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সভাপিত ড. নািহদ রশীদ 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ১৩ এি ল ২০২১
সভার সময় র ২:০০ টা

ান ম াটফম
উপি িত ...
অথৈনিতক স ক িবভােগর (ইআরিড) ইেনােভশন েমর সভা িচফ ইেনােভশন অিফসার ও অিতির  সিচব ড. নািহদ
রশীদ এর সভাপিতে  ম াটফেম অ ি ত হয়। সভায় ইেনােভশন েমর সকল সদ  উপি ত িছেলন। সভাপিতর
িনেদশ েম ইেনাভশন েমর সদ  সিচব ও িসিনয়র া ামার জনাব মাঃ সাি র িব াস গত সভার িস াে র
বা বায়ন অ গিত িন েপ বণনা কেরনঃ

. িস া বা বায়ন অ গিত
১। িনকটবত  িবধাজনক সমেয় উ াবন ও সবা 

সহজীকরণ িবষয়ক অপর কমশালা  আেয়াজন 
করেত হেব।

লকডাউন শষ হেল কমশালা  স  করা হেব। 

২। GRP-এর িম ং মিডউল ইআরিডেত বা বায়ন 
করার জ  উপসিচব িমজ রােকয়া খা ন- ক ত  
ও যাগােযাগ ি  িবভােগর সংি  কমকতার 
সােথ যাগােযাগ করার িনেদশনা দান করা হয়।

উপসিচব িমজ রােকয়া খা ন GRP-এর ক  
পিরচালেকর সােথ কেয়কবার যাগােযাগ কেরেছন। 
িতিন সভােক অবিহত কেরন য, ক র ময়াদ 
আগামী ৩০ ন তািরেখ শষ হওয়ার কারেণ ন ন 
কান ম ণালয়/িবভাগ- ক GRP-এর কান 
মিডউল বহােরর অ েমাদন দয়িন। 

৩। ড়া ত ইেনােভশন আইিডয়া েলার মে  
ইআরিডেত বা বায়ন যা  আইিডয়া বাছাই করার 
জ  ৩ জন কমকতা সম েয় এক  িরিভউ কিম  
গঠন করা হয়। এই কিম  ৩ আগামী িতন 
কমিদবেসর মে  ইআরিডেত বা বায়ন যা  
আইিডয়া বাছাই কের িতেবদন দািখল করেবন।

িরিভউ কিম  যথাসমেয় িতেবদন দািখল কের। 

৪। উ াবনী ধারণা দানকারীগণেক উ তমােনর  
ও সনদ দান করেত হেব।

 ও সনদ দান ি য়া চলমান রেয়েছ।

িব ািরত আেলাচনা শেষ িন বিণত িস া  হীত হয়ঃ

(১) GRP-এর িম ং মিডউল বহার করার জ  ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ- ক নরায় তািগদপ  রণ
করেত হেব।
(২) উ াবনী ধারণা দানকারীগণেক উ তমােনর  ও সনদ ড়া  করার জ  িন বিণত ৫ জন কমকতা সম েয়

 ও সনদ ড়া করণ উপকিম  গঠন করা হয়ঃ
            (ক) িম  রােকয়া খা ন, উপসিচব, িডই-১ অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ

১



            (খ) সয়দা মা মা খানম, উপসিচব, িব াংক ৮ অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
            (গ) িমজ মাহ বা আইিরন, উপসিচব, ইউেরাপ-৩ অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
            (ঘ) ড. দেলায়ার হােসন, উপসিচব, িব াংক-৪ অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
             (ঙ) জনাব মাঃ সাি র িব াস, িসনয়র া ামার, আইিস  সল, অথৈনিতক স ক িবভাগ
এই কিম  আগামী ২৭/০৪/২০২১ তািরেখর মে    ও সনদ বাছাই কের িতেবদন দািখল করেব।

(২) অনলাইেন উ াবন দশণী ও ভা ং করার লে  ইআরিডেত চলিত অথবছের বা বািয়ত িতন  আইিডয়ার
উ াবকগণেক েয়াজনীয় ত  আগামী ২৭/০৪/২০২১ তািরেখর মে  আইিস  সেল রণ করেত বলা হয়।
(৩) ড েমে শন কাশনার লে  িন বিণত িতনজন কমকতা সম েয় এক  ড েমে শন কাশনা উপকিম  গঠন
করা হয়ঃ

            (ক) িম  রােকয়া খা ন, উপসিচব, িডই-১ অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
            (খ) সয়দা মা মা খানম, উপসিচব, িব াংক ৮ অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
            (গ) িমজ মাহ বা আইিরন, উপসিচব, ইউেরাপ-৩ অিধশাখা, অথৈনিতক স ক িবভাগ
এই কিম  আগামী ২৭/০৪/২০২১ তািরেখর মে  চলিত অথবছের বা বািয়ত িতন  আইিডয়ার েয়াজনী ত  সং হ
কের ড েম শন ড়া  করেব।

সভায় আর কান আেলাচ চী না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভা শষ কেরন।

 

ড. নািহদ রশীদ 
অিতির  সিচব
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১ বশাখ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ইেনােভশন ম
২) একা  সিচব, সিচেবর দ র , অথৈনিতক স ক িবভাগ
৩) ি গত কমকতা, উইং ৯: ফাবা ও আইিস , অথৈনিতক স ক িবভাগ

 

মাঃ সাি র িব াস 
িসিনয়র া ামার

২


