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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

মহাপিরচালেকর কায �ালয় 
 

�ব উ�য়ন অিধদ�র 
 দাির�� িবেমাচন ও ঋণ কম ��চী অিধশাখা

...

সভাপিত
এ �ক এম মিফ�ল ইসলাম 

 পিরচালক (দা. িব. ও ঋণ) ও ইেনােভশন অিফসার, �ব উ�য়ন অিধদ�র, ঢাকা।
সভার তািরখ ১৩ মাচ � ২০২২ ি�.
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা
�ান পিরচালক(দা. িব. ও ঋণ)-এর অিফস ক�, �ব উ�য়ন অিধদ�র, ঢাকা।
উপি�িত উপি�ত সদ�গেণর নােমর তািলকা পিরিশ� “ক” �ত �দখােনা হেয়েছ।
         সভাপিত উপি�ত সকল স�ািনত সদ�েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভাপিত  ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর  ই-গভ��া� ও উ�াবন

কম �পিরক�না এবং এর বা�বায়ন অ�গিত উপ�াপেনর জ� সদ�-সিচবেক আ�ান জানান। সদ�-সিচব �িত� কম ��চেকর অ�গিত সভায়

উপ�াপন কেরন। কম �পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত িবষেয় আেলাচনা এবং �হীত িস�া� িনে� বণ �না করা হেলাঃ

নং ই-গভ��া� ও 
উ�াবন কায ��ম

আেলাচনা িস�া�/�পািরশ বা�বায়ন  

১. উ�াবনী ধারণা 
বা�বায়ন

ক. সদ�-সিচব ইেনােভশন �ম সভায় অবিহত কেরন �য
২০২১-২২ অথ �বছেরর কম �পিরক�না �মাতােবক উ�াবনী ধারণা
১৬/০৩/২০২২ ি�. তািরেখর মে� বা�বায়ন করার িবষয়�
িনধ �ািরত রেয়েছ। চলিত অথ �বছের িনব �ািচত “আয়বধ �ক কম ��িচর
মা�েম �বনারী �িনভ�রকরণ ও নারীর �মতায়ন” শীষ �ক উ�াবন
ধারণা� গাজী�র সদর উপেজলার জাঝর �ােম বা�বায়ন করা
হেয়েছ। জাঝর �ােমর “মাি� �ভােকশনাল �ব সংগঠন”-এর
সভাপিত জাতীয় �ব �র�ার�া� �বনারী জনাব মেনায়ারা
আ�ার �ণ �া‘র সহেয়ািগতায় উ� �ােমর কম ��ম �বনারীেক
আয়বধ �ক কম ��িচেত স�ৃ� কের �িনভ�র করার কায ��ম
বা�বায়ন করা হেয়েছ। উ�াবন ধারণা বা�বায়েনর �িতেবদন
সভায় উপ�াপন করা হয়। উ�াবন ধারণার পাইলট কম ��িচেত- 

জাঝর �ােমর ৫০০� পিরবােরর উপর জিরপ কের ৫৩২
জন কম ��ম �বনারী (১৮-৪৫ বছর বয়সী �বনারী)
িচি�ত কের ডাটােবজ �তরী করা হয়। 
পাইলট কম ��িচেত ১৯৫ জন �বনারীেক আয়বধ �ক
কম ��িচেত স�ৃ� কের নারী �মতায়ন িনি�ত করেত
ল��মা�া িনধ �ারণ করা হয়। অবিশ� ৩৩৭ জন �বনারীর
সােথ �ব সংগেঠেনর মা�েম িনয়িমত �যাগােযাগ �রেখ
পয �ায়�েম আয়বধ �ক কম ��িচেত স�ৃ� করার পিরক�না
রেয়েছ।
কম ��ম �বনারীেদর মে� ৯৪ জন �েব �ই িবিভ� ��েড
�িশ�ণ�া� এবং অিনয়িমত ও িবি��ভােব আয়বধ �ক
কম ��িচর সােথ স�ৃ� িছল।

ক. �বনারীেদর
িনয়িমত আয়বধ �ক
কম ��িচেত
স�ৃ�করেণর
িবষয়� �টকসই
করার লে��
�িবধােভাগীেদর
সােথ িনয়িমত
�যাগােযাগ অ�াহত
রাখেত হেব। 
 
খ. �ভােকশনাল �ব
সংগঠন
এর  মা�েম
ফেলাআপ িম�ং
এবং উঠান �বঠক
অ�াহত রাখেত
হেব। 

ক. উপপিরচালক,
গাজী�র
খ. উপেজলা �ব
উ�য়ন কম �কত�া,
গাজী�র সদর
গ. সভাপিত, মাি�
�ভােকশনাল �ব
সংগঠন, জাঝর,
গাজী�র সদর,
গাজী�র।
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  পাইলট �ক� বা�বায়নকালীন �ব উ�য়ন অিধদ�র
গাজী�র সদর এবং মাি�েভােকশনাল �ব সংগঠেনর
মে�েম ১০১ জন �বনারীেক ��র িশ� (�হাগলা পাতার
�াগ, পট �তির), �সলাই (�পাষাক �তির, �ক, বা�ক,
�ীন ি�ি�ং), ���বসা এবং �িষ িবষয়ক (গাভী
পালন, ছাগল পালন, হ�স-�রগী পালন, পািখ পালন)
�িশ�ণ �দওয়া হয়।
�িশি�ত �বনারীেদর সংগ�ত কের তােদর পিরবার
হেত �িঁজ আহরেণর মা�েম �� �� �ক� �তরী কের
১৯৫ জন �বনারীেক (৬০ জন ��র িশ�, ৪৩ জন
�সলাই, ৫০ জন �� �বসা এবং ৪২ জন �িষিবষয়ক)
িনয়িমতভােব আয়বধ �ক কম ��িচর সােথ স�ৃ� করা হয়,
যােদর মািসক আয় ৫০০০/- �থেক ২০,০০০/- টাকা।
পাইলট �ক�� বা�বায়েনর ফেল �বনারীেদর িনয়িমত
আেয়র �ব�া হেয়েছ এবং পািরবািরক স�লতা �ি�
�পেয়েছ। এলাকায় নারীেদর এক� কম �বলয় এবং কেম �র
পিরেবশ �তির হেয়েছ, পিরবার ও সমােজ নারীর ময �াদা
�ি� �পেয়েছ এবং নারীর �মতায়ন িনি�ত হেয়েছ।

খ. অিধদ�েরর কােজ গিত আনয়ন এবং কােজর মে� ন�ন�
�ি�র জ� ন�ন ন�ন উ�াবন ধারণা �ি� কের বা�বায়ন করেত
হেব বেল সভায় মতামত �কাশ করা হয়।

গ. অবিশ� ৩৩৭
জন �বনারীেক
�িশ�ণ �দান�ব �ক
আয়বধ �ক কম ��িচেত
অ�� �� করার
�েয়াজনীয় �ব�া
িনেত হেব।

 

 

২. �সবা সহিজকরণ ক. চলিত অথ �বছের �সবা সহিজকরেণর আওতায় “�ব ঋেণর
মািসক �িতেবদন সহজীকরণ” কায ��ম বা�বায়ন করা হেয়েছ। 
�সবা সহজীকরেণর িনধ �ািরত ফরেমেট �সবার িব�মান �েসস
�াপ, পিরবিত�ত �েসস �াপ এবং �সবা বা�বায়েনর িজও
১৪/০২/২০২২ তািরেখ জারী করা হেয়েছ।
 
খ. অিধদ�েরর �সবাস�হেক সমেয়র সােথ হালনাগাদ করার জ�
সরকােরর িনধ �ািরত গাইড লাইন অ�সাের �সবা সহজীকরণ
 করার উপর সভায় �র� আেরাপ করা হয়। অিধদ�েরর
�সবাস�হেক পয �ায়�েম সহজীকরেণর লে�� �সবা িনব �াচন এবং
িনব �ািচত �সবার তািলকা অিধদ�েরর ইেনােভশন �েমর িনকট
��রেণর অ�েরাধ জানােনা যায় বেল সভায় মত �কাশ করা হয়।

 -

 

৩. �সবা
 িডিজটাইেজশন

২০২১-২২ অথ �বছের �সবা িডিজটাইেজশেনর আওতায়   “�ব
ঋেণর িডিজটাল পাসবিহ” নােম �াথিমক ভােব সাত�ীরা সদর
এবং �লনার �পসা উপেজলায় বা�বায়ন করা হেয়েছ এবং এ
সং�া� িজও ৩০/১২/২০২১ ি�. তািরেখ জাির করা হেয়েছ। 

 -
 

৪. ইত:�েব � 
বা�বািয়ত
 উ�াবনী ধারণা, 
সহিজ�ত ও
 িডিজলাইজ�ত
 �সবা সং�া�
 পয �ােলাচনা

ইেতা�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা, সহিজ�ত ও 
িডিজলাইজ�ত  �সবা  সং�া�  পয �ােলাচনা সভা  গত
২৫/০৮/২০২১ি�. তািরেখ অ�ি�ত হেয়ছ। 

- -
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৫. ই-নিথর �বহার
 �ি�

ই-নিথর �বহার ৮০% এ উ�ীত করার লে��
মহাপিরচালক (��ড-১) মেহাদয় সকল শাখােক  ১৯/১২/২০২১
তািরেখ জাির�ত পে�র মা�েম িনেদ �শনা �দান কেরন।
�ফ�য়াির ২০২২ মােস ই-নিথর �বহার ৫৪%-এর উ�ীত হেয়েছ।
 

সকল শাখা এবং
মাঠ পয �ােয়র সকল
কায �ালেয়র �মাট
স�ািদত নিথর
৮০%  ই-নিথেত
স��  করার জ�
অ�েরাধ করা হেলা।

সংি�� 
�ফাকাল পেয়�

 

৬. ৪থ � িশ� িব�েবর
 চ�ােল� �মাকােবলায়
 করণীয় িবষেয়
 অবিহতকরণ
 সভা/ কম �শালা
 আেয়াজন

 ৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায় করণীয় 
িবষেয় এ পয �� �ই� অবিহতকরণ সভা/কম �শালা
 অ�ি�ত হেয়েছ। চলিত অথ �বছের এ িবষয়ক আেরা  �ই� সভা/
কম �শালা আেয়াজেনর বা�-বাধকতা রেয়েছ।

অথ �বছেরর অবিশ�
সমেয়র মে� �ই�
সভা/কম �শালা
আেয়াজন করার
জ� অ�েরাধ করা
হেলা।

সংি�� 
�ফাকাল পেয়�

 

৭. ত� বাতায়ন
 হালনাগাদকরণ: 
ক. ত� বাতায়েনর
সকল �সবা ব�
হালনাগাদকরণ: 

ক. ত� বাতায়েনর �সবাব�স�হ িনয়িমত
 হালনাগাদ করা হে�। 
 

ত� বাতায়েনর
সকল �সবাব�
িনয়িমত হালনাগাদ
করেত অ�েরাধ করা
হেলা।
 

সংি�� 
�ফাকাল পেয়�

 

খ. িবিভ� �কাশনা
 ও ত�ািদ ত� 
বাতায়েন �কাশ
 

খ. ইেতামে� িতন� �কাশনা ত� বাতায়েন 
�কাশ করা হেয়েছ। এ মােস �ববাত�া �কাশ করা
 হেব মেম � উপপিরচালক (�কাশনা) সভায় অবিহত  কেরন।  

খ. �ববাত�া
�কােশর পর তা
ত� বাতায়েন
�কাশ করার
অ�েরাধ করা হেলা।

�কাশনা শাখা

 

৮. ই-গভ��া� ও 
উ�াবন কম �পিরক�না
বা�বায়ন: 
ক. কম �পিরক�না
বা�বায়ন সং�া�
�িশ�ণ আেয়াজন

ক. কম �পিরক�না বা�বায়ন িবষেয় চলিত অথ �বছের  ৪�
�িশ�ণ আেয়াজেনর কম �পিরক�না রেয়েছ। মাচ �-২০২২ মােস
“�সবা সহজীকরণ” এবং  “উ�াবনী স�মতা �ি�” িবষয়ক �ই�
�িশ�ণ
 �ক�ীয় মানব স�দ উ�য়ন �ক�, সাভার, 
ঢাকায় আেয়াজেনর পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। 

ক. পিরক�না
মািফক মাচ � ২০২২-
এর মে�ই বিণ �ত
�িশ�ণ �কাস � �ই�
স�� করেত হেব।

সদ�-সিচব
ইেনােভশন �ম

 

 খ. ই-গভ��া�
বা�বায়েনর জ�
বরা��ত অথ � �য়

চলিত অথ �বছের ই-গভ��া� বা�বায়েনর জ� 
৭.০০ ল� বরা� রেয়েছ। বরা��ত অথ � �িশ�ণ
 ও উ�াবন ধারণা বা�বায়ন কােজ �য় হেব।

আিথ �ক িবিধ-িবধান
অ�যায়ী বরা��ত
অথ � �য় করেত
অ�েরাধ করা হেলা।

সদ�-সিচব
ইেনােভশন �ম  

গ. কম �পিরক�না
বা�বায়ন অ�গিত
পয �ােলাচনা সং�া�
সভা আেয়াজন

২০২১-২২ অথ �বছের কম �পিরক�না বা�বায়ন
 অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� ৪� সভা করার 
িবষয় িনধ �ািরত রেয়েছ। ইেতামে� �ই� সভা 
স�� হেয়েছ। 

কম �পিরক�না
অ�যায়ী সভা
আেয়াজন করেত
হেব।

সদ�-সিচব
ইেনােভশন �ম  

 ঘ. কম �পিরক�নার
অধ �বািষ �ক �-��ায়ন
�িতেবদন ম�ণালেয়
��রণ

২০২১-২২ অথ �বছের কম �পিরক�নার অধ �বািষ �ক
 �-��ায়ন �িতেবদন ১৩/০১/২০২২ ি�. 
তািরেখ ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 

-  

 ঙ. �দেশ/িবেদেশ
বা�বািয়ত ��নতম
এক� উে�াগ
পিরদশ �ন

গত ২০/০৯/২০২১ ি�. তািরেখ নরিসংদী সদর
 উপেজলার উপেজলা �ব উ�য়ন কম �কত�া, 
জনাব ��ন নাহার-এর সদর উপেজলার দাসপাড়া
 এবং হািজ�র �ােম বা�বািয়ত “�িশ�েণা�র
 আ�কম �সং�ান�লক �কে� �হেণ পািরবািরক
 �িঁজ আহরেণ সহায়তা �দান” উ�াবন উে�াগ
 সেরজিমেন পিরদশ �ন করা হেয়েছ। 

-  
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       সভাপিত ২০২১-২২ অথ �বছেরর কম �পিরক�না মািফক িনধ �ািরত কায ��মস�হ যথাসমেয় বা�বায়েন সংি�� সকলেক আেরা আ�িরক হওয়ার

জ�  অ�েরাধ জানান। অতঃপর আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

এ �ক এম মিফ�ল ইসলাম 
 

পিরচালক (দা. িব. ও ঋণ) ও ইেনােভশন অিফসার, �ব
উ�য়ন অিধদ�র, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৫১.০০৯.২২.২৮ তািরখ: 
 

২৪ মাচ � ২০২২

১০ �চ� ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) অিতির� সিচব, �শাসন অ�িবভাগ ও চীফ ইেনােভশন অিফসার, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়
 

২) পিরচালক(সকল), �ব উ�য়ন অিধদ�র, ঢাকা।
 

৩) জনাব -----------------------------, সদ�, ইেনােভশন �ম, �ব উ�য়ন অিধদ�র, ঢাকা।
 ৪) সহকারী পিরচালক, আইিস� অিধশাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
৫) স�ট িলিপকার , মহাপিরচালেকর দ�র , �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
 
 

�মাঃ শাহী�র রহমান 
 

উপ-পিরচালক ও সদ�-সিচব ইেনােভশন �ম �ব উ�য়ন
অিধদ�র।


