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মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট 
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ারক ন র: ১২.০৩.০০০০.০৩৭.৫১.০০১.১৯.৬৮ তািরখ: 
৩০ অে াবর ২০১৯

১৪ কািতক ১৪২৬

িবষয়: ‘জাতীয়জাতীয়  তথতথ   ওও  যাগােযাগযাগােযাগ  যিুযিু   নীিতমালানীিতমালা  ২০১৮২০১৮’  এরএর  কমকম--পিরক নাপিরক না  িভি কিভি ক  করণীয়করণীয়
িবষয়সমেূহরিবষয়সমেূহর  মেধমেধ   িচি তিচি ত  ১৭িট১৭িট  অ িধকারঅ িধকার  কায মকায ম  বা বায়নবা বায়ন  সেসে ।।

সূ : ১২.০০.০০০০.০১৫.৩২.০০৩.১৮.১২৯  ১৫ অে াবর ২০১৯

উপযু  িবষয় ও সেূ য় পে র ি েত জাতীয় তথ  ও যাগােযাগ যিু  নীিতমালা ২০১৮’ এর  কম-
পিরক নার ১৭িট অ িধকার করণীয় িবষেয়র মেধ  মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট সংি  অ িধকার
করণীয় িবষেয়র বা বায়ন অ গিত িতেবদন িনধািরত ছক মাতােবক এতদসংেগ রণ করা হেলা। 

সংযিু : িনধািরত ছক (এক )।

৩০-১০-২০১৯

সিচব
সিচেবর দ র
কিৃষ ম ণালয়

িবধান মার ভা ডার
পিরচালক

ারক ন র: ১২.০৩.০০০০.০৩৭.৫১.০০১.১৯.৬৮/১(৫) তািরখ: ১৪ কািতক ১৪২৬
৩০ অে াবর ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) যু সিচব, শাসন অিধশাখা, কিৃষ ম ণালয়
২) ধান ব ািনক কমকতা, িশ ণ শাখা, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট
৩) সহকারী া ামার, আইিসিট সল, কিৃষ ম ণালয়
৪) ইেনােভশন অিফসার, মিৃ কা স দ উ য়ন ইনি িটউট, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)
৫) অিফস কিপ

৩০-১০-২০১৯

িবধান মার ভা ডার 
পিরচালক

১
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