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ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টােরর জুলাই ২০১৫ মােস ইেনােভশন িটেমর ৩য় সভার কাযিববরণী: 
 

ইেনােভশন অিফসার: নায়মা ইয়াসমীন  

                 উপ-পিরচালক/ িকউেরটর, ব ব  ু শখ মিুজবুর রহমান নেভািথেয়টার  

তািরখ : ২৪.০৭.২০১৫ তািরখ বার  

সময় : অপরা  ৪:০০ ঘিটকা 

ান : ব ব  ু শখ মিুজবুর রহমান নেভািথেয়টার-এর সভাক   

 

সভায় উপি িত: পিরিশ -‘ক’ 
  

 নেভািথেয়টােরর ইেনােভশন অিফসার উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন।  

 

 সভায় মি পিরষদ িবভােগর াপন অনুযায়ী ইেনােভশন িটেমর কাযপিরিধ এবং সংি  অন ান  িবষেয় 

আেলাচনা কেরন। সজৃনশীল চচা ও সং িৃত  গেড় তালা আইিসিট ও সকল উ াবনী কায েম ব াপকতা বিৃ র 

মাধ েম সরকাির কাজকেম উ াবনেক উৎসািহত করা, েয়াজনীয় িশ েণর মাধ েম িটেমর সদস গণেক  কােজ 

কম হৃা িবকাশ সাধেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়। সভায় নেভািথেয়টােরর িসিটেজন চাটােরর যথাযথ বা বায়ন 

এবং স াব  সকল সবােক ই- সবায় পা েরর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।  

 

 সভায় আেলাচনা হয় য, ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টার-এ ই- সবা িহসােব ই-িটেকিটং চালু 

আেছ এবং  নেভািথেয়টােরর সকল দশনী ও রাইড উপেভােগর জন  অত াধিুনক কি উটারাইজড িটেকিটং ব ব া 

াপন করা হেয়েছ। তাছাড়া ই- সবা কায ম িহসােব ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টার-এ িব ান ও যিু  

ম ণালেয়র অনেুমাদেনর ি েত িবিটিসএল এর মাধ েম ই ারেনট সংেযাগ নয়া হেয়েছ। নেভািথেয়টােরর 

শাসিনক এলাকায় WiFi করা হেয়েছ। পযায় েম নেভািথেয়টােরর ােনেটিরয়াম এবং এি িবটস এিরয়ায় WiFi 
াপন করা হেব। ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টার-এর ওেয়বসাইট িনয়িমত হালনাগাদ রাখা অব াহত 

রেয়েছ।  নেভািথেয়টােরর ওেয়বসাইট ন াশনাল পাটােলর অধীেন সংযু  করা হেয়েছ এবং সরকাির সবা দান ও 

সকল িণর জনগেণর স ৃ তা ঘটােনার জন  নেভািথেয়টােরর ফসবকু আইিড খালা হেয়েছ। ব ব  ু শখ মিুজবুর 

রহমান নেভািথেয়টার-এর সকল কমকতা-কমচারীেদর পযায় েম ই- মইল িশ ণ চাল ুকরা হেব। 

 

িব ািরত আেলাচনার পর সভার সপুািরশ িন প: 

িস া : 

১। মি পিরষদ িবভােগর াপন অনুযায়ী ইেনােভশন িটম কায ম হণ করেব।  

 

 

(নায়মা ইয়াসমীন) 

উপ-পিরচালক/িকউেরটর 

ও 

ইেনােভশন অিফসার 

ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টার 
 


