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িবষয়ঃ ইেনােভশন েমর সভা সংেগ। 
 
করেপােরশেনর অিফস িনেদশ নং এসিপিসিব/ শা:/পােসা:/০৪/২০১৭-২৪০ তািরখ ১৪/১১/১৭ এর আেলােক গ ত ইেনােভশন ম 
এর এক  সভা অ  ১৫/০৪/২০১৯ইং তািরখ িবকাল ২:৩০টায় ইেনােভশন অিফসার ও মহা ব াপক ( শাসন) এর অিফস কে  
অ ি ত হয়। উ  সভায় জনাব কামাল আহেমদ, িসে মস এনািল  ও মাঃ কিবর উি ন, সহকারী া ামার উপি ত িছেলন। 
ইেনােভশন েমর িবগত ২৬/১২/২০১৮ইং 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   

এ আই সংি েদর সােথ আলাপ হেয়েছ। 
তারা জািনেয়েছন য, করেপােরশেনর 
সবাস হ G2G, G2B, G2E হওয়ায় 

এবং িডজাইন ও পিরক না স  করার 
কমশালা  িনয় ণকারী িত ান/ 
ম ণালেয়র কেয়ক  দ র/সং ােক 
একসােথ িনেয় করা হয় িবধায় আপাততঃ 
করেপােরশেনর সবাস েহর িবষেয় 
িনয় ণকারী িত ান/ম ণালেয়র সােথ 
সম য় করা যেত পাের। 

ােনজেম  কিম র ২৬/০২/২০১৯ 
তািরেখর ১৭০ তম সভার িস া  
মাতােবক ইেনােভশন ম 

বাংলােদশ াংেকর সােথ 
যাগােযাগ কের েয়াজনীয় ব া 
হণ করা েয়াজন। ই- পনশন সবা 

করেপােরশেন  করা হেয়েছ। 
 

বাংলােদশ াংেকর 
সােথ বিণত িবষেয় 
যাগােযাগ করা যেত 

পাের। 

ই- সবা ও ই-
ফাইিলং 
কায মঃ 

 ােনজেম  কিম র ২৬/০২/২০১৯ 
তািরেখর ১৭০ তম সভার িস া  
মাতােবক পরবত  কায ম হেণর 

িনিমে  ইেনােভশন ম শাসন 
িবভােগর মা েম আিথক িত ান 
িবভােগ যাগােযাগ করা েয়াজন।  

পরবত  কায ম 
হেণর িনিমে  
শাসন িবভােগর 

মা েম আিথক 
িত ান িবভােগ প  
রণ করা যায়। 

আইিডয়া 
ােনজেম  ও 
লআপঃ 

ই- পনশন সবার উপর এ আই ক ক 
আেয়ািজত ৩ িদেনর িডজাইন ওয়াকশেপ 
করেপােরশেনর তিনিধ অংশ হণ 
কেরেছ।  
 
ইেনােভশন বাে  ১  আইিডয়া পাওয়া 
গেছ। 

ােনজেম  কিম র ২৬/০২/২০১৯ 
তািরেখর ১৭০ তম সভার িস া  
মাতােবক া  আইিডয়া যথাযথ 

ক প  বরাবের উপ াপনেযা । 
 
ইেনােভশন বাে  কান আইিডয়া 
পাওয়া যায়িন।  

- 

িনং:  এ আই সংি েদরেক ইেমইেল এবং 
ফােন যাগােযাগ করা হেয়েছ। তারা 
িনং এর সময় জানােবন বেল 

জািনেয়েছন। 

করেপােরশেনর িনজ ব ায় 
উৎপাদন সংি  ২০ জন 
কমকতােদর িনেয় করেপােরশেনর 
ইেনােভশন েমর ত াবধােন েবর 

ায় ২িদেনর কমশালার গাইডলাইন 
অ যায়ী গ  হাউেস িশ েনর 

ব া হণ করা যেত পাের। 
িশ ক িহেসেব ইেনােভশন ম 

এর সদ  িসে মস এনািল  
িশ ণ দান করেত পােরন। 

াব মাতােবক 
িশ েণর ব া 
হণ করা যায়।  

ইেনােভটরেদর 
আিথক সহায়তা 

দানঃ 

কায মাধীন ১  সবার য় করেপােরশন 
ক ক বহন করা হে । অপর ২  সবার 

য়ও করেপােরশন বহন করেব। 

ই- পনশন সবার য াংশ সং েহ 
ম িলডারেক আিথক ম রী দান 

করা হেয়েছ।  

- 

র ার দানঃ করেপােরশেন কমরত আইিডয়া দানকারী 
সরা কমকতা-কমচারী িনবািচত হওয়া 

সােপে  র ার দােনর ি য়া হণ 
করা হেব। 

- - 

পাটনারিশপ ও 
নটওয়ািকং: 

  - 

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। 

 - 

কাশনা ও ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী  



 

িবষয় ববত  সভা বতমান অব া করনীয় 
ড েম শনঃ সং া  ত ািদ ওেয়ব সাইেট আপেলাড 

করা হেয়েছ। 
সং া  ত ািদ ওেয়ব সাইেট 
আপেলাড করা হেয়েছ। 

 
উ াবনী কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত ইেনােভশন েমর কাযপিরিধর ৪.৩ অ যায়ী পরবত  মািসক সম য় সভায় 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 সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা কেরন।  
 
 

( মাঃ নজ ল ইসলাম) 
ইেনােভশন অিফসার ও 
মহা ব াপক ( শাসন) 


