
পাবত  চ াম উ য়ন বাড 
ধান কাযালয় 
রা ামা  

পিরক না অিধশাখা

২০২০-২০২১ অথ বছের “ইেনােভশন ম”-এর ১ম সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. কাশ কাি  চৗ রী 
 সদ -পিরক না ও ইেনােভশন অিফসার

সভার তািরখ ১০/০৯/২০২০ি ঃ
সভার সময় বলা ১.০০ ঘ কা

ান “কণ লী” সে লন ক , ধান কাযালয়, পাবত  চ াম উ য়ন বাড, রা ামা
উপি িত সভায় উপি ত কমকতাগেণর তািলকা া েরর মা সাের “পিরিশ -ক” ত সং
সভার েত সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জানান। অত:পর িতিন ইেনােভশন কায েমর উপর মি পিরষদ িবভাগ ও
পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয় ক ক িবিভ  সমেয় জাির ত িনেদশনা, বােডর ইেনােভশন েমর গঠন ও কাযাবলী ইত ািদ
িবষেয় সংি  আেলাচনা কেরন। 
সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ হীত হয়:-

ম.ম. আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় //আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া   বা বায়নকারীবা বায়নকারী

১



১) 

িবগতিবগত   অথঅথ  বছ েরবছ ের  কায মকায ম  পয ােল াচন াপয ােল াচন া: 

সভাপিত জানান িবগত বছের ইেনােভশন কায েমর 
বশিক  কায ম স াদন করা হেয়েছ। এর মে  

উে খেযা  কায ম হেলা- অনলাইেন িশ া ি র 
আেবদন হণ ও অেটােমশন প িতেত ফলাফল 

তকরণ এবং অনলাইেন ক /ি েমর আেবদন 
হণ। বিণত ’  কায ম বা বায়েনর ফেল দেশর 

িবিভ  িত ােন উ িশ ায় অ য়নরত িশ াথ রা 
  জায়গা থেকই আেবদন দািখল করেত পারেছ। 

এ অনলাইন সফটওয় ার  এমনভােব তির করা 
হেয়েছ যােত কের সহেজই য কান কনিফগােরশেনর 
অ া েয়ড মাবাইেলর মা েম আেবদন সহেজই 
স  করা যায়। এছাড়াও, অনলাইেন ক  ি েমর 
আেবদন হণ কায ম  করার ফেল এখন িবিভ  

ত  এলাকা থেকও সহেজ ঘের বেসই ক /ি েমর 
জ  আেবদন দািখল করা স ব হে । তেব, 
িশ া ি র আেবদন হেণর সফটওয়ার র মত এ  
যেথ  পিরিচিত পায় িন বেল িতিন মত কাশ 
কেরন। এর জ  েমর সকল সদ েক যার যার 
অব ােন থেক এ িবষয়  চার করার জ  অ েরাধ 
জানান। 

িতিন আেরা জানান য, িবগত বছের বােডর 
ইেনােভশন কায েমর ড েমে শন যথাযথভােব করা 
যায় িন। এছাড়াও “ কািডড-১৯”-এর কারেণ ম ণালয় 
ক ক শা- কিসং কায মও করা হয়িন। যা, 
সািবকভােব ম ণালয় এবং ম ণালেয়র অধীন  সং া 
িহেসেব পাবত  চ াম উ য়ন বাড এর পেয়  কম 

াি র িবষেয় িতিন আশংকা কাশ কেরন। 

১.১ চলিত ২০২০-২০২১ অথ বছেরর 
বািষক উ াবন কমপিরক না 
মাতােবক সকল কায ম 

যথাযথভােব সমা  করেত হেব। 

১.২ অনলাইেন ক /ি ম আেবদন 
হেণর িবষয়   অব ান থেক 
চার করেত হেব।

ইেনােভশন ম

২) 

কমপ িরক ন াকমপ িরক ন া  ণয়নণয়ন   সং া ঃসং া ঃ   এ িবষেয় 
সভাপিত জানান, মি পিরষদ িবভােগর বািষক 
উ াবন কমপিরক না ণয়ন, বা বায়ন ও ায়ন 
িনেদিশকার আেলােক বােডর উ তন ক পে র 
িনেদশনা মাতােবক চলিত ২০২০-২০২১ অথ বছের 
বােডর বািষক উ াবনী কমপিক না ই-নিথর মা েম 
ণয়ন করা হেয়েছ এবং যথাসমেয় ম ণালেয় রণ 

করা হেয়েছ এবং বােডর ওেয়বসাইেট আপেলাড করা 
হেয়েছ। 

২.১ উ াবন সং া  কায ম ই-
নিথর মা েম বা বায়ন করেত হেব।

২.২ ইেনােভশন েমর যাবতীয় 
কাযাবলী যথাসমেয় বােডর 
ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব। 

ইেনােভশন 
অিফসার/ শাসিনক 
কমকতা/সহকারী 

পিরক না কমকতা

৩) 

বরাবরা   সং া ঃসং া ঃ   সভাপিত জানান িবগত অথ বছের 
বরাে  সং ান না থাকা, কািভড-১৯ এর কারেণ 
সরকার ক ক ঘািষত সাধারণ  ইত ািদ কারেণ 
ইেনােভশন কায ম বা বায়ন িক টা াহত হয়। এ 
িবষয়  মাথায় রেখ চলিত অথবছের “উ াবন খাত” 
এর কাড নং-৩২৫৭১০৫- ত মাট ১০.০০ ল  টাকা 
বরা  সং ান রাখা হেয়েছ। যা, সবা সহজীকরণ, 

িশ ণ, সিমনার/কমশালা, ড েমে শন, র ার 
দান ইত ািদ খােত য় করা হেব। 

৩.১ বরা  মাতােবক যথাযসমেয় 
সকল কায ম স  করেত হেব। 

ইেনােভশন ম

২



৪)

চল িতচল িত   বছ েরবছ ের  জজ   আই িড য় াআই িড য় া  াবাব   আহবানঃআহবানঃ

এ িবষেয় সভাপিত জানান, চলিত ২০২১-২০২১ অথ 
বছের বািষক উ াবন কমপিরক না অ যায়ী চলিত 
আগামী ১ অে াবর থেক ৩০ অে াবর পয  
সময়সীমা িনধারণ কের ন ন আইিডয়া ই-নিথর 
মা েম আহবান করা হেব। এ সংি  না শ 
যথাযসমেয় জারী করা হেব এবং বােডর সকল 
অিধশাখা, শাখা ও ইউিনটস েহ রণ করা হেব। এ 
িবষেয় িতিন ইেনােভশন েমর সদ গণেক   
অিধশাখা, শাখা ও ইউিনেটর সকেলর িনকট এ 
িবষয়  ৗছােনার অ েরাধ জানান। 

৪.১ ন ন আইিডয়া আহবান সংি  
না শ জাির করেত হেব;

৪.২   অিধশাখা, শাখা ও 
ইউিনেটর সকলেক ন ন আইিডয়া 

ােবর িবষেয় অবিহত করেত 
হেব। 

ইেনােভশন 
অিফসার/ইেনােভশন ম

৫)

িবিবধঃিবিবধঃ   বােডর খাগড়াছিড় ইউিনট কাযালেয়র উপ-
সহকারী েকৗশলী ও ইেনােভশন েমর সদ  জনাব 
পেনল ব য়া বেলন, বােডর খাগড়াছিড় ইউিনট 
কাযালেয়র সহকারী েকৗশলী জনাব মাঃ খারেশদ 
আলম উ াবনী কায ম সং া  িবষেয় বই দ  
একজন কমকতা। িতিন বােডর ইেনােভশন েমর 
একজন “সদ ” িহেসেব জনাব মাঃ খারেশদ 
আলম, সহকারী েকৗশলী, ইউিনট কাযালয়, 
খাগড়াছিড়- ক “ কা-অ ” করার িবষেয় সভাপিতর 
ি  আকষণ কেরন। 

এ িবষেয় সভাপিত বেলন, বােডর ইেনােভশন ম 
গত ০৭/০৯/২০২০ ি : তািরেখ নগঠন (৩য় বার) 
করা হেয়েছ। সদ  “ কা-অ ” করার াব  বাড 
ক পে র িনকট উপ াপন করা হেব। উপি ত 
সকেল এ িবষেয় একমত পাষণ কেরন।  

৫.১ বােডর খাগড়াছিড় ইউিনট 
কাযালেয়র সহকারী েকৗশলী জনাব 
মাঃ খারেশদ আলম- ক ইেনােভশন 
েমর “সদ ” িহেসেব কা-অ  

করার াব বাড ক পে র িনকট 
উপ াপন করেত হেব। 

ইেনােভশন 
অিফসার/সহকারী 

পিরক না কমকতা

সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

ড. কাশ কাি  চৗ রী 
সদ -পিরক না ও ইেনােভশন অিফসার

ারক ন র: ২৯.৩১.২০৮৪.০০৮.৩২.০০১.১৯-৯৭ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২০

১৫ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, পাবত  চ াম িবষয়ক ম ণালয়
২) ভাইস- চয়ার ান, ভাইস চয়ার ান এর দ র, পাবত  চ াম উ য়ন বাড
৩) সদ - শাসন, সদ - শাসন এর দ র, পাবত  চ াম উ য়ন বাড
৪) সদ -অথ (অিতির  দািয় ), সদ -অথ এর দ র, পাবত  চ াম উ য়ন বাড
৫) সদ -বা বায়ন, সদ -বা বায়ন এর দ র, পাবত  চ াম উ য়ন বাড
৬) িনবাহী ৈকাশলী, েকৗশল শাখা, রা ামা , পাবত  চ াম উ য়ন বাড

৩



৭) িনবাহী ৈকাশলী (অিতির  দািয় ), ইউিনট অিফস, খাগড়াছিড়, পাবত  চ াম উ য়ন বাড
৮) িনবাহী ৈকাশলী (ভার া ), ইউিনট অিফস, বা রবান, পাবত  চ াম উ য়ন বাড
৯) উপ-সিচব ও সদ , ইেনােভশন ম এবং চয়ার ােনর একা  সিচব, পাবত  চ াম উ য়ন বাড ( চয়ার ান
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১০) গেবষণা কমকতা ও সদ , ইেনােভশন ম, পাবত  চ াম উ য়ন বাড
১১) জনাব িষত চাকমা, সহকারী েকৗশলী ও সদ , ইেনােভশন ম, পাবত  চ াম উ য়ন বাড, বা রবান
১২) জনাব পেনল ব য়া, উপ-সহকারী েকৗশলী ও সদ , ইেনােভশন ম, পাবত  চ াম উ য়ন বাড, খাগড়াছিড়
১৩) শাসিনক কমকতা ও সদ , ইেনােভশন ম, পাবত  চ াম উ য়ন বাড, রা ামা  (সভার কাযিববরণী বােডর
ওেয়বসাইেট আপেলাড করার অ েরাধসহ)
১৪) জনাব মনেতাষ চাকমা, সহকারী পিরক না কমকতা ও সদ  ইেনােভশন ম, পাবত  চ াম উ য়ন বাড,
রা ামা

 

ড. কাশ কাি  চৗ রী 
সদ -পিরক না ও ইেনােভশন অিফসার
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