
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 

খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড) 
১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা- ১০০০। 

www.bomd.gov.bd

ন র: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৬.০০১.১৩.৩৪৮ তািরখ: 
০৭ িডেস র ২০২০

২২ অ হাযণ় ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
       জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর লে  খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)-এর ১০.০৭.২০২০ তািরেখর ২৮.০৭.০০০০ .০০৪.৩৬.০০১.১৩.২১৫ নং- ারেক
গ ত ‘ নিতকতা কিম ’ িন েপ নগঠন করা হেলা : 

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

মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)
আ ায়ক ৮৩৯১৫৬৭

০১৭১৬০৪২৭৪০
dg@bomd.gov.bd

২. জনাব মাঃ মা র রশীদ 
উপপিরচালক

সদ ৪৮৩১৮৮৩৭
০১৭১২৭৭৯৬২৬ ddadmin@bomd.gov.bd

৩. জনাব মাঃ মাহ র রহমান 
উপপিরচালক (চ.দ:)

সদ ৮৩৯১৪৩৮
০১৭৩৭৭৭৭৩০৫ adgeophy@ bomd.gov.bd

৪. এস.এম. আশরা ল আেবদীন আশা
সহকারী পিরচালক (সং )

সদ ০১৭১২৩১১৪৩৩ admine@ bomd.gov.bd

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

সদ ৫৫১৩০৬০৭
০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ adgeochem@ bomd.gov.bd

৬. মাসাঃ মাহ বা খা ন
 সহকারী পিরচালক ( ত )

সদ  সিচব/ ফাকাল 
পেয়  কমকতা

৫৫১৩০৬০৮
০১৭২২৬২০০৪১ adgeo@ bomd.gov.bd

২। কিম র কাযপিরিধ

 ক) াচার িত ার ে  েরার অিজত সাফ  এবং অ রায় িচি তকরণ;
 খ) পিরলি ত অ রায় রীকরেণ সময়াব  কমপিরক না ণয়ন;
 গ) কমপিরক না বা বায়েনর দািয়  কােদর ওপর  থাকেব তা িনধারণ;
 ঘ) াচার িত ায় হীত কমপিরক না বা বায়ন ও পিরবী ণ; এবং
  ঙ) ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর মা েম মি পিরষদ িবভােগ অবি হত জাতীয় াচার বা বায়ন ইউিনেট েরার াচার বা বায়েনর অ গিত সং া  িতেবদন

রণ।

৭-১২-২০ ২০

মাঃ বী
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ফান: +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭
ফ া : +৮৮০২-৯৩৩৪২১৫

ইেমইল: dg@bomd.gov.bd

ন র: ২৮.০৭.০০০০.০০৪.৩৬.০০১.১৩.৩৪৮/১(৪) 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) সহকাির পিরচালক, (সকল),…………………. িবএমিড, ঢাকা;
৩) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী,, (সকল),…………………. িবএমিড, ঢাকা;

. ১



৪) অিফস কিপ

৭-১২-২০ ২০

মাসাঃ মাহ বা খা ন
সহকারী পিরচালক ( ত )
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