
বিষয়: উদ্ভািন কর্ মপবিকল্পনা ২০২০-২১ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ইননানেশন টির্ সংক্রান্ত সোি কার্ মবিিিণী 

 

সোপবি : জনাি আবিফ ইকিামুল আবজর্ 

বসনের্ এনাবলে 

ও ইননানেশন অবফসাি 

িাংলানেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ম 

সোি িাবিখ : ২৭ মে, ২০২১ বি. 

সর্য় : ১১:০০ ঘটিকা 

স্থান : ৯ে তলা, পাবন েিন, ৭২ গ্রীন বিার্, ঢাকা-১২০৫ 

 

          উদ্ভািন কর্ মপবিকল্পনা ২০২০-২১ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষনয় ২৭ মে, ২০২১ বি. সকাল ১১:০০ ঘটিকায় 

পাবন েিননি ৯ে তলায় জনাি আবিফ ইকিামুল আবজর্, বসনের্ এনাবলে ও ইননানেশন অবফসাি, িাংলানেশ 

পাবন উন্নয়ন বিার্ ম -এি সোপবিনে ইননানেশন টিনর্ি আনলাচনা সো অনুবিি হয়। সোি শুরুনি সোপবি 

র্নহােয় উপবস্থি সকলনক স্বাগি জাবননয় সোি কার্ মক্রর্ শুরু কনিন। সোয় উপবস্থি ইননানেশন টিনর্ি 

সেস্যবৃন্দ এিানিি ২০২০-২১ অর্ মিছনিি কনিানা পবিবস্থবি বিনিচনায়  বননয় উদ্ভািন কর্ মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন 

কিাি জন্য অবপ মি োবয়ে সম্পােননি বিষনয় নানা বেক বননয় আনলাচনা কনিন। সোপবি র্নহােয় বিবিক 

কনিানা র্হার্ািীি বিষয়টি বিনিচনায় বননয় ইননানেশন টিনর্ি নানাবিধ কার্ ম সম্পােননি জন্য সকনলি পিার্শ ম 

আহ্বান কনিন। 

০২। সোয় বিস্তাবিি আনলাচনা বশনষ বনননাক্ত বিষনয় বসদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

ক্রবর্ক নং বসদ্ধান্ত 

১ জুন, ২০২১ এর োঝেই ম াঝকজ িং কে মসূজি বাস্তবায়ঝনর  ন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হঝব। 

২ উদ্ভাবন ও মসবা সহজ করঝণর ডকুঝেঝে ন সাকুমঝল ঝনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হঝব। 

৩ উদ্ভাবন কে মপজরকল্পনা ২০২০-২১ এর স্ব-মূল্যায়ন প্রজতঝবদন ততজরর  ন্য ম াঝকজ িং 

বাস্তবায়ঝনর পরপরই উঝযাগ গ্রহণ করা হঝব। 

 



         ০৩। সোয় আি বকাননা আনলাচযসূবচ না র্াকায় সোপবি সকলনক ধন্যিাে জাবননয় সোি সর্াবি বঘাষণা 

কনিন। 

 

সাক্ষবিি/- 

০১/০৬/২০২১ বি. 

(আবিফ ইকিামুল আবজর্) 

বসনের্ এনাবলে 

ও ইননানেশন অবফসাি 

িাংলানেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ম 

        

স্মািক নং:  ৪২.০১.০০০০.০১৪.১৬.০০১.২১.৩৭৮ িাবিখ: 

১৮ ত ৈষ্ঠ, ১৪২৮ 

০১ জুন, ২০২১ 

 

অিগবি ও প্রনয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহনণি জন্য অনুবলবপ বপ্রিণ কিা হনলা (বজযিিাি ক্রর্ানুর্ায়ী নয়): 

১( চীফ ইননানেশন অবফসাি, পাবন সম্পে র্ন্ত্রণালয়। 

২) বলটন কুর্াি সিকাি, বনি মাহী প্রনকৌশলী )রি(, পবিকল্পনা এি েিি, ঢাকা, িাংলানেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ম ও ইননানেশন 

টিনর্ি সেস্য। 

৩( চন্দন কুর্াি োস, উপপবিচালক )বহসাি(, বহসাি িক্ষণ পবিেিি, িাপাউনিা, ঢাকা ও ইননানেশন টিনর্ি সেস্য। 

৪( এসএর্ মর্ামন   কবিি উপ-পবিচালক ,প্রজ ক্ষণ পবিেিি, িাংলানেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ম, ঢাকা ও ইননানেশন টিনর্ি 

সেস্য। 

৫( বর্াোঃ আব্দুি িবশে বর্াল্লাহ, উপ-পবিচালক (অ.ো.), ভুবর্ ও িাজস্ব পবিেিি, িাপাউনিা, আনসাি বচম্বাি, ঢাকা ও 

ইননানেশন টিনর্ি সেস্য। 

৬( মুহাম্মে শবহে বশকোি, বপ্রাগ্রার্াি, মকন্দ্রীয় আইবসটি পজরদপ্তর ও ইননানেশন টিনর্ি সেস্য, িাংলানেশ পাবন উন্নয়ন 

বিার্ ম 


