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Office of the GM (ICT/ Technical) 

ICT, Energy & Metering 
Plot # 04, Road # 1/a, Block # J 

Madani Avenue, Baridhara, 

Dhaka. 

Phone:  9882800, Fax:9881245 
 

স্মারক নং: ৮৭.৫১৪.৪২৬.০০.০০.০০০.২০২১.৩২ তাররখ: ৩০.০৯.২১ রি.     
         

 -                                          ভার কার্য রিিরণী 
 

মািযিস্থাক (আইররি/টিকরনকযা), রিররির মটাদটের ভারতটে রভরিও কনপাটরটের মাধযটম ২৯শল শটেম্বর, ২০২১ 
রি. তাররখ দুপুর ২.৩০ িাে রিররির’র  -                       করমরির                               
একরি ভা অনুরিত ে। ভাে রনম্নিরিত কর্মকর্তাগণ উরস্থত রিটন:  
০১.                                                                    
০২.                                                                   
০৩.                                                                      
০৪.                                                 াউথ             
০৫.      শমাোঃ কামা শাটন, তত্ত্বািধােক প্রটকৌলী                              
০৬.                   াান                                         
০৭.                        রনর্বাী প্রটকৌলী, কন্ট্রাক্ট এন্ড প্ররকউরটমন্ট            
০৮.                                                                                   
০৯.            -  -         -                                                    
১০                                                                   
১১                         ,                                                                     
১২                                                                                
১১.                                                                                          

 

ভার ভারত উরস্থত কটক স্বাগত জারনটে ভার কার্যক্রম শুরু কটরন। ভাে রিররির’র ২০২১-২০২২        
ইটনাটভলন কার্যক্রটমর অগ্রগরত রিটে রিস্তাররত আটাচনা এিং রনটম্নাক্ত রদ্ধান্ত গৃরত ে: 
 

ক্ররমক 
নং 

আটাচনার রিে 
িস্তু 

রদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

০১ ২০২১-২০২২ 
িৎটরর িািাইকৃত 
উদ্ভািনী 
উটদযাগমূটর 
অগ্রগরত 

২০২১-২০২২ িৎটরর উদ্ভািনী উটদযাগ িািাইকৃত 
উদ্ভািনী উটদযাগমূটর িাস্তিােন অগ্রগরত র্যাটাচনা 
করা ে। 

ক)                  উটকটের       াটেইটে এিং 
থার্মা শপ্রাপাইরং এর মাধযটম রনরিরিন্ন রিদুযৎ শিা 
রনরিত কটর গ্রাক শিার মান উন্নেন:  

উদ্ভািকগণ জানান শয, শরান প্রস্তুত কার্যক্রম প্রাে ম্পন্ন 
টেটি। প্রাথরমকভাটি রভরজএ কযাটমরা স্থান করা টি। 
রির্তীটত থার্মা কযটমরা স্থান কটর থার্মা শপ্রাপাইরং ও 
করা টি। আগামী অটক্টাির মাটর শল প্তাট শিমনস্ট্রলন 
করার রদ্ধান্ত গৃরত ে। 
খ)                                           

                                        
                    

                        কার্যক্রম চটি। িািাই শলট 
                                        
                   

                      
                        
                           
                  
       রনর্বাী প্রটকৌলী, 
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্ররকউরটমন্ট  
          
 
খ                     
                      
                          
                          
 
 

০২  -         
              
            
            

২০২১-২০২২ িৎটরর  -                       
                                     
                  ১                         
                                              

প্রটকৌ. শমা. ররিউ াান 
মািযিস্থাক (আইররি) 
আইররি, এনারি এন্ড রমিাররং 
রিররির 



ক্ররমক 
নং 

আটাচনার রিে 
িস্তু 

রদ্ধান্ত দারেেপ্রাপ্ত কর্মকর্তা 

             
             

                                            
                                               
                                             
               
 

 
জনাি রি.এম. কামরু াান, 
িযিস্থাক (আইররি), 
শিটভটমন্ট, রিররির। 
 
                        
                       
                  
 

০৩         
                
              
             
           
          

                                        
                                          
            ২০১ -২০১          ২০২০-২০২১     
                                              
                                            
                                               
                                                 
   Life Saving Device against Electrical Hazard 
উদ্ভািনী উটদযাগরি রিররির’র রিরভন্ন রগ্রি অরপট 
িাস্তিােন করা টেটি। রিররির’শত উদ্ভািনী ধারণারি 
শররিটকলন করার জনয িযিস্থা গ্রন করা টি মটর্ম  ভাে 
রদ্ধান্ত গৃীত ে।   
খ)                            উদ্ভািনী উটদযাগরি 
অনযানয এনওরএ এ িাস্তিােন করা টি মটর্ম ভাে 
রদ্ধান্ত গৃীত ে।   

   জনাি শমা. লাটদ রিশ্বা, 
রনর্বাী প্রটকৌলী, রমিাররং 
(াউথ), রিররির। ও  
জনাি কাজী আরলকুর রমান, 
                        
                     
খ  জনাি শমাাম্মদ মরউ 
আম, তত্ত্বািধােক প্রটকৌলী, 
প্ররলক্ষণ ও উন্নেন, রিররির। 
     শমাোঃ কামা শাটন, 
তত্ত্বািধােক প্রটকৌলী  
                  
            
                        
                         
                    
 

 
ভাে আর শকান আটাচয রিে না থাকাে উরস্থত কটক ধনযিাদ জ্ঞাটনর মাধযটম ভার মারপ্ত শঘাণা করা ে। 
 

 
প্রটকৌ. শমা. ররিউ াান 
মািযিস্থাক (আইররি/টিকরনকযা) 
আইররি, এনারি এন্ড রমিাররং 
রিররির 
 
 
রিতরণ: 
০১. িযিস্থানা ররচাক, রিররির। 
০২. রনর্বাী ররচাক (অযািরমরনটেইলন এন্ড এইচ আর/অর্থ/ প্রটকৌল / অাটরলন / আইররি এন্ড  প্ররকউরটমন্ট), রিররির। 
০৩. শকাম্পারন রচি / প্রধান প্রটকৌলী / মািযিস্থাক …………………………………   রিররির। 
০৪. তত্ত্বািধােক প্রটকৌলী/উ-মািযিস্থাক ……………………………………………   রিররির। 
০৫. জনাি ……………………………………………………………………………………….. 
০৬. দপ্তর নরথ / মাস্টার পাই। 


