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ইেনােভশন �েমর ৫ম সভার কায �িববরণী  

সভাপিতঃ  জনাব �গাপা �চৗ�রী ,  অিতির� সিচব  

সভার �ানঃ  অিতির� সিচব মেহাদেয়র দ�র ক� 

সভার তািরখঃ  ০৪ জা�য়াির ২০১৬; সময়ঃ  সকাল ১১:০০ (এগারটা)    

সভার উপি�ত কম �কত�ােদর তািলকা সংেযাজনী 'ক'�ত �দখা �যেত পাের।    
 

০২। উপ�াপনাঃ   
সভার ��েত সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভায় সভাপিতর অ�মিত�েম ইেনােভশন 
�েমর সদ� সিচব মি�পিরষদ িবভাগ হেত �া� িনেদ �শনা�লক প�, ইেনােভশন সং�া� কম �শালা আেয়াজন সং�া� প�, 
আইএমইিড’র ��ায়ন �স�র হেত �া� িনধ �ািরত ছেক ��ত�ব �ক ইেনােভশন ��াব ও ৪থ � সভার িস�া� স�হ উ�াপন কেরন। 
উ� ৪থ � সভার বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা ও উে�িখত িবষেয়র উপর ভিব� করণীয় িনেয় আজেকর সভা আহবান করা 
হেয়েছ।   
 

০৩। আেলাচনা ও িস�া�ঃ  
� 
নং 

আেলাচনা িস�া� বা�বয়নকা
রী  

৩.১  সভায় �থেম গত ২১ িডেস�র ২০১৫ ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত ৪থ � 
সভার সকল িস�া� বা�বায়ন অ�গিত িনেয় িব�ািরত আেলাচনা 
করা হয়। িস�া� �মাতােবক িনধ �ািরত ছেক ইেনােভশন ��াব 
ইেনােভশন �ম বরাবর দািখেলর জ� সংি�� সকেলর িনকট 
তািগদপ� ��রণ করা হেয়েছ বেল সভােক অবিহত করা হয়। 
ইেতামে�  আইএমইিড’র ��ায়ন �স�র হেত �া� িনধ �ািরত ছেক 
��ত�ব �ক ইেনােভশন ��াব িনেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা 
হয় এবং পরবত� সভায় অনলাইেন  ইেনােভশন ��াব� a2i 
�ক�’র সািভ�স ইেনােভশন ফাে� আেবদন করার িবষেয় সকেল 
একমত �কাশ কেরন। উ� সভায় ��াব �ণয়নকারী কম �কত�ােক 
উপি�ত রাখার িবষেয় মত �দয়া হয়।      

আইএমইিড’র ��ায়ন �স�র হেত �া� 
ইেনােভশন ��াব পরবত� সভায় 
অনলাইেন  a2i �ক�’র সািভ �স 
ইেনােভশন ফাে� আেবদন করা হেব। উ� 
সভায় ��াব �ণয়নকারী কম �কত�ােক 
উপি�ত রাখার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করা হেব।  

ইেনােভশন 
�ম 

৩.২  সভায় মি�পিরষদ িবভাগ হেত �া� ইেনােভশন সং�া� বা 
“নাগিরক �সবায় উ�াবন” শীষ �ক কম �শালা আেয়াজন সং�া� প�� 
সং�ি�সহ িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। কম �শালা� বা�বায়েন 
এসএমইিসআই (১ম সংেশািধত) �ক� বরাবর অ�েরাধ করা �যেত 
মেম � সভায় একমত �কাশ করা হয়।    

ইেনােভশন সং�া� বা “নাগিরক �সবায় 
উ�াবন” শীষ �ক কম �শালা আেয়াজন করেত 
হেব এবং এ� বা�বায়েনএসএমইিসআই 
(১ম সংেশািধত) �ক� বরাবর অ�েরাধ 
করেত হেব।   

ইেনােভশন 
�ম 

৩.৩ সভায় মি�পিরষদ িবভাগ হেত �া� িনেদ �শনা�লক প�� িনেয় 
সভায় আেলাচনা করা হয়। প��েত ২০১৬ সােলর বাৎসিরক 
কম �পিরক�না আগামী ৩১ জা�য়াির ২০১৬ তািরেখর মে� �ণয়ন 
কের তা ১৫ �ফ�য়াির ২০১৬ তািরেখর মে� মি�পিরষদ িবভােগ 
��রণ করার িবষেয় সভার সকেল অবিহত হন।   

২০১৬ সােলর বাৎসিরক কম �পিরক�না 
আগামী ৩১ জা�য়াির ২০১৬ তািরেখর 
মে� �ণয়ন কের তা ১৫ �ফ�য়াির ২০১৬ 
তািরেখর মে� মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 
করেত হেব।  

সদ� সিচব, 
ইেনােভশন 
�ম।  

৩.৪  সভায় মি�পিরষদ িবভাগ হেত �া� িনেদ �শনা�লক প��র ০৪ (খ) 
িনেদ �শনা �মাতােবক �িতমােস অ�ি�ত ইেনােভশন সভার 
কায �িববরণী পরবত� মােসর ৭ তািরেখর মে� মি�পিরষদ িবভােগ 
��রেণর িবষেয় সািব �ক িবে�শেণ সকেল একমত হ’ন।   

�িতমােস অ�ি�ত ইেনােভশন সভার 
কায �িববরণী পরবত� মােসর ৭ তািরেখর 
মে� মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ করেত 
হেব। 

সদ� সিচব, 
ইেনােভশন 
�ম। 

 

০৪।  সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।                          Sd/- 

         (�গাপা �চৗ�রী)  
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