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ারক ন র: ১২.০৪.০০০০.০০৭.৪৪.০০২.১৭.১৬৬৮ তািরখ: 
১০ অে াবর ২০২২

২৫ আি ন ১৪২৯

িবষয:় ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথবছেররঅথবছেরর   ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমপিরক নারকমপিরক নার   ১ম১ম   মা িসকমািসক ( ( লাইলাই -- সে রসে র //২২২২ ))
অ গিতরঅ গিতর   িতেবদনিতেবদন   রণরণ  । ।

: িষ ম ণালয়, মিনটিরং ও িরেপাট শাখা এর তািরখ : ১০/১০/২০২২ ি . তািরেখর Whatsapp বাতা
মাতােবক।

        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জানােনা
যাে  য, বীজ ত য়ন এেজ ীর ২০২২-২৩ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র আওতায় ই-গভ া  ও উ াবন
কমপিরক না ২০২২-২৩ এর ১ম মািসক ( লাই- সে র/২২) অ গিতর িতেবদন এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং ি  : বণনামেত।

১৩-১০-২০২২

সিচব
িষ ম ণালয়

মা: আিম ল ইসলাম
পিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৪৯২৭২২০০
ইেমইল: dir.sca.gov.bd@gmail.com

ারক ন র: ১২.০৪.০০০০.০০৭.৪৪.০০২.১৭.১৬৬৮/১ তািরখ: ২৫ আি ন ১৪২৯
১০ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী া ামার, আইিস  সল, িষ ম ণালয়

১৩-১০-২০২২
আিমনা বগম 

অিতির  উপ-পিরচালক (মাঠ শাসন,
পিরক না ও মিনটিরং)

১
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