
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা। 

শাসন শাখা

িবেকএসিপ’র ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী

সভাপিত                                         হাওলাদার মাঃ রিক ল বারী                                         
 পিরচালক

সভার তািরখ ২৯ অে াবর, ২০১৮ ি ঃ।
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা।

ান পিরচালক ( শাসন ও অথ)-এর দ র।
উপি িত পিরিশ -ক।

     সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভায় অ  িত ােনর ২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর
বাৎসিরক উ াবনী কমপিরক নার অ গিত পযােলাচনা করা হয়। অতঃপর সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন বিণত িস া  হীত
হয়:

িম
ক নং

আেলাচ  িবষয় আেলাচনা ও হীত িস া

১। উ াবন কমপিরক না ও 
বা বায়ন অ গিত ায়ন 
ছক রন সং া ।

 উ াবন কমপিরক না ও বা বায়ন অ গিত ায়ন সং া  িনধািরত ছক  সভায় 
পযােলাচনা করা হয়। অতঃপর তা যথাযথভােব রন কের ব ও ীড়া ম ণালেয় রেণর 
জ  পািরশ হীত হয়।

২। ইেনােভশন ম নগঠন 
সং া ।

িবেকএসিপ’র িব মান ইেনােভশন েম পিরচালক ( িশ ণ), চীফ কাচ ( টিনস) ও 
িসিনয়র কাচ (িজম াি ) ক সদ  িহেসেব অ  করার জ  পািরশ হীত হয়।

৩। সবা প িত সহজীকরণ কণার 
চা করণ সং া ।

িবেকএসিপ’র ওেয়বসাইেট (www.bksp.gov.bd) সবা প িত সহজীকরণ কণার 
চা  করার পািরশ হীত হয়।

৪। িবেকএসিপর উ াবনী 
উে াগস হ আইিডয়া াংেক 
জমাকরণ সং া ।

িবেকএসিপ’র উ াবনী উে াগ/ধারণাস হ আইিডয়া াংেক (ideabank.gov.bd) 
জমা রাখার জ  পািরশ হীত হয়।

৫। ২০১৮-১৯ সােলর বাৎসিরক 
উ াবনী কম-পিরক না 
পযােলাচনা সং া ।

িবেকএসিপ’র ২০১৮-২০১৯ সােলর বাৎসিরক উ াবনী কমপিরক না পযােলাচনা কের 
িন বিণত আইিডয়াস হ বাদ িদেয় নরায় তািলকা ণয়ন এবং বা বায়নকারীর নাম 
পিরবতেনর পািরশ হীত হয়ঃ

ক)  িবেকএসিপ’র িব মান LAN Connection বহার কের িপিস  িপিস ফাইল 
শয়ািরংেয়র ব া হণ।

খ)  ীড়া িব ােন জাতীয় ও আ জািতক পযােয় সিমনার ও ওয়াকশপ আেয়াজন।

গ)  িবেকএসিপ’ ত মশা ও পাকামাকড় িনধন।

ঘ)  িশ ণাথ  হাে েলর ক হাউেজ আ িনক সর াম াপন।

      সভায় আর কান আেলাচ চী না থাকায় নরায় ধ বাদ াপেনর মা েম সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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হাওলাদার মাঃ রিক ল বারী 
পিরচালক

ারক ন র: ৩৪.০৪.০০০০.০০১.১৮.৯৭১.১৬.৬৩১ তািরখ: 
০৭ নেভ র ২০১৮

২৩ কািতক ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৩) পিরচালক, পিরচালক ( িশ ণ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৪) অ  (অিতির  দািয় ), কেলজ শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৫) উপ-পিরচালক, শাসন শাখা , বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৬) উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৭) া ামার (সং ), আইিস  শাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়
৮) িনবাহী েকৗশলী, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান
৯) িহসাব র ণ কমকতা (চলিত দািয় ), িহসাব শাখা, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান

 

মাঃ ছিগর হােসন 
উপ-পিরচালক
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