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সভাপিত                                         মাহা দ মাহববুরু রহমান                                         
 পিরচালক ( পিরবহন)

সভার তািরখ ০৮ নেভ র, ২০১৮।
সভার সময় ১১.০০ ঘিটকা।

ান ম নং◌ঃ ১১১।
উপি িত পিরিশ - ক ।
সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকল কমকতােক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভার েত িতিন বাংলােদশ রলওেয়র উ াবনী ধারণার
তািলকা ত করার লে  কিমিটর সবাইেক উ ু  আেলাচনার জ  আহবান জানান।
এ ি েত উপ-পিরচালক ( টিলকম) বেলন, পূবা ল এবং পি মা েল ১৩িট কের ইেনােভশন িটম গঠন করা হেলও কান ইেনােভশন
আইিডয়া এখনও অ  দ ের পাওয়া যায় িন। তাই পূবা ল ও পি মা ল হেত ইেনােভশন আইিডয়া রেণর জ  তািগদপ  দয়া যেত
পাের। উভয় অ ল হেত া  আইিডয়া পাওয়া গেল তা যাচাই-বাছাই করতঃ উ াবনী ধারণার তািলকা ত করা যেত পাের।
উপ-পিরচালক (যাি ক) বেলন, িজএম (পূব ও পি ম) ক পূবা ল ও পি মা েল গিঠত ১৩িট ইেনােভশন িটম িনেয় িত মােস একিট কের
সভা করার  অ েরাধ করা যেত পাের।
িব ািরত আেলাচনার পর িনে া  িস া  সবস িত েম গৃহীত হয়ঃ
১। িজএম (পূব ও পি ম) ক ইেনােভশন আইিডয়া রেণর জ  তািগদপ  িদেত হেব।
বা বায়েনঃ বাংলােদশ রলওেয়র ইেনােভশন িটম।
২। িজএম (পূব ও পি ম) এর সভাপিতে  পূবা ল এবং পি মা েল জানাল পযােয় গিঠত ইেনােভশন িটেমর সদ েদর িনেয় িত মােস
একিট কের সভা করার িস া  গৃহীত হয়।
বা বায়েনঃ িজএম (পূব ও পি ম)।
আেলাচ সিূচেত অ  কান িবয়য় অ ভু  না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।
 

 

মাহা দ মাহববুরু রহমান 
পিরচালক ( পিরবহন)

ারক ন র: ৫৪.০১.২৬০০.০১০.১৮.০০৫.১৮.২ তািরখ: 
০৮ নেভ র ২০১৮

২৪ কািতক ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) ঊ তন পিরক না কমকতা-১, ঊ তন পিরক না কমকতা-১ এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়
২) উপপিরচালক, ািফক-কমািশয়াল, বাংলােদশ রলওেয়
৩) উপপিরচালক, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ রলওেয়

১



৪) উপপিরচালক, মকািনক াল শাখা, বাংলােদশ রলওেয়
৫) উপপিরচালক ( টিলকম), িসএসিটই( টিলকম)-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়

 

িবনা পারভীন 
উপপিরচালক
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