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সভাপিত েকৗ. খােলদা বগম 
 মহা ব াপক (অপােরশন) (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ২৯/০৬/২০২২ ি :
সভার সময় অপরা  ০২:৩০ ঘ কা।

ান মহা ব াপক (িসএনিজ), আরিপিজিসএল এর দা িরক ক ।
উপি িত পিরিশ -‘ক’

কা ািনরকা ািনর  ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমপ িরক ন াকমপ িরক ন া  ণয়নণয়ন ,  ,  বা বায়নবা বায়ন   ওও  ায় েনরায়েনর  িন িমিন িম   গ তগ ত   েমরেমর
২০২১২০২১--২০২২২০২২  বছ েররবছ েরর  ৫ম৫ম  সভারসভার  কায িববরণীকায িববরণী।।

ইেনােভশন েমর সভায় উপি ত সদ গণেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা
হয়। সভায় উপি ত সদ ে র তািলকা পিরিশ -‘ক’ ত । 

২.০২.০           আেল াচন াঃআেল াচন াঃ

২.১২.১          ৪থ৪থ   সভারসভার  িস ািস া   বা বায়বা বায়   িবষয়কিবষয়ক   আেল াচন াআেল াচন া : :
গত ২৯-০৩-২০২২ ইং তািরখ অ ি ত ইেনােভশন েমর ৪থ সভা অ ি ত হয়। অ কার সভার েত ববত  সভার
িস া  বা বায়ন িনেয় আেলাচনা হয়। সভায় অবিহত করা হয় য, ববত  সভার সব েলা িস া  বা বািয়ত হেয়েছ।
সময়মত িস া  েলা বা বািয়ত হওয়ায় সভায় সে াষ কাশ করা হয় এবং পরবত  সমেয় এভােবই িহত িস া
বা বায়ন হেব বেল আশাবাদ  করা হয়।

২২..২২          ৪থ৪থ   --মািসকমািসক   িত েবদনিত েবদন   এরএর  উ পরউ পর  আেল াচন াআেল াচন া : :
সভায় ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না, ২০২১-২০২২ এর ৪থ মািসক (এি ল- ন, ২০২২) অ গিত িনেয় আেলাচনা
হয় এবং িতেবদন া িরত। িতেবদেনর আেলােক ৪থ মািসক (এি ল- ন, ২০২২) অিজত চক ২২.৫০।  

া িরত িতেবদন  পে াবাংলায় রণ করা যেত পাের।

২২..৩৩         বািষকবািষক   -- ায়নায়ন   িত েবদনিত েবদন   িন েয়িন েয়   আেল াচন াআেল াচন া : :
সভায় জানােনা হয় য, ১৫ই লাই তািরেখর মে  ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না, ২০২১-২০২২ এর - ায়ন

িতেবদন মাণকসহ ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম পে াবাংলার ইেনােভশন ম ও এিপএ ম বরাবর
রণ করেত হেব। এতদ লে  কা ািনর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না, ২০২১-২০২২ এর ায়ন করা হয়।

বািষক ায়েন ৫০ এর মে  মাট অিজত চক ৫০.০। কমপিরক নায় মাট চক অিজত হওয়ায় সভায় সে াষ
কাশ করা হয়। 

িতেবদন  মাণকসহ যথাসমেয় পে াবাংলায় রেণর করা যেত পাের।
১



            
২.৪২.৪           অ াঅ া   আেল াচন াআেল াচন া::

ক) www.ratioenothi.cngrpgcl.com ওেয়ব পাটােলর মা েম কা ািনর সকল দ েরর নিথর িহসাব
আপেলাড হে । িক  এেত ন-২০২২ পয  সমেয়র িহসাব আপেলাড এর েযাগ রেয়েছ। এিদেক ২০২২-২৩ বছেরর
পিরক নােতও নিথর িহসাব অ  রেয়েছ। কােজই পরবত  বছেরর ত  আপেলাড করেত হেল বিণত ওেয়ব পাটাল
আপে ড করেত হেব। সভায় আেরা জানােনা হয় য, ই-নিথ িসে েম গত জা য়ারী-২০২২ হেত এলএনিজ িবভােগ
” িকউরেম  অফ ইনিডিভ য়াল িল াল কনসালেট  ক ” নােম এক  দ র 
হওয়ায় www.ratioenothi.cngrpgcl.com ওেয়ব সাইেট তা  করা েয়াজন।             

             
খ) অ কার সভায় ২০২২-২৩ বছেরর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক নার িবষয়  উ ািপত হয়। ন ন বছেরর
পিরক না িনেয় াপক আেলাচনা েয়াজন িবধায় এ িবষেয় আলাদা এক  সভা আেয়াজেনর িবষেয়  আেরাপ করা
হয়। 

৩.০৩.০           িস ািস া   :
           সভায় িব ািরত আেলাচনার পর িনে া  িস া  হণ করা হয়: 

ম. িস া বা বায়নকারী
৩.১ ই-গভ া  ও উ াবন 

কমপিরক না, ২০২১-২০২২ এর ৪থ 
মািসক (এি ল- ন, ২০২২) 

অ গিত িতেবদন যথা সমেয় 
পে াবাংলায় রণ করেত হেব।

ইেনােভশন কিম ।

৩.২ ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না, ২০২১-২০২২ এর -

ায়ন িতেবদন মাণকসহ 
ক প ীয় অ েমাদন েম 
পে াবাংলার ইেনােভশন ম ও 

এিপএ ম বরাবর রণ করেত 
হেব। 

ইেনােভশন কিম ।

৩.৩ ২০২২-২৩ বছেরর নিথর িহসাব 
দােনর েযাগ রেখ এবং এলএনিজ 

িবভােগর ” িকউরেম  অফ 
ইনিডিভ য়াল িল াল কনসালেট  

ক ” দ র   
কের www.ratioenothi.
cngrpgcl.com ওেয়ব 
পাটাল  আপে ড করেত হেব।

ইেনােভশন কিম ।

৩.৪ ২০২২-২৩ বছেরর ই-গভ া  ও 
উ াবন কমপিরক নার বা বায়ন 
িনেয় ১ম সভা পিব  ঈ ল-
আযহার র পরপর আেয়াজন 
করেত হেব।

ইেনােভশন কিম ।

৪.০৪.০       আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

২



েকৗ. খােলদা বগম 
মহা ব াপক (অপােরশন) (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৮.১৯.০০০০.৬০৩.৯৯.০০৪.১৮.১৩২ তািরখ: 
০৭ লাই ২০২২

২৩ আষাঢ ়১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক, আরিপিজিসএল।
২) মহা ব াপক (সকল), আরিপিজিসএল, ঢাকা।
৩) ই-গভ া /ইেনােভশন ম-আরিপিজিসএল।
৪) উপমহা ব াপক (সকল), আরিপিজিসএল।
৫) ব াপক (সকল), আরিপিজিসএল।
৬) উপ ব াপক, (আইিস ) [ওেয়বসাইট আপেলাডকরেণর অ েরাধসহ]।

 

েকৗ. খােলদা বগম 
মহা ব াপক (অপােরশন) (অিতির  দািয় )
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