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সভাপিত ফিরদা পারভীন 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ২৮/০৭/২০২০
সভার সময় ৯.০০ ঘ কা

ান zoom াটফম
উপি িত সং ি

সভাপিত মেহাদয় উপি ত কমকতাগণেক াগত জািনেয় অনলাইন সভার কায ম  কেরন। সভাপিত সকলেক অবিহত কেরন য, ৩০ লাই
২০২০ তািরেখর মে  বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়েনর বা বাধকতা রেয়েছ িবধায় জ রী িভি েত অনলাইন zoom াটফম এ সভা
আহবান করা হেয়েছ। সভাপিত উপি ত সকলেক কমপিরক না ছক  এ সভায় আেলাচনা মাতােবক রন কের ত মি পিরষদ িবভােগ রেণর
কথা উে খ কেরন।

০২। অতঃপর সভাপিত ইেনােভশন েমর সদ  সিচব ও ম ণালেয়র া ামার জনাব মাঃ ইনা ল হকেক কমপিরক না ছক  zoom এর ীন
শয়ার এর মা েম সকলেক দখােনার জ  অ েরাধ জানান। মি পিরষদ িবভাগ হেত িরত বািষক উ াবন কমপিরক না ছক  াথিমক
পযেব েন দখা যায় য, বিশরভাগ কমস াদন চেকর ল মা া ইিতমে  মি পিরষদ িবভাগ হেত িনধারণ কের দয়া হেয়েছ। িক  িক

চেকর মান ম ণালয়স হ িনজ িনজ কমে  অ যায়ী িনধারণ করেব। সভাপিত মেহাদয় য সকল কমস াদন চেকর ল মা া ম ণালয় িনেজ
িনধারণ করেব তা িনিদ ভােব দখােনার জ  সদ  সিচবেক অ েরাধ জানান।

০৩। অতঃপর া ামার মাঃ ইনা ল হক জানান য, ল মা া িনধারন করেত হেব এমন থম চক  হে  উ াবন খােত বরাে র পিরমান। এ
াপাের ম ণালেয়র বােজট অিধশাখার উপসিচব মাসাঃ ফরেদৗসী বগম জানান, ইেনােভশন খােত ২০২০-২০২১ অথবছের ১০ ল  টাকা বরা

রেয়েছ।

০৪। অতঃপর ইেনােভশন কম পিরক নায় উে িখত স মতা কায ম িনেয় সভাপিত সবাইেক মতামত দয়ার অ েরাধ জানান। ৪.১ চেকর উ াবন
ও সবা সহিজকরণ িবষেয় এক িদেনর কমশালা/ সিমনার এ বতমান পিরি িতিত িবেবচনায় সকল সদ  আেয়ািজত কমশালার সং া নতম ১
(এক) রাখার াপাের মতামত দন।

০৫। অতঃপর ৪.২ এবং ৪.৩ এ উে িখত ই িদেনর িশ ণ আেয়াজন এর াপাের সকল সদ  টােগট িহেসেব ২৫ জনেক রাখার মতামত দন।

০৬। ৯.১ এ উে িখত উ াবকগণেক শংসা চক উপ-আ ািনক প /সনদপ  / / র ার দান এর পাের সদ গণ া ামার জনাব মাঃ
ইনা ল হকেক এ াপাের াজ িনেয় অ া  কমপিরক নায় টােগটস হ িবেবচনা কের অথবা মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর ইেনােভশন
কমপিরক নায় কতজনেক রাখা হেয়েছ দেখেয় সং া  জানােত বেলন। অ থায় টােগট িহেসেব ১০ জনেক স াননা সনদ দয়ার টােগট রাখেত
মতামত দান কেরন।

০৭। এ পযােয় ১৩.৩ এ উে িখত মাঠ পযােয় চলমান উ াবনী ক স হ সেরজিমন পিরদশন ও েয়াজনীয় সহায়তা দান চেকর তােগট িহেসেব
সিচব ( শাসন) বেলন য, যেহ  েমর সদ  সং া ০৭ (সাত) সেহ  ি  সদ  একবার কেরও এক  কের পিরদশন করেল টােগট িহেসেব

৭ রাখা যেত পাের। অ  সকল সদ  একমত পাষণ কেরন।
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০৮। সভায় উপেরা  আেলাচনার ি েত িস া  হীত হয় য, আেলাচনা মাতােবক টােগট স হ ছেক উে খ কের সদ  সিচব জবান মাঃ
ইনা ল হক কমপিরক না  মি পিরষদ িবভােগ রেণর ব া করেবন। সভায় উপি ত সকল সদ  এ াপাের একমত পাষণ কেরন।

সভায় অ  কান আেলাচ িচ না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন। 

 

ফিরদা পারভীন 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৪৩ তািরখ: 
৩০ লাই ২০২০

১৫ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ইেনােভশন েমর সদ , মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) অিফস কিপ, আইিস  শাখা
৩) অিতির  সিচব( শাসন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, শাসন উইং, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

 

মাঃ ইনা ল হক 
া ামার
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