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১৬ মাঘ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িষ স সারণ অিধদ েরর িনে বিণত কমকতাগেণর সম েয় িন েপ ইেনােভশন ম নগঠন করা হেলা।

১। পিরচালক, শাসন ও অথ উইং, িডএই সভাপিত
২। উপপিরচালক ( কা-অিডেনশন), সেরজিমন উইং, িডএই সদ
৩। উপপিরচালক (িডে ামা এ েকশন), িশ ণ উইং, িডএই সদ
৪। উপপিরচালক (ক াল, সবিজ ও মসলা জাতীয় ফসল), হ কালচার উইং, িডএই সদ
৫। উপপিরচালক (আইিস  ব াপনা) পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিস  উইং, িডএই সদ -সিচব
৬। া ামার, পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিস  উইং, িডএই   সদ
৭। সহকারী া ামার, পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিস  উইং, িডএই   সদ

েমর কাযপিরিধ িন পঃ

১)   কাযালেয় সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়ন;

২) এই সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না নয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও
বা বায়ন;

৩) িতমােস েমর সভা অ ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায় উপ াপন;

৪) ম ণালয়/িবভাগ/দ র/ জলা/উপেজলা পযােয় গ ত সংি  অ া  ইেনােভশন েমর সিহত যাগােযাগ সাধন; এবং

৫) িত বৎসর ৩১ জা য়ািরর মে  ববত  বৎসেরর এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা মি পিরষদ িবভােগ রণ
এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা।

৩০-১-২০২৩
বাদল চ  িব াস
মহাপিরচালক
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ইেমইল: dg@dae.gov.bd
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ক  পিরচালক, এ আই া াম, আইিস  টাওয়ার, আগারগাও, ঢাকা।
২) পিরচালক (সকল), িষ স সারণ অিধদ র
৩) িচফ ইেনােভশন অিফসার, িষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়
৪) জনাব ........................................................., িষ স সারণ অিধদ র
৫) অিতির  উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , িষ স সারণ অিধদ র
৬) সহকারী া ামার, আইিস  ব াপনা অিধশাখা , িষ স সারণ অিধদ র (প  ইেনােভশন কনাের আপেলােডর
অ েরাধ সহ)
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মাঃ মিছর উি ন
উপপিরচালক
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