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ডাইফ ইননানেশন টিনের ৬ষ্ঠ সোর কার্ যবিিরণী  

 

 

সোপবি  :  বসকদার মোোঃ মিৌবিদুল িাসান 

    স কারী র্ াপজরেশ েক (শসইফটি) 

সোর িাবরখ : ২৭/০৬/২০২১ 

সোর সেয় : সকাল ১১.০০ টা  

স্থান  : জর্জন সোকক্ষ, প্রধান কার্ যালয় 

উপবস্থবি  : (পবরবশষ্ট-ক) 

 

সোয় উপবস্থি সকলনক স্বাগি জাবননয় সোর কার্ যক্রে শুরু করা িয় । অবধদপ্তনরর ইননানেশন টিনের সদস্য সবিি, শ্রে পবরদশ যক 

(সাধারণ), অবধদপ্তনরর িাবষ যক উদ্ভািন কে যপবরকল্পনা ২০২০-২০২১ এ িবণ যি কার্ যক্রে ও অজযনসমূি সোয় তুনল ধনরন। অিোঃপর, 

আনলািযসূবি অনুর্ায়ী বিস্তাবরি আনলািনাপূি যক বনম্নবলবখি বসদ্ধান্তসমূি গৃিীি িয়: 

  

ক্রোঃ

নং 
আনলািযবিষয় আনলািনা বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নকারী 

১. 

 

অজিেপ্তর্রর 

বাজষ েক উদ্ভাবন 

কর্ েপজরকল্পনা 

২০২০-২০২১ 

এর অগ্রগজত 

পর্ োর্লাচনা 

১. কজর্টির সেস্য সজচব, শ্রর্ পজরেশ েক 

(সািারণ) কজর্টির্ক অবজ ত কর্রন শর্, 

অজিেপ্তর্রর জবর্শষ পজরেশ েন জরর্পার্ ে ২৩টি 

শিলা কার্ োলয়  র্ত ডাইফ ওয়ানজিক 

জরর্পাটি োং জসর্ের্র্র র্াধ্যর্র্ জনয়জর্ত সাংগ্র  

করা  র্ে। পাশাপাজশ স্বাস্থ্য শাখার ০৮টি 

জরর্পার্র্ ের ফরর্ জসর্ের্টির্ত সজির্বশ করা 

 র্য়র্ে এবাং পরীক্ষামূলক ভার্ব শসগুর্লার 

র্াধ্যর্র্ জরর্পার্ ে গ্র ণ করা  র্ে।  

২. ‘ডাইফ একনসিা মোিাইল এবিনকশন’ টি 

google playstore এ প্রদান করা 

িনয়নে। মর্ মকান ব্যবি উি এবিনকশনটি 

এন্ড্রনয়ড বেবিক মোিাইনল ডাউননলাড কনর 

ব্যিিার করনি পারনি। কে যকিযানদর লগ-ইন 

এর জন্য ইউজার মনে ও পাসওয়াড য তিবরর 

কাজ িলোন রনয়নে। 

৩. ‘ডাইফ ইননেন্টবর এন্ড বরকুইবজশন 

বসনেে’ টি ব্যিিানরর জন্য প্রস্তুি রনয়নে। 

বসনেেটির পূণ যাঙ্গ িাস্তিায়ননর জন্য প্রশাসন 

ও উন্নয়ন শাখার অংশগ্রিণ প্রনয়াজন। সদস্য 

১. স্বাস্থ্য শাখার জরর্পার্ েগুর্লা 

সঠিকভার্ব এবাং জনয়জর্ত আনার 

িন্য উপর্ াপজরেশ েক (স্বাস্থ্য) এর 

সর্ঙ্গ সবঠক করর্ত  র্ব। 

পরবতীর্ত শসইফটি শাখা, সািারণ 

শাখার জরর্পার্ েসমূ  ওয়ানজিক 

জসর্ের্র্ দ্রুত সজির্বশ করার 

ব্যবস্থ্া গ্র র্ণর িন্য আইজসটি 

শসলর্ক কার্ েক্রর্ গ্র ণ করর্ত  র্ব। 

২. কে যকিযানদর লগ-ইন এর জন্য 

ইউজার মনে ও পাসওয়াড য তিবরর 

কাজ দ্রুি সম্পন্ন করনি িনি।  

 

১। স্বাস্থয শাখা, 

আইবসটি মসল 

 

২। আইবসটি মসল 

 

 



ক্রোঃ

নং 
আনলািযবিষয় আনলািনা বসদ্ধান্ত িাস্তিায়নকারী 

সবিি জানান, এ লনক্ষয একটি অনানুষ্ঠাবনক 

পত্র উপেিাপবরদশ যক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) 

িরাির মপ্ররণ করা িনয়নে। 

২. 

 

 

 

‘উদ্ভাবনী 

প্রকাশনা 

২০২০-২০২১’ 

 

র্ াপজরেশ েক র্র্ াের্য়র জেকজনর্ে েশনায় এবাং 

ডাইফ ইর্নার্ভশন টির্র্র তত্ত্বাবিার্ন 

অজিেপ্তর্র প্রথর্বার্রর র্ত উদ্ভাবনী প্রকাশনা 

শবর  ওয়ায় সভাপজত সকলর্ক িন্যবাে জ্ঞাপন 

কর্রন। র্ারা উক্ত প্রকাশনার িন্য শলখা 

পাঠির্য়র্েন তার্ের প্রর্তযকর্ক জবর্শষভার্ব 

িন্যবাে প্রোন করা  য় এবাং ভজবষ্যর্তও 

তাঁর্ের কাে শথর্ক উদ্দীপনা পাওয়া র্ার্ব বর্ল 

আশা প্রকাশ করা  য়। 

 

১। প্রকাশনাটি উদ্ভািন সংক্রান্ত 

সকল সরকাবর দপ্তনর মপ্ররণ করনি 

িনি। 

ইননানেশন টিে 

 

পবরনশনষ আর মকান আনলািয বিষয় না থাকায় সোপবি সকলনক ধন্যিাদ জাবননয় সোর সোবপ্ত ম াষণা কনরন। 

 

 

 

 

 

 

সাজির আর্নায়ার 

শ্রর্ পজরেশ েক (সািারণ) 

 

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০৯.১৭. তাজরখ: 

১২ আষাঢ় ১৪২৮                                                    

২৭ জুন ২০২১ 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 অনুজলজপ সের়্ অবগজত ও কার্ োর্থ ে শপ্ররণ করা  লঃ 

১। র্ াপজরেশ েক, কলকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরেশ েন অজিেপ্তর। 

২। যুগ্ম র্ াপজরেশ েক, প্রশাসন ও উিয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরেশ েন অজিেপ্তর, প্রিান কার্ োলয়, ঢাকা। 

৩। উপর্ াপজরেশ েক, শসইফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরেশ েন অজিেপ্তর, প্রিান কার্ োলয়, ঢাকা।  

৪। উপর্ াপজরেশ েক, প্রশাসন ও উিয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরেশ েন অজিেপ্তর, প্রিান কার্ োলয়, ঢাকা।  

৫। স কারী র্ াপজরেশ েক (সািারণ), প্রশাসন ও উিয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরেশ েন অজিেপ্তর, প্রিান কার্ োলয়, ঢাকা। 

৬। প্রশাসজনক কর্ েকতো, প্রশাসন ও উিয়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রজতষ্ঠান পজরেশ েন অজিেপ্তর, প্রিান কার্ োলয়, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

সাজির আর্নায়ার 

শ্রর্ পজরেশ েক (সািারণ) 

 

 

 

 

 


