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পাবনা জেলা ও সকল উপজেলার ইজনাজেশন টিম সম্পর্কিত তথ্য 

 

পাবনা জেলার ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ অমেমিক্ত জেলা প্রশাসক (মশক্ষা ও আইমসটি) সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ মনব বাহী প্রতকৌশলী, গণপূেব মবভাগ, পাবনা সদস্য 

০৩ 
েনাব জিা: েয়নাল আতবমদন 

উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, পাবনা সদি, পাবনা 
সদস্য 

০৪ েনাব আ.ট.ি.িারুি-আল-িারুকী,  

মনব বাহী প্রতকৌশলী, মশক্ষা প্রতকৌশল অমিদপ্তি, পাবনা 
সদস্য 

০৫ 
েনাব জিা: নামিি উমিন 

জেলা র্শক্ষা অর্িসার, পাবনা 
সদস্য 

০৬ 
েনাব এ.এস.এি. ওয়াতেদ জহাতসন,  

সহকািী পমিচালক (ইমজিঃ), বাংলাতদশ জিাড ট্রান্সতপাট ব অত ামিটি, পাবনা 
সদস্য 

০৭ 
েনাব জিা: পল্লব ইবতন শাতয়খ,  

প্রতবশন অমিসাি, প্রতবশন অমিসাতিি কার্ বালয়, সিােতসবা অমিদপ্তি, পাবনা 
সদস্য 

০৮ সহকািী কমিশনাি (আইমসটি) সদস্য সমচব 

 

 

পাবনা সদর উপজেলার ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপজেলা র্নব িাহী অর্িসার, পাবনা সদর, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ সহকারী কর্মশনার (ভূর্ম), পাবনা সদর, পাবনা সদস্য 

০৩ েনাব জমাোঃ ওয়াজহদুজ্জামান, উপজেলা মাধ্যর্মক র্শক্ষা অর্িসার, পাবনা সদর, পাবনা সদস্য 

০৪ েনাব জমাোঃ মাহবুব আলম, উপজেলা পর্রসংখ্যান অর্িসার, পাবনা সদর, পাবনা সদস্য 

০৫ েনাব জমাোঃ জমাস্তার্িে আহজমদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন অর্িসার, পাবনা সদর, পাবনা সদস্য 

০৬ েনাব জমাোঃ হারুন ওর রর্শদ, উপজেলা সমােজসবা অর্িসার, পাবনা সদর, পাবনা সদস্য 

০৭ েনাব জরাকনুজ্জামান (অোঃদাোঃ), সহকারী জরাগ্রামার, উপজেলা কার্ িালয়, পাবনা সদর, পাবনা সদস্য 

 

 

 

আটঘর্রয়া উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, আটঘমিয়া, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ সহকািী কমিশনাি (ভূমি), আটঘমিয়া, পাবনা সদস্য 

০৩ 
েনাব প্রশান্ত কুিাি সিকাি 

উপতেলা কৃমি কি বকেবা আটঘমিয়া, পাবনা 
সদস্য 

০৪ ডা. সুভাি চন্দ্র পমিে 

উপতেলা প্রামণসম্পদ অমিসাি, আটঘমিয়া, পাবনা 
সদস্য 

০৫ 
েনাব র্সরাজুম মর্নরা 

উপজেলা র্শক্ষা কম িকতিা, আটঘর্রয়া, পাবনা 
সদস্য 

০৬ 
েনাব জিা: িমেয়াি িহিান 

উপ-সহকািী প্রতকৌশলী, েনস্বাস্থ্য প্রতকৌশল অমিদপ্তি, আটঘমিয়া, পাবনা 
সদস্য 

০৭ 
েনাব জিাকনুজ্জািান 

সহকািী জপ্রাগ্রািাি, আটঘমিয়া, পাবনা 
সদস্য সমচব 
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োঙ্গুড়া উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, ভাঙ্গুড়া, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ সহকািী কমিশনাি (ভূমি), ভাঙ্গুড়া, পাবনা সদস্য 

০৩ 
েনাব জশখ শাহীন কািাল 

অমিসাি ইনচােব, ভাঙ্গুড়া  ানা, ভাঙ্গুড়া, পাবনা 
সদস্য 

০৪ ডা: জিা: জোিাজ্জল জহাতসন 

উপতেলা প্রামণসম্পদ কি বকেবা, ভাঙ্গুড়া, পাবনা 
সদস্য 

০৫ 
েনাব জমা: নূরুল ইসলাম 

উপজেলা কৃর্ি অর্িসার, ভাঙ্গুড়া, পাবনা 
সদস্য 

০৬ 
েনাব জিা: আব্দুল িমেন 

উপতেলা িৎস্য কি বকেবা, ভাঙ্গুড়া, পাবনা 
সদস্য 

০৭ 
েনাব খ.ি. োহাঙ্গীি জহাতসন 

উপতেলা মশক্ষা অমিসাি, ভাঙ্গুড়া, পাবনা 
সদস্য সমচব 

 

ঈশ্বরদী উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, ঈশ্বিদী, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ 
েনাব জিা: আব্দুল লমেি 

উপতেলা কৃমি অমিসাি, ঈশ্বিদী, পাবনা 
সদস্য 

০৩ 
েনাব জিা: এনামুল কমবি 

উপতেলা প্রতকৌশলী, ঈশ্বিদী, পাবনা 
সদস্য 

০৪ েনাব জিা: জসমলি আকোি 

উপতেলা িাধ্যমিক মশক্ষা অমিসাি, ঈশ্বিদী, পাবনা 
সদস্য 

০৫ 
েনাব কার্নে িাজতমা 

উপজেলা র্শক্ষা অর্িসার, ঈশ্বিদী, পাবনা 
সদস্য 

০৬ 
েনাব মেন্নাে আিা েমল 

উপতেলা মনব বাচন অমিসাি, ঈশ্বিদী, পাবনা 
সদস্য 

০৭ সহকািী কমিশনাি (ভূমি), ঈশ্বিদী, পাবনা সদস্য সমচব 

 

সুোনগর উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, সুোনগি, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ উপতেলা কৃমি অমিসাি, সুোনগি, পাবনা সদস্য 

০৩ উপতেলা িাধ্যমিক মশক্ষা অমিসাি, সুোনগি, পাবনা সদস্য 

০৪ উপতেলা মশক্ষা অমিসাি, সুোনগি, পাবনা সদস্য 

০৫ উপজেলা মৎস্য অর্িসার, সুোনগি, পাবনা সদস্য 

০৬ উপতেলা িমহলা মবিয়ক কি বকেবা, সুোনগি, পাবনা সদস্য 

০৭ সিন্বয়কািী (একটি বাড়ী একটি খািাি) সদস্য সমচব 

 

  



Innovation Team 2018 Final.docx 

 

জবড়া উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, জবড়া, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ সহকািী কমিশনাি (ভূমি), জবড়া, পাবনা সদস্য 

০৩ উপতেলা কৃমি অমিসাি, জবড়া, পাবনা সদস্য 

০৪ উপতেলা িাধ্যমিক মশক্ষা অমিসাি, জবড়া, পাবনা সদস্য 

০৫ উপতেলা একাতডমিক সুপািভাইোি, জবড়া, পাবনা সদস্য 

০৬ উপতেলা সিােতসবা অমিসাি, জবড়া, পাবনা সদস্য 

০৭ উপতেলা মশক্ষা অমিসাি, জবড়া, পাবনা সদস্য 

০৮ উপতেলা িমহলা মবিয়ক কি বকেবা, জবড়া, পাবনা সদস্য 

০৯ উপতেলা িৎস্য কি বকেবা, জবড়া, পাবনা সদস্য সমচব 

 

 

চাটজমাহর উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, চাটজ াহর, পার্িা  সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ সহকারী কন শিার (ভূন ), চাটজ াহর, পার্িা   সদস্য 

০৩ 
েিার্ হাসাি রনশদ হহাসাইিী  

উপজেলা কৃনি ক বকর্বা, চাটজ াহর, পার্িা  
সদস্য 

০৪ েিার্ হ া: হরোউল  কনর  

উপজেলা স ােজসর্া অনিসার, চাটজ াহর, পার্িা 
সদস্য 

০৫ 

েিার্ হ াোঃ আল গীর হহাজসি  

উপ-সহকারী প্রজকৌশলী, েিস্বাস্থ্য প্রজকৌশল অনিদপ্তর 

চাটজ াহর, পার্িা 

সদস্য 

০৬ 
েিার্ হ া:  আবুল  কালা   আোদ 

সহকারী নশক্ষা অনিসার, চাটজ াহর, পার্িা 
সদস্য 

০৭ 
 েিার্ হ া: খনললুর রহ াি 

উপজেলা স ন্বয়কারী, একটি র্ানি একটি খা ার, চাটজ াহর, পার্িা 
সদস্য 

 

 

সার্িঁয়া উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, সামিঁয়া, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ সহকািী কমিশনাি (ভূমি), সামিঁয়া, পাবনা সদস্য 

০৩ উপতেলা প্রামণসম্পদ অমিসাি, সামিঁয়া, পাবনা সদস্য 

০৪ উপতেলা কৃমি অমিসাি, সামিঁয়া, পাবনা সদস্য 

০৫ উপতেলা িাধ্যমিক মশক্ষা অমিসাি, সামিঁয়া, পাবনা সদস্য 

০৬ উপতেলা যুব উন্নয়ন অমিসাি, সামিঁয়া, পাবনা সদস্য 

০৭ সহকািী জপ্রাগ্রািাি, সামিঁয়া, পাবনা সদস্য 
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ির্রদপুর উপজেলা ইজনাজেশন টিম 

ক্রমিক নং নাি ও পদবী কমিটিতে পদবী 

০১ উপতেলা মনব বাহী অমিসাি, িমিদপুি, পাবনা সভাপমে/ইতনাতভশন অমিসাি 

০২ সহকািী কমিশনাি (ভূমি), িমিদপুি, পাবনা সদস্য 

০৩ 
েনাব জিা: জিাকনুজ্জািান 

উপতেলা কৃমি অমিসাি, িমিদপুি, পাবনা 
সদস্য 

০৪ 
েনাব জিা: আপতল িাহমুদ 

উপতেলা িাধ্যমিক মশক্ষা অমিসাি, িমিদপুি, পাবনা 
সদস্য 

০৫ 
েনাব জিা: আতনায়ারুল হক জচৌধুিী 

উপতেলা িাধ্যমিক মশক্ষা অমিসাি, িমিদপুি, পাবনা 
সদস্য 

০৬ েনাব জিা: ইিামুল হক 

উপতেলা সিােতসবা অমিসাি, িমিদপুি, পাবনা 
সদস্য 

০৭ 
েনাব কায়সাি জিা: রুহুল আমিন 

উপতেলা সিবায় অমিসাি, িমিদপুি, পাবনা 
সদস্য 

  


