
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী 

আইিস  শাখা 
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ন র: ০৫.৩০.৬৮০০.১২২.০৬.০০১.১৯-১২৪ তািরখ: 
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২৮ ভা  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
দেশর সকল জলার ায় এ জলায়ও ইেনােভশন কায ম জারদার করার িনিম  িন িলিখত কমকতার সম েয় নরিসংদী
জলা ইেনােভশন ম নগঠন করা হেলাঃ

                                                       জলা ইেনােভশন ম
িচফিচফ   ই েন ােভশনইেন ােভশন   অিফসারঅিফসার/ / ই েন ােভশনইেন ােভশন   অিফসারঅিফসার
নাম পদবী ও অিফস কানা ফান (দা িরক ও 

মাবাইল)
        ই- মইল

জনাব কমল মার 
ঘাষ

অিতঃ জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), 
নরিসংদী

০১৭৬২৬৮৭০০২ adceduictnarsingdi@
mopa.gov.bd

                                                       
  ই েন ােভশনইেন ােভশন   মম  সদসদ
নাম পদবী ও অিফস কানা ফান (দা িরক ও মাবাইল)                      ই- মইল
জনাব মা ফা আরমান হােসন অিতির  উপপিরচালক

 িষ স সারণ অিধঃ 
নরিসংদী

০১৭০০৭১৫৪৬৯ dddaensd@gmail.
com

জনাব গৗতম চ  িম জলা িশ া অিফসার, 
নরিসংদী

০১৭২০৪২৬৪০৬ deonarshingdi@y
ahoo.com

জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম উপপিরচালক, জলা 
সমাজেসবা কাযালয়, নরিসংদী

০১৭১২০০৪৮২৪ dd.norshingdi@ds
s.gov.bd
dssonarsingdi@g
mail.com

জনাব নািসমা খা ন জলা ত  অিফসার, নরিসংদী ০২৯৪৬২২০৬
 ০১৮১৯২৯৪০০৫

narsingdidio@gm
ail.com

জনাব মাঃ িশহাব উ ীন জলা সমবায় অিফসার, 
নরিসংদী

০১৯২১৯৭০০২৭ dco_narsingdi@ya
hoo.com

জনাব মাঃ রইছ আল- র য়ান সহকারী কিমশনার (আইিস )
 জলা শাসেকর কাযালয়, 
নরিসংদী

০২৯৪৫২১৫৪
 ০১৭৩২৩৫৩৮৬৯

acictnarsingdi@m
opa.
gov.bd

ইেনােভশন েমর কাযপিরিধঃ
  কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনা। 

এই সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও
বা বায়ন। 

িতমােস েমর সভা অ ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায় উপ াপন। 
ম ণালয়/ িবভাগ/ দ র/ জলা/ উপেজলা পযােয় গ ত সংি  অ া  ইেনােভশন েমর সােথ যাগােযাগ ও সম য়
সাধন। 

িত বৎসেরর ৩১ জা য়ারীর মে  ববত  বৎসেরর এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা মি পিরষদ িবভােগ

১



রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ করা। 

১৩-৯-২০২০
সয়দা ফারহানা কাউনাইন

জলা শাসক

ন র: ০৫.৩০.৬৮০০.১২২.০৬.০০১.১৯-১২৪/১(৭) তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৭
১২ সে র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), িশ া ও আইিস , জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী
২) অিতির  উপপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, নরিসংদী
৩) জলা ত  অিফসার, নরিসংদী
৪) জলা িশ া কমকতা, জলা িশ া অিফস, নরিসংদী
৫) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, নরিসংদী
৬) জলা সমবায় কমকতা (ভার া ), জলা সমবায় অিফস, জলা সমবায় অিফস, নরিসংদী
৭) সহকারী কিমশনার , আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, নরিসংদী

১৩-৯-২০২০
সয়দা ফারহানা কাউনাইন

জলা শাসক

২


