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িবষয:় প ীপ ী  উ য়নউ য়ন   ওও  সমবায়সমবায়   িবভােগরিবভােগর   ইেনােভশনইেনােভশন   েমরেমর   সদ েদরসদ েদর   সম েয়সম েয়  ব া িষকবািষক  উ াবনউ াবন
কমপিরক নাকমপিরক না   ২০১৮২০১৮--১৯১৯  এরএর   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   িবষয়কিবষয়ক  পযােলাচনাপযােলাচনা   সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী  সংেগসংেগ।।

           প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর চীফ ইেনােভশন অিফসার ও অিতির  সিচব ( শাসন ও বােজট)-এর
সভাপিতে  গত ১৮ এি ল ২০১৯ তািরেখ ই নােভশন েমর সদ েদর সম েয় বািষক উ াবন কমপিরক না ২০১৮-১৯
এর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা অ ি ত সভার কাযিববরণী সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ
এতদসংেগ রণ করা হেলা।
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