
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াপত  অিধদ র 

াপত  ভবন, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

...

সভাপিত আহেমদ বশীর উি ন 
 িনবাহী পিত ও ইেনােভশন অিফসার।

সভার তািরখ ২৩/০৯/২০২০
সভার সময় র ৩.০০ টা

ান সে লন ক , াপত  ভবন, াপত  অিধদ র, ঢাকা।

উপি িত

১। জনাব আহেমদ বশীর উি ন, িনবাহী পিত ও ইেনােভশন অিফসার।  ২। জনাব মাঃ আলী আশরাফ 
দওয়ান, িনবাহী পিত ও সদ ।  ৩। বগম ফারহানা জাবীন, িসিনয়র সহকারী পিত ও সদ ।  ৪। জনাব 

মীর মাঃ নাইয়ান সািকব, িসিনয়র সহকারী পিত, সদ -সিচব ও ফাকাল পেয়  কমকতা।  ৫। বগম 
মাহেসনা িস ীকা, িসিনয়র সহকারী পিত ও সদ ।  ৬। জনাব এ. ক.এম. আশরা ামান, সহকারী 
পিত, সদ ।

আেল াচন াঃআেল াচন াঃ
সভাপিত উপি ত সকলেক েভ া জািনেয় সভার কাজ  কেরন। ইেনােভশন িবষয়ক ি িফং এর পর সভাপিত উপি ত
ইেনােভশন েমর সদ েদর ইেনােভশন, সবা সহজীকরণ, িডিজটাল সািভস সহ ইেনােভশেনর িবষয় েলা স েক ব  রােখন।
উপি ত সদ গণ ইেনােভশন িবষয়ক তােদর িনজ  িচ াভাবনা সভায় েল ধেরন। 

িহতিহত   িস া স হঃিস া স হঃ   
িব ািরত আেলাচনাে  িনে া  িস া  হীত হয়ঃ

১। দ েরর সকল কমকতা/ কমচারীগণেক প  মারফত ইেনােভশন িবষয়ক তােদর িচ াভাবনা িলিখত ভােব
জানােত/উপ াপন করেত অ েরাধ জানােনা হেব।

২। দ েরর কমচারীেদর জ  আভ রীন ইেনােভশন িবষয়ক কমশালা আেয়াজেনর ব া হন করেত হেব। আগামী
মােস অথাৎ অে াবর এ এক  একিদেনর কমশালা  আেয়াজেনর ব া হন করা হেব। পযায় িমকভােব পরবত
১(এক) ও ২( ই) িদেনর কমশালা/ িশ ণ স হ আেয়াজেনর ব া হীত হেব। 

৩। িবগত বছের ইেনােভশন এর য সকল আইিডয়া পাইল ং স  হেয়েছ তেব কেরানা মহামারীর কারেণ না ভােব
বা বায়ন স বপর হয়িন, স িল যথাযথ ায়ন বক বা বায়েনর উে াগ হন করেত হেব।  

৪। েজ  এর তািলকা ও অ গিত স িকত িরেপাট িডিজটািল দান ও সংর ণ ি য়ার এক  ইেনােভ ভ
আইিডয়া িনবাহী পিত-৪ জনাব আহেমদ বশীর উি ন তার িডিভশেন পাইল ং করেছন এবং এর ফল স িকত
এক  েজে শন এই সভায় উপ াপন কেরন।  সভায় সকেল আইিডয়াটােক বা বায়নেযা  এবং দা িরক কােজ
সহায়ক বেল মত দান কেরন এবং অিধদ েরর সকল সােকল/িবভােগ তা বা বায়েনর ি য়া হেনর িবষেয় একমত
হন।   

৭। এছাড়া উ াবনী আইিডয়া, সবা সহজীকরণ, িডিজটাল সািভস এর াপােরও আেলাচনা করা হয়। এ সময় ােরর
মালামাল িবতরণ সহিজকরেনর জ  এক  সফটওয় ার ত করা যায় িকনা, সিবষেয় আেলাচনা হয়। 

১



৮। অ  অিধদ েরর ইেনােভশন কমকা  খােত বােজত বরা  িবষয়ক ি য়া তদারিকর িস া  হীত হয়। 

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

আহেমদ বশীর উি ন 
িনবাহী পিত ও ইেনােভশন অিফসার।

ারক ন র: ২৫.৩৭.০০০০.৬০৩.৯৯.০০৪.২০.২ তািরখ: 
০৬ অে াবর ২০২০

২১ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ধান পিত (চলিত দািয় ), াপত  অিধদ র
২) সিচব (অিতির  দািয় ), শাসন া , হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৩) ত াবধায়ক পিত (অিতির  দািয় ), উপ ধান পিতর দ র, সােকল-সম য়, াপত  অিধদ র
৪) িনবাহী পিত , সািভেসস িডিভশন, াপত  অিধদ র
৫) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৬) সহকারী পিত, িবভাগ-২, াপত  অিধদ র
৭) সহকারী পিত, িবভাগ-৪, াপত  অিধদ র
৮) সহকারী পিত, িবভাগ-১১, াপত  অিধদ র
৯) সহকারী পিত, িবভাগ-১৩, াপত  অিধদ র
১০) শাসিনক কমকতা (চলিত দািয় ), শাসিনক কমকতার দ র, াপত  অিধদ র

 

আহেমদ বশীর উি ন 
িনবাহী পিত ও ইেনােভশন অিফসার

২


