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
২৬.০৯.২০২১ তািরেখ অ ি ত ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী:

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান

উপি িত

মাঃ রািকব উি ন
ক ব াপক (িসগনাল এ টিলকিমউিনেকশন)
২৬.০৯.২০২১ ি .
১০.০০ ঘ কা
Innovation Team Messenger Group
১. জনাব শাি মিন চাকমা, উপ ক পিরচালক ( িম অিধ হণ ও নবাসন), িডএমআর িডিপ
(লাইন-৬), ২. জনাব খািলদ সাই াহ সরদার, উপ- ক ব াপক(িসিপ-০৫), এমআর (লাইন-৬),
৩. জনাব মাঃ আির র রহমান, সহকারী েকৗশলী (িসিভল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬),
৪. জনাব
মাঃ উ ল হাসাইন, সহকারী েকৗশলী ( মকািনক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬),
৫. জনাব মাঃ
শাহিরয়ার কিবর, সহকারী েকৗশলী (ইেলকি ক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬), ৬. জনাব রায়হান
খিলল, এ ািস া
ােনজার (Train Operation), িডএম িসএল

সভার েত সভাপিত সকলেক াগত জানান। অতঃপর আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কাজ
আেলাচনা িনে র ছেক উপ াপন করা হেলা:
িমক নং
১.

২.

৩.

আেলাচ িচ

হয়। িবষয়িভি ক

আেলাচনা

িস া
বা বায়েন
িবগত সভার
িবগত সভার কায িববরণী সভায় পাঠ কের নােনা হেল সভায়
িবগত সভার
কায িববরণী
উপি ত সদ গেণর প হেত কান সংেশাধনী াব না
কায িববরণী
সবস িত েম
থাকায় িবগত সভার কায িববরণী অ েমাদেনর িবষেয় সভায়
অ েমাদন
অ েমাদন করা
উপি ত সদ গণ একমত পাষণ কেরন।
হয়।
বািষক উ াবনী সভায় জানােনা হয় য, মি পিরষদ িবভাগ ক ক
কমপিরক না
ইেনােভশন
কমপিরক নার ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং ার জ ই-গভ া ও উ াবন
অ যায়ী এ বছেরর ম,
বা বায়ন
কমপিরক না ২০২১-২০২২ ণয়ন করা হেয়েছ। চলিত
অবিশ ল মা া িডএম িস
পয ােলাচনা
অথবছর থেক ই-গভ া ও উ াবন কমপিরক নায় বশিক অজেন সেচ
এল
পিরবতন আনা হেয়েছ এবং তা বািষক কমস াদন ি র
থাকেত হেব।
(এিপএ) সােথ সং করা হেয়েছ মেম সভায় অবিহত করা হয়।
ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটেড (িডএম িসএল)
ইেতামে ই এই কমপিরক না বা বায়েনর কাজ
করা
হেয়েছ। ২০২১-২০২২ সােলর জ
ণীত কমপিরক না
অ যায়ী িডএম িসএেল এর সংি
চকস েহর
ল মা াঅজেন সেচ থাকার উপর সভায়
আেরাপ করা
হয়।
২০২০-২০২১ সােলর জ
ণীত বািষক উ াবনী কমপিরক না কমপিরক না
ইেনােভশন
বা বায়েনর লে িডএম িসএল এর কমকতাগেণর িনকট হেত অ যায়ী এক
ম,
উ াবনী উে াগ উ াবনী আইিডয়া আহবান করা হেয়িছল। যাচাই-বাছাইেয়র উ াবনী উে াগ িডএম িসএল
যাচাই-বাছাই িনিম া ধারণাস েহর িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা বা বায়েনর ব া
করা হয়। ধারণা েলার সারসংে প ‘ প িরিশ - খ ’ - ত সং
হণ করেত হেব।
করা হেলা।

সভায় আর কান আেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি ঘাষণা কেরন।
১

মাঃ রািকব উি ন
ক ব াপক (িসগনাল এ
টিলকিমউিনেকশন)
১৩ আি ন ১৪২৮
তািরখ:
২৮ সে র ২০২১

ারক ন র: ৩৫.০৫.০০০০.১১৩.৫০.০০১.১৯.২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) জনাব শাি মিন চাকমা, উপ ক পিরচালক ( িম অিধ হণ ও নব াসন), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
২) জনাব খািলদ সাই াহ সরদার, উপ- ক ব াপক(িসিপ-০৫), এমআর (লাইন-৬)
৩) জনাব মা: শহিরয়ার কিবর, সহকারী েকৗশলী (ইেলকি ক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৪) জনাব মা: উ ল হাসাইন, সহকারী েকৗশলী ( মকািনক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৫) জনাব মা: আির র রহমান, সহকারী েকৗশলী (িসিভল) (িসিপ-০৩ ও ০৪), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৬) জনাব রায়হান খিলল, এ ািস া
ােনজার (Train Operation), ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড
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