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আইসসফ ক্যাসটার ম্যাননজনভন্ট সরসভনটড 

প্রধান ক্াম যারয়, ঢাক্া-১০০০। 

 

তাসযখ: ১৩ জানুয়াসয, ২০২০ 

 

 

সফলয়: ১৫ সডনম্বয, ২০১৯ ইং তাসযনখ আইসএভএর এয প্রধান ক্াম যারনয় আইসসফ এয ইননানবন টিনভয ানথ অনুসিত 

উদ্ভাফক্গনণয উদ্ভাফনী উনেগ ফাস্তফায়ন ক্ভ যসযক্ল্পনা (ক্যানরন্ডায) প্রণয়ন ক্াম যক্রনভয  ২০১৯-২০ অথ যফছনযয ১ভ বায 

ক্াম যসফফযণী প্রনে।  

 

আইসসফ এয ইননানবন টিভ এফং আইসএভএর এয ইননানবন টিনভয ভন্বনয় গঠিত ইননানবন সর ক্র্তযক্ ১ভ বা 

১৫ সডনম্বয, ২০১৯ তাসযনখ সযাজ যসফফায সফরা ০৩:০০ ঘটিক্ায় ক্সভটিয আফায়ক্ জনাফ সভাোঃ সপউর আরভ এয 

বাসতনে সনননাক্ত দস্যগনণয উসিসতনত সক্াম্পাসনয ল যদ ক্নে অনুসিত য়:  

 

০১. জনাফ সভাোঃ সপউর আরভ 
উ-প্রধান সনফ যাী ক্ভ যক্তযা 

অযাডসভসননেন এন্ড পাইন্যান্স সডসবন 

আফায়ক্ 

০২ জনাফ সভাোঃ ভসপজুয যভান 
সনেভ ম্যাননজায 

আইসসফ 

দস্য 

০৩ সভন ভানজদা খাতুন 
উ-ভাব্যফিাক্ 

আইসসফ 
দস্য 

০৪. সভন ভামুদা আক্তায 
উ-ভাব্যফিাক্ 

আইসসফ 
দস্য 

০৫. জনাফ সভাোঃ জসরুর ইরাভ খান 
ক্াযী ভাব্যফিাক্ 

আইসসফ 
দস্য 

০৬. জনাফ মুাম্মদ আবুর খানয়য আজাদ 
সনেভ এনাসরে 

আইসসফ 
দস্য 

০৭. জনাফ মুাম্মদ আসযপ খান 
সপ্রাগ্রাভায 

আইসএভএর 
দস্য সিফ 

 

০২। বায শুরুনত ক্সভটিয বাসত ক্রনক্ শুনবচ্ছা জাসননয় বায উনেনে ম্পনক্য অফসত ক্নযন। অতোঃয বাসত 

ভনাদনয়য অনুভসতক্রনভ দস্য-সিফ বায আনরািযসূিী উিান ক্যত: ক্াম যসফফযণী সরসফদ্ধ ক্নযন।  

 

০৩। আনরািযসূিী: উদ্ভাফক্গনণয উদ্ভাফনী উনেগ ফাস্তফায়ন ক্ভ যসযক্ল্পনা (ক্যানরন্ডায) প্রণয়ন ক্াম যক্রভ সযফীেণ প্রনে। 

  

৩.০১। দস্য-সিফ জনাফ মুাম্মদ আসযপ খান বায় উনেখ ক্নযন, অনরাইননয ভাধ্যনভ তসফর উনতারননয সফলয়টি সজক্যণ ক্যা নয়নছ। 

এনেনে ইননানবন সনরয ইননানবন অসপায জনাফ সভাোঃ ভসপজুয যভান অসবভত সদন, গ্রাক্ অনরাইনন তসফর উনতানরাননয আনফদন 

ক্যনর ানথ ানথ গ্রানক্য সভাফাইনর এএভএ এফং ই-সভইনর সভইর সদওয়া সমনত ানয। এছাড়াও সতসন অসবভত সদন সম, বসফষ্যনত ওটিস 

(ওয়ান টাই াওয়াড য) িালু ক্যা সমনত ানয। 

(িরভান াতা-০২) 
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(াতা-০২) 

৩.০২। দস্য-সিফ জানান, আইসএভএর এয প্রধান ও াখা ক্াম যারনয়য ৩০ জন ক্ভ যক্তযা-ক্ভ যিাযীনক্ এটুআই ক্র্তযক্ ই-পাইসরং ংক্রান্ত 

প্রসেণ প্রদান ক্যা নয়নছ। সতসন আনযা উনেখ ক্নযন, যফতীনত ই-পাইসরং ংক্রান্ত প্রসেণ প্রধান এফং াখা ক্াম যারনয়য অফসষ্ট ক্ভ যক্তযা-

ক্ভ যিাযীনক্ ম যায়ক্রনভ প্রসেণ প্রদান ক্যা নফ। প্রসেণ ভাসিনত ই- পাইসরং ক্াম যক্রভ শুরু ক্যা সমনত ানয। এনেনে আইসএভএর 

ইননানবন টিনভয আফাক্ জনাফ সভাোঃ সপউর আরভ আইসসফয  ইননানবন সনরয প্রধান ও সনেভ এনাসরে  জনাফ মুাম্মদ আবুর 

খানয়য আজাদনক্ ভন্ত্রণারয় সথনক্ আইসএভএর এয এক্টি সক্াড ংগ্র ক্নয আইসএভএর সক্ প্রদান ক্যনত অনুনযাধ জানান।   

 

৩.০৩। দস্য সিফ আনযা জানান, আইসএভএর এয ক্ভ যক্তযা ও ক্ভ যিাযীনদয জন্য ইননানবন ংক্রান্ত আইসসফয ক্র্তযক্ প্রদত প্রসেনণ 

অংগ্রণ িরভান যনয়নছ। এনেনে ইননানবন অসপায জনাফ সভাোঃ ভসপজুয যভান জানান, ইননানবন ংক্রান্ত সফসবন্ন প্রসেণ ক্নফ নয়নছ 

এফং ক্তজন অংগ্রণ ক্নযনছ, তায সফস্তাসযত ডকুনভন্ট যাখনত নফ। সতসন আনযা যাভ য প্রদান ক্নযন সম, প্রসেনণয জন্য িানীয়/সফনদ 

সো পয সদওয়া সমনত ানয। 

 

৩.০৪। ইননানবন সর এয দস্য সভন ভানজদা খাতুন ইননানবন আইসডয়ামু অনরাইন এফং ফাসল যক্ প্রসতনফদনন সদওয়ায প্রস্তাফ ক্নযন। 

এনেনে দস্য সিফ জানান, ইননানবন আইসডয়ামু মথাভইনয় আনরাড এফং প্রসত ফছনয ফাসল যক্ প্রসতনফদনন সদয়া য়। 

 

৩.০৫। আইসসফয ইননানবন সর এয প্রধান জনাফ মুাম্মদ আবুর খানয়য আজাদ প্রস্তাফ ক্নযন, সক্ান ক্ভ যক্তযা/ক্ভ যিাযী অফয গ্রণ ফা 

সেচ্ছায় িাক্সয নত অব্যাসত গ্রণ ক্যনর অফনযাতয সফা জীক্যণ প্রসক্রয়া ক্র্তযনেয অনুনভাদন ওয়া প্রনয়াজন।  

 

০৪। বায় আয সক্ান সফলয় আনরািয না থাক্ায় সক্াম্পাসনয সুনাভ অখুন্ন যাখা ও উন্নসত উতনযাতয বৃসদ্ধয আাফাদ ব্যক্ত 

ক্নয বাসত ভনাদয় উসিত ক্রনক্ ধন্যফাদ জাসননয় বায ভাসি সঘালণা ক্নযন। 

 

 

 

(মুাম্মদ আসযপ খান)  (সভাাম্মদ আবুর সানন) 

দস্য-সিফ  দস্য 

   

   

   

(সুরতান আনভদ)  (সভাোঃ াখাওয়াত সানন) 

দস্য  দস্য 

   

   

(সভাোঃ ভসপজুয যভান)  (সভাোঃ সপউর আরভ) 

দস্য  আফায়ক্ 

 

 

 

তাসযখোঃ ১৩ জানুয়াসয, ২০২০ 

 

 

 


