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সভাপিত মাঃ তৗিফ ল আিরফ 
 যু -সিচব

সভার তািরখ ২৪/১২/২০১৮ ি .
সভার সময় সকাল ০২.৩০ ঘিটকা

ান ম ণালেয়র সে লন ক
উপি িত পিরিশ  “ক”

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 মেধ  স
করেত হেব। িতিন এক িদেনর একিট ইেনােভশন ওয়াকশপ সফলভােব স  করার জ  সংি  সকলেক
ধ বাদ াপন কেরন। িতিন জানান য, অিতস র ই িদন ও পঁাচ িদেনর িশ ণ স  করেত হেব। এছাড়া,
২০১৮-২০১৯ অথ বছের নতনুভােব ণীত বািষক উ াবন কমপিরক নার অধ-বািষক মলূ ায়ন স িকত
কায ম করেত হেব এবং -মলূ ায়ন িতেবদন ৩১-০১-২০১৯ তািরেখর মেধ  মি পিরষদ িবভােগ রণ
করেত হেব। আওতাধীন দ র/সং ােক তােদর অধ-বািষক -মলূ ায়ন িতেবদন আগামী ১৫-০১-২০১৯
তািরেখর মেধ  ম ণালেয় রণ করেত হেব। 

২। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ সবসি িত েম িন প িস া  হণ করা হয়ঃ 

িস া  সমহূঃ
ক) আওতাধীন দ র/সং ােক তােদর অধ-বািষক -মলূ ায়ন িতেবদন আগামী ১৫-০১-২০১৯ তািরেখর মেধ
ম ণালেয় রণ করেত হেব। 
খ) আগামী ৩১-০১-২০১৯ তািরেখর মেধ  মি পিরষদ িবভােগ উ াবন কমপিরক নার অধ-বািষক -মলূ ায়ন

িতেবদন রণ 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: ৩৩.০০.০০০০.১৫২.২০.০১১.১৮.১১৯ তািরখ: 
১৫ জা য়াির ২০১৯

২ মাঘ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
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 , আইিসিট সল, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
৫) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
৬) া ামার, আইিসিট সল, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়
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