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স্মারক নং: ৮৭.৫১৪.৪২৬.০০.০০.০০০.২০২১.১৭৩ তাররখ: ০১.০৬.২১ রি.     
         

ইননানেশন করিরির সোর কার্য রিিরণী 
 
িহািযিস্থাক (আইরসরি/নিকরনকযাল), রিররিরস িনহাদনের সোরতনে রেরিও কনপানরনের িাধযনি ৩০ মি 
২০২১ রি. তাররখ সকাল ১০.৩০ িাে রিররিরস’র ইননানেশন করিরির একরি সো অনুরিত হে। সোে রনম্নিরিত 
কর্মকর্তাগণ উরস্থত রিনলন:  
 
০১. জনাি মিা. কািরুল আহিান, উিহািযিস্থাক (আইরসরি), মিনেলনিন্ট, রিররিরস। 
০২. জনাি মিাহাম্মদ িরহউল আলি, তত্ত্বািধােক প্রনকৌশলী, প্ররশক্ষণ ও উন্নেন, রিররিরস। 
০৩. জনাি মিাহাম্মদ সাইফুল আরিন, তত্ত্বািধােক প্রনকৌশলী, মটার িযাননজনিন্ট, রিররিরস। 
০৪. জনাি মিা. শানহদ রিশ্বাস, রনর্বাহী প্রনকৌশলী, রিিাররং (সাউথ), রিররিরস। 
০৫. জনাি রি.এি. কািরুল হাসান, িযিস্থাক (আইরসরি), মিনেলনিন্ট, রিররিরস। 
০৬. জনাি মিাহাম্মদ আজি খান, রনর্বাহী প্রনকৌশলী, আইরসরি মিনেলনিন্ট, রিররিরস। 
০৭. জনাি মিা. আরতকুল ইসলাি, িযিস্থাক (অর্থ), রপনারেোল িযাননজনিন্ট এন্ড অযাকাউরন্টং, রিররিরস।  
০৮. জনাি মিা: আশরাপ উরিন, িযিস্থাক (এইচ আর, রসরকউরররি অানরশে, রিররিরস। 
০৯. জনাি দীক চন্দ্র রাে, উ-িযিস্থাক (আইরসরি), মিনেলনিন্ট, রিররিরস। 
১০. জনাি মিা. আরাপাত ইিরতোজ, উ-িযিস্থাক (আইরসরি), মিনেলনিন্ট, রিররিরস।  
১১.         .                                                             
১২.                 -                                      -              
 
সোর সোরত উরস্থত সকলনক স্বাগত জারননে সোর কার্যক্রি শুরু কনরন। সোে রিররিরস’র ইননানেশন 
কার্যক্রনির অগ্রগরত রিষনে রিস্তাররত আনলাচনা এিং রননম্নাক্ত রসদ্ধান্ত গৃরহত হে: 
 
ক্ররিক 

নং 
আনলাচনার রিষে 

িস্তু 
রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০১ ২০২০-২০২১ 
িৎসনরর উদ্ভািনী 
উনদযানগর িাস্তিােন 
অগ্রগরত 

১। গ্রাহক মসিা বৃরদ্ধনত NON-SAS Substation এ     
            এর িাধযনি এিং                  
         িযিহার কনর স্বেংরক্রেোনি রিদ্যযনতর 
Interruption তথয Real-time এ প্রদান উনদযাগরি 
১৭২ রি রপিানরর িনধয NON-SAS Substation এর 
মক্ষনে ৪ রি রপিার এিং SAS Substation এর মক্ষনে 
১৩০ রি রপিারসহ মিাি ১৩৪ রি রপিার সম্পন্ন হনেনি। 
SAS Substation এর মক্ষনে অিরশষ্ট ২২ রি এিং 
NON-SAS Substation এর মক্ষনে অিরশষ্ট ১৬ রি 
রপিার জুন,২০২১ এর িনধয িাস্তিােন করার রসদ্ধান্ত 
গৃহীত হে। 
 ।                                         

                
     ,        
       ,       
       (  ), 
          
 
জনাি মিাহাম্মদ আজি 
খান, রনর্বাহী প্রনকৌশলী, 
আইরসরি মিনেলনিন্ট, 
রিররিরস।  
 
জনাি দীক চন্দ্র রাে, 



ক্ররিক 
নং 

আনলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

     ।                                   
                                      
                                          
                                       
                      

উ-িযিস্থাক 
(আইরসরি), 
মিনেলনিন্ট, 
রিররিরস। 
 

০২           
           -
           
             

২০২০-২০২১ িৎসনরর উদ্ভািকগণনক   -        
                ০                         
                                         
                                         
                                            
                               । 

জনাি রি.এি. কািরুল 
হাসান, িযিস্থাক 
(আইরসরি), 
মিনেলনিন্ট, 
রিররিরস। 
 
        .        
              
                  
                    
 
জনাি অরিত কুিার 
দাস,উ-সহকারী 
প্রনকৌশলী, রনর্বাহী 
প্রনকৌশলী (গ্রীি নর্থ-২), 
রিররিরস। 
 

০৩ উদ্ভািন ও মসিা 
সহরজকরণ রিষনে 
এক রদননর 
কর্মশালা/ মসরিনার 

উদ্ভািন ও মসিা সহরজকরণ রিষনে একরি এক রদননর 
কর্মশালা  আগারি জুন, ২০২১ িানস প্ররশক্ষণ ও উন্নেন 
দপ্তনরর িাধযনি                 আনোজন করা হনি 
এিং উক্ত কর্মশালাে রিররিরস’র বুরনোদী প্ররশক্ষনণ 
অংশগ্রহণকারী নিীন কর্মকর্তানদর রনকি হনত প্রাপ্ত 
উদ্ভািনী ধারণার উর রেরি কনর ১০ জন কর্মকর্তানক ও  
২০২০-২০২১ িৎসনরর উদ্ভািনী উনদযাগ িাস্তিােনকারী 
কর্মকর্তানদরনক িননানেন প্রদান করা হনি  িনর্ম সোে 
রসদ্ধান্ত গৃহীত হে।  
 

জনাি মিাহাম্মদ িরহউল 
আলি, তত্ত্বািধােক 
প্রনকৌশলী, প্ররশক্ষণ ও 
উন্নেন, রিররিরস। 
 

০৪               
           

                                          
                       . ০                
                                       
                      .         
                                           
৪.                                   

জনাি মিা. আরতকুল 
ইসলাি, িযিস্থাক 
(অর্থ), রপনারেোল 
িযাননজনিন্ট এন্ড 
অযাকাউরন্টং, রিররিরস। 



ক্ররিক 
নং 

আনলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০৫ রিররিরস’র 
অেযন্তরীণ উদ্ভািনী 
উনদযাগ  

রিররিরস’র অেযন্তরীণ উদ্ভািনী কার্যক্রনি অন্তর্ভুক্ত 
মনশন িযাননজনিন্ট রসনটি উনদযাগরির Time, Cost, 
Visit (TCV) রিনেষণ কনর একরি িকুনিন্ট ততরর করা 
হনি িনর্ম সোে রসদ্ধান্ত গৃহীত হে। 
 
 
 
 
 

জনাি মিা. আরতকুল 
ইসলাি, িযিস্থাক 
(অর্থ), রপনারেোল 
িযাননজনিন্ট এন্ড 
অযাকাউরন্টং, রিররিরস।  
 
রনর্বাহী প্রনকৌশলী (গ্রীি 
নর্থ-২), রিররিরস 

রিররিরস’র অেযন্তরীণ উদ্ভািনী কার্যক্রনি অন্তর্ভুক্ত 
রিিার রররিং িযাননজনিন্ট ইন রগ্রি সাি-মটশন  
উনদযাগরি িাস্তিােননর জনয প্রনোজনীে একরি রপ্রন্টার 
রনর্বাহী প্রনকৌশলী (গ্রীি নর্থ-২), রিররিরস দপ্তর হনত 
ক্রে করার রসদ্ধান্ত গৃহীত হে। 
 

জনাি অরিত কুিার 
দাস,উ-সহকারী 
প্রনকৌশলী, রনর্বাহী 
প্রনকৌশলী (গ্রীি নর্থ-২), 
রিররিরস। 
 

০৬ িাস্তিারেত উদ্ভািনী 
উনদযানগর 
িকুনিনন্টশন ও 
রেরিও ততরর 

রিররিরস’র ২০২০-২০২১ িৎসনরর উদ্ভািনী উনদযাগ 
দ্যইরির িকুনিনন্টশন এিং এক মথনক রতন রিরননির 
রেরিও আগারি জুন,২০২১ এর িনধয ততরর করা হনি 
িনর্ম সোে রসদ্ধান্ত গৃহীত হে।  

জনাি মিাহাম্মদ সাইফুল 
আরিন, তত্ত্বািধােক 
প্রনকৌশলী, মটার 
িযাননজনিন্ট, 
রিররিরস। 
 
জনাি মিাহাম্মদ আজি 
খান, রনর্বাহী প্রনকৌশলী, 
আইরসরি মিনেলনিন্ট, 
রিররিরস।  
 
জনাি দীক চন্দ্র রাে, 
উ-িযিস্থাক 
(আইরসরি), 
মিনেলনিন্ট, 
রিররিরস। 
 
 

০৭  ০ ৯- ০ ০ 
              
            
             
      

Life Saving Device against Electrical Hazard 
উদ্ভািনী উনদযাগরি রিররিরস’র রিরেন্ন রগ্রি অরপনস 
িাস্তিােন করার জনয িযিস্থা গ্রহন করা হনি িনর্ম  সোে 
রসদ্ধান্ত গৃহীত হে।   

জনাি মিা. শানহদ 
রিশ্বাস, রনর্বাহী 
প্রনকৌশলী, রিিাররং 
(সাউথ), রিররিরস। 
 
                  , 
              , 
              -
                 -



ক্ররিক 
নং 

আনলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

             
 
জনাি কাজী আরশকুর 
রহিান,        
       ,          
                 
          

GPS                                       
উদ্ভািনী উনদযাগরি ররিাগ এনওরসএস এ িাস্তিােন 
করা হনি িনর্ম সোে রসদ্ধান্ত গৃহীত হে।   

জনাি মিাহাম্মদ িরহউল 
আলি, তত্ত্বািধােক 
প্রনকৌশলী, প্ররশক্ষণ ও 
উন্নেন, রিররিরস। 
 
        .        
              
                  
                    
 

০৮ নতুন উদ্ভািনী 
ধারণা আহিান 

২০২১-২০২২ িৎসনর অন্তর্ভকু্ত করার রনরিনি উদ্ভািনী 
উনদযাগ িািাইনের জনয নতুন উদ্ভািনী ধারণা আহিান 
করা হনি িনর্ম সোে রসদ্ধান্ত গৃহীত হে। 

ইননানেশন করিরির 
সকল সদসয। 

 
সোে আর মকান আনলাচয রিষে না থাকাে উরস্থত সকলনক ধনযিাদ জ্ঞাননর িাধযনি সোর সিারপ্ত মঘাষণা করা 
হে। 
 

 
প্রনকৌ. মিা. ররিউল হাসান 
িহািযিস্থাক (আইরসরি/নিকরনকযাল) 
আইরসরি, এনারি এন্ড রিিাররং 
রিররিরস 
 
রিতরণ: 
০১. িযিস্থানা ররচালক, রিররিরস। 
০২. রনর্বাহী ররচালক (অযািরিরনসনেইশন এন্ড এইচ আর/অর্থ/ প্রনকৌশল / অানরশন / আইরসরি এন্ড     

প্ররকউরনিন্ট), রিররিরস। 
০৩. মকাম্পারন সরচি / প্রধান প্রনকৌশলী / িহািযিস্থাক ………………………………….  রিররিরস। 
০৪. তত্ত্বািধােক প্রনকৌশলী/উ-িহািযিস্থাক …………………………………………….  রিররিরস। 
০৫. জনাি ……………………………………………………………………………………….. 
০৬. দপ্তর নরথ / িাটার পাইল। 


