
�িজববেষ �র অ�ীকার, �শাভন

কম �পিরেবশ �হাক সবার  

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র 

আইিস� �সল

িবষয়ঃ ডাইফ ইেনােভশন �েমর সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ নািসর উি�ন আহেমদ 
মহাপিরদশ �ক

সভার তািরখ ২২-০৩-২০২১
সভার সময় ��র ০২.৩০ ঘ�কা
�ান িমিন সভাক�, �ধান কায �ালয়
উপি�িত পিরিশ�-ক
১। সভায় উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� করা হয়। অিধদ�েরর ইেনােভশন �েমর সদ� সিচব সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সফ�)

(�াফ অিফসার � আইিজ),   ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�নায় বিণ �ত কায ��ম ও অজ�নস�হ সভায় �েল ধেরন।

অতঃপর, আেলাচ��িচ অ�যায়ী িব�ািরত আেলাচনা�ব �ক িন�িলিখত িস�া�স�হ �হীত হয়:
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ইেনােভ
শন �ম
�নগ �ঠন

ইেনােভশন �েমর কায �পিরিধ এবং কায ��ম িনেয়
আেলাচনা হয়।

 

 

 

 

িনে�া� কম �কত�াগেণর  সম�েয় ইেনােভশন �ম �নগ �ঠন করেত
হেব এবং এ সং�া� এক� অিফস আেদশ জারী করেত হেবঃ

১। �মাঃ এজাজ আহেমদ জােবর, অিতির� মহাপিরদশ �ক-
আ�ায়ক(ইেনােভশন অিফসার);

২। িসকদার �মাহা�দ �তৗিহ�ল হাসান, সহকারী মহাপিরদশ �ক
(�াফ অিফসার � আইিজ)-সদ�;

৩।   �মাঃ আ�ল হা�াত �সাহাগ, সহকারী মহাপিরদশ �ক
(সাধারণ)- সদ�;

৪। �িত�া ব�য়া, �ম পিরদশ �ক (�া��)- সদ�;

৫। সাি�র আেনায়ার, �ম পিরদশ �ক (সাধারণ)- সদ� সিচব।
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বািষ �ক
উ�াবন
কম �পির
ক�নার
বা�বায়
ন

আইিস� �সেলর সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�),
(�াফ অিফসার � আইিজ) কলকারখানা ও �িত�ান
পিরদশ �ন অিধদ�েরর বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না
২০২০-২১ িনেয় সভাপিতেক অবিহত কেরন।

১। ইেনােভশন �েমর সদ�রা মাঠ পয �ােয় চলমান উ�াবনী
�ক�স�হ সেরজিমন পিরদশ �ন করেবন  এবং ইেনােভশন �েমর
পরবত� সভায় এ স�িক�ত �িতেবদন �দান করেবন।

২। চলমান ০৩� উ�াবন �ক� িনেয় বই আকাের এক� �কাশনা
�বর করেত হেব, �যখােন মাননীয় �িতম�ী, সিচব মেহাদয়,
মহাপিরদশ �ক মেহাদয় এবং ইেনােভশন অিফসার  মেহাদেয়র বাণী
থাকেব এবং ইেনােভশন ই�ক কম �কত�ােদর �লখা থাকেব।

৩। �কাশনা� �ন/২০২১ এর মে� �কাশ করেত হেব। 
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২। পিরেশেষ আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মাঃ নািসর উি�ন আহেমদ 
মহাপিরদশ �ক

�ারক ন�র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০৯.১৭.১৩ তািরখ: 
০৮ এি�ল ২০২১

২৫ �চ� ১৪২৭

িবতরণ (�াতােথ �/কায �ােথ �) : 
১) সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়।
২) �� মহাপিরদশ �ক, �শাসন ও উ�য়ন শাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র।
৩) উপমহাপিরদশ �ক, �শাসন ও উ�য়ন শাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র।
৪) সহকারী মহাপিরদশ �ক (�াফ অিফসার � মহাপিরদশ �ক), মহাপিরদশ �েকর দ�র, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র।
৫) ত� ও জনসংেযাগ কম �কত�া, ত� ও গণসংেযাগ উপশাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র।
৬) সহকারী মহাপিরদশ �ক (সাধারণ), কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র।
৭) সহকারী মহাপিরদশ �ক (সাধারণ), �শাসন ও উ�য়ন শাখা, কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ �ন অিধদ�র।

 
 

িসকদার �মাহা�াদ �তৗিহ�ল হাসান 
সহকারী মহাপিরদশ �ক (�সইফ�)


