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বিষয়: িাৎসবিক উদ্ভািনী কর্মপবিকল্পনা িাস্তিায়ন বিষয়ক পর্মাল াচনা সভাি কার্মবিিিণীি 
বিবপবিবস’ি অগ্রগবি প্রবিলিদন। 

 

উপর্যমক্ত বিষলয় বিদ্যুৎ বিভালগি ১৫. ১১. ২০১৭ িাবিলে অনুবিয় ইলনালভশন বিলর্ি সভাি কার্ম 
বিিিণীি বিবপবিবস’ি অগ্রগবি প্রবিলিদন বনলে উলেে কিা হ :  
 

ক্রবর্ক 
নং 

আল াচু বিষয় অগ্রগবি 

০১ ইলনালভশন বির্ সিমলশষ পযনগমঠন বিবপবিবস’ি ইলনালভশন বির্ ২২. ০৮. ২০১৬ িাবিলে পযনগমঠন 
কিা হলয়লে।  যর্োলন র্ানি সম্পদ, আইবসবি ও প্রলকৌশ ী 
কুািালিি কর্মকিমালদি অন্তভযমক্ত কিা হলয়লে। 

০২ ইলনালভশন বিলর্ি িাবষমক কর্মপবিকল্পনা 
প্রণয়ন 

ইলনালভশন বিলর্ি িাবষমক কর্মপবিকল্পনা প্রণয়ন কলি িা 
বিবপবিবস’ি ওলয়ি  সাইলি 
( https://dpdc.org.bd/article/view/64/Innovation)  প্রকাশ 
কিা হলয়লে। আগার্ী জযন,২০১৮ পর্মন্ত পবিকল্পনাবি কিা হলয়লে।  
এলি বনলোক্ত ৩বি  উলদুাগ িাো হলয়লে। 
 অন াইলন গ্রাহক যসিা প্রদান  
 যর্ািাই  অুাপস এি র্াধ্ুলর্ গ্রাহক অবভলর্াগ বনষ্পবি 
 POS যর্বশলনি র্াধ্ুলর্ বপ্র- যপইি বর্িাি যভব্িং 

০৩ ইলনালভশন বিলর্ি িাবষমক কর্মপবিকল্পনা 
িাস্তিায়ন অগ্রগবি 
( র্ন্ত্রণা য়/ দপ্তি/ সংস্থা/  যকাম্পাবন)  

বিবপবিবস’ি ইলনালভশন বিলর্ি িাবষমক কর্মপবিকল্পনা 
িাস্তিায়ন অগ্রগবি বনলে যদয়া হ । 
 অন াইলন গ্রাহক যসিা প্রদান ৩০% 
 যর্ািাই  অুাপস এি র্াধ্ুলর্ গ্রাহক অবভলর্াগ বনষ্পবি ২৫% 
 POS যর্বশলনি র্াধ্ুলর্ বপ্র- যপইি বর্িাি যভব্িং ২৫% 

০৪ র্াঠ পর্মালয়ি উলদুাগ যিবিলকশন 
পবিকল্পনা  

অন াইলন গ্রাহক যসিা প্রদান উলদুাগবি র্াঠ পর্মালয় যিবিলকশন 
কিা হলি। 

০৫ বিগি ৬ র্ালস অনুবিি ইলনালভশন 
বিলর্ি র্াবসক সভা 

২৬.০৭.২০১৭ ইং এিং ২১.১১.২০১৭ ইং িাবিলে ইলনালভশন 
বিলর্ি র্াবসক সভা অনুবিি হয়। 

০৬ যিবিলকশন সম্পন্ন কিা র্াঠ পর্মালয়ি 
উদ্ভািনী উলদুাগ 

যর্ািাই  এুাপস এি র্াধ্ুলর্ বর্িাি বিবিং সংগ্রহ উলদুাগবিি 
যিবিলকশন সম্পন্ন হলয়লে।  

০৭ ইলনালভশন সংক্রান্ত ৫ বদলনি প্রবশক্ষণ 
আলয়াজন 

৫ বদনিুাপী উদ্ভািনী প্রবশক্ষণ কর্মশা া হলয়লে। 

০৮ উদ্ভািনী উলদুাগ গ্রহলণি জন্য র্াঠ পর্মালয় 
কর্মকিমাগণলক  প্রলণাদনা প্রদান কিা 
(পযিস্কাি/বিও য িাি ইিুাবদ) 

উদ্ভািনী উলদুাগ গ্রহলণি জন্য র্াঠ পর্মালয়ি কর্মকিমালদি প্রলণাদনা 
প্রদালনি িুাপালি নীবিগি বসদ্ধান্ত যনয়া হলয়লে। 

০৯ উদ্ভািনী উলদুাগ গ্রহলণি জন্য র্াঠ 
পর্মায়/ র্ন্ত্রণা লয়ি  কর্মকিমাগণলক 
বিলদবশক  প্রবশক্ষলণ যপ্রিণ 

উদ্ভািনী কার্মক্রর্ িাস্তিায়লন বনলয়াবজি কর্মকিমালদি বিলদলশ 
প্রবশক্ষণ বকংিা ইন্সলপকশলন যপ্রিলণি জন্য ঊর্ধ্মিন কিতমপলক্ষি 
বনকি সুপাবিশ কিাি বসদ্ধান্ত যনয়া হলয়লে। 

১০ যর্্িবিং বিবপবিবস’ি ইলনালভশন বির্লক সহায়িা প্রদান কিাি জন্য 
একজন যর্্িি র্লনানয়ন যদয়া হলয়লে। 

১১ যেবনং ইনবিবিউলি প্রবশক্ষণ কাবিকু ালর্ 
ইলনালভশন  

বিবপবিবস’ি বনজস্ব প্রবশক্ষণ র্বিউল  ৪০ ঘণ্টাি সক  যকালসম 
“বিদ্যুৎ যসক্টলি ইলনালভশন” বশলিানালর্ ২ ঘণ্টা ৪০ বর্বনলিি 
প্রবশক্ষণ র্বিউ  র্যক্ত কিা হলয়লে। 

১২ দপ্তি বভবিক যেসিযক যপজ বিিী 
( যসাস্যা  বর্বিয়াি িুিহাি)  

বিবপবিবস’ি বনজস্ব যেসিযক যপজ যো া হলয়লে এিং 
বনয়বর্ি আপলিি কিা হলে। 

১৩ ই োইব ং িাস্তিায়ন বিবপবিবসলি  ই োইব ং িাস্তিায়ন কিা হলে এিং ই োইব ং এি 
র্াধ্ুলর্ নবি বনষ্পবি কিাি সংেুা িতবদ্ধ কিা হলে। ই োইব ং 
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ক্রবর্ক 
নং 

আল াচু বিষয় অগ্রগবি 

িাস্তিায়লনি িিু েলক উপস্থাপন কলি সংর্যবক্ত আকালি যদয়া 
হলয়লে। 

১৪ ওলয়িসাইি ইংলিবজ সংস্কিলণি পাশাপাবশ 
িাং া সংস্কিন কিন 

বিবপবিবস’ি ওলয়িসাইি ইংলিবজ সংস্কিলণি পাশাপাবশ িাং া 
সংস্কিন কিা হলয়লে। 

 




