
রাল পাওয়ার কা ানী িলিমেটড 
বািড় # ১৯, সড়ক # ১/িব, স র # ৯ 

উ রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০। 
আইিস  সল

...

সভাপিত মাঃ সিলম ইঁয়া 
 ইেনােভশন অিফসার ও িনবাহী পিরচালক ( েকৗশল), আরিপিসএল

সভার তািরখ ০৮.০৭.২০২১ ইং
সভার সময় বলা ১১.০০ ঘ কা

ান অনলাইন িভিডও কনফােরি ং
উপি িত আরিপিসএল এর ইেনােভশন ম ও আইিডয়া দানকারী সকল কমকতা

ং আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া          বা বায়ন
কারী ক প

১ বািষক
উ াবন
কম-
পিরক নার 

- ায়ন 
 ড়া করণ

আরিপিসএল এর ২০২০-২১ অথবছেরর ণীত বািষক উ াবন 
কমপিরক নায় উে িখত ল মা া ও অজনস হ সভায় 
উপ াপন করত িব ািরত আেলাচনা হয়। আেলাচনাে  
সবসি ত েম ায়ন ড়া  করা হয়। বািষক - ািয়ত 
অজন ১০০। 

১। বািষক - ায়ন 
িতেবদন িনধািরত 

সমেয়র  মে ই িব ৎ 
িবভােগ রণ করেত 
হেব। 
২। সকল মানক স হ
যথাযথভােব সংর েনর 
িনেদশনা দান করা হয়।

েয়াজন হেল িব ৎ 
িবভােগ রণ করা হেব। 

সহকারী 
ব াপক

(আইিস ),
আরিপিসএল

২ বািষক উ াবন 
কমপিরক না 
(২০২১-২২) 
এর  খসড়া 

তকরন 

সভায় ২০২১-২২ অথবছেরর  খসড়া উ াবন কমপিরক না
ণয়েনর িবষেয় আেলাচনা হয়।  ২০২০-২১ অথ বছেরর ায় 

 ২০২১-২২ এর এক  খসড়া কমপিরক না ত কের রাখা হেব। 
 িব   িবভাগ হেত া   কমপিরক না অ যায়ী পরবত েত 
সংেশাধন কের ড়া  করা হেব।  সভায় সভাপিত উপি ত 
সকলেক ন ন অথ-বছেরর ইেনােভশন আইিডয়া দােনর িত 

হেণর িনেদশনা দান কেরন। এছাড়া েত ক আইিডয়া 
দানকারী কমকতা িনজ  আিডয়া বা বায়েন যাবতীয় কাযাবলী 

স াদন করেবন এবং েযাজ  ে   অ েমাদন সােপে  বােজট 
সহ অ  িবষেয় সং া হেত সেহাযগীতা দান করা হেব।  

১। মাঃসােরায়ার জাহা  
সহকারী ব াপক
(আইিস )খসড়া বািষক 
উ াবন কমপিরক না 

ত করেবন।

২।উ াবন-সং া  
কায ম বা বায়েন 
বরা ত অথ  ৫ লাখ   
থেক বািড়েয় ১৫ লাখ 

করার িনেদশনা দান 
করা হয়।

সহকারী 
ব াপক

(আইিস ),
আরিপিসএল

সভাপিত Zoom Cloud Meeting Link এর মা েম সং  সকলেক াগত জানান এবং সভার আেলাচ চী
উপ াপন করতঃ সভার কাজ  করেন। সভায়  িনে া  িবষয়ািদর উপর আেলাচনা ও িস া  হন করা  হয়  :

. ১



৩ ইেনােভশন
কিম  

নগঠন 

আরিপিসএল এর সদর দ রসহ সকল িব ৎ কে  ইেনােভশন 
কিম  রেয়েছ। বদিল জিনত বা অ  যেকান কারেন বতমান 
কিম  নীিতমালা অ যায়ী নগঠন করা যেত পাের।

 সকল িব ৎেকে র
বতমান বা নগ ত 
 ইেনােভশন কিম র 
তািলকা আগামী 
১০.০৮.২১ ইং তািরেখর 
মে   সদর দ ের রণ 
করেবন।

সংি  া  
ইনচাজ

সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত  কেরানা ভাইরাস সং মণ রােধ সেবা  সতকতাসহ  া িবিধ মেন
চলার  আহবান জনান । পিরেশেষ উপি ত সকলেক ধ বাদ  জািনেয় সভার সমাি   ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ সিলম ইঁয়া 
ইেনােভশন অিফসার ও িনবাহী পিরচালক

( েকৗশল), আরিপিসএল

ারক ন র: ২৭.২৬.০০০০.০০৩.০৩.০০৩.১৭.১৮ তািরখ: 
১০ লাই ২০২১

২৬ আষাঢ ়১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক, রাল পাওয়ার কা ানী িলিমেটড
২) িসে ম এনািল , ত  ি  শাখা, িব ৎ িবভাগ
৩) ইেনােভশন সংি  কমকতা

 

মাঃ িজ র রহমান 
ব াপক
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