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সভাপিত মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস 
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৬ ন/২০১৯ ি :
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান পিরচালক ( শাসন) এর অিফস ক
উপি িত পিরিশ -ক ।
সভাপিত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। েত িবগত সভার পািরশস হ িনেয় পযােলাচনা করা
হয় এবং  িবআরিডিব’র  ২০১৯-২০২০ অথবছেরর বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়েনর লে  িতিন সকেলর িনকট
গঠন লক পরামশ ত াশা কেরন।  স মাতােবক আেলাচনাে  িনে া  িস া  হীত হয়-

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
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িবআরিডিব’র 
২০১৯-২০২০ 
অথবছেরর বািষক 
উ াবন কমপিরক না 

ণয়ন, অ েমাদন ও 
রণ।

২০১৯-২০২০ অথবছেরর 
বািষক উ াবন 
কমপিরক না ণয়েনর 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
করা হয়। সভায় 
উপপিরচালক ( া ািমং) 
জানান য, সংি  
অংশীজনেদর সােথ 
আেলাচনা েম ২০১৯-২০২০ 
অথবছেরর বািষক উ াবন 
কমপিরক না’র এক  ন ন 
কাঠােমা ত করা হেয়েছ। 
সভায় আেরা জানােনা হয় 
য, এ কমপিরক না 
৩০/০৬/২০১৯ তািরেখর 
মে  ণয়ন ও তা রণ 
করেত পারেল চেকর মান 
িহেসেব মাট ৮ ন র পাওয়া 
স ব হেব। 
উ াবন কমপিরক নার য 

মওয়াক  করা হেয়েছ 
তার বিশর ভাগই 
ম ীপিরষদ িবভাগ ও 
পউসিব থেক িনিদ  কের 
দয়া হেয়েছ।
সভায় জানােনা হয় য, এ 
বছর ইেনােভশন খােত কাড 
অ যায়ী ১০ ল  টাকা 
বােজট বরা  রাখা হেয়েছ।
উ াবনী উে েগর তািলকা 
চেয় ইেতামে  মাঠ 
পযােয় ও সদর দ র পযােয় 

রণ করা হেয়েছ।
এক  িডিজটাল সবা 
িহেসেব কান েক নয়া 
যেত পাের স িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

িনধািরত সমেয়র মে  অথাৎ 
২৭/০৬/২০১৯ তািরেখর মে  
২০১৯-২০২০ উ াবনী 
কমপিরক না ত বক তা 
অ েমাদেনর জ  মহাপিরচালক 
মেহাদয় বরাবর উপ াপেনর 
িস া  হয়।
বাজেট পযা  বরাে র জ  অথ 
িবভাগ বরাবর নাট রেণর 
িস া  হয়।
১৮/০৭/২০১৯ তািরেখর পর 
উ াবনী তািলকা যাচাই-
বাছাইেয়র কাজ করা হেব।
পরবত  সভায় িডিজটাল সবা 
িচি ত করার িবষেয় িব ািরত 
আেলাচনার মা েম তা 
বাছাইেয়র িস া  হয়।
উ াবনী কমপিরক না 
অ েমাদন হেয় গেল তা সংি  
দ ের রণ ও ওেয়বসাইেট এর 
িনিদ  সবা বে  আপেলােডর 
িস া  ি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। 
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মাঃ হাসা ল ইসলাম,এনিডিস 
পিরচালক

ারক ন র: ৪৭.৬২.০০০০.৪১১.০৬.০৯৭.১৮.১৮৩ তািরখ: 
৩০ ন ২০১৯

১৬ আষাঢ ়১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (অথ), িবআরিডিব, ঢাকা।
২) পিরচালক (িসিসএম), িবআরিডিব, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক (ঋণ), িবআরিডিব, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক (পিরক না), িবআরিডিব, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, া ািমং শাখা, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (ইেনােভশন সবাব  এ আপেলােডর অ েরাধসহ)। 
৬) উপপিরচালক (মােক ং), িবআরিডিব, ঢাকা।
৭) সহকারী পিরচালক (পদািবক), িবআরিডিব, ঢাকা।

 

নাজনীন খানম 
উপপিরচালক
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