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সভাপিত মেহাদয় উপি ত কমকতাগণেক াগত জািনেয় সভার কাজ
কেরন। িতিন ণীত ইেনােভশন বািষক কমপিরক না
২০১৮-২০১৯ স েক সকলেক অবিহত কেরন এবং িতিন জানান য, ইেনােভশন বািষক কমপিরক না ২০১৮-২০১৯ অ সাের
আমােদর সকল কায ম যথাযথভােব িনধািরত সমেয়র মে স
করেত হেব।এছাড়া িতিন ২০১৮-২০১৯ অথ বছের ন নভােব
ণীত বািষক উ াবন কমপিরক নায় উে িখত উ াবনী উে ােগর তািলকা কাশ, আইিডয়া াংেক আইিডয়া জমা রাখা এবং
ম র- মি েদর তািলেক নয়ণ স েক িব ািরত আেলাচনা কেরন।
২। ম ণালেয়র িসে ম এনািল , ইেনােভশন টীেমর সদ সিচব গত মােসর ইেনােভশন টীেমর সভার িস া স েক সভােক
আেলাকপাত কেরন এবং জানান য, উ িস া স হ যথাযথভােব িনধািরত সমেয়র মে বা বায়ন করা হেয়েছ।
৩। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ সবসি িত েম িন প িস া

হণ করা হয়ঃ

িস া স হঃ
ক) িনধািরত সমেয়র মে বািষক উ াবন কমপিরক না মাতােবক উ াবনী উে ােগর তািলকা কাশ করেত হেব।
খ) আইিডয়া ংেক আইিডয়া জমা রাখার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।
গ) ম র- মি েদর তািলকা ড়া কের তা যথাযথতােব অ েমাদন করার ব া করেত হেব।
সভায় আর কান িবষেয় আেলাচনা নাথাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি

ঘাষণা কেরন।
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ারক ন র: ৩৩.০০.০০০০.১৫২.২০.০১১.১৮.১৮৫
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১

১) উপ-সিচব, মৎ -১ অিধশাখা, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়
২) উপসিচব, ািণস দ-২ অিধশাখা, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়
৩) উপ ধান, পিরক না অিধশাখা , মৎ ও ািণস দ ম ণালয়
৪) িসে ম এনািল , আইিস সল, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়
৫) সিচেবর একা সিচব , সিচেবর দ র, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়
৬) া ামার, আইিস সল, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়

মাঃ ইিলয়াস হােসন
িসে ম এনািল
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