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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

স্থানীয় যকায,ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয় 

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুবি (আইবটি) ইউবনট 
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বফলয়: ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ এফাং এবফবাদগয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূদয ফাবল িক ইদনাদবন কভ িবযকল্পনা 

২০১৮-১৯ ম িাদরাচনা বায কাম িবফফযণী। 

 

বাবত : জনাফ এস. এম. গ োলোম ফোরুক, বচফ , ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ। 
 

বায তাবযখ ও ভয় : ৭ আগস্ট, ২০১৮ তাবযখ যযাজ ভঙ্গরফায কার ১০:০০ ঘটিকা। 

 

বায স্থান : ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাদগয বাকক্ষ (বফন নাং: ০৭, কক্ষ নাং: ৬৩৩, 

ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা)। 

 

       বায় উবস্থত কভ িকতিাগদণয তাবরকা বযবষ্ট-ক দয় দ্রষ্টব্য। 

বাবত উবস্থত করদক স্বাগত জাবনদয় বায কাজ রু ক কদযন এফাং বতবন বদস্টভ এনাবরস্টদক এবফবাগ এফাং 

এয আওতাধীন দপ্তয/ াংস্থামূদয ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা,২০১৮-১৯ উস্থাদনয অনুদযাধ জানান।  

 

আদরাচনা: 

১। বদস্টভ এনাবরস্ট জানান যম, এবফবাদগয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায ভদে ল্লী দাবযদ্রয বফদভাচন পাউদেন 

(ববডবফএপ) দত ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা, ২০১৮-১৯ াওয়া মায়বন। 

২। এযয ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগবত মূল্যায়ন কাঠাদভা, ২০১৮-২০১৯ এয ফবণ িত ছদকয 

যপ্রবক্ষদত আদরাচনা রু ক য়। 

 

বফস্তাবযত আদরাচনাদে বনদে ফবণ িত বদ্ধাে গৃীত য় : 

 

১। ভন্ত্রণারয় দত ই-যভইদর ত্র যপ্রযণ এফাং যটবরদপাদন যমাগাদমাগ দেও ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা ২০১৮-১৯ 

মথাভদয় যপ্রযণ না কযায জন্য ল্লী দাবযদ্রয বফদভাচন পাউদেন (ববডবফএপ) এয ব্যফস্থানা বযচারক এফাং উি 

াংস্থায  যপাকার দয়ন্টদক কাযণ দ িাদনায যনাটি প্রদান কযদত দফ। এছাড়া আগাভী ০৮/০৮/২০১৮ বরিঃ তাবযদখয 

ভদে ববডবফএপ এয ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা ২০১৮-১৯ ভন্ত্রণারদয় যপ্রযণ বনবিত কযদত দফ।  

২। ১.২.১ সূচদকয তবাগ রক্ষযভাত্রা অজিদনয জন্য এবফবাগএফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূদয ফাবল িক 

ইদনাদবন কভ িবযকল্পনা ২০১৮-১৯, আগাভী ১২ আগস্ট, ২০১৮ এয ভদে ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগ যপ্রযণ বনবিত 

কযদত দফ। 
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৩। এ বফবাগএফাং এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থামূ স্ব স্ব ফাবল িক উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা ১৬ আগস্ট,২০১৮ এয ভদে 

তথ্য ফাতায়দন প্রকা কযদফ।   

৪। এ বফবাদগয আওতাধীন দপ্তয/ াংস্থামূ আগাভী ৭ কভ িবদফদয ভদে স্ব স্ব াংস্থায উদ্ভাফনী উদযাগ/ধাযণায 

তাবরকা ততবয কদয এবফবাদগ যপ্রযণ কযদফ।  

৫। এ বফবাদগয আওতাধীন দপ্তয/ াংস্থামূ কর্তিক ফাস্তফাবয়ত াইরটিাং উদ্ভাফনী উদযাগমূদয তাবরকা 

২০/০৮/২০১৮ তাবযদখয ভদে এবফবাদগ যপ্রযণ কযদত দফ। 

৬। ৮.১.১ সূচদকয রক্ষযভাত্রা অজিদনয জন্য এটুআই এয বনদদ িনা অনুযণ কদয যভন্টয-যভবন্ট বনফ িাচন কদয 

২০/০৮/২০১৮ তাবযদখয ভদে তাবরকা প্রস্তুত কযদত দফ। 

৭। এ বফবাগ এফাং এয আওতাধীন কর দপ্তয/ াংস্থামূদয তথ্য ফাতায়দন ইদনাদবন কণ িাদযয কর তথ্য 

ারনাগাদকযণ ইদনাদবন বফলয়ক চরভান এফাং ফাস্তফাবয়ত কাম িক্রদভয তথ্যাবদ বন্নদফ কযদত দফ। 

৮। এ বফবাগ দত দাপ্তবযক কর ত্রাবদ দপ্তয/াংস্থা প্রধান এফাং াংবিষ্ট টিদভয যপাকার দয়ন্টদক ই-যভইদর যপ্রযণ 

কযদত দফ।  

          অতিঃয, বায় আয যকান আদরাচয বফলয় না থাকায় বাবত উবস্থত করদক ধন্যফাদ জাবনদয় বায 

ভাবপ্ত যঘালণা কদযন। 

 

স্বাক্ষবযত/- 

০৮/০৮/২০১৮ 

(এস. এম. গ োলোম ফোরুক) 

বচফ  

ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় বফবাগ 


