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িবষয:় ইেনােভশনইেনােভশন   মম   ণগঠণণগঠণ   সং াসং া
উপ  িবষেয়র পিরে ি েত রা ামা  পাবত  জলা পিরষেদর ইেনােভশন কমপিরক না বা বায়েনর িনিমে
ইেতা েব গ ত ইেনােভশন ম হালনাগাদ বক িন বিণত কমকতা েয়র সম েয় ২০২০-২০২১ সােলর অথ বছেরর ‘
ইেনােভমন ম ’ ণণ গঠনগঠন  ’  ’ করাকরা   হ েলাহ েলা ।।
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িনবাহী কমকতা
রাংগামা  পাবত  জলা 
পিরষদ
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জনাব িবরল ব য়া,
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সদ biral_barua@yahoo.com ০১৮১৩৩৪৬৬৫৯

জনাব জ ািতময় চাকমা
সহকারী েকৗশলী

সদ Jyotirmoychakma61717@gmail.com ০১৫৫০৬০৮০৬০
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চৗ রী, িহঃিনঃকঃ

সদ khorshed0015@gmail.com ০১৮২০৭০০১৪৫

জনাব মনেতাষ চাকমা
শাসিনক কমকতা
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জনাব অ েন  ি রা
জনসংেযাগ কমকতা
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০২। জনাব তপন চাকমা, Email: chakma_tapan@yahoo.com [Mob ile : 0 1550 6 0 80 17Mob ile : 0 1550 6 0 80 17 ] অিতির  দািয়  আই  কমকতা,
এবং জনাব ম  চাকমা, Email: sumanta.rhdc@gmail.com [[0155060805001550608050]]  অিফস সহকারী কাম-কি উটার
অপােরটর- ক উ  ইেনােভশন মেক- ক কােজর সহায়তা করার জ  িনেদশ দান করা হেলা।
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী েকৗশলী, েকৗশল িবভাগ, রা ামা  পাবত  জলা পিরষদ
২) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, রা ামা  পাবত  জলা পিরষদ
৩) জনসংেযাগ কমকতা, চয়ার ান-এর দ র, রা ামা  পাবত  জলা পিরষদ
৪) আই  কমকতা, আই  শাখা, রা ামা  পাবত  জলা পিরষদ
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