
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
াপত  অিধদ র 

হায়ন ও গণ ত ম ণালয়

ইেনােভশন ম এর ২০২১-২২ অথবছেরর চলমান কায ম সং া  ৪থ সভার কাযিববরণী

সভাপিত আহেমদ বশীর উি ন 
ত াবধায়ক পিত ও ইেনােভশন অিফসার

সভার তািরখ ১৪/৬/২০২২
সভার সময় র ১-০০ িমিনট

ান অিধদ েরর সে লন ক
উপি িত সযং  তািলকা অ সাের
আেলাচনার তা সভাপিত সকলেক েভ া াপন কেরন এবং চলমান অথবছেরর ইেনােভশন, সবা সহিজকরণ ও সবা
িডিজটাইেজশন এর কায মস হ বা বায়েনর জ  চলমান েচ ার জ  সকলেক ধ বাদ জানান।

এর পর িনবাহী পিত বগম ফারহানা জাবীন ও সহকারী পিত এম.এস.এম. আির র রহমান ত ত া াডাই ড িফিনিশং
িশিডউল স টওয় ার  েজে শন আকাের উপ াপন কেরন।

অতঃপর িনবাহী পিত বগম মাহেসনা িসি কা ব াকবিলত এলাকায় িন  আেয়র জনেগা ীর জ  ািবত হায়ন এর াপত
নকশা ও েজে শন উপ াপন কেরন।

সবেশেষ সহকারী পিত এেকএম আশরা ামান সাইট পিরদশন িতেবদন মাবাইল এ প  েজে শন এবং া কেরন।

সকেলর িব ািরত উপ াপনা এবং আেলাচনা শেষ িত  উে াগ এপযােয় সমা করণ এবং অিফস আেদশ জািরর মা েম
সকেলর মে  চার এর উে াগ হেনর িস া  হীত হয়।

আেলাচ  অ  কান িবষয় না থাকায় সকলেক নরায় ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

আহেমদ বশীর উি ন 
ত াবধায়ক পিত ও ইেনােভশন অিফসার

ারক ন র: ২৫.৩৭.০০০০.৯০৪.৯৯.০০৪.২০.১০ তািরখ: 
২৮ লাই ২০২২

১৩ াবণ ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ধান পিত (অিতির  দািয় ), াপত  অিধদ র
২) ত াবধায়ক পিত, সােকল-সম য়, াপত  অিধদ র
৩) িনবাহী পিত, িবভাগ-২০, াপত  অিধদ র
৪) িনবাহী পিত, িবভাগ-১২, াপত  অিধদ র

১



৫) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়
৬) সহকারী পিত, িবভাগ-১৭, াপত  অিধদ র
৭) সহকারী পিত, িবভাগ-৩, াপত  অিধদ র

 

মাঃ আলী আশরাফ দওয়ান 
িনবাহী পিত
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