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ছক-১: ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে উদ্ভাবনী উরযাগ 

ক্রম মাঠ পর্ থারেে 

অফিরেে নাম (মাঠ 

পর্ থারেে উরযারগে 

ক্ষেত্র প্ররর্াজয) 

দপ্তে/

েংস্থা 

উদ্ভাবনী 

উরযারগে 

নাম 

উরযাক্তাে 

নাম,পদবী, 

ক্ষমাবাইল,ই

ক্ষমইল 

উদ্ভাবনী 

উরযারগে 

েংফেপ্ত ফববেণ 

বাস্তবােন 

অগ্রগফি, 

জুন/২০১৮ 

পর্ থন্ত (%) 

প্ররণাদনা/ 

অফিনন্দন পত্র 

ক্ষদওো হরেরছ 

ফক না? 

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

         

 

 

ছক-১: ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে এেফপএে 

ক্রম দপ্তে/

েংস্থা 

SPS এে 

নাম 

ক্ষেবা েংফিষ্ট 

কম থকিথা/ক্ষিাকা

ল পরেরেে 

নাম,পদবী, 

ক্ষমাবাইল,ইরমইল 

েংফেপ্ত 

ফববেণ 

ক্ষেবাটি ফেটিরজন 

চার্ থাে ভূক্ত কী 

না? 

ক্ষেবাটি 

এফপএ  ভূক্ত 

কী না? 

বাস্তবােরনে জন্য 

অফিে আরদশ 

জােীে িাফেখ 

(হরে র্াকরল)?  

মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

         

 

 

 

 


