.

বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড
৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫
া ািমং শাখা
...

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস
পিরচালক
২৭ ম/২০১৯ ি :
বলা ১২.০০ ঘ কা
পিরচালক ( শাসন) এর অিফস ক
পিরিশ -ক
।

সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ
কেরন। েত িবগত সভার পািরশস হ িনেয় পযােলাচনা করা হয় এবং
২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ইেনােভশন কমপিরক নার ল মা া অজেন িতিন সকেলর িনকট গঠন লক পরামশ ত াশা কেরন।
স মাতােবক আেলাচনাে িনে া িস া হীত হয়:
আেলাচ িবষয়
আেলাচনা
িস া
বা বায়নকারী
নং
২০১৮-২০১৯
২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বািষ ক
ল মা া অজেন ত
অথ বছেরর
উ াবন কমপিরক নার বিশর ভাগ পদে প হণ করেত হেব।
বািষ ক উ াবন
ল মা া ইেতামে অিজত হেয়েছ।
০১ কমপিরক নার
ইেনােভশন ম
তেব যসকল িবষেয় ল মা া
অধ বািষ ক অিজত হয়িন তা ত অজেনর িবষেয়
ায়ন
িব ািরত আেলাচনা হয়।

১

.

ই-ফাইিলং

০২

ই-ফাইিলং কায েম ম/২০১৯ি :
পয িরেপােট িবআরিডিব’র অব ান
১৮ তম ােন আেছ। এবং উ
সমেয় ৩০১ প জাির হেয়েছ। ইফাইিলং কায ম আেরা জাড়দার
করার লে হাড ফাইেল প জাির
না কের ই-ফাইিলং এ প জািরর
িবষেয় তািগদপ
রেণর িবষেয়
আেলাচনা করা হয়।

ই-ফাইিলং
কায েম
িবআরিডিব’র
অব ানউ য়েন
হাড ফাইেল
প জাির না কের
ই-ফাইেল
প জািরর উে াগ
িনেত হেব;

প ী এলাকার নাগিরকগণেক ততম
সমেয় সবা দােনর লে সদর
দ েরর সােথ জলাদ রস হেক ইফাইিলং কায েমর আওতায় আনা
হেয়েছ। জলাদ রস েহর ইফাইিলং কায েম সম ািদ
িন পেন এ আই এর পাশাপািশ
া ািমং শাখা থেক সমাধান এবং
িবিভ িদক-িনেদশনা দান করা
হে । এছাড়াও জলা পযােয় এ আই
এর িশ েণর পাশাপািশ ৬৪
জলাদ েরর উপপিরচালক ও ার
অধীন একজন কমকতা/কমচারীসহ
০৪
ােচ মাট ১২৮ জন
কমকতা/কমচারীেক সদর দ ের ইনিথ িবষেয় িশ ণ দান করা
হেয়েছ।

জলা দ েরর
কায ম উ য়েন
তােদর সকল
সম া ত সমাধান
করেত হেব।

বতমােন িবআরিডিব’র ৬৪ জলা
দ র ই-ফাইিলং Live এ কাজ
করেছ। এর মে জয় রহাট, নও া,
পাবনা, শরীয়াত র ইত ািদ
জলাদ রস হ অ ণী িমকা পালন
করেছ। জয় র হােটর সকল
উপেজলা দ রেক Live এ আনার
িবষেয় অ েরাধ জানােনা হেয়েছ।

২

জয় রহাট জলার
সকল উপেজলােক
ততম সমেয়র
Live এ আনার
িবষেয় েয়াজনীয়
ব া হণ করেত
হেব।
পাশাপািশ ইফাইিলং এ
াথিমক পযােয়
যারা ভােলা কাজ
করেছ তােদর
শংসা প দান
করা যেত পাের।

ইেনােভশন ম/
উপপিরচালক
( া ািমং)

.

সবা সহজীকরণ অভ রীণ দায়েদনা রণ সহজীকরণ ও ঋণ
িবতরণ ি য়া সহজীকরণ িবষেয় আবতক
এর
সবা সহজীকরেণর অিফস আেদশ
জািরর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

০৩

ম র/ মি র
ওয়াকশপ
আেয়াজন

০৪

ম র মি র কমশালা আেয়াজেনর
লে যসব ইেনােভটর আইিডয়া
পা েয়েছ তােদর ম থেক
বাছাই ব ক ম র/ মি র তািলকা
সভায় উপ াপন করা হয় (পতাকাখ)।
০২ ( ই) িদন াপী আেয়ািজত
কমশালার স া বােজট এর খসড়া
সভায় উপ াপন করা হয় (সং
পতাকা-গ)। উি িখত খসড়া বােজট
এর িবষেয় সকেল একমত পাষণ
কেরন এবং কমশালার তািরখ
িনধ ারেণর িবষেয় িব ািরত
আেলাচনা হয়।

৩

অভ রীণ দায়েদনা
রণ সহজীকরণ
সং া সবা
সহজীকরেণর
প জাির সং া
সকল কাগজপ
আগামী
১০/০৬/২০১৯
তািরেখ
উপপিরচালক
(মােক ং) ও
সহকারী পিরচালক
(পদািবক)
ইেনােভশন েমর
িনকট দািখল
করেব;
ঋণ িবতরণ ি য়া
সহজীকরণ সং া
সকল কাগজপ
১০/০৬/২০১৯
তািরেখ
উপপিরচালক (ঋণ)
ইেনােভশন েমর
িনকট দািখল
করেবন।

ইেনােভশন ম/
উপপিরচালকশাসন/ঋণ/
মােক ং/ া ািমং
ও
সহকারী পিরচালক
পনশন/পদািবক

িনব ািচত
ম র/ মি র
িবষেয় কােরা ি মত
না থাকায় ত ত
ম র/ মি র
তািলকা, কমশালার
স া বােজট এবং
তািরখ িনধ ারেণর
জ মহাপিরচালক
মেহাদেয়র বরাবের
নিথ উপ াপন
করেত হেব মেম
িস া হয়।
যারা আইিডয়া
পা েয়েছ এবং
কমশালায়
অংশ হণ করেব
তােদর সকলেক
সা িফেকট
দােনর িস া
হয়।

ইেনােভশন ম
ও
উপপিরচালক
( া ািমং)

.

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকল কমকতােদর ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।

মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস
পিরচালক
ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৪১১.০৬.০৯৭.১৮.১৬৪

তািরখ:

১৩ জ

১৪২৬

২৭ ম ২০১৯
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) পিরচালক (অথ ), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) পিরচালক (িসিসএম), িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক (ঋণ), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (পিরক না), িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক (মােক ং), িবআরিডিব, ঢাকা।
৬) সহকারী মইনেট া ইি িনয়ার (আইিস সল),
৭) সহকারী পিরচালক (পদািবক), িবআরিডিব, ঢাকা।

া ািমং শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা।

নাজনীন খানম
উপপিরচালক

৪

