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সভার ননাটিশ

জাতীয় কৃরি প্ররশক্ষণ একাডেরি, গাজীপুর এর ২০২১-২২ অর্ থ বছডরর বারি থক কিথসম্পাদন চুরি (এরিএ) এর সুশাসন ও সংস্কারমূলক
কিথসম্পাদন নক্ষডের কার্ থক্রি ১ এ রনর্ থাররত ই-গভর্ন্থান্স ও উদ্ভাবন িররকল্পনার ১.৪ সূচডক উরিরখত “ইতঃপূডব থ বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী র্ারণা,
সহজীকৃত ও রেরজটালাইজকৃত নসবা সংক্রান্ত ির্ থাডলাচনা” সংক্রান্ত একটি সভা অে দপ্তডরর ই-গভর্ন্থান্স ও উদ্ভাবন িররকল্পনা বাস্তবায়ন করিটির
সদস্য, এরিএ টিডির সদস্যবৃন্দ, দপ্তর সংস্থা ও সংরিষ্টডদর সিন্বডয় আগািী ২৯/০৮/২০২১ রিঃ তাররখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় আডবক্ষণ নেরনং
কিডেডের কনফাডরন্স কডক্ষ অনুরিত হডব। উি সভায় সংরিষ্ট সম্মারনত সকল সদস্যডক র্র্াসিডয় সংযুি র্াকার জর্ন্ অনুডরার্ করা হল।
আডলাচয সূরচঃ
১। ২০২০-২১ অর্ থবছডর বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী র্ারণা, সহজীকৃত ও রেরজটালাইজকৃত নসবা সম্পডকথ অবরহত করা।
২। ২০২১-২২ অর্ থবছডরর ই-গভর্ন্থান্স ও উদ্ভাবন িররকল্পনা সম্পডকথ আডলাচনা।

নিাঃ িাহবুব আলি
িহািররচালক (ভারপ্রাপ্ত)
নাটা, গাজীপুর
রবতরণ – (নাটা) (নজযিতার ক্রিানুসাডর নয়):
১। িহািররচালক, নাটা, গাজীপুর।
২। িররচালক (প্রশাসন/প্ররশক্ষণ), নাটা, গাজীপুর।
৩। টীি রলোর ও সদস্যবৃন্দ, এরিএ টীি, নাটা।
৪। ইডনাডভশন অরফসার ও সদস্যবৃন্দ, ইডনাডভশন টিি, নাটা।
রবতরণ – (দপ্তর সংস্থা) (নজযিতার ক্রিানুসাডর নয়):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

নচয়ারম্যান, বাংলাডদশ কৃরি উন্নয়ন কডিথাডরশন, কৃরি ভবন, রদলকুশাবা/এ, ঢাকা।
িহািররচালক, বাংলাডদশ কৃরি গডবিণা কাউরন্সল, ফািথডগট, ঢাকা-১২১৫।
িহািররচালক, কৃরি সম্প্রসারণ অরর্দপ্তর, খািারবারি, ঢাকা।
িহািররচালক, বাংলাডদশ কৃরি গডবিণা ইনরিটিউট, গাজীপুর।
িহািররচালক, বাংলাডদশ র্ান গডবিণা ইনরিটিউট, গাজীপুর ।
মহাপরিচালক, বাাংলাদেশ পিমাণু কৃরি গদবিণা ইনরিটিউট, ময়মনর াংহ।
মহাপরিচালক, বাাংলাদেশ পাট গদবিণা ইনরিটিউট, মারনকরময়া এরিরনউ, ঢাকা।
মহাপরিচালক, বাাংলাদেশ সুগািক্রপ গদবিণা ইনরিটিউট, ঈশ্বিেী, পাবনা।
মহাপরিচালক, কৃরি রবিনন অরর্দপ্তর (রেএি), খািার বারি, ঢাকা ।
মহাপরিচালক,বাংলাডদশ গিও ভুো গডবিণা ইনরিটিউট, রদনাজপুর।
িররচালক, কৃরি তথ্য সারভথস (এআইএস), খািার বারি, ঢাকা ।
পরিচালক, মৃরিকা ম্পে উন্নয়ন ইনরিটিউট, ফামমদগট, ঢাকা।
পরিচালক, বীজপ্রত্যয়ন এদজন্সী, গাজীপুি।
রনব মাহী পরিচালক, রনব মাহী পরিচালদকি েপ্তি,বাংলাডদশ ফরলত পুরি গডবিণা ও প্ররশক্ষণ প্ররতিান (বারটান)।
রনব মাহী পরিচালক, বডরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তথিক্ষ (রবএিরেএ), রাজশাহী।
রনব মাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন ববার্ ম, খামািবারি, ঢাকা।

