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তািরখ: ১৫ ভা , ১৪২৪
৩০ আগ , ২০১৭
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অিফস আেদশ

মি পিরষদ িবভাগ কতৃক জারীকৃত
াপন নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.১৮, তািরখ: ২৫ চ
১৪১৯/০৮ এি ল ২০১৩ এর আেলােক জন শাসেন কােজর গিতশীলতা ও উ াবনী দ তা বৃি এবং
নাগিরক সবা দান ি য়া ত ও সহজীকরেণর প া উ াবন ও চচার লে
এ অিধদফতেরর
'ইেনােভশন িটম' িন বিণতভােব পুনগঠন করা হেলা:
ম.
কমকতার নাম ও পদিব
দািয়
ইেনােভশন
১.
জনাব আবু মাহা দ ইউ ফ (যু সিচব), পিরচালক (কায ম)
অিফসার
িবক
২.
বগম সয়দা ফরদাউস আখতার, অিতির পিরচালক (কায ম-২)
ইেনােভশন
অিফসার
জনাব মা: সা া ল ইসলাম, উপপিরচালক-২, গেবষণা, মূল ায়ন, কাশনা ও
৩.
সদ সিচব
জনসংেযাগ শাখা
৪.
জনাব ফিরদ আহেমদ মা া, উপপিরচালক (কায ম-২)
সদ
৫.
জনাব এম.এম মাহমু াহ, উপপিরচালক ( িত ান শাখা)
সদ
৬.
জনাব মা: সাফােয়ত হােসন তালুকদার, অধ , জাতীয় সমাজেসবা একােডিম
সদ
৭.
জনাব রিকব আহেমদ, সহকারী পিরচালক ( শাসন-১)
সদ
৮.
বগম রওশন আরা লাইজু, সহকারী পিরচালক ( েবশন)
সদ
৯.
জনাব মাহা দ রজাউর রহমান, সহকারী পিরচালক (অথ)
সদ
১০. জনাব জাহা ীর কবীর, সমাজেসবা অিফসার (আর.ও), পিরক না ও উ য়ন শাখা
সদ
১১. জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম , ভাষক-১, জাতীয় সমাজেসবা একােডিম
সদ
বগম সামা ইউ ফ, গেবষণা ও কাশনা কমকতা, গেবষণা, মূল ায়ন, কাশনা ও
১২.
সদ
জনসংেযাগ শাখা
১৩.
মা: বিশ ল ইসলাম, সমাজেসবা অিফসার, (কায ম-২)
সদ
১৪. জনাব মাহা দ আছা
ামান, সমাজেসবা অিফসার, িত ান-১ শাখা
সদ
২। মি পিরষদ িবভাগ কতৃক জারীকৃত
াপন নং ০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩.১৮, তািরখ: ২৫
চ
১৪১৯/০৮ এি ল ২০১৩; মি পিরষদ িবভাগ কতৃক জারীকৃত
াপন নং
০৪.০০.০০০০.২৩২.৪৫.০১৭.১৩.৫৮, তািরখ: ০১ পৗষ ১৪২০/১৫ িডেস র ২০১৩ এবং ারক ন র:
০৪.০০.০০০০.৮১১.৫১.০৪১.১৫.৬৭, তািরখ: ২১ জুন ২০১৫ (উ াবন কমপিরক না ণয়ন ও মূল ায়ন
িনেদিশকা, ২০১৫) এ আেলােক বিণত িটেমর কাযপিরিধ িনধািরত হেব।
৩। ০১ সে র ২০১৭ হেত পুনগিঠত এই ইেনােভশন িটম কাযকর হেব।
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গাজী মাহা দ নূ ল কিবর
মহাপিরচালক
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১৫ ভা , ১৪২৪

ন র: ৪১.০১.০০০০.০২৩.০৬.০০১.১৬.৩৬/১(৭)

তািরখ: ১৫ ভা , ১৪২৪
৩০ আগ , ২০১৭

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) সিচব (সম য় ও সং ার), সিচব (সম য় ও সং ার)-এর দ র, মি পিরষদ িবভাগ
২) সিচব, সমাজকল াণ ম ণালয়
৩) ক পিরচালক, এ াকেসস টু ইনফরেমশন (এটুআই) া াম
৪) পিরচালক ( শাসন ও অথ / কায ম / িত ান)
৫) উপপিরচালক, গেবষণা, মূল ায়ন, কাশনা ও জনসংেযাগ শাখা, সমাজেসবা অিধদফতর
৬) উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয় (সকল)
৭) ইেনােভশন িটম, সমােজসবা অিধদফতর
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আবু মাহা দ ইউ ফ
ইেনােভশন অিফসার
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