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অিবলে� 
সীিমত

ন�র: ৫৩.০৫.০০০০.১৭০.৩৯.১১৮.১৫.৪০ তািরখ: 
০৩ �ম ২০২১

২০ �বশাখ ১৪২৮

অিফস আেদশ
�জাতে�র নাগিরক �সবা �ত ও সহজীকরেণর প�া উ�াবন ও চচ �ার লে�� িবএইচিবএফিস’র ইেনােভশন টীম �নগ �ঠন করা হেলা, যা িন��পঃ

�ম নাম পদবী টীেম অব�ান
১) জনাব �মা: জসীম উ�ীন মহা�ব�াপক ইেনােভশন অিফসার
২) জনাব অ�ন �মার �চৗ�রী মহা�ব�াপক সদ�
৩) জনাব �মা: খায়�ল ইসলাম মহা�ব�াপক সদ�
৪) জনাব �মা: িমজা�র রহমান উপ-মহা�ব�াপক সদ�
৫) জনাব �মা: �রাক��ামান উপ-মহা�ব�াপক সদ�
৬) জনাব আ� বকর িস�ীক খান সহকারী মহা�ব�াপক সদ�
৭) জনাব শািক�ল আলম খান িসিনয়র ি�ি�পাল অিফসার সদ�
৮) জনাব আহসান হাবীব রােসল ��া�ামার �ড� অিফসার

টাম �স অব �রফাের�:
১) ম�ীপিরষদ িবভােগর ��াপন ও এতদসং�া� সরকার ক��ক সমেয় সমেয় জারী�ত িনেদ �শনার আেলােক নাগিরক �সবা সহজীকরণ ও �শাসন
�সংহতকরেণ উ�াবন ও চচ �ার কায ��মেক �ািত�ািনক�প �দােনর লে�� িনরবি�� �েচ�া অ�াহত রাখার জ� বাৎসিরক উ�াবন কম �পিরক�না
�ণয়ন;
২) এতদসং�া� িনেদ �শনার আেলােক ইেনােভশন টীেমর কায ��ম ��ায়ন, এতদসং�া� বাৎসিরক �িতেবদন �তরী ও �চার/�কাশ িনি�ত করা
এবং ম�ীপিরষদ িবভাগ/ ম�নালেয় ��রণ করা;
৩) এ�আই, ম�ীপিরষদ িবভাগ ও সংি�� ম�নালয়/িবভাগ ও সং�ার সােথ উ�াবনী ধারণা (Innovative Idea) সং�া� �যাগােযাগ সহ
�েয়াজনীয় আ��ািনকতা স��করণ;
৪) �নগ ��ত এ টীম কেপ �ােরশেনর আইিস� (িসে�ম) িবভােগর ১১-০৪-২০২১ তািরেখর ৫৩.১৪.০০০০.১৭০.৩৯.১১৮.১৫.২৯ ন�র অিফস আেদেশ
গ�ত ইেনােভশন টীেমর �লািভিষ� হেব।
৫)  এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।

৭-৫-২০২১
�মাঃ জসীম উ�ীন

মহা�ব�াপক

ন�র: ৫৩.০৫.০০০০.১৭০.৩৯.১১৮.১৫.৪০/১(৫৪) তািরখ: ২০ �বশাখ ১৪২৮

০৩ �ম ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
১) মহা�ব�াপক, বাংলােদশ হাউস িবি�ং ফাইনা� কেপ �ােরশন
২) উপ-মহা�ব�াপক/িবভাগীয় �ধান (সকল)
৩) �জানাল �ােনজার, িবএইচিবএফিস
৪) িবভাগীয় �ধান(সকল), সকল িবভাগ
৫) িসিনয়র ি�ি�পাল অিফসার, �ব�াপনা পিরচালেকর সিচবালয়, বাংলােদশ হাউস িবি�ং ফাইনা� কেপ �ােরশন
৬) সংি�� নিথ/অিফস আেদশ নিথ/মা�ার কিপ।

৭-৫-২০২১
�মাহা�দ িমজা�র রহমান

উপ-মহা�ব�াপক


