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শখ হািসনার িদন বদেল,
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ারক ন র: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২৯.০০২.১৮.৪৩২ তািরখ: 
১৭ অে াবর ২০১৯

১ কািতক ১৪২৬

িবষয:় িবভাগীয়িবভাগীয়   কাযালেয়রকাযালেয়র   হ ীতহ ীত   ইেনােভশনইেনােভশন   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   মম   গঠনগঠন।।

      উপ  িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে  য, এ িবভােগর সমাজেসবা কায েম তা, জবাবিদিহতা, াচার,
হণেযা তা, মযাদা ও সািবক ে  উ য়ন ও গিতশীলতা আনয়েনর জ  এক  উে াগ/ইেনােভশন হণ করা হেয়েছ।

উ  উ ােগর চলমান টিপক/ িবষয় “DISCIPLINE”। িবভাগীয় কাযালেয়র হীত ইেনাভাশন/ উে াগ
বা বায়েনর জ  িনে া  ম গঠন করা হেলা। 

ঃ নং নাম ও পদবী ম
০১ জনাব মাঃ আ র রিফক

উপপিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট
আহবায়ক

০২ জনাব এেকএম মিহউি ন চৗ রী
িহসাবর ক
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট

সদ

০৩ জনাব মাঃ আ ল হাসনাত
অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট

সদ

০৪ জনাব মাঃ খাইসা ল ইসলাম
অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক
িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, িসেলট

সদ

   ২। উ  েমর সদ গণ িবভােগর আওতাধীন কাযালয়/ িত ােনর কমকতা/কমচারীেদর চলমান টিপেকর উপর
িতিদেনর ফেলাআপ িনধািরত ছেক িন া রকারী বরাবর পশ করেবন। 

    ৩। এমতাব ায় িবভাগীয় কাযােলর হীত ইেনােভশন বা বায়েন েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৭-১০ -২০ ১৯

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, 
িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

স ীপ মার িসংহ
পিরচালক

ারক ন র: ৪১.২৮.০০০০.০০০.২৯.০০২.১৮.৪৩২/১(১১) তািরখ: ১ কািতক ১৪২৬

১৭ অে াবর ২০১৯. ১



১৭ অে াবর ২০১৯
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
২) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট
৩) জলা শাসক, িসেলট/ মৗলভীবাজা/ নামগ /হিবগ
৪) পিরচালক( শাসন ও অথ/কায ম/ িত ান/সামািজক িনরাপ া), সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা
৫) অ /সহকারী পিরচালক/উপ- ক  পিরচালক/সমাজেসবা অিফসার/উপেজলা সমাজেসবা
অিফসার/উপত াবধায়ক/ ধান িশ ক/সহকারী ব াপক  কইস ওয়াকার/িরেসাস
িশ ক.................................................িসেলট িবভাগ, িসেলট
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স ীপ মার িসংহ 
পিরচালক
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