
বিষয়: উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়ন সংক্রান্ত ইননানেশন টির্ সংক্রান্ত সোি কার্ মরববিণী 

 

সভাপবি : জনাি আরিফ ইকিামুল আরির্ 

রসনের্ এনারলে 

ও ইননানেশন অরফসাি 

বাংলানেশ পারন উন্নয়ন ববার্ ম 

সভার িাবরখ : ০৬ আগে, ২০২০ বি. 

সময় : ১১:০০ ঘটিকা 

স্থান : জুর্ প্ল্যাটফর্ ম 

 

          উদ্ভািন কম মপবরকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়ন সংক্রান্ত সংক্রান্ত রবষনয় ০৬ আগে, ২০২০ বি. সকাল ১১:০০ 

ঘটিকায় জুর্ প্ল্যাটফনর্ ম জনাি আবরফ ইকরামুল আবজম বসস্টেম এনাবলে ও ইস্টনাস্টভশন অবফসার, িাংলাস্টেশ 

পাবন উন্নয়ন বিার্ ম -এর সভাপবিস্টে ইননানেশন টিনর্ি আস্টলাচনা সভা অনুবিি হয়। সভার শুরুস্টি সভাপবি 

মস্টহােয় উপবস্থি সকলস্টক স্বাগি জাবনস্টয় সভার কার্ মক্রম শুরু কস্টরন। সভায় উপবস্থি ইননানেশন টিনর্ি 

সেস্যবৃন্দ এিাস্টরর ২০২০-২১ অর্ মবছনিি কনিানা পরিরিরি রবনবচনায়  রননয় উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার 

জন্য অবপ মি োবয়ে সম্পােস্টনর বিষস্টয় নানা বেক বনস্টয় আস্টলাচনা কস্টরন। সভাপবি মস্টহােয় জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু 

বশখ মুবজবুর রহমান এঁর জন্মশিিাবষ মকী উের্াপস্টনর বিষয়টি বিস্টিচনায় ইননানেশন টিনর্ি নানাবিধ কার্ ম 

সম্পােস্টনর জন্য সকস্টলর পরামশ ম আহ্বান কস্টরন। 

০২। সোয় রবস্তারিি আনলাচনা বশনষ রনননাক্ত রবষনয় রসদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

ক্রবমক নং বসদ্ধান্ত 

১ উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয় এবং িা সাক্ষরিি হয়।  

২ ১০/০৮/২০২০ িারিনেি র্ানে উদ্ভাবন কর্ মপরিকল্পনা পারন সম্পে র্ন্ত্রণালনয় বপ্রিনণি রসদ্ধান্ত 

গৃহীি হয়। 

 



         ০৩। সোয় আি বকাননা আনলাচযসূরচ না র্াকায় সোপরি সকলনক ধন্যবাে িারননয় সোি সর্ারি ব াষণা 

কনিন। 

 

সাক্ষবরি/- 

০৬/০৮/২০২০ বি. 

(আরিফ ইকিামুল আরির্) 

রসনের্ এনারলে 

ও ইননানেশন অরফসাি 

বাংলানেশ পারন উন্নয়ন ববার্ ম 

        

স্মারক নং:  ৪২.০১.০০০০.০১৪.১৬.০০১.১৭.১০১ িাবরখ: 

২২ শ্রাবণ, ১৪২৭ 

০৬ আগে, ২০২০ 

 

অিগবি ও প্রস্টয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহস্টণর জন্য অনুবলবপ বপ্ররণ করা হস্টলা (বজেিিার ক্রমানুর্ায়ী নয়): 

১) চীফ ইননানেশন অরফসাি, পারন সম্পে র্ন্ত্রণালয়। 

২) বলটন কুমার সরকার, বনি মাহী প্রস্টকৌশলী (পুর), পবরকল্পনা এর েপ্তর, ঢাকা, িাংলাস্টেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ম ও ইস্টনাস্টভশন 

টিস্টমর সেস্য। 

৩) চন্দন কুমার োস, উপপবরচালক (বহসাি), বহসাি রক্ষণ পবরেপ্তর, িাপাউস্টিা, ঢাকা ও ইস্টনাস্টভশন টিস্টমর সেস্য। 

৪) এস.এম. হুমায়ূন কিীর, উপ-পবরচালক , িনসংনর্াগ পবরেপ্তর, িাংলাস্টেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ম, ঢাকা ও ইস্টনাস্টভশন 

টিস্টমর সেস্য। 

৫) বমাোঃ আব্দুর রবশে বমাল্লাহ, উপ-পবরচালক (অ:ো:) , ভুবম ও রাজস্ব পবরেপ্তর, িাপাউস্টিা, আনসার বচম্বার, ঢাকা ও 

ইস্টনাস্টভশন টিস্টমর সেস্য। 

৬) মুহাম্মে শবহে বশকোর, বপ্রাগ্রামার, আইবসটি বসল ও ইস্টনাস্টভশন টিস্টমর সেস্য, িাংলাস্টেশ পাবন উন্নয়ন বিার্ ম 


