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স্মারক নং: ৮৭.৫১৪.৪২৬.০০.০০.০০০.২০২১.১৫৩ তাররখ: ১১ .০৪.২১ রি.     
         

ইননানেলন করিরির োর কার্য রিিরণী 
 
িািযিস্থাক (আইররি/নিকরনকযা), রিররির িনাদনের োরতনে রেরিও কনপানরনের িাধযনি ২৫ িার্চ 
২০২১ রি. তাররখ কা ১০.৩০ িাে রিররির’র ইননানেলন করিরির একরি ো অনুরিত ে। োে রনম্নিরিত 
কর্মকর্তাগণ উরস্থত রিনন:  
 
০১. জনাি মিা. কািরু আিান, উিািযিস্থাক (আইররি), মিনেনিন্ট, রিররির। 
০২. জনাি মিাাম্মদ িরউ আি, তত্ত্বািধােক প্রনকৌলী, প্ররলক্ষণ ও উন্নেন, রিররির। 
০৩. জনাি মিাাম্মদ াইফু আরিন, তত্ত্বািধােক প্রনকৌলী, মটার িযাননজনিন্ট, রিররির। 
০৪. জনাি মিা. লানদ রিশ্বা, রনর্বাী প্রনকৌলী, রিিাররং (াউথ), রিররির। 
০৫. জনাি মিাোঃ ারিবুল্লা, রনর্বাী প্রনকৌলী, প্রধান প্রনকৌলী (প্ল্যারনং এড ড রিজাইন), রিররির। 
০৬. জনাি রি.এি. কািরু াান, িযিস্থাক (আইররি), মিনেনিন্ট, রিররির। 
০৭. জনাি মিাাম্মদ আজি খান, রনর্বাী প্রনকৌলী, আইররি মিনেনিন্ট, রিররির। 
০৮. জনাি মিা. আরতকু ইাি, িযিস্থাক (অর্থ), রপনারেো িযাননজনিন্ট এড ড অযাকাউরন্টং, রিররির।  
০৯. জনাি মিা: আলরাপ উরিন, িযিস্থাক (এইচ আর, ররকউরররি অানরলে, রিররির। 
১০. জনাি দীক চন্দ্র রাে, উ-িযিস্থাক (আইররি), মিনেনিন্ট, রিররির। 
১১. জনাি মিা. আরাপাত ইিরতোজ, উ-িযিস্থাক (আইররি), মিনেনিন্ট, রিররির।  

 
োর োরত উরস্থত কনক স্বাগত জারননে োর কার্যক্রি শুরু কনরন। োে রিররির’র ইননানেলন 
কার্যক্রনির অগ্রগরত রিনে রিস্তাররত আনাচনা এিং রননম্নাক্ত রদ্ধান্ত গৃরত ে: 
 
ক্ররিক 

নং 
আনাচনার রিে িস্তু রদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০১ ২০২০-২০২১ 
            
              

১                                            
                                 

২                    -                     
                                          
                                          
                        -              

 

১         
                   
               
          রিররির। 
২         
                      
                
          
                   
                     
          
                     
  -                 
          



ক্ররিক 
নং 

আনাচনার রিে িস্তু রদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০২ ২০২০-২০২১ 
িৎনরর উদ্ভািনী 
উনদযানগর িাস্তিােন 
অগ্রগরত 

                                         
                                                 
                                             
            ৩                                 
২                                           
                  এিাড়া, রিদ্যযৎ রিোনগর চারদা 
মিাতানিক স্থারত ট্রােপরিার এর িরি তুন তা মপ্ররণ 
করার রদ্ধান্ত গৃরত ে 

জনাি মিাাম্মদ াইফু 
আরিন, তত্ত্বািধােক 
প্রনকৌলী, মটার 
িযাননজনিন্ট, রিররির। 
 

০৩ ইননানেলন রিনির ো 
অনুিান 

আগারি এরপ্র,২০২১ এ দ্যইরি এিং মি নত জুন,২০২১ 
র্যন্ত প্রনতযক িান একরি কনর ইননানেলন রিনির ো 
আনোজন করা নি িনর্ম োে রদ্ধান্ত গৃীত ে।   

জনাি রি.এি. কািরু 
াান, িযিস্থাক 
(আইররি), মিনেনিন্ট, 
রিররির। 

০৪ উদ্ভািন ও মিা 
রজকরণ রিনে এক 
রদননর কর্মলাা/ 
মরিনার 

উদ্ভািন ও মিা রজকরণ রিনে একরি এক রদননর 
কর্মলাা/ মরিনার প্ররলক্ষণ ও উন্নেন দপ্তনরর িাধযনি   
আনোজন করা নি িনর্ম োে রদ্ধান্ত গৃীত ে।  

জনাি মিাাম্মদ িরউ 
আি, তত্ত্বািধােক 
প্রনকৌলী, প্ররলক্ষণ ও 
উন্নেন, রিররির। 

 
০৫ 

রিররির’র অেযন্তরীণ 
উদ্ভািনী উনদযাগ  

রিররির’র অেযন্তরীণ উদ্ভািনী কার্যক্রনি অন্তর্ভুক্ত মনলন 
িযাননজনিন্ট রনটি উনদযাগরির Time, Cost, Visit 
(TCV) রিনেণ কনর একরি িকুনিন্ট ততরর করা নি িনর্ম 
োে রদ্ধান্ত গৃীত ে। 
 

জনাি মিা. আরতকু 
ইাি, িযিস্থাক (অর্থ), 
রপনারেো িযাননজনিন্ট 
এড ড অযাকাউরন্টং, 
রিররির।  

রিররির’র অেযন্তরীণ উদ্ভািনী কার্যক্রনি অন্তর্ভুক্ত রিিার 
রররিং িযাননজনিন্ট ইন রগ্রি াি-মটলন  উনদযাগরি 
িাস্তিােননর জনয প্রনোজনীে পাড ড ২০২১-২০২২ অর্থিৎনর 
প্রদান করা নি িনর্ম োে রদ্ধান্ত গৃীত ে। । 
 

জনাি অরিত কুিার 
দা,উ-কারী 
প্রনকৌলী, রনর্বাী প্রনকৌলী 
(গ্রীি নর্থ-২), রিররির। 

রিররির’র অেযন্তরীণ উদ্ভািনী কার্যক্রনির িনধয কাষ্টিার 
ারি কযারপং লীর্ষক আইরিোরি অন্তর্ভুক্ত করার রদ্ধান্ত 
গৃরত ে 
 

জনাি মিাাম্মদ িরউ 
আি, তত্ত্বািধােক 
প্রনকৌলী, প্ররলক্ষণ ও 
উন্নেন, রিররির। 

০৬ িাস্তিারেত উদ্ভািনী 
উনদযানগর 
িকুনিনন্টলন ও রেরিও 
ততরর 

রিররির’র ২০২০-২০২১ িৎনরর উদ্ভািনী উনদযাগ 
দ্যইরির িকুনিনন্টলন এিং এক মথনক রতন রিরননির রেরিও 
আগারি এরপ্র,২০২১ এর িনধয ততরর করা নি িনর্ম োে 
রদ্ধান্ত গৃীত ে। উক্ত রেরিও ধারণ করার মক্ষনে যরদ 
প্রনপলনা রেরিও পনিাগ্রাপার এর প্রনোজন ে তনি 
রিরজএি (ািরক ররনলন) দপ্তর এর ানথ মযাগানযাগ 
কনর িযিস্থা গ্রন করা নি িনর্ম োে রদ্ধান্ত গৃীত ে। 

জনাি মিাাম্মদ াইফু 
আরিন, তত্ত্বািধােক 
প্রনকৌলী, মটার 
িযাননজনিন্ট, রিররির। 
                   
                
          
জনাি মিাাম্মদ আজি খান, 
রনর্বাী প্রনকৌলী, আইররি 
মিনেনিন্ট, রিররির।  
জনাি দীক চন্দ্র রাে, উ-
িযিস্থাক (আইররি), 
মিনেনিন্ট, রিররির। 



ক্ররিক 
নং 

আনাচনার রিে িস্তু রদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০৭ ইননানেলন করিরি এিং 
ইননানেলন করিরির 
মিন্টর পুনর্গঠন 

২০২১-২০২২ িৎনর রিররির’র ইননানেলন করিরি এিং 
ইননানেলন করিরির মিন্টর পুনর্গঠন করা নি িনর্ম োে 
রদ্ধান্ত গৃীত ে।   

জনাি মিা. ররিউ াান 
িািযিস্থাক 
(আইররি/নিকরনকযা) 
আইররি, এনারি এড ড 
রিিাররং,রিররির। 
 

 নতুন উদ্ভািনী ধারণা 
আিান 

২০২১-২০২২ িৎনর অন্তর্ভুক্ত করার রনরিনে উদ্ভািনী 
উনদযাগ িািাইনের জনয নতুন উদ্ভািনী ধারণা আিান করা 
নি িনর্ম োে রদ্ধান্ত গৃীত ে। 

ইননানেলন করিরির ক 
দয। 

 
 
োে আর মকান আনাচয রিে না থাকাে উরস্থত কনক ধনযিাদ জ্ঞাননর িাধযনি োর িারপ্ত মঘাণা করা 
ে। 
 
 
 

 
প্রনকৌ. মিা. ররিউ াান 
িািযিস্থাক (আইররি/নিকরনকযা) 
আইররি, এনারি এড ড রিিাররং 
রিররির 
 
 
 
রিতরণ: 
০১. িযিস্থানা ররচাক, রিররির। 
০২. রনর্বাী ররচাক (অযািরিরননট্রইলন এড ড এইচ আর/ প্রনকৌল / অানরলন / আইররি এড ড     প্ররকউরনিন্ট 

/অর্থ), রিররির। 
০৩. মকাপারন রচি / প্রধান প্রনকৌলী / িািযিস্থাক ………………………………….  রিররির। 
০৪. তত্ত্বািধােক প্রনকৌলী/উ-িািযিস্থাক …………………………………………….  রিররির। 
০৫. জনাি ……………………………………………………………………………………….. 
০৬. দপ্তর নরথ / িাটার পাই। 
 


