
প ী উ য়েন সানালী
সাপান

বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড 
প ী ভবন 

৫ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫ 
া ািমং শাখা

স য় ক ন ভিব ত
গ ন

১৫ লাই, ২০১৮ তািরখ অ ি ত ইেনােভশন কিম র সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ হাসা ল ইসলাম এনিডিস 
 পিরচালক

সভার তািরখ ১৫ লাই, ২০১৮
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘ কা

ান পিরচালক ( শাসন) মেহাদেয়র অিফস ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’ । 
সভাপিত মেহাদয় সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভায় আেলাচনাে  িনে া  িস া  হীত হয়-

মম আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
০১ ২০১৮-১৯ অথ 

বছেরর মাঠ পযােয় 
ইেনােভশন 
কায েমর অ গিত 
জানার লে  
িনধািরত ছেক ত  
আনয়ন িবষেয় 
আেলাচনা ও 

পািরশ হণ। 

ইেনােভশন িবষেয় আেলাচনায় 
উপপিরচালক ( া ািমং) জানান 
য, মাঠ পযােয় ইেনােভশন 

কায েমর অ গিত জানার জ  
ারক নং- ৩৫ তািরখঃ ২৮ ম, 

২০১৮ েল প  রণ করা হেয়েছ। 
ইেতামে  ২২  জলা হেত তােদর 
ইেনােভশন কায েমর ত  পাওয়া 
গেছ। অবিশ  জলা েলা হেত 

ত  আনয়েনর জ  কিম র 
সদ গণ সংি  জলার 
উপপিরচালকগেণর সােথ যাগােযাগ 
করেল সহেজই অবিশ  জলাস হ 
থেক ত  আনা যােব ।

সভাপিত মেহাদয় য সকল জলা 
হেত এখনও ত  পাওয়া যায়িন 
তােদরেক আইিডয়া পাঠােনার জ  
এক  তািগদ প  দয়ার িবষেয় 
আেলাচনা কেরন।  

১. কিম র সদ গণ িনে া ভােব ত  
আনয়েনর িবষেয় সংি  জলা 
দ র েলার সােথ কথা বলেবন-

ম পদবী িবভাগ
১. পিরচালক 

(িসিসএম)
রং র

২. উপপিরচালক 
(পিরক না)

চ াম, 
রাজশাহী

৩. উপ ক  
পিরচালক 
(ইেরসেপা) 

ময়মনিসংহ, 
িসেলট

৪. উপপিরচালক 
( া ািমং)

ঢাকা, লনা

৫. সহকারী 
পিরচালক 
(পদািবক)

বিরশাল

িবআরিডিব’র মিনটিরং কমকতা িহেসেব 
দািয়  া  কমকতােদর তােদর 
দািয় া  জলা অ যায়ী ইেনােভশন 
আইিডয়া রেণর িবষেয় তাগাদা িদেবন।
২. য সকল জলা হেত এখনও ত  
পাওয়া যায়িন তােদর আইিডয়া পাঠােনার 
জ  এক  তািগদ প  িদেত হেব। 

ইেনােভশন 
কিম

১



০২ ১। মাঠ পযােয়র 
কমকতােদর িহত 
ইেনােভশন 
আইিডয়া 
বা বায়ন, বােজট 
বরা   ২। 
Mentor 
( ম র) এবং 
Mentee 
( মি ) িনবাচন 
িবষেয় আেলাচনা ও 

পািরশ হণ 

১। মাঠ পযােয়র কমকতােদর িহত 
ইেনােভশন আইিডয়া বা বায়ন 
িবষেয় উপপিরচালক ( া ািমং) 
জানান য, মাঠ পযােয়র ২জন 
কমকতােক অথ বরাে র জ  
মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন 
পাওয়া গেছ। ২জন কমকতার 
কমরত জলা/উপেজলায়     অথ 

রেণর জ  পিরচালক (অথ) 
মেহাদয় বরাবর নিথ রণ করা 
হেয়েছ।
২। ন ন কের মাঠ পযায় থেক য 
সকল আইিডয়া পাওয়া যাে  স 
আইিডয়ার ওপর িভি  কের 
 Mentor ( ম র) এবং 
Mentee ( মি ) িনবাচন করা 
যেত পাের মেম আেলাচনা হয়।  

১। পিরচালক (অথ) মাঠ পযােয়র ২জন 
কমকতার কমরত জলা/উপেজলায় 
বরা ত অথ রেণর িবষেয় ব া 
িনেবন।  
২। হালনাগাদ ত স হ আনয়েনর পর 

িহত ইেনােভশন আইিডয়ার উপর 
িভি  কের Mentor ( ম র) 
এবং Mentee ( মি ) 
িনবাচন করেত হেব।

পিরচালক 
(অথ),

ইেনােভশন 
কিম

০৩ িবআরিডিবর ই-
ইেনােভশন 
রাড াপ বা বায়ন 

পিরক নার 
অ গিত ও পািরশ 

হণ

ই-সািভস রাড ােপর আওতায় 
৫  িসে েমর মে  e-
Beneficiaries 
Management 
System এর জ  নরায় 
জ রী িভি েত EOI িব ি  

কােশর িবষেয় মহাপিরচালক 
মেহাদয় ক ক িনেদশনা পাওয়া 
গেছ মেম উপপিরচালক 

( া ািমং) জানান। সভায় পরবত  
করণীয় িবষেয় আেলাচনা হয়।

ততম সমেয়র মে  EOI কােশর 
িবষেয় ব া িনেত হেব।  

উপপিরচালক 
( া ািমং)

০৪ ই-ফাইিলং 
বা বায়ন িবষেয় 
আেলাচনা

ই-ফাইিলং বা বায়ন িবষেয় 
আেলাচনায় উপপিরচালক 
( া ািমং) জানান য, গত ৩-৪ 

ন, ২০১৮ ই-ফাইিলং িবষয়ক 
২িদন াপী িরে সাস কােসর 
আেয়াজন করা হেয়েছ। বিশরভাগ 
শাখা তােদর িচ প  ই-ফাইেল 

রণ করেছ। তেব িক  িক  শাখা 
হেত এখনও হাড ফাইল রণ করা 
হয় মেম সভায় জানােনা হয়। ১-৩০ 

ন ই-ফাইল অ গিতর িতেবদেন 
িবআরিডিব’র অব ান ১৫তম। 
সভাপিত মেহাদয় এ িবষেয় জানান, 
সবাইেক আবি কভােব ই-ফাইেল 
কাজ করেত হেব। তাহেল 
িবআরিডিব’র অব ান থমিদেক 
থাকেব।         

িবআরিডিব’র সকল শাখায়     
আবি কভােব ই-ফাইেল কাজ করেত 
হেব। যসব ে  ই-ফাইেল প  রণ 
স ব সসব ে  আবি কভােব 
হাডকিপর মা েম কান িস া  দয়া 
যােবনা। 

উপপিরচালক 
( া ািমং) 

২



০৫ সবা সহজীকরণ 
বা বায়ন িবষেয় 
অ গিত আেলাচনা 
ও পািরশ দান

১। এ আই এর SPS ম থেক 
SPS এর এক  মিডউল সং হ 
করেল িবষয় েলা আেরা সহজতর 
হেব মেম আেলাচনা হয়।
২। অিভ  ঋণ নীিতমালা গঠেনর 
িবষেয় অ গিত সভায় আেলাচনা 
হয়। 

১। এ আই থেক SPS এর এক  
মিডউল সং হ করেত হেব।
২। অিত ত অিভ  ঋণ নীিতমালার 
খসড়া ত বক তা উপ াপেনর জ  
সংি  কিম েক অ েরাধ জানােনা হয়। 

পিরচালক 
(সেরজিমন), 
উপপিরচালক 

(ঋণ), উপ ক  
পিরচালক 
(ইেরসেপা), 

সহকারী 
পিরচালক 
(পদািবক)

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

 

মাঃ হাসা ল ইসলাম এনিডিস 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৪১১.০৬.০৯৭.১৮.৫৩ তািরখ: 
১৮ লাই ২০১৮

৩ াবণ ১৪২৫

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব া হণােথ: 
১) পিরচালক, অথ ও িহসাব িবভাগ, িবআরিডিব, ঢাকা। 
২) পিরচালক (অিতির  দািয় ), সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অ িবভাগ, িবআরিডিব, ঢাকা। 
৩) উপপিরচালক, পিরক না শাখা, িবআরিডিব, ঢাকা। 
৪) উপ ক  পিরচালক (ইেরসেপা), িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালেকর একা  সিচব, মহাপিরচালেকর দ র, িবআরিডিব, ঢাকা। 
৬) সহকারী পিরচালক (পদািবক), িবআরিডিব, ঢাকা।

 

নাজনীন খানম 
উপপিরচালক

৩


