গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড
বাসী ক াণ ভবন, লেভল-১১, ৭১-৭২ রাতন
এিলফ া রাড, ই াটন গােড ন, ঢাকা-১০০০।
২৩ ন ২০২১ তািরেখ অ ি ত ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী:

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান

উপি িত

মা: রািকব উি ন
ক ব াপক (িসগনাল এ টিলকিমউিনেকশন)
২৩ ন ২০২১ ি া
০৩.০০ ঘ কা
DMTCL Innovation Team Messenger Group
১। উপ- ক ব াপক (িসিভল) (িসিপ-০৫), ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড, ২। মা:
শহিরয়ার কিবর, সহকারী েকৗশলী (ইেলকি ক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬), ৩। মা: উ ল
হাসাইন, সহকারী েকৗশলী ( মকািনক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬), ৪। মা: আির র রহমান,
সহকারী েকৗশলী (িসিভল) (িসিপ-০৩ ও ০৪), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬), ৫। রায়হান খিলল,
এ ািস া
ােনজার (Train Operation), ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড

DMTCL Innovation Team Messenger Group-এর মা েম অ ি ত সভায় সকলেক াগত
জািনেয় সভাপিত সভার কাজ
কেরন। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ িনে া িস া হীত হয়:
িমক নং আেলাচ িচ

আেলাচনা

১.

িবগত সভার িবগত সভার কায িববরণী িবষেয় সভায় উপি ত সদ গেণর
কায িববরণী প হেত কান সংেশাধনী াব না থাকায় তা অ েমাদেনর
অ েমাদন িবষেয় সভায় উপি ত সদ গণ একমত পাষণ কেরন।

২.

সভায় জানােনা হয় য, ২০২০-২০২১ সােলর উ াবনী
কমপিরক না ণয়ন কের যথাসমেয় সড়ক পিরবহন ও
বািষক উ াবনী মহাসড়ক িবভােগ রণ করা হেয়েছ এবং িডএম িসএল-এর
কমপিরক নার ত বাতায়েন কাশ করা হেয়েছ। কমপিরক না অ যায়ী
বা বায়ন বা বায়ন কাজ স
করা হে । ২০২০-২১ অথবছের
পয ােলাচনা িডএম িসএল-এর জ
েযাজ চক েলার ল মা া
শতভাগ অজন করা স ব হেব মেম সভােক অবিহত করা
হয়।

১

িস া
বা বায়েন
িবগত সভার
ইেনােভশন
কায িববরণী
অিফসার ও
সবস িত েম
ইেনােভশন
অ েমাদন করা
টীম
হয়।
িডএম িসএল
কমপিরক না
অ যায়ী এ বছেরর
ইেনােভশন
শতভাগ ল মা া
অিফসার ও
অজেন সেচ
ইেনােভশন
থাকেত হেব।
টীম
িডএম িসএল

৩.

বািষক উ াবনী কমপিরক নার চক ৯.১ অ যায়ী
উ াবকগণেক শংসা চক সনদপ দান িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়। আেলাচনাে ঢাকা াস ানিজট কা ািন
উ াবকগণেক
িলিমেটড (িডএম িসএল)-এর ২০১৯-২০ অথ-বছেরর “ ড
শংসা চক
রাগ িতেরাধকে িডএম িসএল-এর আওতায় িনমাণাধীন
উপবাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরেলর ট এলাইনেম ও
আ ািনক
সংি অ া
াপনায় এিডস মশার বংশ ি রাধ”
প /সনদপ
শীষক উ াবনী আইিডয়া সফলভােব বা বায়ন করায়
/
/ র ার
আইিডয়া র াবক জনাব শাি মিন চাকমা, উপ ক
দান
পিরচালক ( িম অিধ হণ ও নবাসন), িডএমআর িডিপ
লাইন-৬ ক শংসা চক সনদপ দােনর িবষেয় সদ গণ
একমত পাষণ কেরন।

জনাব শাি মিন
চাকমা, উপ ক
পিরচালক ( িম
অিধ হণ ও
ইেনােভশন
নবাসন),
অিফসার ও
িডএমআর িডিপ
ইেনােভশন
লাইন-৬ ক
টীম
শংসা চক উপিডএম িসএল
আ ািনক
সনদপ দােনর
ব া হণ করেত
হেব।

সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।

মা: রািকব উি ন
ক ব াপক (িসগনাল এ
টিলকিমউিনেকশন)
ারক ন র: ৩৫.০৫.০০০০.১১৩.৫০.০০১.১৯.১৫

তািরখ:

১০ আষাঢ় ১৪২৮
২৪ ন ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) উপ- ক ব াপক (িসিভল) (িসিপ-০৫), ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড
২) মা: শহিরয়ার কিবর, সহকারী েকৗশলী (ইেলকি ক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৩) মা: উ ল হাসাইন, সহকারী েকৗশলী ( মকািনক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৪) মা: আির র রহমান, সহকারী েকৗশলী (িসিভল) (িসিপ-০৩ ও ০৪), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৫) রায়হান খিলল, এ ািস া
ােনজার (Train Operation), ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড

মাঃ রািকব উি ন
ক ব াপক (িসগনাল এ
টিলকিমউিনেকশন)

২

