
  

 

 

“সমুদ্রে অনুসন্ধান, দেদ্রের কল্যাণ” “দেখ হাসসনার েে শন, সব মানুদ্রের উন্নয়ন” 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদ্রেে সরকার  

সবজ্ঞান ও প্রযুসি মন্ত্রণালয়  

বাাংলাদ্রেে ওোদ্রনাগ্রাসিক সরসার্ শ ইনসিটিউট 
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স্মোরক নং- ৩৯.০৮.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২০-                   তোররখঃ 
০২ আষোঢ় ১৪২৮ বঙ্গোব্দ 

১৬ জুন ২০২১ ররঃ 
   

রবষয়ঃ ২০২০-২১ অর্ থবছররর ইরনোরেশন পররকল্পনোর স্বীকৃসত বা প্রফ োেনা প্রদোরনর লরযে ইরনোরেশন টিরের   

         বোছোই কোর্ থক্রে সংক্রোন্ত সেোর কোর্ থরববর ী।     

  

সেোপরতঃ  ফেোঃ শর কুর রহেোন, েহোপররচোলক, রবওআরআই, কক্সবোজোর।  

সেোর তোররখঃ   ১৬/০৬/২০২১ ররঃ  

সেয়ঃ রবকোল ০৪.০০ টো   

স্থোনঃ কন োররন্স কয, রবওআরআই, কক্সবোজোর।  
 

সুত্রঃ সেো আহবোরনর স্মোরক নং- ৩৯.০৮.০০০০.০০৯.০৫.০০২.২০- ৪০১/১, তোররখঃ ১৪/০৬/২০২১ ররঃ  
 

সেোপরত উপরস্থত সকলরক স্বোগত জোরনরয় সেো আরম্ভ কররন।  
 

আরলোচনোঃ  

করেটির সদস্য সরচব বরলন ফর্, বোংলোরদশ ওশোরনোগ্রোর ক ররসোচ থ ইনরিটিউরটর বোরষ থক উদ্ভোবন কে থ-পররকল্পনো ২০২০-২১ 

এর ৯ নং স্বীকৃসত বা প্রফ োেনা প্রোন সাংক্রান্ত কোর্ থোবলীর ৯.১.১ নং কে থসম্পোদন সূচকঃ প্রোংসাসূর্ক উপ-আনুষ্ঠাসনক পত্র/ সনেপত্র 

/দ্রক্রি/ পুরস্কার প্রোনকৃত-এর বাস্তবায়দ্রনর লদ্রযে উদ্ভাবনী কার্ শক্রম বাস্তবায়দ্রন সিলতার সেক সবদ্রবর্না কদ্রর ইদ্রনাদ্রেেন কার্ শক্রদ্রমর 

সাদ্রে জসিত কম শকতশা/কম শর্ারীগণদ্রক প্রর োদনো প্রদোরনর লরয এই করেটির সেো অনুরিত হরে। রতরন রবওআরআই-এর সকল 

কে থকতথো/কে থচোরীর একটি তোরলকো মূল্যোয়রনর জন্য সেোয় উপস্থোপন কররন।  
 

রসদ্ধোন্তঃ সেোয় আরলোচনোরন্ত টিরের সকরলর সম্মরতরত রনরে উরেরখত কে থকতথো/কে থচোরীর উদ্ভাবনী কার্ শক্রম বোস্তবোয়রন স লতোর জন্য 

ইদ্রনাদ্রেেন পুরস্কোর প্রদোরনর জন্য সুপোররশ করো হরলোঃ    

ক্রম কম মকর্মার নাম ও পদবী কম মস্থল উদ্ভোবনীয় কে থ 

১ আবু েরীি দমাোঃ মাহবুব-ই-সকবসরয়া 

রসরনয়র সোইরির ক অর সোর 

এনেোয়রনরেিোল ওশোরনোগ্রোর  এন্ড ক্লোইরেট 

রবেোগ, বোংলোরদশ ওশোরনোগ্রোর ক ররসোচ থ 

ইনরিটিউট 

ইয়োরবুক প্রকোরশ অরেনবত্ব 

আনয়রনর জন্য  

২ ফেোঃ তররকুল ইসলোে 

সোইরির ক অর সোর 

ফকরেকেোল ওশোরনোগ্রোর  রবেোগ  

বোংলোরদশ ওশোরনোগ্রোর ক ররসোচ থ ইনরিটিউট 

ইনর োর ফেররকোলচোর সংক্রোন্ত 

প্রকরল্পর জন্য 

৩ মীর কাশেম  

সোইরির ক অর সোর  

এনেোয়রনরেিোল ওশোরনোগ্রোর  এন্ড ক্লোইরেট 

রবেোগ, বোংলোরদশ ওশোরনোগ্রোর ক ররসোচ থ 

ইনরিটিউট 

কেোম্পোরসর পর্রনরদ থরশকো প্র য়ন 

সংক্রোন্ত প্রকরল্পর জন্য 

৪ ফেোছোঃ তোরনয়ো ইসলোে 

সোইরির ক অর সোর 

র রজকেোল এন্ড ফেস ওশোরনোগ্রোর  রবেোগ  

বোংলোরদশ ওশোরনোগ্রোর ক ররসোচ থ ইনরিটিউট 

 োটো ফসিোররর  োটো ব্যবস্থোপনোয়  

অরেনবত্ব আনয়রনর জন্য 

৫ রোজীব রহেোন খাঁন 

অর স সহ: কোে করম্পঃ মুদ্রোযররক  

প্রশোসন শোখো, বোংলোরদশ ওশোরনোগ্রোর ক ররসোচ থ 

ইনরিটিউট 

কেোম্পোরসর পর্রনরদ থরশকো প্র য়ন 

সংক্রোন্ত প্রকরল্পর জন্য 

  

সেোয় আর ফকোন আরলোচনো নো র্োকোয় সেোপরত সকলরক ধন্যবোদ জোরনরয় সেোর সেোরি ফ োষ ো কররন।  

 

 

(ফেোঃ শর কুর রহেোন) 

েহোপররচোলক (অরতররক্ত দোরয়ত্ব) 

বোংলোরদশ ওশোরনোগ্রোর ক ররসোচ থ ইনরিটিউট 
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