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ন র: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৭.০০১.১২.৩৪৬ তািরখ: 
০৭ িডেস র ২০২০

২২ অ হাযণ় ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

       খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)-এর ১০.০৭.২০১৯ তািরেখর ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৭.০০১.১২ (অংশ-১).২২১ নং ারেক গ ত ‘ইেনােভশন ম’ িন েপ
নগঠন করা হেলা : 

.নং নাম ও পদিব কিম েত পদ ফান (দা িরক ও মাবাইল) ই- মইল
১. জনাব মাঃ মা র রশীদ

উপপিরচালক িচফ ইেনােভশন অিফসার ৪৮৩১৮৮৩৭
০১৭১২৭৭৯৬২৬ ddadmin@bomd.gov.bd

২. জনাব মাঃ মাহ র রহমান
উপপিরচালক (চ.দা:) সদ  ৮৩৯১৪৩৮

০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ adgeophy@ bomd.gov.bd

৩.  এস.এম. আশরা ল আেবদীন আশা
সহকারী পিরচালক (সং ) সদ ০১৭১২৩১১৪৩৩ admine@ bomd.gov.bd

৪. মাসাঃ মাহ বা খা ন
সহকারী পিরচালক ( ত ) সদ ৫৫১৩০৬০৮

০১৭২২৬২০০৪১ adgeo@ bomd.gov.bd

৫. জনাব আিজ ল হক
সহকারী পিরচালক ( -রসায়ন) সদ  সিচব ৫৫১৩০৬০৭

০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ adgeochem@ bomd.gov.bd

২। েমর কাযপিরিধ

১. খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)-এর সবাদান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ায় ণগত পিরবতন আনয়ন;
২. এই সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বৎসেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন হণ ও বা বায়ন;
৩. িতমােস েমর সভা অ ান, কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায় উপ হাপন;
৪. ম ণালয়/িবভাগ/দ র/ জলা/উপেজলা পযােয় গ ত সংি  অ া  ইেনােভশন েমর সিহত যাগােযাগ ও সম য় সাধন এবং
৫. িত বৎসর ৩১ জা য়ািরর মে  ববত  বৎসেরর এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন, উহা মি পিরষদ িবভােগ রণ এবং ীয় ওেয়বসাইেট কাশ 

করা।

৭-১২-২০২০
মাঃ বী

মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)
ফান: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭

ফ া : +৮৮০২-৯৩৩৪২১৫
ইেমইল: dg@bomd.gov.bd

ন র: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৭.০০১.১২.৩৪৬/১ তািরখ: ২২ অ হাযণ় ১৪২৭
০৭ িডেস র ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) উপপিরচালক (সকল), ……. িবএমিড, ঢাকা;
২) সহকারী পিরচালক (সকল), ……. িবএমিড, ঢাকা;
৩) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, …………িবএমিড, ঢাকা;
৪) অিফস কিপ।

১



৭-১২-২০২০
মাসাঃ মাহ বা খা ন

সহকারী পিরচালক ( ত )

২


