
িবষয়: মৎমৎ   অিধদ রাধীনঅিধদ রাধীন  ইেনােভশনইেনােভশন  কিমিটকিমিট  অ েমাদনঅ েমাদন  সং াসং া
অ ে দ: ৩২.০
        িবেবচ  প : ৮২,  সদয় অবেলাকন করা যেত পাের। প িট মৎ  অিধদ েরর ইেনােভশন সভার
কাযিববরনী। উ  কাযিববরনীর অ ে দ ৬ এর "ক" অ সাের গত ০৪/০৭/২০১৮ ি ঃ তািরেখর মৎ  অিধদ েরর
ইেনােভশন কিমিট পুনঃসং ার করা হেয়েছ। কিমিটিট িন পঃ

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী কিমিটেত পদ 
১। উপ-পিরচালক (অথ ও পিরক না ইেনােভশন অিফসার
২। উপ ধান (আইিসিট) সদ  
৩। সহকারী পিরচালক (আইিসিট) সদ  
৪। ধান মৎ  স সারন  কমকতা সদ
৫। সহকারী পিরচালক (পিরক না) সদ  
৬। সহকারী পিরচালক (বা বায়ন) সদ  
৭। গেবষনা কমকতা (পিরক না) সদ  
৮। সহকারী পিরচালক (অথ) সদ  
৯। উপেজলা মৎ  কমকতা (ির) (আইিসিট) সদ  সিচব

অ ে দ: ৩২.১
        উি িখত কিমিট ইেনােভশন সভায় অ েমািদত হেয়েছ। মহাপিরচালক মেহাদেয়র চড়ূা  অ েমাদেনর পর
কিমিটর সদে র িনকট এ সং া  প  রণ করা যেত পাের।

        সদয় আেদেশর জ  নিথ উপ াপন করা হল। 

অ ে দ: ৩২.২
দখলাম,আলাপ ক ন

১১-৭-২০১৮ ১৪:২৭:০১
মাঃ বিদউল আলম ফল

উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) , আইিসিট
শাখা

১১-৭-২০১৮ ১৫:৪১:০৯
মাঃ আলমগীর কবীর

সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা

১১-৭-২০১৮ ১৫:৪৬:৩৯
মাঃ ইউ ফ খান

উপ ধান, আইিসিট শাখা

১৬-৭-২০১৮ ৯:১৮:৪৬
মাঃ মেনায়ার হােসন

উপপিরচালক, উপপিরচালক (অথ ও
পিরক না) এর দ র

   

২২-৭-২০১৮ ১৬:৩৮:১১
আবু সাইদ মা: রােশ ল হক

ধান ব ািনক কমকতা , ধান ব ািনক
কমকতা (পিরক না ও জিরপ) এর দ র

   

২৬-৭-২০১৮ ১২:১৭:২১
মাঃ গালজার হােসন

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ),
মহাপিরচালেকর দ র

১



অ ে দ: ৩২.৩
নিথসহ মহাপিরচালক মেহাদয় বরাবর উপ াপন ক ন।

অ ে দ: ৩২.৪
এ িবষেয় মহাপিরচালক মেহাদেয়র সংেগ আেলাচনা হেয়েছ। মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনেদশনা মাতেবক
পুণ:উপ াপন ক ন।

অ ে দ: ৩২.৫
িবেবচ  প : ৮২ সদয় অবেলাকন করা যেত পাের। প িট মৎ  অিধদ েরর ইেনােভশন সভার কাযিববরনী। উ
কাযিববরনীর অ ে দ ৬ এর "ক" অ সাের গত ০৪/০৭/২০১৮ ি ঃ তািরেখর মৎ  অিধদ েরর ইেনােভশন
কিমিট পুনঃসং ার করা হেয়েছ। কিমিটিট িন পঃ

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী কিমিটেত পদ 
১। উপ-পিরচালক (অথ ও পিরক না) ইেনােভশন অিফসার
২। উপ ধান (আইিসিট) সদ  
৩। সহকারী পিরচালক (আইিসিট) সদ  
৪। ধান মৎ  স সারন  কমকতা সদ
৫। সহকারী পিরচালক (পিরক না) সদ  
৬। সহকারী পিরচালক (বা বায়ন) সদ  
৭। গেবষনা কমকতা (পিরক না) সদ  
৮। সহকারী পিরচালক (অথ) সদ  
৯। উপেজলা মৎ  কমকতা (ির:) (আইিসিট) সদ  সিচব

       উি িখত কিমিট ইেনােভশন সভায় অ েমািদত হেয়েছ। মহাপিরচালক মেহাদেয়র চড়ূা  অ েমাদেনর পর
পরবতী কায ম হণ করা যেত পাের। 

       কিমিট অ েমাদেনর সদয় আেদেশর জ  নিথ উপ াপন করা হল। 

২৬-৭-২০১৮ ১২:১৭:২১
মাঃ গালজার হােসন

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ),
মহাপিরচালেকর দ র

২৬-৭-২০১৮ ১৪:১৬:৫৪
মাঃ মেনায়ার হােসন

উপপিরচালক, উপপিরচালক (অথ ও
পিরক না) এর দ র

  

২৬-৭-২০১৮ ১৪:১৬:৫৪
মাঃ মেনায়ার হােসন

উপপিরচালক, উপপিরচালক (অথ ও
পিরক না) এর দ র

২৬-৭-২০১৮ ১৪:৩৬:১১
মাঃ ইউ ফ খান

উপ ধান, আইিসিট শাখা

  

২৬-৭-২০১৮ ১৪:৩৬:১১
মাঃ ইউ ফ খান

উপ ধান, আইিসিট শাখা

২৬-৭-২০১৮ ১৫:১৮:০৯
মাঃ বিদউল আলম ফল

উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) , আইিসিট
শাখা

  

২



২৬-৭-২০১৮ ১৫:১৮:০৯
মাঃ বিদউল আলম ফল

উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) , আইিসিট
শাখা

২৬-৭-২০১৮ ১৬:২১:৪৭
মাঃ আলমগীর কবীর

সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা

২৯-৭-২০১৮ ৮:৩০:০৬
মাঃ ইউ ফ খান

উপ ধান, আইিসিট শাখা

৩০-৭-২০১৮ ১১:৫৫:২৪
মাঃ মেনায়ার হােসন

উপপিরচালক, উপপিরচালক (অথ ও
পিরক না) এর দ র

   

৩১-৭-২০১৮ ৯:০:৩৪
আবু সাইদ মা: রােশ ল হক

ধান ব ািনক কমকতা , ধান ব ািনক
কমকতা (পিরক না ও জিরপ) এর দ র

   

৩১-৭-২০১৮ ৯:০:৩৪
মাঃ গালজার হােসন

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ),
মহাপিরচালেকর দ র

৩


