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তািরখ: 
২৮ ন ২০১৮

১৪ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় উ াবনীউ াবনী  উ ে াগউে াগ   ওও SIP- SIP- রি েকেটডরি েকেটড   এরএর   সবেশষসবেশষ   অ গিতঅ গিত   রণরণ ।।
        উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িষ ম ণালেয়র আওতাধীন সকল দ র/সং ার উ াবনী উে াগ ও SIP(Small
Improvement Project)- রি েকেটড এর সবেশষ অ গিত সং  ছক মাতােবক আগামী ০১/০৭/২০১৮ি . তািরেখর মে
pollab.moa@gmail.com কানায় সফটকিপ (ওয়াড ফাইল, ইউিনেকাড) এবং যথাযথভােব হাডকিপ  রেণর ব া হেণর
জ  িনেদশ েম িবনীত অ েরাধ করা হেলা।   

সং ি : ০১ পাতা।  

২৮-৬ -২০ ১৮

িবতরণ( জ তার মা সাের নয়) :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপােরশন
২) িনবাহী চয়ার ান, িনবাহী চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ 
গেবষণা কাউি ল
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
৪) িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড
৫) পিরচালক, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
৬) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, জাতীয় িষ িশ ণ 
একােডিম (নাটা)
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট
৮) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, িষ ত  সািভস
৯) পিরচালক, বীজ ত য়ন এেজ ী
১০) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বের  ব খী উ য়ন 
ক প
১১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১২) িনবাহী পিরচালক , বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি উট (বারটান)
১৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট 
(িবএসআরআই)
১৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট
১৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ 
অিধদ র
১৬) মহাপিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র

প ব মার রায়
সহকারী া ামার

ফান: ৯৫৪০২৪০
ইেমইল: pollab.moa@gmail.com
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ারক ন র: ১২.০০.০০০০.০১৫.৪৪.০১২.১৮.৩০ (একই তািরখ ও ারেক
িত ািপত)/১

তািরখ: ১৪ আষাঢ ়১৪২৫
২৮ ন ২০১৮

সদয ়অবগিতর জ  : 
১) সিচব, শাসন অিধশাখা, িষ ম ণালয়

২৮-৬ -২০ ১৮

প ব মার রায় 
সহকারী া ামার
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ছক-১ 

 

ক্রম উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের নাম এপ্রিল-জুন/২০১৮ পর্ যন্ত 

অগ্রেপ্রি (%) 

SIP এর নাম এপ্রিল-জুন/২০১৮ পর্ যন্ত 

অগ্রেপ্রি (%) 

     

 

 

 

ছক-২ 

 

ক্রম উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের নাম জুলাই/১৭ - জুন/১৮ 

অগ্রেপ্রি (%) 

SIP এর নাম জুলাই/১৭ - জুন/১৮ 

অগ্রেপ্রি (%) 

     

 

 


