
উদ্ভাবন কার্ যক্রমের অগ্রগতি পর্ যাম াচনা

সভা

দপ্তর/সংস্াাঃ জািীয় েতি া সংস্া



ইমনামভশন টিে

2

ক্রতেক নং নাে ও পদবী ইমনামভশন টিমে দাতয়ত্ব মোবাই ইমেই 

১। তজ. এে. রতিকু ইস াে

পতরচা ক(উপ সতচব), জােস।

১। স্ব স্ব দপ্তমরর মসবা প্রদান প্রতক্রয়া

সিকীকরণ এবং কামজর অভযন্তরীণ

প্রতক্রয়া গুণগি পতরবিযন আয়ন

করমব;

২। তনজ তনজ অতিমেমে মপ্রোপট,

প্রময়াজন, অগ্রাতিকার ও সেেিা

তবমবচনায় মরমে বাস্তবমুেী বাতষ যক

কে যপতরকল্পনা প্রণয়ণ তনতিি

করমব।

৩। েতিপতরষদ তবভাগ িমি প্রদত্ত

তনমদ যশনা ও ছক অনুর্ায়ী তনি যাতরি

িাতরমের েমে বাতষ যক উদ্ভাবন

কে যপতরকল্পনা েিণা ময় মপ্ররণ

করমি িমব।

০১৮১৯১৩০৭৮৭ fafiqliya@gmail.com

২। িািতেনা সু িানা

উপ পতরচা ক(উপ সতচব)

(প্রকল্প ও প্রকাশনা), জােস।

০১৭১৮১৫৬৫৪৩ tahaminasultana16@gm

ail.com

৩। িািতসনা মবগে

উপ পতরচা ক (তসতনয়র সি: সতচব) 

(প্রশাসন এবং তিসাব ও অর্ য), 

জােস।

০১৮১৫৪৬১২৫৫ tahsinabegum25@gmail.

com

৪। মোিাম্মাদ আ ী মচৌধুরী

সিকারী পতরচা ক (তিসাব ও অর্ য),

জােস।

০১৮১৫৪৯৬৪১৪ mohammadalichowdhury
@outlook.com

৫। শিীদু ইস াে তনজােী

সিকারী পতরচা ক (প্রকাশনা), 

জােস।

০১৯১৪-৪১৮৬২৬ Nizami_jms@yahoo.com

mailto:mohammadalichowdhury@outlook.com


ক্রতেক নং নাে ও পদবী ইমনামভশন টিমে দাতয়ত্ব মোবাই ইমেই 

৬। এ মক এে ইয়াতিয়া

সিকারী পতরচা ক (প্রশাসন), 

জােস।

৪। প্রতি এক োস অন্তর অন্তর

টিমের সভা অনুষ্ঠান,

কে যপতরকল্পনার অগ্রগতি োতসক

সেন্বয় সভায় উপস্াপন করমব;

৫। বাতষ যক উদ্ভাবন

কে যপতরকল্পনার ছমক উতিতেি

িাতরমের েমে বাতষ যক উদ্ভাবন

কে যপতরকল্পনা েিণা য়/তবভাগ

মপ্ররণ করমি িমব।

০১৭১১০৫৩১৫৪ jmskhudrarinho@gmail.com

৭।  ায় া আরজুোন বানু

সিকারী পতরচা ক (প্রকল্প), জােস।

০১৭১২১০৪৭৭১ labanu21@gmail.com

৮। ইয়াতছর আরািাি

সিকারী মপ্রাগ্রাে, জাসস।

০১৭৬০৯৩১৪৬৯ ap.arafat.jms@gmail.com

৯। তবনয় কুোর রায়

প্রতশেক(কতিউটার), জােস।

০১৭৫৬৯০০৭১০ binoyroy710@gmail.com

১০। োছুো মবগে

মূল্যায়ন কে যকিযা, জােস।

০১৭২০২৫৬২৪৫ masomajms@gmail.com

mailto:ap.arafat.jms@gmail.com
mailto:binoyroy710@gmail.com


ইমনামভশন কার্ যক্রমের িথ্য
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বছর উদ্ভাবনী পাই ট উমযামগর সংখ্যা মরতিমকশন এর

তসদ্ধান্ত িময়মছ

কয়টি

মসবা সিজীকরণ

করা িময়মছ কয়টি

তিতজটা মসবায় করা

িময়মছ কয়টি

উদ্ভাবকগণমক স্বীকৃতি / 

প্রমণাদনা মদয়া িময়মছ

তকনা

২০১৭-২০১৮ - - - - -

২০১৮-২০১৯ ২টি

উমযাগ সমূি:

১। প্রতশেণ ভািা প্রণয়ন প্রতক্রয়া

সিজীকরণ।

২। সংস্ার প্রিান কার্ যা য়, মজ া ও

উপমজ ার মেি প্রতশেণার্ীমদর

সিটওয়যামরর োেমে িাটামবজ

চালুকরণ।

১টি ১টি ১টি না



উদ্ভাবনী উমযামগর সংখ্যা, পাই ট ও মরতিমকশন

(২০১৯-২০২০) 
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 উদ্ভাবনী পাই ট উমযামগর সংখ্যাাঃ ২টি।

 মরতিমকশন এর তসদ্ধান্ত িময়মছ কয়টিাঃ ১টি।

 নুন্যিে একটি উদ্ভাবনী উমযাগ আঞ্চত ক ও জািীয় পর্ যাময় বাস্তবাতয়ি িময়মছ তকনাাঃ িয়তন।

 নূন্যিে একটি তিতজটা মসবা তিরী ও বাস্তবায়ন িময়মছ তকনাাঃ প্রতক্রয়ািীন রময়মছ।

 নূন্যিে একটি মসবা পদ্ধতি সিজীকরমণর পাই টিং িময়মছ তকনাাঃ প্রতক্রয়ািীন রময়মছ।

 বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী উমযাগ এবং মসবা সিজীকরমণর িকুমেমেশন করা িময়মছ তকনাাঃ িয়তন।

 কিজন উদ্ভাবকগণমক স্বীকৃতি / প্রমণাদনা মদয়া িময়মছাঃ িয়তন।

 কে য পতরকল্পনা মোিামবক িথ্য বািায়ন এ ইমনামভশমনর িথ্য ১০০% িা নাগাদ করা িময়মছ তকনাাঃ িময়মছ।



উদ্ভাবনী সেেিা বৃতদ্ধমি কে যশা া ও প্রতশেণ

ক্র: ে: অতিদপ্তর/সংস্াা্র নাে একতদমনর

কে যশা ার সংখ্যা

দুই তদমনর প্রতশেণ

গ্রিণকারীর সংখ্যা

পাঁচ তদমনর প্রতশেণ

গ্রিণকারীর সংখ্যা

মেেমরর িাত কা প্রস্তুি

১। জািীয় েতি া সংস্া ১টি

িাতরে: 

১১/০৯/২০১৯

৬০ জন

িাতরে:

২০/১১/২০১৯

ও

২১/১১/২০১৯

-

মেেমরর িাত কা প্রস্তুি

করা িমব।
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উদ্ভাবনী উমযামগর নাে
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উদ্ভাবমনর সংতেপ্ত

তববরণ

উদ্ভাবন গ্রিমণর মর্ৌতিকিা প্রিযাতশি ি াি পাই টিং করা িময়মছ তকনা সারা মদমশ

বাস্তবায়নমর্া

গ্য তকনা

কার্ যক্রমের অগ্রগতি

প্রতশেণ ভািা প্রদান

প্রতক্রয়া সিজীকরণ।

জািীয় েতি া সংস্ার ৬৪টি

মজ া এবং ৫০টি উপমজ ার মেি

প্রতশেণার্ীমদর ভািা বিযোমন

সংস্ার বামজমটর সামর্ প্রদান না

কমর প্রতশেণার্ীমদর নামে

সরাসতর একাউমের/মোবাই 

ব্াংতকং এর োেমে প্রদান।

এমি মসবা গ্রতিিামদর

ভািা প্রাতপ্ত সিজ িমব

িম ভািা প্রাতপ্তমি

অতনয়ে িমব না এবং

সেময়র সাশ্রয় িমব।

•পাই টিং করা িময়মছ।

•

সংস্া পতরচাত ি মস াই ও

এেব্রয়িারী প্রতশেণ ভািা প্রদামন

সিকীকরমণর তনতেমত্ত আপািিাঃ

১০টি মজ া (ঢাকা, রাজশািী,

 েীপুর, চট্টগ্রাে, মভা া,

পটুয়াো ী, মগাপা গঞ্জ, টাঙ্গাাই ,

ব্রাহ্মণবাতিয়া ও পঞ্চগি) ও ১০টি

(সাভার, োটিরাঙ্গাা, মভিাোরা,

ন তছটি, তশবচর, মুিাগাছা,

মদতবদ্বার, নতিগ্রাে, েতনরােপুর ও

েঠবাতিয়া) উপমজ ায় রূপা ী

ব্াংক কর্তযক পতরচাত ি “তশওর

কযাশ” এর োেমে বাস্তবায়মনর

তসদ্ধান্ত গ্রিণ করা িয়।

বাস্তবায়নমর্াগ্য * জািীয় েতি া সংস্া পতরচাত ি

মস াই ও এেব্রয়িারী প্রতশেণ

ভািা প্রদামন সিকীকরমণর

তনতেমত্ত আপািিাঃ ১০টি মজ া ও

১০টি উপমজ ায় রূপা ী ব্াংক

কর্তযক পতরচাত ি “তশওর কযাশ”

এর োেমে বাস্তবায়মনর তসদ্ধান্ত

গ্রিণ করা িয়।

* এ  মেয রূপা ী ব্াংমকর সামর্

সেম ািা চুতি সম্পূণ য করা িময়মছ

এবং উমিতেি মজ া ও উপমজ ায়

পাই টিং করা িময়মছ।

* Covid -19 এর কারমণ োচ য

মর্মক প্রতশেণ কার্ যক্রে বন্ধ র্াকায়

বাস্তবায়ন করা সম্ভব িয়তন।



িন্যবাদ
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