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স নবািগচা, ঢাকা-১০০০

ন র: ৪০.০৪.০০০০.০০১.৩৩.০০১.১৮.১১৬ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২০

১১ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
মি পিরষদ িবভাগ এর াপন নং-০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮ তািরখ এি ল৮, ২০১৩ মাতােবক
িন তম মজুরী বােডর িনে  বিণত কমকতা/কমচারী সম েয় ০৬ সদ  িবিশ  ইেনােভশন িটম পুনগঠন করা
হেলাঃ

িমক 
নং

 পদবী মাবাইল ও ই- মইল নং- িটম এ অব ান

১।   চয়ারম ান ৯৫৫২১৯৯
chairman_mwbdhaka@yahoo.com

ইেনােভশন 
অিফসার

২। সিচব ৯৫৫০৩৩১
Arch.raisha@gmail.com

সদ  সিচব

৩। সাঁটিলিপকার –কাম-কি উটার 
অপােরটর

০১৯৭২০৯২৭২৩
nazrul22464@gmail.com

সদ

৪। ধান সহকারী 01720-015629
harunrmwb@yahoo.com

সদ

৫। পিরসংখ ান সহকারী 01945-293410 
bashirmwb@yahoo.com

সদ

৬। িহসাব র ক ০১৯১১-৯৫৩৯৫৯
masudmohammad@yahoo.com

সদ

২। ইেনােভশন িটম এর কাযপিরিধঃ 

             (ক) বােডর সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ার নগত পিরবতন আনয়ণ।
 (খ) এ সং া  কােজর বািষক উ াবনী কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় 
 অ েমাদন হণ ও বা বায়ন।
 (গ) িতমােস িটেমর সভা অ ান, কমপিরক না বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায় 
 উপ াপন।
 (ঘ) িত বৎসর ৩১ জা য়াির মেধ  পূববতী বৎসেরর একিট পূনা  বাৎসিরক িতেবদন তকরণ।
            
৩। ইেনােভশন িটম গঠন সং া  পূববতী আেদশ বািতল বেল গণ  হেব।

১



২৬-৮-২০২০
খা কার হাসান মা: িফেরাজ

চয়ারম ান

ন র:
৪০.০৪.০০০০.০০১.৩৩.০০১.১৮.১১৬/১(৫)

তািরখ: ১১ ভা  ১৪২৭
২৬ আগ  ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম মজরুী বাড
২) সঁাটিলিপকার কাম-কি উটার অপােরটর, চয়ারম ান এর দ র, িন তম মজরুী বাড
৩) ধান সহকারী/উ মান সহকারী, শাসন শাখা, িন তম মজরুী বাড
৪) পিরসংখ ান সহকারী, িশ  শাখা, িন তম মজরুী বাড
৫) িহসাব র ক, িহসাব শাখা, িন তম মজরুী বাড

২৬-৮-২০২০
ত নাথ

সিচব

২


