
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ
ইনি উট (বারটান) 

ি  িবে ষণ শাখা

িষই স ি

বারটােনর ইেনােভশন কিম র মািসক (সে ে র ২০১৯ ি ঃ) সভার কাযিববরণী।

সভাপিত তাসনীমা মা  জাবীন 
 উ তন ব ািনক কমকতা ও সভাপিত, ইেনােভশন কিম , বারটান

সভার তািরখ ০৪.০৯.২০১৯ ি ঃ
সভার সময় বলা: ১০.০০ ঘ কা

ান সে লন ক , ধান কাযালয়, বারটান।
উপি িত পিরিশ -ক
       উপি িত সকলেক াগত জািনেয় সভাপিত সভার কায ম  কেরন। ২৬ িডেস র ২০১৭ ইং তািরেখ
গ ত বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)-এর ইেনােভশন কিম  ২৯ ম ২০১৮
ইং নগঠন করা হয়। ইেনােভশন কিম র মািসক ( সে র) সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িনে  বিণত
িস া স হ হীত হয়।

িমকিমক   
ন ংন ং

িব ষয়িব ষয়   ওও   আ েল াচ ন াআ েল াচ ন া িস ািস া ব া ব ায়ন ক ার ীব া ব ায়ন ক ার ী   
ক মক ত ারক মক ত ার   ন ামন াম

১. অনলাইন রিজে শন:
িশ ক িশ েণ আগত িশ ণাথ সহ 

অ া  িশ ণাথ েদর অনলাইন রিজে শন 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। া ামার 
ও জনসংেযাগ কমকতা জানান এ িবষেয় এক  
ফরেমট ত করা হেয়েছ।

আগামী ৬ অে াবেরর 
মে  অনলাইন 
রিজে শেনর ব া 
করেত হেব

া ামার
জনসংেযাগ 
কমকতা

২. বারটান ওেয়বসাইেটর ছিব আপেডট:
বারটান ওেয়বসাইেটর ফাকােল মাননীয় ধান 
ম ী ও িষ ম ীর ছিব সং  করা এবং 
বারটান-এর কােজর সােথ সংগিত ণ খা  ও 

ি  িবষয়ক ত  স িলত ছিব সং  করেত 
হেব। জনসংেযাগ কমকতা ছিব সরবরাহ করেব 
এবং পের ইেনােভশন কিম  ঊ তন ক পে র 
সােথ আেলাচনা সােপে  তা ড়া  করেব।

বারটান-এর ইেনােভশন 
কিম র পরবত  সভার 
(অে াবর) েব 
আপেডট করেত হেব

া ামার
জনসংেযাগ 
কমকতা

৩. ি  স িকত ত  বারটান ওেয়ব সাইেট 
সং  করা:
বারটান ওেয়বসাইেট ি  স িকত ত  ল 
আকাের কাশ করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 

ইেনােভশন কিম র 
পরবত  সভার 
(অে াবর) েব সং  
করেত হেব

তাসনীমা 
মা জাবীন

া ামার

১



৪. বারটান ওেয়বসাইট আেরা স  করা:
িবিভ  িষ গেবষণা িত ােনর ওেয়বসাইট 
যাচাই কের বারটান-এর ওেয়বসাইট আেরা 
স  করার িবষেয় আেলাচনা হয়।

আগামী ১৪ সে েরর 
মে  ওেয়বসাইট স  
করেণ যেথাপ  

ব া হণ করেত হেব

া ামার
গালাম ছিগর 
আহা দ

সয়দ সাি র 
আহেমদ
কাওসার 
আহেমদ

৫. সবা সহজীকরেণ েসস াপ বা বায়ন: 
বারটান ক ক দান ত কান এক  সবা 
সহজীকরেণ েয়াজনীয় ব া হণ করার 
িবষেয় অচঅ কমকতা ইেনােভশন কিম েক 
অবিহত কেরন।

আগামী ১৫ অে াবেরর 
মে  সংি েদর 
উপি িতেত কান 
এক  সবা িচি ত 
কের তার েসস াপ 
বা বায়ন বক অিফস 
আেদশ জাির করেত 
হেব

িনবাহী 
পিরচালক
পিরচালক
তাসনীমা 
মা জাবীন

মাক ল হক
ি  িব াস

৬. ইেনােভশন কিম  নগঠন: 
বতমান ইেনােভশন কিম  নগঠন করা 

েয়াজন িক না আেলাচনা সােপে  েয়াজন 
হেল েয়াজনীয় ব া হণ করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

আগামী ১২ সে েরর 
মে  েয়াজনীয় ব া 
হণ করেত হেব

পিরচালক
তাসনীমা 
মা জাবীন

ি  িব াস

৭. ইেনােভশন আইিডয়া আ ান: ম ীপিরষদ হেত 
হীত িনেদশনা মাতােবক বারটান এর ধান ও 

আ িলক অিফেসর সকল কমকতা ও কমচারীর 
িনকট ইেনােভশন আইিডয়া আ ান করার িবষেয় 
আেলাচনা হয়।

আগামী ১২ সে েরর 
মে  িনিদ  ফরেম 
ইেনােভশন আইিডয়া 
আ ান করা এবং 
এতদসংি  অিফস 
আেদশ জাির করেত 
হেব

িনবাহী 
পিরচালক
পিরচালক
তাসনীমা 
মা জাবীন

ি  িব াস

২।       পিরেশেষ সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

তাসনীমা মা  জাবীন 
উ তন ব ািনক কমকতা ও সভাপিত,

ইেনােভশন কিম , বারটান

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০১.২২.০০১.১৯-৩২৪ তািরখ: 
০৪ সে র ২০১৯

২০ ভা  ১৪২৬

িবতরণঃ সদয় াতােথ ও কাযােথ 
১) পিরচালক ( সিচব), বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
২) ধান ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ) (সকল)
৩) ঊ তন ব ািনক কমকতা (সকল), ধান/আ িলক কাযালয়।

২



৪) া ামার, আইিস  শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৫) ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৬) শাসিনক কমকতা/জনসংেযাগ কমকতা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৭) িনবাহী পিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা (িনবাহী পিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৮) িহসাব শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা
৯) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।

 

ি  িব াস 
ব ািনক কমকতা ও সদ -সিচব/ ফাকাল

পেয় , ইেনােভশন কিম , বারটান

৩


