ইননানেশন ডাটানিইস
এনরজও রিষয়ক ব্যুনিা
ক্রম তারিখ
রিষয়
1 08/02/2018 GbwRI welqK ey¨‡iv‡Z dzj MvQ Ges dy‡ji
wLª÷vã
Uc jvwM‡q feb Ges fe‡bi Avw½bv mw¾Z
Kiv|

রসদ্ধান্ত
GbwRI welqK ey¨‡ivi fe‡bi †MB‡Ui `yBcv‡k¦© †Mvjvc dzj MvQ,
fe‡bi Avw½bvq, wfZ‡i Ges fe‡bi Pvi cv‡k¦© dz‡ji Uc jvMv‡bvi
wm×všÍ M„nxZ nq|

িাস্তিায়ন
DccwiPvjK(mvt)/ cÖkvmwbK Kg©KZ©v

DccwiPvjK(mvt)/ cÖkvmwbK Kg©KZ©v

2

ey¨‡ivi fe‡bi cÖwZwU †d¬v‡i †j‡fj b¤^i
jvMv‡bv|

wjd&U& b¤^‡ii mv‡_ wgj †i‡L fe‡bi cÖwZwU †d¬v‡i ‡j‡fj b¤^র
emv‡Z n‡e|

3

wjd‡Ui fvlv cwieZ©b Kiv|

wjd&‡Ui †fZ‡i Af¨_©bv Rv‡bvi fvlv Bs‡iRxi cwie‡Z© evsjvq DccwiPvjK(mvt)/ cÖkvmwbK Kg©KZ©v
Kivi wm×všÍ M„nxZ nq|

4

wewìs g¨v‡bR‡g›U|

KwgwUi AvnevqK
GbwRI welqK ey¨‡ivi bZzb wewìs g¨v‡bR‡g›U Kivi Rb¨
05(cuvP) m`m¨ wewkó wb‡¤œv³ GKwU KwgwU MVb Kivi wm×všÍ
M„nxZ nqt
K) DccwiPvjK (mvt) - AvnevqK
L) GmvBb‡g›U Awdmvi-3 - m`m¨
M) cÖkvmwbK Kg©KZ©v - m`m¨
N) ‡Uwj‡dvb Acv‡iUi Kvg wiwmt - m`m¨
O) mnKvix cwiPvjK-2 - m`m¨-mwPe

5

cwiPvjK (cÖKí-2)/ DccwiPvjK(mvt

‡mev mnRxKi‡Yj Rb¨ Kg©kvjv
msµvšÍ

GbwRI welqK ey¨‡ivi we`¨gvb ‡mevmg~‡ni g‡a¨ B‡Zvc~‡e© GdwW-6
mnwRKiY Kiv nq| GiB avivevwnZKZvq GwcG-Gi AvIZvq
AbjvB‡b GKwU †mev cÖ`vb Ges wZbwU †mev mnwRKiY msµvšÍ
KwgwUi MZ 11/01/2018 Zvwi‡Li wm×všÍ Abyhvqx wb‡¤œv³ PviwU
†mev mnwRKi‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv nqt

২৯/০৩/২০১৮ এনরজও রিষয়ক ব্যুনিানত ফুল গাছ এিং ফুনলি
টপ
রিস্টাব্দ
লারগনয় েিন এিং েিননি আরিনা সরিত
কিা।

1| Gdwm-1 msµvšÍ Av‡e`b AbjvB‡bi gva¨‡g MÖnY Ges wb®úwË
msµvšÍ
2| AwWU msµvšÍ Kvh©µg `ªæZZg mg‡qi g‡a¨ m¤úbœ Kivi wbwgË B‡gB‡ji gva¨‡g PvwnZ Z_¨vw`i e¨vL¨v Ges Reve wb®úwË msµvšÍ
3| GdwW-9t ÔGbÕ wfmvi AbygwZ Ges wb‡qvMcÎ mZ¨vqb msµvšÍ
hveZxq Kvh©µg B-‡gB‡ji gva¨‡g mswkøó ms¯’vi wbKU †cÖiY msµvšÍ
4| cÖKí mswkøó mKj cÖKvi Aby‡gv`bcÎ I PvwnZ Z_¨vw` mswkøó
ms¯’vi wbKU B-‡gB‡ji gva¨‡g †cÖiY I Reve MÖnY msµvšÍ
উপপরিচালক(সাাঃ)/ প্রশাসরনক কমেকতো
এনরজও রিষয়ক ব্যুনিাি েিননি গগইনটি দুইপানবে গগালাপ ফুল গাছ,
েিননি আরিনায়, রেতনি এিং েিননি চাি পানবে ফুনলি টপ লাগাননাি
রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

6
প্রনতুক শাখায় ইন্টািকম লাইন সংন াগ
প্রদান

7

ব্যুনিাি কমেকতো/কমেচািীনদি সানথ গ াগান াগ সহজ কিাি রনরমত্ত
প্রনতুক শাখায় ইন্টািকম লাইন সংন াগ প্রদান কিাি রসদ্ধান্ত গৃহরত হয়।

উপপরিচালক(সাাঃ)/ প্রশাসরনক কমেকতো

8

রডরজটাল হারজিা রসনস্টম চালু কিা

ব্যুনিাি অরিস গগইনট কমেকতো/কমেচািীনদি রডরজটাল হারজিা রসনস্টম
চালু কিাি রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

9

প্রকল্প অনুনমাদননি পূনি ে মন্ত্রণালনয়ি মতামনতি
পত্রসমূহ ই-গমইনলি মাধ্যনম গপ্রিণ

ব্যুনিানত দারখলকৃত প্রকল্পসমূহ অনুনমাদননি পূনি ে মন্ত্রণালনয়ি মতামনতি প্রকনল্পি সানথ সংরিষ্ট সকল কমেকতো/
পত্রসমূহ ই-গমইনলি মাধ্যনম মন্ত্রণালনয় গপ্রিনণি রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
কমেচািী

10

এসরডরজ িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তথ্যারদ এিরড-৬এি গ নকান একটি কলানম অন্তর্ভেক্তকিণ

এনরজওসমূহ কর্তেক দারখলকৃত এিরড-৬ প্রকনল্পি গ নকান একটি কলানম প্রকনল্পি সানথ সংরিষ্ট সকল কমেকতো/
এসরডরজ িাস্তিায়ন সংক্রান্ত তথ্যারদ অন্তর্ভেক্তকিনণি রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
কমেচািী

11 ২5/০4/২০১৮
রিস্টাব্দ

এনরজও রিষয়ক ব্যুনিা েিননি ছানদ ফুল িাগান
এিং রিরেন্ন িল গাছ লাগাননা।

উপপরিচালক(সাাঃ)/ প্রশাসরনক কমেকতো
ব্যুনিাি েিননি ছানদ ফুল িাগান এিং রিরেন্ন িল গাছ লাগাননা হনল
রননচি গলািগুনলানত তাপমাত্রা কনম আসনি মনমে করমটিি সকনল একমত
গপাষণ কনিন। এই জন্য েিননি ছানদ রিরেন্ন জানতি ফুল িাগান এিং
িল গাছ লাগাননাি রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

12

ব্যুনিাি Facebook-এ এসরডরজ
রিষয়ক কা েক্রম প্রদশেন কিা

এরপএ িাস্তিায়ননি লনযু এনরজওসমূহ কর্তেক এসরডরজ িাস্তিায়ন
সম্পরকেত কা েক্রম সিাসরি মরনটরিং কিাি জন্য ব্যুনিাি
Facebook-এ প্রদশেন কিাি রিষনয় রসদ্ধান্ত
গৃহীত হয়।

13

অনুনমাদন ও অথ েছানেি পত্রসমূহ e-mail-এি এনরজও রিষয়ক ব্যুনিা কর্তেক জািীকৃত অনুনমাদন ও অথ েছাে সম্পরকেত
মাধ্যনম এনরজওনদি রনকট গপ্রিণ কিা
পত্রসমূহ e-mail-এি মাধ্যনম এনরজওনদি রনকট গপ্রিনণি রসদ্ধান্ত
গৃহীত হয়।

সকল শাখা কমেকতো

14

এনরজও রিষয়ক ব্যুনিানক Disable
Personal গেন্ডলী কিাি জন্য ব্যুনিাি
েিননি ৩য়, ৪থ ে ও ৫ম তলায় এিং করিনডানি
কানপেট িসাননা।

উপপরিচালক(সাাঃ)/ প্রশাসরনক কমেকতো

এনরজও রিষয়ক ব্যুনিানত প্ররতরদন অননক রডজএুািল্ড গলাক আসাাওয়া কনি। ব্যুনিানক Disable Personal গেন্ডলী কিাি জন্য
ব্যুনিাি েিননি ৩য়, ৪থ ে ও ৫ম তলায় এিং করিনডানি কানপেট িসাননাি
রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপপরিচালক(সাাঃ)/ প্রশাসরনক কমেকতো

গপ্রাগ্রামাি

15

ব্যুনিানত ইননানেশন সংক্রান্ত গ সকল
রসদ্ধান্ত/কা েক্রম গ্রহণ কিা হনয়নছ গসগুরলি
রিষনয় একটি ডাটানিজ ততিী কনি ব্যুনিাি
ওনয়িসাইনট প্রদশেন কিা।

ব্যুনিানত ইননানেশন সংক্রান্ত গ সকল রসদ্ধান্ত/কা েক্রম গ্রহণ কিা হনয়নছ
গসগুরলি রিষনয় একটি ডাটানিজ ততিী কনি ব্যুনিাি ওনয়িসাইনট প্রদশেন
কিাি জন্য সহকািী পরিচালক জনাি সামছুরিন মুন্না এিং গপ্রাগ্রামাি
জনাি িরকি হাসান-গক দারয়ত্ব গদয়াি রিষনয় রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গপ্রাগ্রামাি/সহকািী পরিচালক-১

