গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাগ
ফাাংরাদদ ভূতানিক জনয অনধদপ্তয
সগুনফানগচা, ঢাকা।
ইননোভবন/আইসটি/ওভেফ টিভ সফলেক বোয কোম যসফফযণী
জনপ্রাদন কাদজয গনতীরতা ও উদ্ভাফনী দক্ষতা বৃনি ও নাগনযক সফা প্রদান প্রনিয়া দ্রুত ও জীকযদণয
রদক্ষে গঠিত ইসনাদবন/আইনটি/ওদয়ফ টিদভয ২৬তভ বা গত ২৫সভ, ২০১৭খ্ীীঃ তানযখ, ররোজ বৃস্পনতফায
নফকার ৩.০০ ঘটিকোয় বায বানত জনাফ সভাাম্মদ আযাফুর কাভার, উ-নযচারক (ভূতি) এয বানতদে
কক্ষ নাং- ৫০৬ এ অনুনিত য়। বায় উনিত কভমকতমাগদণয তানরকা াংরগ্নী-ক নাদফ াংযুক্ত কযা দরা।
আভরোচনোাঃ
উস্থিত সককক ধন্যবোদ জাননদয় সভোস্থত বায কার্য্মলিভ শুরু কদযন। বায শুরুদত নফগত বায় গৃীত
নিান্তমূদয অগ্রগনত নফলদয় ম মাদরাচনা কযা য়। আভরোচনোে জোনো মোে নম, অনধদপ্তদযয সফা জীকযণসহ
দপ্তদযয স্থিস্থজটো তথ্য/উাি, ভাননচত্র, প্রস্থতকবদন ইতোনদ নফলদয় তথ্য নফনধ সভাতাদফক অনোইকন প্রকোকলর জন্য
চমোন কোয যক্রকমর অংল স্থহসোকব স্থজএসস্থব’র ভূ-বফজ্ঞাননক প্রনতদফদনমূদয কভোর রজসহ সোর-সংকে অনরাইদন
প্রকা করো হকয়কে  a2i প্রকদেয আওতায় গত ১৬/০৪/২০১৭ইাং দত ২০/০৪/২০১৭ইাং ম মন্ত “ইদনাদবন ইন
াফনরক া নবম” ীল মক ৫ (াঁচ) নদনব্যাী একটি কভমারায় জনাফ সভাাম্মদ ননজাভ উনিন, নযচারক(ভূতি) 
ইদনাদবন টিদভয নতনজন কভমকতমা জনাফ সভাাম্মদ আযাফুর কাভার, উ-নযচারক (ভূতি) ও ইদনাদবন অনপায,
জনাফ নানভা সফগভ,উ-নযচারক(ভূতি), দস্য এফাং জনাফ সুরতানা নাছনযন নূযী, উ-নযচারক(ভূ-দাথ ম) ও দস্য
নচফ অাংগ্রন কদযন। বায় উক্ত কভমারায নফলয় নবনিক একটি বা/সনভনায নজএটিন’য দমাগীতায়
আদয়াজন কযায নফলদয় আদরাচনা কযা য় a2i প্রকদেয পযদভদে নজএনফ‘য “ওদয়ফ সাে মার“টি ম্পূণ ম নতুন
বাদফ ার নাগাদকযণ ম্পন্ন কদয নফনন াবমাদয ‘নিয়’ কযায কাজ চরভান আদছ ফদর বায় অফনত কযা য়
বায় উনিত করদস্যবৃন্দ নফলদ আদরাচনাপূফ মক ননম্ননরনখত নিান্তমূ গ্রণ কদযনীঃ
সদ্ধোন্তমূাঃ
১. “ইভনোভবন ইন াফনরক ানবম” সফলেক একটি বো/নসভনোয সজএটি‘য ভোধ্যভভ আভেোজন কযো ভফ।
২. a2i প্রকদেয পযদভদে নজএনফ‘য “ওদয়ফ সাে মার“ াইেটি ম্পূণ ম নতুন বাদফ ার নাগাদকযদনয কোয যক্রম
চমোন থোককব।
সভায় আর ককান আলাচনার বিষয় না থাকায় সকলক ধন্যিাদ জাবনলয় সভার কায যক্রম সমাপ্ত ক াষনা
কযোে।
(সভাাম্মদ আযাফুর কাভার)
উ-নযচারক(ভূতি) ও আহ্বোয়ক
ইসনাদবন/আইনটি/ওদয়ফ টিভ
সপানীঃ ৫৮৩১২০৯২
ই-সভইরীঃ akamalbd@gmail.com

নং - ২৮.০৫.০০০০.০১০.০৪.০০২.১১/

তোসযখাঃ/০২/২০১৭সরাঃ

অনুসরসাঃ
১)
২) সফবোগীে প্রধোন-১/২, সজএসফ, ঢোকো
৩) সযচোরক, াঃ ও ফোাঃ,সজএসফ,ঢোকো।
৩) জনোফ,----------------------------------------------------------------------দস্য,সজএসফ,ঢোকো।
৪) ভোযসচোরকভভোদভেযব্যসিগতকোযী, সজএসফ, ঢোকো।

(নভোোম্মদআযোফুরকোভোর)
উ-সযচোরক (ভূতত্ত্ব) ও আহ্বায়ক
ইননোভবন/আইসটি/ওভেফটিভ
নপোনাঃ ৫৮৩১২০৯২
ই-নভইরাঃ

