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িবষয়ঃ ইেনােভশন েমর সভা সংেগ। 
 

করেপােরশেনর অিফস িনেদশ নং এসিপিসিব/ শা:/পােসা:/০৪/২০১৭-২৪০ তািরখ ১৪/১১/১৭ এবং অিফস িনেদশ নং 
৫৩.১৮.৩৩০০.০০৩.১৮.০০১.১৯-২২৫ তািরখ ২৭/০৮/২০১৯ এর আেলােক গ ত ইেনােভশন ম এর এক  সভা অ  ০২-০২-
২০২০ ইং তািরখ সকাল ১০:০০টায় ইেনােভশন অিফসার ও মহা ব াপক ( শাসন) এর অিফস কে  অ ি ত হয়। উ  সভায় 
ইেনােভশন েমর সদ  জনাব কামাল আহেমদ, িসে মস এনািল , জনাব মাঃ কিবর উি ন, সহকারী া ামার উপি ত 
িছেলন। ইেনােভশন েমর িবগত ১৮/১২/২০১৯ ইং তািরেখ অ ি ত মািসক সভার পরবত  উ াবনী পিরক নার বা বায়ন অ গিত 
পযােলাচনা করা হয়। পযােলাচনায় া  উ াবনী পিরক নার বা বায়ণ/বতমান অব া ও করনীয় িন পঃ  
 

িবষয় ববত  সভা বতমান অব া করনীয় 
িনজ অিফেসর 
সবা সহজীকরণ 

অথবা সবায় 
ইেনােভশনঃ   

বাংলােদশ াংেক ০৬-০৫-১৯ 
তািরখ প  রণ করা হেয়েছ; 
তােদর িনকট থেক কান 
ত ািদ পাওয়া যায়িন। তেব 
বাংলােদশ বাংেকর িডিসএম এর 
মা েম িবিপএ কায ম 

ি য়াধীন। 

বাংলােদশ বাংেকর িডিসএম এর 
মা েম িবিপএ কায ম 

ি য়াধীন। 

কায ম ি য়াধীন িবধায় কান 
করণীয় কায ম নাই। 

ই- সবা ও ই-
ফাইিলং 
কায মঃ 

ই-ফাইেলর জ  শাসন 
িবভােগর মা েম 
করেপােরশেনর বা েব কাযকর 
সাংগঠিনক কাঠােমা ত কের 
অথ ম ণালেয়র আিথক 

িত ান িবভােগ রণ করা 
হেয়েছ। এতি ষেয় পরবত  
কায ম হেণর িনিমে  আিথক 

িত ান িবভােগ শাসন 
িবভােগর মা েম আিথক 

িত ান িবভােগ প  রণ করা 
যায়। 

প  রেণর িবষেয় কান অ গিত 
নই।  

আিথক িত ান িবভােগ প  
রণ করার জ  পােসােনল 

সািভেসস শাখােক অ েরাধ করা 
যেত পাের। 

আইিডয়া 
ােনজেম  ও 
লআপঃ 

- ইেনােভশন বাে  কান আইিডয়া 
পাওয়া যায়িন।  

ইেনােভশন আইিডয়া চেয় িব ি  
কাশ করার জ  পােসােনল 

সািভেসস শাখােক অ েরাধ করা 
যেত পাের। 

িনং:  করেপােরশেনর িনজ ব ায় 
উৎপাদন সংি  ২০ জন 
কমকতােদর িনেয় 
করেপােরশেনর ইেনােভশন 

েমর ত াবধােন িশ েণ া  
৪  িচি ত সবার উ াবনী 
আইিডয়া স হ ক পে র 
অবগিতর জ  উপ াপন করা 
হেব। 

আইিডয়া স হ ক পে র 
অবগিতর জ  উপ াপেনর 
অ েমাদন পাওয়া গেছ।  

তািরখ ও সময় িনধারন বক 
আইিডয়া স হ উপ াপন করা 
হেব। 

ইেনােভটরেদর 
আিথক সহায়তা 

দানঃ 

-  উ াবনী আইিডয়া িনবািচত হেল 
আিথক সহায়তার েয়াজন হেল 
সহায়তা দান করা হেব।  

র ার দানঃ - আইিডয়া দানকারী সরা 
কমকতা-কমচারী িনবািচত না 
হওয়ায় র ার দান করা স ব 
হয়িন। 

করেপােরশেন কমরত আইিডয়া 
দানকারী সরা কমকতা-কমচারী 

িনবািচত হওয়া সােপে  র ার 
দােনর ি য়া হণ করা হেব। 

পাটনারিশপ ও 
নটওয়ািকং: 

 বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট ও বাংলােদশ িষ 
গেবষণা ইনি উট এর সােথ 
যাগােযাগ কের কান ত ািদ 

পাওয়া যায়িন। 

কান করণীয় কায ম নাই। 

 
পরবিত া -২  



 
া -২ 

ব ার পর 
 

িবষয় ববত  সভা বতমান অব া করনীয় 
সা াল 

িমিডয়ার 
বহারঃ 

করেপােরশেনর জ  সামািজক 
মা ম ফস ক পইজ 
www.facebook. 
com/spcbl.gazipur ব  হেয় 
যাওয়ায় এর পিরবেত 
www.facebook.com 
/Takshal ফস ক পইজ 
খালা হেয়েছ। 

ফস ক পইজ  চলমান রেয়েছ। কান করণীয় কায ম নাই। 

কাশনা ও 
ড েম শনঃ 

ইেনােভশন েমর সভার 
কাযিববরণী সং া  ত ািদ 
ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা 
হেয়েছ। 

ইেনােভশন েমর সভার 
কাযিববরণী সং া  ত ািদ 
ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা 
হেয়েছ। 

কাযিববরণী া েরর পর ত ািদ 
ওেয়ব সাইেট আপেলাড করা যেত 
পাের। 

 
ােনজেম  কিম র গত ২৭/১১/১৯ইং তািরেখর ১৭৩ তম সভার পরামশ এবং ইেনােভশন েমর কাযপিরিধর ৪.৩ অ যায়ী  

উ াবনী কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত সভা িতমােস িনয়িমতভােব করার এবং য মােস ােনজেম  কিম র সভা হেব সই 
মাস পয  িস া  বা বায়েনর অ গিত িতবেদনসহ ােনজেম  কিম েত উপ াপেনর িস া  হীত হয়। এছাড়া ইেনােভশন 

েমর পরবত  মািসক সভায় কমপিরক নার বা বায়ন অ গিতর হালনাগাদ ত ািদ উপ াপেনর িস া  হীত হয়।  
 
সভায় আর কান িবষয় না থাকায় সভাপিত ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা কেরন।  
 
 
 

( মাঃ আিজ ল হক) 
ইেনােভশন অিফসার ও 
মহা ব াপক ( শাসন) 

 


