
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িষ ম ণালয ়

আইিস  সল 
www.moa.gov.bd

িষই স ি

ারক ন র: ১২.০০.০০০০.০১৫.৩২.০০১.১৬.৯৭ তািরখ: 
১৩ িডেস র ২০১৮

২৯ অ হাযণ় ১৪২৫

িবষয:় ইেনােভশনইেনােভশন   মস েহরমস েহর   নাগিরকনাগিরক  সবায়সবায়   উ াবনীউ াবনী  কমকাে রকমকাে র   অ গিতঅ গিত   িবষেয়িবষেয়  পযােলাচনাপযােলাচনা   সভাসভা
: মি পিরষদ িবভাগ এর প  নং-০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০৩.১৮.২২২; ৯/১২/২০১৮ ি .

                        উপ  িবষয় ও  পে র ি েত জানােনা যাে  য, মি পিরষদ িবভাগ ও এ আই া ােমর যৗথ
উে ােগ আগামী ২০/১২/২০১৮ি ঃ তািরখ হ িতবার র ২.০০টায় মি সভা কে  (ক  নং: ৩০৪, ভবন-১, বাংলােদশ
সিচবালয়) সংি  ম ণালয়/িবভােগর আওতাধীন অিধদ র/সং ার ইেনােভশন মস েহর নাগিরক সবায় উ াবনী কমকাে র
অ গিত িবষেয় পযােলাচনা সভা অ ি ত হেব।উ  সভায় মি পিরষদ সিচব জনাব মাহা দ শিফউল আলম মেহাদয় ধান
অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেত সদয় স িত াপন কেরেছন। মি পিরষদ িবভােগর সিচব, সম য় ও সং ার, জনাব এন এম
িজয়াউল আলম সভায় সভাপিত  করেবন।

                  এমতাব ায়, সংি  দ র/সং াস েহর   সং া ধানগণ ক িনধািরত সমেয় উি িখত সভায় উপি ত থাকার
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : মি পিরষদ িবভাগ এর প  ২পাতা।

১৩-১২-২০ ১৮

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)
১) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ িষ উ য়ন 
কেপােরশন
২) িনবাহী চয়ার ান, িনবাহী চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ 

িষ গেবষণা কাউি ল
৩) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, িষ িবপণন অিধদ র
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ িষ 
গেবষণা ইনি উট
৬) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট
৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট
৮) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা 
ইনি উট
৯) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গার প গেবষণা ইনি উট 
(িবএসআরআই)
১০) মহাপিরচালক, জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম (নাটা)

প ব মার রায়
সহকারী া ামার

ফান: ৯৫৪০২৪০
ইেমইল: pollab.moa@gmail.com

. ১



১১) িনবাহী পিরচালক , িনবাহী পিরচালক- এর দ র, 
বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট 
(বারটান)
১২) িনবাহী পিরচালক, লা উ য়ন বাড
১৩) িনবাহী পিরচালক , বের  ব খী উ য়ন ক প
১৪) পিরচালক, ি কা স দ উ য়ন ইনি উট
১৫) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, বীজ ত য়ন এেজ ী
১৬) পিরচালক, িষ ত  সািভস
১৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ গম ও া গেবষণা 
ইনি উট

ারক ন র: ১২.০০.০০০০.০১৫.৩২.০০১.১৬.৯৭/১(৪) তািরখ: ২৯ অ হাযণ় ১৪২৫
১৩ িডেস র ২০১৮

অ িলিপ: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) অিতির  সিচব, শাসন ও উপকরণ অ িবভাগ, িষ ম ণালয়
২) অিতির  সিচব, শাসন অিধশাখা, িষ ম ণালয়
৩) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
৪) উপসিচব, শাসন-৫ অিধশাখা, িষ ম ণালয়

১৩-১২-২০ ১৮

প ব মার রায় 
সহকারী া ামার
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মন্ত্রণালয়ভিভিক                                পর্ যাললাচনার জন্য অভিদপ্তর/সংস্থার নালমর তাভলকা  

     : ২০        ২০১৮          :             

 

 

 

 

 

 

তাভরখ মন্ত্রণাললয়র নাম                                                               অংশগ্রহণকারী  

মন্ত্রণালয় 

(ভসভনয়র 

সভচব/সভচব     

  ফ ইলনালিশন 

অভফসার) 

অভিদপ্তর/ সংস্থা      (চচয়ারম্যান/মহাপভরচালক/ব্যবস্থপনা 

পভরচালক) 

চমাট সংখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০         ২০১৮  

দুপুর : ০২.০০ ভম: - 

ভবকাল ৪.০০ভম: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

কৃভি মন্ত্রণালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ জন 

 কৃভি সম্প্রসারণ অভিদপ্তর-১ জন 

 বাংলালদশ কৃভি উন্নয়ন কলপ যালরশন -১ জন 

 বলরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তযপক্ষ  -১ জন 

 কৃভি ভবপণন অভিদপ্তর-১ জন 

 বাংলালদশ কৃভি গলবিণা ইনভিটিউট-১জন 

 বাংলালদশ িান গলবিণা ইনভিটিউট-১জন  

 বাংলালদশ কৃভি গলবিণা কাউভিল-১জন   

 তুলা উন্নয়ন চবার্ য-১ জন 

 কৃভি তথ্য সাভি যস-১ জন 

 বাংলালদশ পরমাণু কৃভি গলবিণা ইনভিটিউট-১জন 

 বাংলালদশ ফভলত পুভি গলবিণা ও প্রভশক্ষণ 

ইনভিটিউট-১জন  

 জাতীয় কৃভি প্রভশক্ষণ একালর্ভম (নাটা)-১জন  

 বীজ প্রতযয়ন এলজিী-১জন 

 বাংলালদশ সুগারক্রপ গলবিণা ইনভিটিউট-১জন 

 বাংলালদশ পাট গলবিণা ইনভিটিউট-১জন 

 মৃভিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনভিটিউট 

(এসআরভর্আই)-১জন 

 বাংলালদশ গম ও ভুট্টা গলবিণা ইনভিটিউট-১জ  

 

 

 

 

 

 

 

১৯ জন 

 

 

মৎস্য  ও প্রাণিসম্পদ 

মন্ত্রিালয় 

                   ৩ জন  প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর-১ জন 

 মৎস্য অণিদপ্তর-১ জন 

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-১ জন 

 মমণরন ণিসাণরজ একাডেণম-১ জন 

 বাাংলাডদশ মেডেণরনাণর কাউণিল-১ জন 

 বাাংলাডদশ মৎস্য গডবষিা ইনণিটিউে -১ জন 

 বাাংলাডদশ প্রাণিসম্পদ গডবষিা ইনণিটিউে-১ জন   

 বাাংলাডদশ মৎস্য উন্নয়ন কড্ পাডরশন-১ জন 

১১ জন  

 

 

স্থানীয় সরকার 

ণবোগ 

 

 

 

২ জন 

• ঢাকা দণিি ণসটি কড্ পাডরশন-১জন 

• ঢাকা উত্তর ণসটি কড্ পাডরশন-১জন 

• চট্টগ্রাম ণসটি কড্ পাডরশন-১জন 

• নারায়িগঞ্জ ণসটি কড্ পাডরশন-১জন  

• ণসডলে ণসটি কড্ পাডরশন-১জন 

• খুলনা ণসটি কড্ পাডরশন -১জন 

• জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনণিটিউে-১জন 

• ঢাকা ওয়াসা-১জন 

• খুলনা ওয়াসা-১জন 

• চট্টগ্রাম ওয়াসা-১জন 

 

 

 

১২ জন  

     -৪২ জ   

http://www.badc.gov.bd/
http://www.bmda.gov.bd/
http://www.dam.gov.bd/
http://www.bari.gov.bd/
http://www.brri.gov.bd/
http://barc.gov.bd/
http://cdb.gov.bd/
http://www.bina.gov.bd/
http://www.dls.gov.bd/
http://www.fisheries.gov.bd/
http://www.flid.gov.bd/
http://www.mfacademy.gov.bd/
http://bvc.gov.bd/

