
িবে�ারক পিরদ�ের গ�ঠত ইেনােভশন কিম�টর ১১-০২-২০১৯ তািরেখ অনু��ত 
সভার কায �িববরণী 

 
সভাপিত : �ধান িবে�ারক পিরদশ �ক 
সভার তািরখ ও সময় : ১১/০২/২০১৯, সকাল: ১১:০০ ঘ�টকা 
সভার �ান : �ধান িবে�ারক পিরদশ �ক এর দ�র ক�। 
 
সভায় উপি�ত কম �কত�াগেণর তািলকা: পিরিশ�- ‘ক’। 
 
আেলাচনা 
 সভাপিত সভায় উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। 
সভাপিত মেহাদয় িবে�ারক পিরদ�েরর জন� �ণীত বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না 
২০১৮-২০১৯ এর ২০-১২-২০১৯ তািরেখ অনু��ত সভার অ�গিত িবষেয় জানেত 
চাইেল ইেনােভশন �টেমর সদস� জনাবা মিনরা ইয়াসিমন, িবে�ারক পিরদশ �ক 
সভােক অবিহত কেরন েয, পাইপলাইেনর অনুেমাদন ওেয়ব েপাট�ােল �কাশ এবং 
লাইেস� িফ “িফ ক�ালকুেলটর” এর মাধ�েম িনণ �েয়র ব�ব�া ওেয়বেপেজ আপেলাড 
আগামী ২ মােসর মেধ� স�ে�র জন� কায �ােদশ �দান করা হেয়েছ। বািষ �ক উ�াবন 
কম �পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত মূল�ায়ন কাঠােমার ৮ নং অনুে�েদ ইেনােভশন 
েম�িরং এর আওতায় েম�র-েমি� িনব �াচন ও তািলকা ��ত করা �েয়াজন। 
সভাপিত মেহাদয় জনাব েমাঃ আ�লু হা�ান, িবে�ারক পিরদশ �ক-েক েম�র এবং 
অন�ান� সকল িবে�ারক পিরদশ �ক ও সহকারী িবে�ারক পিরদশ �কেক েমি� িনব �াচন 
কের তািলকা ��ত করেত বেলন। 
 
২। অিফস সহায়ক জনাব েমাঃ ওমর ফা�ক কম �চারীেদর দ�তা মূল�ায়েনর জন� 
এক�ট উ�াবনী ধারনা ��াব কেরন, যােত সভাপিত স�িত �াপন কের বেলন, 
২০১৯-২০২০ অথ � বছর েথেক �িতবছর অে�াবর মােস দ�তা মূল�ায়ন কের 
নেভ�র ও িডেস�র ২ (দুই) মাস কম �চারীেদর দ�তা উ�য়েনর জন� সময় েদয়া 
েযেত পাের। ফেল কম �চারীেদর বািষ �ক েগাপনীয় �িতেবদন (এিসআর) েলখা সহজ 
হেব কারণ বািষ �ক েগাপনীয় �িতেবদন (এিসআর) েলখার সময় সব ধরেনর মানদ� 
সূ�ভােব িবচার করা স�ব হয় না। 
 
৩। সভাপিত বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত মূল�ায়ন 
কাঠােমার ৪ নং অনেু�দ অনুযায়ী �ীয় দ�েরর েসবায় উ�াবনী ধারনা/উেদ�াগ 
সকল কম �কত�া/কম �চারীেদর মধ� হেত আ�ান কের সকল িবভাগীয় অিফেস প� 
িদেত বেলন। 
 
৪। িস�া�: 



(১) জনাব েমাঃ আ�লু হা�ান, িবে�ারক পিরদশ �ক, ঢাকােক েম�র এবং 
অন�ান� সকল িবে�ারক পিরদশ �ক ও সহকারী িবে�ারক পিরদশ �ক-েক 
েমি� িনব �াচন কের তািলকা ��ত করেত হেব। 

(২) �িতবছর অে�াবর মােস দ�তা মূল�ায়ন কের নেভ�র ও িডেস�র ২ (দুই) 
মাস কম �চারীেদর দ�তা উ�য়েনর জন� সময় িদেত হেব। 

(৩) �ধান কায �ালয়সহ সকল িবভাগীয় কায �ালেয়র কম �কত�া/কম �চারীেদর িনকট 
হেত দ�েরর েসবায় উ�াবনী ধারনা/উেদ�াগ আ�ােনর জন� প� িদেত 
হেব। 

  
৪। সভায় আর েকােনা আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধন�বাদ 
�াপন কের সভার সমাি� েঘাষণা কেরন। 
 
 

 

�া�িরত/- 
১১/০২/২০১৯ 

(েমাঃ সামসুল আলম) 
�ধান িবে�ারক পিরদশ �ক, 

বাংলােদশ। 
ও 

সভাপিত, ইেনােভশন কিম�ট। 
 

 
 


