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িবষয:় িবভাগীয়িবভাগীয়   ইেনােভশনইেনােভশন   মম   গঠনগঠন   সং াসং া

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, গত ০৮/০৮/২০২১ তািরেখ সমাজেসবা অিধদফতর সদর কাযালেয়র
ইেনােভশন অিফসার জনাব সয়দ ল বািসর মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণীর
৩নং িমেকর িস া  মাতােবক িনে া  ৬ (ছয়) সদ  িবিশ  িবভাগীয় ইেনােভশন ম, ময়মনিসংহ গঠন করা হেলা:
       

: নং নাম, পদবী ও কাযালেয়র ক
◌ানা েম অব ান ম

১

জনাব মাহা দ আলী হায়দর
 য়া,
 উপপিরচালক
 িবভাগীয় সমাজেসবা কাযাল
য়, ময়মনিসংহ।

আ বায়ক

২

জনাব ফা ক িময়া
 উপেজলা সমাজেসবা অিফসা
র
 মলা হ, জামাল র।

সদ

৩

জনাব মা: আির র রহমান
 সমাজেসবা অিফসার ( রিজ:
)
 জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
শর র।

সদ

৪

জনাব েবল ম ল
 উপেজলা সমাজেসবা অিফসা
র
 তারাকা া, ময়মনিসংহ।

সদ

৫

জনাব মা: মিহ াহ হক
 উপেজলা সমাজেসবা অিফসা
র
 বধলা, ন েকানা।

সদ

 

১



৬

জনাব সরকার নািসমা আখতা
র
 সহকারী পিরচালক
 িবভাগীয় সমাজেসবা কাযলয়
, ময়মনিসংহ।

সদ  সিচব

কিম রকিম র   কমপিরিধকমপিরিধ  : :
১. জলা হেত উ াবনী উে াগ হেণর ধারণা াব সং হ।
২. া  উ াবনী উে াগ হেণর ধারণা াব যাচাই-বাছাইকরণ।
৩. উ াবনী উে াগ হেণর ধারণা াব সমাজেসবা অিধদফতেরর ইেনােভশন েমর িনকট রণ।

২৯-৮-২০২১
তাহিমনা আ ার

পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ইেনােভশন অিফসার, ইেনােভশন ম, সমাজেসবা অিধদফতর
২) উপ পিরচালক, জামাল র/ময়মনিসংহ/ শর র/ ন েকাণা
৩) সদ  সিচব, ইেনােভশন ম, সমাজেসবা অিধদফতর
৪) সহকারী পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর,
ময়মনিসংহ
৫) সমাজেসবা অিফসার, সমাজেসবা অিফসােরর দ র, শহর সমাজেসবা কাযালয়, জামাল র
৬) সমাজ সবা কমকতা ( রিজ), ােসবী সংগঠন িনব ন ও িনয় ণ শাখা, জলা সমাজেসবা কাযালয়, শর র
৭) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফস, তারাকা া,ময়মনিসংহ
৮) উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, উপেজলা সমাজেসবা অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা সমাজ সবা কাযালয়, বধলা,
ন েকাণা
৯) অিফস কিপ

২


