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জালালাবাদ �াস �া�িমসন এ�া� িডি�িবউশন িসে�ম িলিমেটড 

(�পে�াবাংলার এক� �কা�ািন) 
 

�াস ভবন, �মি�বাগ, িসেলট-৩১০০ 
 সাধারণ �শাসন শাখা 

 
........................................

 

 

�ারক ন�র: ২৮.১৬.৯১০০.০৭৭.০৬.০০১.২২.২২২ তািরখ: 
 ২৯ �সে��র ২০২২

১৪ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: সংেশািধত দ�র আেদশ।

জালালাবাদ �াস � এ�া� িড িসে�ম িলিমেটড (�জিজ�িডএসএল) -এর িবগত ২২-০৯-২০২০ তািরেখর ২৮.১৬.৯১০০.০৭৭.০৬.০০১.২০.৬১

সং�ক দ�র আেদেশর অ��ি��েম জন�শাসেন কােজর গিতশীলতা ও উ�াবনী দ�তা �ি� এবং নাগিরক �সবা �দান �ি�য়া �ত ও
সহজীকরেণর প�া উ�াবন ও চচ �া �ি�র লে�� �কা�ািনর এতদিবষয়ক কায �ািদ স�াদেনর জ� গ�ত ইেনােভশন �ম কােজর �ােথ � িনে�া�

কম �কত�াগেণর সম�েয় �নগ �ঠন করা হেলা:

০১.  �েকৗ. মন�র আহমদ �চৗ�রী  
  মহা�ব�াপক (িবপণন-দি�ণ)

- ইেনােভশন অিফসার

০২.  জনাব আিজ�র রহমান    
  মহা�ব�াপক (অথ �), অিতির� দািয়�

- সদ�

০৩.  �েকৗ. িলটন ন�ী
  �ক� পিরচালক (৫০,০০০ ি�েপইড �াস িমটার �াপন �ক�)

- সদ�

০৪.  জনাব �মা: আিন�র রহমান �ঞা
 উপ-মহা�ব�াপক (�শাসন)

- সদ�

০৫.  জনাব �মা: মা�দ জামান
  �ব�াপক (আই�)

- সদ�-সিচব ও �ফাকাল পেয়�

০৬.  �েকৗ. িনজাম উি�ন তা�কদার  
  �ব�াপক (এসএমএস)

- সদ�

০৭.  �েকৗ. �মাঃ �মহদী রহমান
  সহকাির �েকৗশলী (কি�উটার ��া�াম), আই� শাখা

- সদ�

ইেনােভশন �েমর কায �পিরিধ : 
ক) �কা�ািনর �সবা �দান �ি�য়া এবং কােজর অভ��রীণ �ি�য়ায় �নগত পিরবত�ন আনয়ন ;
খ) এতদসং�া� কায ��েমর বাৎসিরক কম �পিরক�না �ণয়ন এবং অথ �বছেরর ��েত �কা�ািনর মািসক সম�য় ও পয �ােলাচনা সভায় উপ�াপন;
গ) �িতমােস/ ২(�ই) মাস অ�র �েমর সভা অ��ান, কম �পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা এবং �কা�ািনর মািসক সম�য় ও

পয �ােলাচনা সভায় উপ�াপন ;
ঘ) ম�ণালয়/ িবভাগ/ �পে�াবাংলার অধীন� �কা�ািন/ �জলা/ উপেজলা পয �ােয় গ�ত সংি�� অ�া� ইেনােভশন টীেমর সােথ �যাগােযাগ ও

সম�য় সাধন ;
ঙ) �িতবছর ১৫ জা�য়ািরর মে� অধ �বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন �ণয়ন এবং ১৫ �েনর মে� �ব �বত� অথ � বছেরর এক� �ণ �া� বাৎসিরক

�িতেবদন �ণয়ন �বক �পে�াবাংলার সংি�� ইেনােভশন অিফসার বরাবর তা ��রণ এবং �কা�ািনর ওেয়বসাইেট �কাশকরণ;
চ) সমেয়-সমেয় ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �মাতােবক �েয়াজেন ইেনােভশন �ম �নগ �ঠন এবং ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �মাতােবক বািষ �ক

কম �পিরক�না �ণয়ন ও �িতেবদন দািখলকরণ এবং
ছ) অ�া� িবষয়ািদ (যিদ থােক)।

ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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২৯-৯-২০২২

িবতরণ :

১) �েকৗ. মন�র আহমদ �চৗ�রী, মহা�ব�াপক (িবপণন-দি�ণ), 

�জিজ�িডএসএল, িসেলট।
 

২) জনাব আিজ�র রহমান, মহা�ব�াপক (অথ �), অিতির� দািয়�, 
�জিজ�িডএসএল, িসেলট।

 
৩) �েকৗ. িলটন ন�ী, �ক� পিরচালক (৫০,০০০ ি�েপইড �াস 

িমটার �াপন �ক�), �জিজ�িডএসএল, িসেলট।
 

৪) জনাব �মা: আিন�র রহমান �ঞা, উপ-মহা�ব�াপক (�শাসন), 
�জিজ�িডএসএল, িসেলট।

 
৫) জনাব �মা: মা�দ জামান, �ব�াপক (আই�), �জিজ�িডএসএল, 

িসেলট।
 

৬) �েকৗ. িনজাম উি�ন তা�কদার, �ব�াপক(��শনস 
�মইনেটেন�), �জিজ�িডএসএল, িসেলট।

 
৭) �েকৗ. �মাঃ �মহদী রহমান, সহকাির �েকৗশলী (কি�উটার 

��া�াম), আই� শাখা, �জিজ�িডএসএল, িসেলট।
 

�মাঃ আ��াহ

মহা�ব�াপক (�শাসন)

�ারক ন�র: ২৮.১৬.৯১০০.০৭৭.০৬.০০১.২২.২২২/১(১২) তািরখ: 
 

১৪ আি�ন ১৪২৯

২৯ �সে��র ২০২২
অ�িলিপ: 

 
১) পিরচালক (িপএসিস) ও ইেনােভশন অিফসার, �পে�াবাংলা, ঢাকা।

২) �ব�াপনা পিরচালক (চলিত দািয়�), �জিজ�িডএসএল, িসেলট।
 

৩) সকল িডিভশন �ধান, �জিজ�িডএসএল, িসেলট।
 ৪) দ�র নিথ।

 

২৯-৯-২০২২

�মাঃ আিন�র রহমান �ঞা 
 

উপ-মহা�ব�াপক (�শাসন)


