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িবষয:় ইেনােভশনইেনােভশন   আইিডয়াআইিডয়া   র ি েকশনরি েকশন   রণরণ   সেসে ।।
: খা  অিধদ েরর কি উটার নটওয়াক ইউিনট এর ০৮ নেভ র ২০১৮ তািরেখর ১৩.০১.০০০০.১০০.০৬.০০১. ১৭.৩৫৮

ারেকর অ ি ত ইেনােভশন েমর ৩য় সভার কায িববরণীর ৭নং িমক।
উপ  িবষয় ও ◌্ে র ি েত সদয় জানােনা যাে  য, ক) ত ষকেদর িনকট হেত ধান সং হ; ও খ) বসায়ীেদর লাইেসে র আওতায়
িনেয় আসা উে াগস হ সারােদশ াপী বা বায়েনর জ  ইেনােভশন েমর সভায় িন বিণত িস া  িহত হয়।
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ক) ত ষকেদর িনকট হেত ধান সং হ; ও 
খ) বসায়ীেদর লাইেসে র আওতায় িনেয় আসা 
উে াগস হ সারােদশ াপী বা বায়েনর জ  প  দয়া হয়। আ িলক 
খা  িনয় ক কাযালয়স হ হেত অিধন  জলা স হ হেত বা বায়েনর 

িতেবদন পাওয়া গেছ। িহত আইিডয়াস েহর ধাপিভি ক কায মস হ 
িতপালন কের বা বায়ন করার কান ত  িতেবদন পাওয়া যায়িন এবং 

এভােব িহত কায েমর সাফে র হার িতেবদেন থাকেত হেব। যমন: 
েব লাইেস  কত  িছল, উপেরা  আইিডয়া বা বায়েনর ফেল মাস 

িভি ক অ গিতর িচ  থাকেত হেব।

ক) ত ষকেদর িনকট হেত ধান সং হ; ও
খ) বসায়ীেদর লাইেসে র আওতায় িনেয় আসা 
উপেরা  িহত আইিডয়াস েহর ধাপিভি ক 
কায মস হ িতপালন কের বা বায়ন করার 
ত সহ িতেবদন রণ করেত হেব এবং এভােব 

িহত কায েমর সাফে র হার িতেবদেন 
থাকেত হেব। যমন: েব লাইেস  কত  িছল, 
উপেরা  আইিডয়া বা বায়েনর ফেল মাস িভি ক 
অ গিতর িচ  থাকেত হেব। 
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এমতাব ায়, উ  িস াে র আেলােক ক) ত ষকেদর িনকট হেত ধান সং হ; ও খ) বসায়ীেদর লাইেসে র আওতায় িনেয় আসা উে াগস হ
সারােদশ াপী বা বায়ন ও  ত  রণ করার জ  অ েরাধ করা হল।
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আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা িবভাগ/চ াম িবভাগ/রাজশাহী 
িবভাগ/রং র িবভাগ/ লনা িবভাগ/িসেলট িবভাগ/বিরশাল িবভাগ

িচ  র ন বপারী
পিরচালক

ফান: ০২-৯৫৬৭২৫৪
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) অিফস, কিপ।
৩) মা ার কিপ।

১৩-১১-২০ ১৮

১



িচ  র ন বপারী 
পিরচালক

২


