প্রেস বিজ্ঞবি
"উদ্ভািকের োকের অগ্রগবি" বিষয়ে ের্ম শালার আকয়ােন েকরকে
উদ্ভািনী লযাি িাাংলাকেশ
১৯শ শপ্টেম্বয, ২০১৮।
উদ্ভাফনী রযাফ, ঢাকা।
আজ ১৯শ শপ্টেম্বয ২০১৮ তারযপ্টে কার ১০টায়, ঢাকা করভউরনটি শভরিপ্টকর কপ্টরপ্টজয প্রপ্টপয কাজী
আফুর ভনুয অরিপ্টটারযয়াভ এ দুপ্টমযাগ ও জরুযী প্রস্তুরতভুরক উদ্ভাফনী রযাফ ফাাংরাপ্টদ ও ইউরনবারযটি অপ
রনউ াউথ ওপ্টয়র (ইউ এন এ িারিউ) এয রযচারনায়
"উদ্ভািকের োকের অগ্রগবি" রফলয়ক এক
কভযারায আপ্টয়াজন কপ্টযপ্টে।
ঢাকা করভউরনটি াাতার, রি শটকরনকযার ারবয , বাযত; শন্টায পয রযাচয অন দা এরপ্টিপ্টভাপ্টরারজ,
শফররজয়াভ; ইউরনবারযটি অপ রনউ াউথ ওপ্টয়র, অপ্টেররয়া; এফাং এরয়ান রিজাস্টায রযিাকন এন্ড
শযন্স শনটওয়াকয , এই ৫ প্টাপ্টমাগী প্ররতষ্ঠাপ্টনয রিররত উপ্টদযাপ্টগ গঠিত উদ্ভাফনী রযাফ ফাাংরাপ্টদ। এটি
ইউপ্টক এইি এয অথযায়প্টন এফাং স্টাটয শনটওয়াকয ও র.রি.এ.র. শনটওয়াপ্টকযয  ফযফস্থানায় রযচাররত
শলাফার রযাফ এয একটি অাং।

গত ১৭ই অপ্টটাফয ২০১৭ ইাং তারযে শথপ্টক উদ্ভাফনী রযাফ ফাাংরাপ্টদ এয আনুষ্ঠারনক মাত্রা শুরু য়। এই
রযাফ স্বাস্থয, রনরভযত রযপ্টফ, শমাগাপ্টমাগ ফযফস্থা ও াভারজক উপ্টদযাগ োপ্টত উদ্ভাফনী ধাযনায শোোঁপ্টজ
"রনযাদ ভাপ্টজয জনয উদ্ভাফন" রপ্টযানাপ্টভ একটি কযাপ্টেইন শুরু কপ্টয রফগত ২৫শ রিপ্টম্বয ২০১৭ শথপ্টক
৩১শ জানুয়াযী ২০১৮ মযন্ত। এয য রফরবন্ন প্ররিয়ায ভাধযপ্টভ রনধযাযন কযা য় ৮৩টি শথপ্টক ফাোইকৃত
শযা ১২ উদ্ভাফনী ধাযনা। গত ২৪শ এরপ্রর, ২০১৮ ইাং তারযপ্টে উক্ত ধাযনাগুপ্টরা শ ালণা কযা য় এফাং
২৫শ এরপ্রর শথপ্টকই উদ্ভাফকগন জরয, গপ্টফলণাভূরক অনযানয কামযিভ শুরু কপ্টয।
এই কভযারায় উদ্ভাফকগন তাপ্টদয কাপ্টজয ধাযা, দ্ধরত, ধাযনা এপ্টক অপ্টযয াপ্টথ রফরনভয় কপ্টযন এফাং
ভুরযায়ন কপ্টযন। একই াপ্টথ তাযা ম্ভাফয প্ররতকূরতা ফা ভযা ভাধান রনপ্টয় আপ্টরাচনা কপ্টযন।
উক্ত অনুষ্ঠাপ্টন ১২জন উদ্ভাফক  স্টাটয শনটওয়াকয এয শি রযাফ শপ্রাগ্রাভ ভযাপ্টনজায নীর টাউনপ্টন্ড , ঢাকা
করভউরনটি াাতার ট্রাস্ট এয ভন্বয়কাযী প্রপ্টপয ভাভুদুয যভান, প্রকল্প ও গপ্টফলণা রফবাপ্টগয রযচারক
শভাোঃ শগারাভ শভাস্তপা, উদ্ভাফনী রযাফ ফাাংরাপ্টদ এয কর দয এফাং প্টমাগী প্ররতষ্ঠান ও ইউরনবারযটি
অপ রনউ াউথ ওপ্টয়র (ইউ এন এ িারিউ)
এয প্টমাগী গপ্টফলক রযা ব্রু, রি ইরন্ডয়া'য
রযচারক িোঃ আাংু ভযা, রি ইরিয়া'য স্থরত বায়াপ্টদব ইপ্টয়াংেভ, র আয ই রি এয গপ্টফলক জরয
বযান শরনাউট, তাপ্টকর শকারভপ্টনা, এ রি আয আয এন এয ভারচফ ও এ রি আয আয এন এয
প্রাপ্টদরক উদ্ভাফনী ভন্বয়কাযী, আইরকউ উরচিা উরস্থত রেপ্টরন। এোড়াও এ আপ্টয়াজপ্টন রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাপ্টনয
রফজ্ঞ ফযারক্তফগয  ইপ্টরক্ট্ররনক ও রপ্রন্ট রভরিয়ায কভীফৃি উরস্থত রেপ্টরন।

