientele; 

 Preparation of data bank on various aspects of local government bodies; 
 Training of faculty members of the Institute both at home and abroad; 
 Organizing workshop/ seminar both national and international on problems and issues of 

local government to facilitate national government in formulating policy and guidelines for 
the local government bodies; 

 Collaboration with international and in-country training institutions for exchange visits of 
the faculty members in order to exchange knowledge and expertise; 

 Establishing institutional linkages with similar institutions both at home and abroad; and 
 Construction of an 18 storied new building with modern facilities and training equipment. It 

includes sufficient spaces for seminar, workshop, meeting, conference, training and 
accommodation for participants. It will also have sports and recreation facilities. 



 
3.22019-2020 Program 

 Under Revenue Budget  
 

Sl 

No 

Course Title No of 

Batches 

Duration Participants No. of Participants 

Per 

course 

(person) 

Total 

(person) 

1. Union Parishad Administration 

Orientation Course (Upazila 

Level) 

304 3 days Union Parishad Chairmen and 

Members  

39 11846 

2. Role of Village Polices in 

Maintaining Law and Orders 

(Upazila level) 

55 3 days Union Parishad Village Police 

force member  

40 2200 

3. Union Parishad Administration 

and Financial Management 

Course 

3 3 days Union Parishad Accountant 

cum Computer Operator  

35 105 

4. Foundation Training Course 6 30 days Secretary of Union Parishads 40 240 

5. City Corporation Administration 

Orientation Course   

3 2 days City Corporation Councilors  50 150 

6. Internal Staff capacity 

development training followed by 

the instruction of Ministry of 

Public Administration 

36  1 day Officers and Staff of NILG  95 

7. Seminar/ Workshop (National & 

International level) 

5 1 day Participants from different 

Training Institutes, NGO, 

Development Partners and 

NILG 

40 200 

8. Study Tour of Horizontals 

Learning  

4 3 days Union Parishad Chairmen and 

Secretaries 

25 100 

 

 Supported by different projects 
 

Sl 

No 

Course Title No of 

Batches 

Duration Participants No. of Participants  

Per 

course 

(person) 

Total 

(person) 

1.  Different Trainings, Workshops 

and Seminars 

54 -------- Officers, Staff and Public 

Representatives from 

different levels 

40 2150 

 



 
 

 
  

3.3 Tentative Training Schedule as per approved training Program 
 

Training Program from July 2019 - June 2020 
 

Sl 
N
o 

Course 
Title 

July 
19 

Aug 
19 

Sep 
19 

Oct 
19 

Nov 
19 

Dec 
19 

Jan 20 Feb 
20 

Mar 
20 

Apr 20 May 20 Ju
n 
20 

A) Union 
Parishad 
 

            

1. Union 
Parishad  
Administratio
n Orientation 
Course 
(Upazila 
Level) for 
Union 
Parishad 
Chairmen and 
Members 
 

  30 
Batc
hes 

31 
Batc
hes 

50 
Batc
hes 

50 
Batc
hes 

50 
Batch

es 

  50 
Batches 

47 
Batches 

 

2. Role of Village 
Polices in 
Maintaining 
Law and 
Orders 
(Upazila 
Level) for 
Union 
Parishad 
Village Police 
force member 
  

  10 
Batc
hes 

20 
Batc
hes 

  15 
Batch

es 

  10 
Batches 

  

3. Union 
Parishad  
Administratio
n and 
Financial 
Management 
Course for 
Union 
Parishad 
Accountant 
cum 
Computer 
Operator  
 

      18-20, 
21-23 

1-3     

4. Foundation 
Training 
Course for 
Secretary of 
Union 
Parishads 
 

 19 Aug-23 
Sep 

06 Oct-04 
Nov 

22 Dec-20 Jan  01-31    

 11 Nov-10 
Dec 

27 Jan-25 Feb 

Sl 
N
o 

Course 
Title 

July 
19 

Au
g 
19 

Sep 
19 

Oc
t 
19 

Nov 
19 

Dec 
19 

Jan 
20 

Feb 
20 

Mar 
20 

Apr 20 May 20 Ju
n 
20 

5. Refresher 
course for 
Secretary of 
Union 
Parishads 
 

    4 
Batc
hes 

4 
Batc
hes 

4 
Batch

es 

4 
Batch

es 

4  
Batch

es 

4  
Batches 

4 
Batches 

4 
Ba
tch
es 



B) UpazilaParis
had 

            

6. UpazilaParisha
d  
Administratio
n Orientation 
Course for 
UpazilaParisha
d Chairmen 
and Members 
 

       4-
6(2b) 
11-

13(2b) 
18-

20(2b) 
25-

27(1b) 

10-
12(2b) 
17-
19(2b) 
24-
26(2b) 
28-
30(2b) 

7-9(2b) 
14-16(2b) 
21-23(2b) 

  

C) ZilaParishad Training Completed 
D) Paurashava Training Completed 
E) City 

Corporation  
 

            

7. City 
Corporation 
Administratio
n Orientation 
Course for 
City 
Corporation 
Councilors 
 

   2-3 13-14 11-12       

F) Internal Staff 
capacity 
development 
Course  
 

            

8 Internal Staff 
capacity 
development 
training 
followed by 
the instruction 
of Ministry of 
Public 
Administratio
n for Officers 
and Staff of 
NILG 
 

28,
29,
30 
(3b
) 

5,6
,9 

(3b
) 

1,3,5 
(3b) 

6,13,
20 

(3b) 

9,16,
23 

(3b) 

14,21,28 
(3b) 

11,15,
28 

(3b) 

15,22,
29 

(3b) 

7,14,
21 

(3b) 

7,14,2
1 

(3b) 

9,1
2,1
9 

(3b
) 

2,9,16 
(3b) 

G) Seminar/Wor
kshop/ Study 
Tour and 
Others  
 

            

9 Seminar 
/Workshop 
(National & 
International 
level) 
 

  18    16   28  14,28 

10 Study Tour of 
Horizontals 
Learning for 
Union 
Parishad 
Chairmen and 
Secretaries 
 

     8-10 2-4 9-11 1-3    

11 Social 
Accountability 
Mechanism 
Workshop 
(Supported 
by P4D) 
 

  19,2
5,30 

7,14,
16 

        

 



Training Program from July 2019 - June 2020 
Sl 
N
o 

Course 
Title 

July 
19 

Au
g 
19 

Sep 
19 

Oct 
19 

Nov 
19 

Dec 19 Jan 20 Feb 
20 

Mar 
20 

Apr 
20 

Ma
y 

20 

Jun 
20 

12 Pourashava 
Tax 
Assessment 
and 
Collection 
(Supported 
by NSPGI) 

   10 
Batc
hes 

9Batc
hes 

       

13 Training for 
District 
Coordinators  
(Supported 
by UICDP) 

9-10            

14 Basic Training 
on 
UpazilaParish
ad and Service 
Delivery 
(Supported 
by UICDP) 

14-
17 
21-
24 

           

15 Follow up 
Training 
(Supported 
by UICDP) 

 26,
29 

4,5,1
1, 

16,1
7, 

23,2
9 

(10b) 

         

16 UNICEF 
Supported 
Training 

   22 Batches    

17 Training 
Impact 
Assessment 

01 July, 2019 To 30 June, 2020 

 

 *note: (2b) meanstwo batches will be organized on the same date. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গেবষণা ও পিরক�না িবভাগ 

 

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট এর গেবষণা ও পিরক�না িবভাগ �ানীয় সরকার �িত�ানস�হ শি�শালীকরেণর লে�� �ানীয় 

সরকার �িত�ান সংি�� িবিভ� িবষেয়র উপর গেবষণা পিরচালনা এবং এ পিত�েনর সােথ স�ৃ� িবিভ� ��ক/�ি�কা �কাশ 

কের থােক। 

জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট  ক�ক পিরচািলত গেবষণার ���স�হ িন��প:  

১. �ানীয় সরকার �িত�ানস�হ শি�শালীকরণ 

২. িনজ� স�দ আহরণ 

৩. আিথ �ক ও �শাসিনক �মতার িবেক�ীকরণ 

৪. অিফস ও আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন 

৫. এসিডিজ এর ল��মা�া অজ�েন �ানীয় সরকার �িত�ানস�েহর করণীয় 

৬. বজ�� �ব�াপনা ও পিরেবশ সংর�ণ 

৭. �েপয় পািন সরবরাহ ও �ািনেটশন 

৮. �সবার আ�িনকায়ন এবং ত�-��ি�র �বহার 

৯. �ানীয় পয �ােয় পিরক�না �নয়ণ ও বা�বায়ন 

 জাতীয় �ানীয় সরকার ইনি��উট এর গেবষণা ও পিরক�না িবভাগ ক�ক ২০১৮-২০১৯ বছের িন�বিণ �ত কায �াবিল স�াদন 

করা হেয়েছ। 

 

ক)  স�িদত গেবষণা 

     ২০১৭-১৮ অথ �বছের �হীত িন�িণ �ত ৬� গেবষণা স�� কের �িতেবদন �ড়া� করা হেয়েছ।  

১)  Effective of Training Program on law and activities of Upazila Parishad 

২) An Impact Assessment of 40 Day Employment Genetration Program of Union 

Parishad 

৩)  A Survey on Training Need Assessment for Upazila Parishad  Functionaries 

৪) Challenges and Prospects of Women Leadership in Urban Local Government: A  

Study on Five City Corporations 

৫) Action Research on Improving Service Delivery of Union Parishad 

৬) বােজট ও পিরক�না �ণয়েন ওয়াড � সভার �িমকা- চার� ইউিনয়ন পিরষেদর উপর এক� সিম�া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

খ)   ��ািবত ও চলমান গেবষণা 
 

     ২০১৭-১৮ অথ �বছের ��ািবত ও �হীত  ২� এবং ২০১৮-১৯ অথ �বছের ��ািবত ও �হীত ১১� গেবষণা �কে�র মাঠ পয �ােয় 

ত�-উপা�  

      সং�েহর কাজ সমা� কের �িতেবদন �ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। 

i) ২০১৭-১৮ অথ �বছের ��ািবত ও �হীত 

 ১) দির� জনেগা�ীেক �াবল�ীকরেণ এক� বািড় এক� খামার কম�িচর �িমকা 

 ২) Problems and Prospects of Service Delivery in City Corporation Ward councilor’s 

office:  

     A Study on Ten Ward Councilors offices of Five Selected City Corporations 

ii) ২০১৮-১৯ অথ �বছের ��ািবত ও �হীত 

১) ইউিনয়ন পিরষেদর ত� অিধকার আইেনর �েয়াগ ও বা�বতা: এক� সিম�া 

২) ই-বজ�� �াব�াপনায় িস� কেপ �ােরশেনর সম�া ও স�াবনা: এক� �কস �ািড 

৩) �া�� ও পিরবার পিরক�না স�িক�ত কায ��ম বা�বায়েন ইউিনয়ন পিরষেদর �িমকা 

৪) ইউিনয়ন পিরষেদর �সবার মান উ�য়েনর লে� এক� �ােয়ািগক গেবষণা 

৫) ইউিনয়ন পিরষেদর �সবার মান উ�য়েন হ�া�রেযা� ম�ণালয়/ িবভেগর কায ��েমর উপর এক� সিম�া 

৬) An Assessment of Internal Revenue Generation and Expenditure of 

Municipalities 

৭) Localizing Sustainable Development Goals (SDG) in Service Delivery of 

Urban Local Government: A study on Selected City Corporations of 

Bangladesh 

৮) The Role of Union Parishad in Building Awareness and Addressing 

Sustainable Developmengoals (2.2, 2.4, 12.8) Regarding Chemical Use in 

Leafy Vegetables at Farm Level: A Study on 10 Selected Union Parishads  

৯) Training Need Assessment of Union Parishad Functionaries  

১০) Financial Management of Local Government in Bangladesh: A Study on 

Paurashsava  

১১) Status of Rural Cooperative Societies of BRDB and Department of   

Cooperatives 

 

      গ)  �কাশনা 
 

i. The Journal of Local Government   ভিলউম ৪২.১ এবং ৪২.২ �কাশ করা হেয়েছ। 

ii. িনউজেলটার ৫ম, ৬�, ৭ম এবং ৮ম সং�া �কাশ করা হেয়েছ। 

iii. ১� �িশ�ণ ক�ােল�ার এবং ১� �িশ�ণ সহািয়কা �কাশ করা হেয়েছ।       

iv. ২০১৬-২০১৭ বছের �হীত ১৬ � গেবষণা এক মলােট ��ক আকাের �কাশ কের। 

             গেবষণা ও পিরক�না িবভাগ ক�ক ২০১৮-২০১৯ বছের স�ািদত কায �াবিলর সিচ� ত� স�িলত �িতেবদন �েয়াজণীয় 

�াব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা। 

 

 

 

            

 

 



 

 

 

 

The Local Government Journal Vol. 42 No. 1 & Vol. 42 No.  

 



 

 

News LettNews Letter 

সং�া- ০৬ 

 



 

 

News Letter 

সং�া- ০৭ 

 

 

 

 

 

 



 

News Letter 

সং�া- ০৮ 

 



 



 

 

 

 



 

4.0 Some Moments of Training Programmes organized by NILG

 

Photograph

Training Programmes organized by NILG 

Photographs of 47th Foundation Course 

 

 

 



Workshop on Upazila Annual Development PlanningWorkshop on Upazila Annual Development Planning 

 

 

ToT on Village Court 

 

 

 

 

 



Meeting with the honourable Minister, Rural Development and the Cooperatives Division

Closing Ceremony of Pourashava Administration Orientation course

 

Meeting with the honourable Minister, Rural Development and the Cooperatives Division

 

 

Closing Ceremony of Pourashava Administration Orientation course

 

 

Meeting with the honourable Minister, Rural Development and the Cooperatives Division 

 

Closing Ceremony of Pourashava Administration Orientation course 



16th December, the Victory day Celebration 

 

Experience-sharing seminar  

 

December, the Victory day Celebration  

 

 



Inaugural Day of Pourashava Administration Orientation Course

Closind Day of Pourashava Administration 

 

 

Inaugural Day of Pourashava Administration Orientation Course 

 

Closind Day of Pourashava Administration Orientation Course 

 

 

 

 

 



Certificate Awarding Ceremony of Orientation Course for ZilaParishad Members

Glimpse of NILG’s 

 

Certificate Awarding Ceremony of Orientation Course for ZilaParishad Members

 

Glimpse of NILG’s Annual Picnic 

 

Certificate Awarding Ceremony of Orientation Course for ZilaParishad Members 

 



Meeting with Development Partners on determining NILG’s Training Strategy

Opening Ceremony of Training Course for 

 

Meeting with Development Partners on determining NILG’s Training Strategy

 

Opening Ceremony of Training Course for UP Information Officers 

 

Meeting with Development Partners on determining NILG’s Training Strategy 

 

 



Photograph with NILG Officers with the Tothyo

Closing Ceremony of Training Course on UP Information Officers

 

Photograph with NILG Officers with the Tothyo-APA Trainees 

Closing Ceremony of Training Course on UP Information Officers 

 

 



ZilaParishad Administration Orientation Course

 

 

ZilaParishad Administration Orientation Course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Launching Ceremony of LG Helpline

 

 

Launching Ceremony of LG Helpline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training under Platforms for Dialogue (P4D) Project

 

ToT on Village Court 

Training under Platforms for Dialogue (P4D) Project 

 

 

 



Workshop on UP Revenue Acceleration: Ways and Challenges

 

City Corporation Administration Orientation Course

 

Workshop on UP Revenue Acceleration: Ways and Challenges 

City Corporation Administration Orientation Course 

 

 



 

ToT on Village Court 

International Workshop on HLP 

 

 



Photograph of 46

 

Photograph of 46th Foundation Course for UP Secretaries 

 

ToT on SDG and Gender Equality 

 

 

 



Training on Leadership Development in Female Elected Representatives

 

 

Training on Leadership Development in Female Elected Representatives

 

Training on Leadership Development in Female Elected Representatives 


