
িজববেষর অ ীকার,
শাভন কমপিরেবশ হাক

সবার
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 

আইিস  সল 
ম ভবন, ১৯৬, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ,

িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০৯.১৭.৩৭৮ তািরখ: 
১২ অে াবর ২০২০

২৭ আি ন ১৪২৭

িবষয:় ইেনােভশনইেনােভশন   আইিডয়াআইিডয়া   ণয়নণয়ন   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, সরকাির কমচারীেদর দ তা ি র মা েম নাগিরক সবা সহিজকরণ ও শাসন
সংহতকরেণ জন শাসেন উ াবন চচার িমকা ণ। ধান কাযালয় ও ২৩  কাযালয় ক ক দ  সবা দান ি য়া

সহিজকরণ এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়েনর লে  ধান কাযালয় ও ২৩  কাযালেয়র
কমকতা/কমচারীগণেক সং  ছক মাতােবক ইেনােভশন আইিডয়া আগামী ১৮/১০/২০২০ তািরেখর মে  কলকারখানা ও

িত ান পিরদশন অিধদ েরর ইেনােভশন েমর িনকট রণ করেত িনেদশনা দান করা হেলা। 

সং ি : বণনা মাতােবক ০১ (এক) পাতা।

১২-১০-২০২০

িবতরণ :
১)  মহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) উপমহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র।
৩) সহকারী মহাপিরদশক/১ম িণর কমকতা (সকল), 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান 
কাযালয়, ঢাকা।
৪) ম পিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।

িশবনাথ রায়
মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৮৩৯১৩৪৮
ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫

ইেমইল: ig@dife.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৬.০০৯.১৭.৩৭৮/১(২) তািরখ: ২৭ আি ন ১৪২৭
১২ অে াবর ২০২০

াতােথ ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১



১) অিতির  মহাপিরদশক, অিতির  মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
২) িসকদার মাহা দ তৗিহ ল হাসান, সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল/ মাহা: জাহা ীর
আলম বা , ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান
কাযালয়, ঢাকা। (অ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধ করা হেলা)

১২-১০-২০২০
িশবনাথ রায় 

মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

২



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তর 

কপ্রপঅ.বাাংলা 

dife.gov.bd 

 

             নাম:                                                                পেতব:  

অতিেপ্তর/েপ্তর:                                                        অতিস/শাখা: 

       মমাবাইল:                                                            ই-মমইল:  

উদ্ভাবদনর তশদরানাম:  

 

 

পূব শবতী মসবার তববরণ/িাপ সমূহ প্রস্তাতবত মসবার তববরণ/িাপ সমূহ 

 

  

 

 

 

 

 

প্রতযাতশত িলািল (তববরণ আকাদর): 

 

TCV (যতে থাদক): 

 

বাস্তবায়ন প্রতিয়া:  

 

বাস্তবায়দনর সম্ভাব্য ব্যয় ও সময়সীমা:  

 

তাতরখ:                                                                                                উদ্ভাবদকর স্বাক্ষর, তসল 

 

উদ্ভাবনী িারণা জমা মেওয়ার উপায়: কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান পতরেশ শন অতিেপ্তদরর ইদনাদেশন টিদমর তনকট হার্ শকতপ অথবা 

ictcell.dife@dife.gov.bd, ictcell.dife@gmail.com - এ সিট কতপ ই-মমইল করদত হদব।  


