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স্মারক নং: ৮৭.৫১৪.৪২৬.০০.০০.০০০.২০২১. ২০ তাররখ: ২৬.০৮.২১ রি.     
         

                                                              
          সভার কার্য রিিরণী 

 
মহািযিস্থাক (আইরসরি/টিকরনকযাল), রিররিরস মটহাদটের সভারতটে রভরিও কনপাটরটের মাধযটম ২২শে আগষ্ট, ২০২১ রি. 
তাররখ সকাল ১১.০০ িাে রিররিরস’র  -                       করমরির একরি সভা অনুরিত হে। সভাে রনম্নিরিত 
কর্মকর্তাগণ উরস্থত রছটলন:  
 
০১.                                                                    
০২.                                                                   
০৩.                                                                      
০৪.                                                 সাউথ),           
০৫.      শমাোঃ কামাল শহাটসন, তত্ত্বািধােক প্রটকৌেলী                              
০৬.                   হাসান                                         
০৭.                        রনর্বাহী প্রটকৌেলী, রররনউএিল এনারি এন্ড ররসার্চ            
০৮.                                                                                   
০৯.                                                                  
১০                         ,                                                                     
১১                                                                                
১২                                                                                           
১১.                      -                                      -২ ,           

 
সভার সভারত উরস্থত সকলটক স্বাগত জারনটে সভার কার্যক্রম শুরু কটরন। সভাে রিররিরস’র ২০২১-২০২২  
      ইটনাটভেন কার্যক্রটমর অগ্রগরত রিষটে রিস্তাররত আটলাচনা এিং রনটম্নাক্ত রসদ্ধান্ত গৃরহত হে: 
 

ক্ররমক 
নং 

আটলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০১ ২০২১-২০২২ 
িৎসটরর       
      
           
          

২০২১-২০২২ িৎসটরর             
                                  
                                       
               ২০২১-২০২২ িৎসটরর       
                 কার্যক্রটম রনম্নরলরখত 
রিষেসমূহ অন্ততভূক্ত করা হটেটছোঃ 
ক) উদ্ভািনী ধারণা ১৬-০৩-২০২২ এর মটধয 
িাস্তিােন 
খ) রিররিরসটত একরি শসিা ২৫-০২-২০২২ এর মটধয 
সহজীকরণ 
গ) রিররিরসটত একরি শসিা ৩০-১২-২০২১ এর মটধয 
রিরজিালাইটজেন 
ঘ) ইতোঃপূটর্ব িাস্তিারেত উদ্ভািনী ধারণাসমূটহর 
র্যাটলাচনা 
ঙ) ই-নরথর িযিহার বৃরদ্ধ 

জনাি রি.এম. কামরুল 
হাসান, িযিস্থাক 
(আইরসরি), শিটভলটমন্ট, 
রিররিরস। 
 
 



ক্ররমক 
নং 

আটলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

চ) ৪র্থ রেল্প রিপ্লটির চযাটলঞ্জ শমাকাটিলাে করণীে 
রিষটে কর্মোলা আটোজন 
ছ) রনেরমত তথয িাতােন হালনাগদকরণ 
জ) ই-গর্ভাটনে ও উদ্ভািন কর্মররকল্পনা িাস্তিােন 

০২ ২০২১-২০২২ 
িৎসটরর উদ্ভািনী 
উটদযাগসমূটহর 
িাছাইকরণ 

২০২১-২০২২ িৎসটরর উদ্ভািনী উটদযাগ িাছাই করা 
হে। রনম্নরলরখত দুরি উদ্ভািনী উটদযাগ প্রাথরমকভাটি 
মন্ত্রনালটে শে করার রসদ্ধান্ত গৃরহত হে। 
ক)                  উটকটের       সাটর্ভইটলে 

এিং থার্মাল শপ্রাপাইরলং এর মাধযটম রনরিরিন্ন 
রিদুযৎ শসিা রনরিত কটর গ্রাহক শসিার মান 
উন্নেন। 

খ)                                       
                                 
                               

 
                                           
                                    

                      
               
              
                   ,  
                 
      -                
                      -
২ ,           
 
                      
                      
               
                   
                  
 
জনাি রি.এম. কামরুল 
হাসান, িযিস্থাক 
(আইরসরি), শিটভলটমন্ট, 
রিররিরস। 

০৩  -         
              
            
            
             
             

২০২১-২০২২ িৎসটরর  -               
                                       
                                       
                                ।  
 

প্রটকৌ. শমা. ররিউল হাসান 
মহািযিস্থাক (আইরসরি) 
আইরসরি, এনারি এন্ড 
রমিাররং 
রিররিরস 
 
জনাি রি.এম. কামরুল 
হাসান, িযিস্থাক 
(আইরসরি), শিটভলটমন্ট, 
রিররিরস। 
 
                 
              
                
                  
 

০৪         
         
              
         
           
           

                                        
                                          
            ২০১ -২০১          ২০২০-২০২১ 
                                         
                                       
                                        

   জনাি শমা. োটহদ 
রিশ্বাস, রনর্বাহী প্রটকৌেলী, 
রমিাররং (সাউথ), রিররিরস। 
ও  
জনাি কাজী আরেকুর 
রহমান,                 



ক্ররমক 
নং 

আটলাচনার রিষে 
িস্তু 

রসদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

                                                
                                
   Life Saving Device against Electrical 
Hazard উদ্ভািনী উটদযাগরি রিররিরস’র রিরভন্ন রগ্রি 
অরপটস িাস্তিােন করা হটেটছ। রিররিরস’শত উদ্ভািনী 
ধারণারি শররপ্লটকেন করার জনয িযিস্থা গ্রহন করা হটি 
মটর্ম  সভাে রসদ্ধান্ত গৃহীত হে।   
খ)                            উদ্ভািনী 
উটদযাগরি অনযানয এনওরসএস এ িাস্তিােন করা হটি 
মটর্ম সভাে রসদ্ধান্ত গৃহীত হে।   

                   
          
   জনাি শমাহাম্মদ মরহউল 
আলম, তত্ত্বািধােক 
প্রটকৌেলী, প্ররেক্ষণ ও 
উন্নেন, রিররিরস। 
     শমাোঃ কামাল শহাটসন, 
তত্ত্বািধােক প্রটকৌেলী  
                  
            
                 
                      
                   
           
 

 
সভাে আর শকান আটলাচয রিষে না থাকাে উরস্থত সকলটক ধনযিাদ জ্ঞাটনর মাধযটম সভার সমারপ্ত শঘাষণা করা হে। 
 

 
প্রটকৌ. শমা. ররিউল হাসান 
মহািযিস্থাক (আইরসরি/টিকরনকযাল) 
আইরসরি, এনারি এন্ড রমিাররং 
রিররিরস 
 
 
রিতরণ: 
০১. িযিস্থানা ররচালক, রিররিরস। 
০২. রনর্বাহী ররচালক (অযািরমরনসটেইেন এন্ড এইচ আর/অর্থ/ প্রটকৌেল / অাটরেন / আইরসরি এন্ড  প্ররকউরটমন্ট), রিররিরস। 
০৩. শকাম্পারন সরচি / প্রধান প্রটকৌেলী / মহািযিস্থাক …………………………………   রিররিরস। 
০৪. তত্ত্বািধােক প্রটকৌেলী/উ-মহািযিস্থাক ……………………………………………   রিররিরস। 
০৫. জনাি ……………………………………………………………………………………….. 
০৬. দপ্তর নরথ / মাস্টার পাইল। 


