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বাংলােদশ িনরাপদ খা ক পে র ইেনােভশন েমর (২০২১-২০২২ অথ বছেরর) আগ ২০২১ মােসর সভার (১নং)
কাযিববরণী।

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

আ ন নােসর খান
সিচব ও িচফ ইেনােভশন অিফসার, বাংলােদশ িনরাপদ খা ক প
০৬ আগ ২০২১
সকাল ১০.০০ টা
অনলাইন াটফম ( ম অ াপ)
বাংলােদশ িনরাপদ খা ক পে র ইেনােভশন েমর সদ গণ, পিরিশ ক

উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কাজ
কেরন। অতঃপর সভার অেলাচ িচ অ যায়ী ইেনােভশন
কায েমর অ গিত পযােলাচনা কেরন। ২০২১-২০২২ অথ বছেরর ইেনােভশন আইিডয়াস হ বা বায়েন িনে া
িস া স হ হীত হয়।
িমক ন ং
১।

২।

িস া / প ািরশ

বা বায় ন কারী

তাপমা া ডাটালগার (TDL) িসিফেকশন
িনিদ করেণ িন প কিম গঠন।
১.জনাব অিমতাভ ম ল, অিতির পিরচালক -- আহবায়ক
২.জনাব মা: আ ল হা ান, মিনটিরং অিফসার-----সদ
৩.জনাব ফািরয়া আজাদ, ব ািনক কমকতা----সদ
৪.জনাব ইসফাক ওয়ােহদ িবন রিহম, মিনটিরং
অিফসার---সদ সিচব
৪থ িশ িব েবর চ ােল মাকািবলায় হীত কায ম
বা বায়েন গ ত কিম ন:গঠেনর াব হীত হয়।

৩।

িনয়িমত ত

বাতায়ন হালনাগাদকরণ।

৪।

ইেনােভশন খােত বােজট বরা ৫০ ল টাকা করার
াব হীত হয়।

গ ত কিম

কিম ইেনােভশন
অিফসার বরাবর
িতেবদন রণ করেবন

গ ত কিম

ইেনােভশন অিফসার
বরাবর িতেবদন রণ
করেবন

ািয়

১

ম

া কমকতা

ইেনােভশন অিফসার

খাত ওয়ারী য় বরা
তির কের াব রণ
করেত হেব।

৫।

৬।

২০২১-২০২২ অথবছেরর হীত আইিডয়াস হ বা বায়েন
িতন কিম গঠন।
ক) ইেনােভশন আইিডয়া “িনরাপদ খা িবষয়ক ইলািন ং” এ েয়াজনীয় কনেট তির১.জনাব মাঃ কাওছা ল ইসলাম িসকদার, অিতির
পিরচালক--- আহবায়ক
২.জনাব শখ মাঃ ফরেদৗস আরাফাত, আইন কমকতা--সদ
৩.জনাব সৗরভ মার িসংহ, ব ািনক কমকতা--সদ
৪.জনাব মা: তাইফ আলী, গেবষণা কমকতা---সদ
৫.জনাব . আির ল হাসান, িনরাপদ খা
অিফসার, িম া--- সদ
৬.জনাব মাঃ লাকমান হােসন, িনরাপদ খা
অিফসার, গাইবা া--- সদ
৭.জনাবজনাব জা ািত ময়না, সহকারী পিরচালক--সদ সিচব
খ) সবা সহিজকরণ আইিডয়া “িডিজটাল আকাইভ
তির” এবং িডিজটাল সবা সহিজকরণ আইিডয়া
“ ধান কায ালেয়র কি উটারস েহ ই ার- নটওয়াক
সং করেণর মা েম শয়ার াইভ তির” বা বায়ন
কিম িন প১.জনাবমাহ ব মারেশদ সােহল, অিতির পিরচালক -- আহবায়ক
২.জনাব তাসিলমা মা ারী, উপপিরচালক ---সদ
৩.জনাব মা: ফারহা ল আলম, খা িবে ষক ---সদ
৪.জনাব এস. এম. িশপন, গেবষণা কমকতা---সদ
৫.জনাব তানজীম আহা দ, সহকারী পিরচালক---সদ
সিচব
২০২১-২০২২ কমপিরক না বা বায়েন ইেনােভশন
আইিডয়া আ ােন এক িদেনর ০১ এবং ইেনােভশন ও
সবা সহিজকরেণ স মতা ি র লে
ই িদেনর ০২
সহ মাট ০৩ িশ ণ আেয়াজেনর িস া হীত হয়।

৭।

কমপিরক না বা বায়ন অ গিত পয ােলাচনা সং া
৪ সভা আেয়াজেন িস া হীত হয়

৮।

দেশর অভ ের বা বািয়ত ৩ উে াগ পিরদশেনর
িস া হীত হয়

ইেনােভশন কিম

কমপিরক না অ যায়ী
আইিডয়াস হ বা বায়েন
কিম সকল পদে প
হণ করেবন এবং
ইেনােভশন অিফসার
বরাবর িতেবদন রণ
করেবন

ইেনােভশন অিফসার

ইেনােভশন অিফসার
ইেনােভশন কিম

আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমাি ঘাষণা কেরন।

আ ন নােসর খান
সিচব ও িচফ ইেনােভশন অিফসার, বাংলােদশ
িনরাপদ খা ক প
২

ারক ন র: ১৩.০২.০০০০.৫০৭.১৪.০০৪.২১.৪৫২

তািরখ:

২৮ াবণ ১৪২৮
১২ আগ ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) অিতির সিচব, িনরাপদ খা শাখা, খা ম ণালয়
২) একা সিচব, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িনরাপদ খা ক প ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

আব র রহমান-৮০৫২
পিরচালক ( ভা া, িক ও িনরাপদ খা
ব াপনা )

৩

