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ারক ন র: ১২.০৩.০০০০.০৩৭.৪৮.০০১.২০.২২ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২০

১৪ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় ইেনােভশনইেনােভশন   েমরেমর   সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী  িবতরণিবতরণ   সংেগসংেগ।।

ি কা স দ উ য়ন ইনি উট, এর ইেনােভশন েমর সভা গত ২৪/১২/২০২০ ইং তািরখ রাজ হ িতবার বলা
৩.০০ ঘ কায় ইেনােভশন অিফসােরর কে  অ ি ত হয়। সভার কাযিববরণী েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতদসংেগ

রণ করা হেলা। 

সং ি : সভার কাযিববরণী।

২৯-১২-২০২০

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়)):
১) ক  পিরচালক, ি কা গেবষণা এবং গেবষণা 

িবধা জারদারকরণ (এসআরএসআরএফ) ক , ি কা 
স দ উ য়ন ইনি উট
২)  ব ািনক কমকতা, ক ীয় গেবষণাগার, ি কা 
স দ উ য়ন ইনি উট
৩) ঊ তন ব ািনক কমকতা, িহউ ান িরেসাস 
ডেভলপেম  শাখা, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৪) ঊ তন ব ািনক কমকতা, িডিপএস অ া  আইিস  
শাখা, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, সেয়ল কিমি  শাখা , 

ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৬) ব ািনক কমকতা, সেয়ল সােভ অ া  ািসিফেকশন 
শাখা, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট

ড. মাঃ তয় র রহমান
 ব ািনক কমকতা

ারক ন র: ১২.০৩.০০০০.০৩৭.৪৮.০০১.২০.২২/১(৭) তািরখ: ১৪ পৗষ ১৪২৭
২৯ িডেস র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়)): 
১) পিরচালক, িফ  সািভেসস উইং, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
২) ইেনােভশন অিফসার, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

১



৩) ধান ব ািনক কমকতা, িহউ ান িরেসাস ডেভলপেম  শাখা, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৪) ধান ব ািনক কমকতা, সেয়ল কিমি  শাখা , ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৫) ঊ তন ব ািনক কমকতা, সেয়ল সােভ অ া  ািসিফেকশন শাখা, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৬) সহকারী পিরচালক, অ াডিমিনে ভ অ া  পারেসােনল িডিভশন, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৭) অিফস কিপ

২৯-১২-২০২০
ড. মাঃ তয় র রহমান 

 ব ািনক কমকতা

২
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