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তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৫
০৫ ফ য়াির ২০১৯
জ লা / উ পেজ লা বািষ ক উ াবন কমপিরক না ২০১৮ - ২০১৯ - এর বা বায়ন অ গিতর অধ - বািষ ক
- ায়ন িতেবদন ।
এ িবভােগর ারক ন র- ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০২.১৮.১১৯ তািরখ: ১৬ লাই ২০১৮।

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৩.০০১.১৯.১৭
িবষয়:
:

উপ
িবষয় ও ে া
ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে য, সকল ম ণালয়/িবভাগ/অিধদ র/সং া এবং জলা ও
উপেজলা পয ােয় ২০১৮-২০১৯ অথ-বছের বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়ন করা হেয়েছ। বািষক উ াবন কমপিরক না ণয়ন
ও বা বায়ন অ গিত
ায়ন িনেদ িশকা, ২০১৮-২০১৯-এর ২.১৬ অ ে েদ উপেজলা পয ােয়র বািষক উ াবন পিরক নার
বা বায়ন অ গিতর অধ-বািষক - ায়ন িতেবদন জলা পয ােয়র ইেনােভশন অিফসােরর িনকট এবং জলা পয ােয়র বািষক
উ াবন পিরক নার বা বায়ন অ গিতর অধ-বািষক - ায়ন িতেবদন িবভাগীয় ইেনােভশন ফাকাল পেয় কমকতার
িনকট রেণর িনেদ শনা রেয়েছ।
২।
এমতাব ায়, ার িবভােগর আওতাধীন জলা/উপেজলাস হেক বািষক উ াবন পিরক নার বা বায়ন অ গিতর অধবািষক - ায়েনর সদয় িনেদ শনা দান এবং জলার অধ-বািষক - ায়ন িতেবদন সং ছক মাতােবক আগামী ২৮ শ
ফ য়াির ২০১৯-এর মে এ িবভােগ রেণর জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।
সং ি : বণনামেত।

৫- ২- ২০ ১৯

িবভাগীয় কিমশনার,
ঢাকা/চ াম/ লনা/রং র/রাজশাহী/িসেলট/বিরশাল/ময়মনিসংহ।

মাছাঃ িশিরন সবনম
উপসিচব
ফান: ৪৭১১৯৪৯৭
ইেমইল: eg_sec2@cabinet.gov.bd

তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৫
০৫ ফ য়াির ২০১৯

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.০৩.০০১.১৯.১৭/১(৬৮)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির সিচব, সং ার অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ।
২) ক পিরচালক (অিতির সিচব), একেসস ইনফরেমশন (এ আই) া াম।
৩) জলা শাসক (সকল)।উপেজলা পযােয়র বািষ ক উ াবন কমপিরক নার অধ -বািষ ক - ায়ন
পিরবী েণর অ েরাধসহ ।
৪) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) সিচব সম য় ও সং ার-এর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১
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মাছাঃ িশিরন সবনম
উপসিচব
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