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         �ব  উ�য়ন অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র কম �কত�ােদর বদলীজিনত কারেণ ন�ন সদ� অ�� �� কের িন�বিণ �ত ইেনােভশন �ম �নঃগঠন করা
হেলা।

�ঃনং কম �কত�ার নাম ও পদবী দািয়� �া� পদ
১. জনাব এ �ক এম মিফ�ল ইসলাম, পিরচালক (দা. িব. ও ঋণ) ইেনােভশন অিফসার
২. জনাব �মাঃ আিত�র রহমান, উপপিরচালক (�শাসন) সদ�
৩. জনাব �মাঃ হািম�র রহমান, উপপিরচালক (বা�বায়ন) সদ�
৪. জনাব �শখ �মাঃ নািসর উি�ন, উপপিরচালক (দা. িব. ও ঋণ) সদ�
৫. জনাব �মাঃ ফরহাত �র, উপপিরচালক (�িশ�ণ) সদ�
৬. জনাব �মাঃ �সিল�ল ইসলাম, উপপিরচালক (পিরক�না) সদ�
৭. জনাব অমেল� িব�াস, ��া�ামার  সদ�
৮. জনাব সােল� উি�ন আহেমদ, সহকাির পিরচালক (আইিস�) সদ�
৯. জনাব �মাঃ ফজ�ল হক, সহকাির পিরচালক (অথ � ও অিডট) সদ�
১০. জনাব �মাঃ জাকািরয়া জািমল, সহকাির পিরচালক (�িশ�ণ) সদ�
১১. জনাব �মাঃ শাহী�র রহমান, উপপিরচালক(দা. িব. ও ঋণ) সদ�-সিচব

ইেনােভশন �েমর কায �পিরিধ

১. � � কায �ালেয়র �সবা �দান �ি�য়া এবং কােজর অভ��রীণ �ি�য়ায় �ণগত পিরবত�ন আনয়ন;

২. এ সং�া� কায ��েমর অথ �বছেরর কম �পিরক�না �ণয়ন এবং অথ �বছেরর ��েত মািসক সম�য় সভায় অ�েমাদন �হণ এবং বা�বায়ন;
৩. বছের চার� সভা আেয়াজন ও কম �পিরক�না বা�বায়েনর অ�গিত পয �ােলাচনা এবং মািসক সভায় উপ�াপন;

৪. ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/�জলা/উপেজলা পয �ােয় গ�ত সংি�� অ�া� ইেনােভশন �েমর সােথ �যাগােযাগ ও সম�য় সাধন এবং

৫. �িতবছর ৩১ �লাইেয়র মে� �ব �বিত� অথ �বছেরর এক� �ণ �া� �িতেবদন �ণয়ন, ম�ীপিরষদ িবভােগ তা ��রণ এবং অিধদ�েরর ওেয়ব

সাইেট �কাশ।

২৮-৭-২০২২
�মাঃ আজহা�ল ইসলাম খান
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মহাপিরচালক (��ড-১)

ন�র: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৫১.০১১.২২.৭৯/১(১০) তািরখ: ১৩ �াবণ ১৪২৯

২৮ �লাই ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 

১) সিচব, সম�য় ও সং�ার, সম�য় ও সং�ার, মি�পিরষদ িবভাগ
 

২) অিতির� সিচব, �ীড়া-১ অ�িবভাগ ও িচফ ইেনােভশন অিফসার �ব ও �ীড়া ম�ণালয়।
 ৩) পিরচালক, �ব উ�য়ন অিধদ�র

 
৪) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়

৫) জনাব -------------------------------------, সদ�, ইেনােভশন �ম, �্ব উ�য়ন অিধদ�র, ঢাকা।
 

৬) সহকারী পিরচালক, আইিস� অিধশাখা , �ব উ�য়ন অিধদ�র
 

২৮-৭-২০২২

�মাঃ শাহী�র রহমান

উপ-পিরচালক (দা. িব. ও ঋণ) ও সদ�-সিচব

ইেনােভশন �ম, �ব উ�য়ন অিধদ�র।


