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৫ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
      খাদ  অিধদ রাধীন াপনাসমেূহর পদ সজৃন ও অ া  জ ির কাজ স াদেনর লে  খাদ  অিধদ েরর
১৪/০২/২০১৮ ি ঃ তািরেখর ২৯৪(২৯) নং ারেক কমকতা/কমচারীেদর সম েয় সজৃনশীল কাষ (creative
Cell) গঠন করা হয়। এ েণ, িনে া ভােব কমকতা/ কমচারীেদর সম েয় সজৃনশীল কাষ (creative Cell)
পুনগঠন করা হেলাঃ

ঃ নং নাম ও বতমান পদিব পদিব
১) অিতির  পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা আ ায়ক
২) উপ-পিরচালক, সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা সদ
৩) উপ-পিরচালক, এমআইএসএ ডএম িবভাগ/বািণিজ ক িহসাব িনরী া িবভাগ, খাদ  

অিধদ র, ঢাকা
সদ

৪) জনাব মাঃ ামান, ই া র, িশ ণ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা সদ -
সিচব

৫) সহকারী উপ পিরচালক, সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ , ঢাকা সদ
৬) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা সদ
৭) জনাব পারেভজ মা া, খাদ  পিরদশক, সজৃনশীল শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, 

ঢাকা;
সদ

৮) জনাব আব ুইউ ফ মাহা দ নেূর আশা. খাদ  পিরদশক, সজৃনশীল শাখা, শাসন 
িবভাগ, 
খাদ  অিধদ র, ঢাকা;

সদ

৯) জনাব ঈমান উি ন িমঞা, উ মান সহকারী, সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  
অিধদ র, ঢাকা

সদ

১০) জনাব মাঃ ইকবাল হােসন, উপ-খাদ  পিরদশক, সজৃনশীল শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  
অিধদ র, ঢাকা;

সদ

     সজৃনশীল কাষ (Creative Cell) এর কাযপিরিধ িন পঃ

ক)        খাদ  অিধদ রাধীন সারা দেশর াপনা/পদ সজৃন সং া  কায ম;
খ)         াচার কৗশল বা বায়ন সং া  িতেবদন ও কায ম;
গ)         শাসন িবভাগ সংি  বািষক কমস াদন চিু  সং া  কায ম;
ঘ)         শাসন িবভাগ সংি  ইেনােভশন সং া  কায ম;
ঙ)         জনবলসহ িবিভ  য পািত/সর ামািদ, অিফস সাম ী, আসবাবপ , এিস ইত ািদ িট.ও. এ ড ই- ত

১



অ ভু করণ ও 
অ েমাদন সং া ;

চ)         সাংগঠিনক/জনবল কাঠােমা পিরবতন/ পিরবধন/সংেশাধন/সংেযাজন সং া  কায ম;
ছ)         পদ/ াপনা আপে েডশন সং া  কায ম;
জ)        মািসক/ষা ািসক উ য়ন/সজৃনশীল উেদ াগ সং া  িতেবদন ণয়ন ও কাশনা;
ঝ)         অ া  গেবষণামলূক কায ম;
ঞ)        িবিবধ;
ট)         কতপৃ  কতকৃ সমেয় সমেয় দানকতৃ আেদশ/িনেদশাবলী।
        
    এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।

২৩-১০-২০২০
সােরায়ার মাহমদু

মহাপিরচালক
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
২) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৪) অিতির  পিরচালক (ভার া ), শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৫) অিতির  পিরচালক (চলিত দািয় ), এমআইএসএ ডএম িবভাগ, খাদ  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র,ঢাকা।(আেদশিট ওেয়ব সাইেট

কাশ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)
৭) উপপিরচালক, সং াপন শাখা, খাদ  অিধদ র
৮) জনাব মাঃ ামান, ই া র, িশ ণ িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
৯) উপ-পিরচালক, এমআইএসএ ডএম িবভাগ/বািণিজ ক িহসাব িনরী া িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
১০) সহকারী উপপিরচালক, সং াপন শাখা, খাদ  অিধদ র
১১) সহকারী উপপিরচালক, সং াপন শাখা, খাদ  অিধদ র
১২) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
১৩) জনাব আব ুইউ ফ মাহা দ নূের আশা, খাদ  পিরদশক, সৃজনশীল শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ
অিধদ র, ঢাকা
১৪) জনাব পারেভজ মা া, খাদ  পিরদশক, সৃজনশীল শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা
১৫) জনাব মাঃ ইকবাল হােসন, খাদ  পিরদশক, সৃজনশীল শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র,
ঢাকা
১৬) জনাব আব ুইউ ফ মাহা দ নূের আশা , খাদ  পিরদশক, সৃজনশীল শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ
অিধদ র, ঢাকা
১৭) মা ার, উ মান সহকারী, সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ, খাদ  অিধদ র, ঢাকা

২



২৩-১০-২০২০
মামনু আল মােশদ চৗধুরী

উপপিরচালক, সং াপন, শাসন িবভাগ

৩


