
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ  ম ণালয় 

বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক) 
আইিস  সল 

৩৯৮ তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা

ন র: ৩৬.০২.০০০০.০২৩.০৫.০০১.১৯.২ তািরখ: 
১২ জা য়াির ২০২২

২৮ পৗষ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
মি পিরষদ িবভাগ ক ক িবগত ৮ এি ল ২০১৩ তািরেখ জারী ত ১৮ নং াপন  এবং িশ  ম ণালেয়র শাসন
(সং াপন) অিধশাখায় ১৯ ম ২০১৩ তািরেখর অিফস আেদশ নং-৩৬.০৪৬.০০৬.০০.০০০.০০১.২০১৩/৩৭৫ আেলােক
সং ার কােজ গিতশীলতা ও উ াবনী দ তা ি  এবং নাগিরক সবা দান ি য়া সহজীকরণ প া উ াবন ও চচার
লে  িবিসক ধান কাযালেয়র  ারক নং-৩৬.০২.০০০০.০০৩.০৬.০০১.১১/৩০৮, তািরখ ১২-০২-২০২০ মাতােবক
ইিত েব গ ত িবিসক এর ইেনােভশন ম সংেশাধন কের িন বিণত কমকতােদর সম েয় নগঠন করা হেলা:

ইেনােভশনইেনােভশন   অিফসারঅিফসার ::

ন ামন াম পদ িবপদ িব  ওও  অিফসঅিফস
কান াকান া

ফানফান  ( (দ া িরকদ া িরক   ওও
মাবাইলমাবাইল )) ইই -- মইলমইল

জন াবজন াব  কাজীকাজী  মাহ রমাহ র
রিশদরিশদ  

পিরচালক (দ তা ও
ি )

(উপসিচব ),
িবিসক, ঢাকা।

ফান: ৯৫৫৭৯১৭
 মাবা:
+৮৮০১৭১৬২২৬৮৮৪

dirtechnology@bscic.gov.b
d

ইেনােভশনইেনােভশন   েমরেমর   সদসদ  : :

নাম পদিব ও অিফস কানা ফান (দা িরক
ও মাবাইল) ই- মইল

জনাব মাঃ
দেলায়ার হােসন

আইিস  সল ধান,িবিসক,
 ঢাকা

 ফান:
৪৭১১০৫৬৫

 মাবা:০১৭১৮২৪
৩৫২৩

delwareee_54@yahoo.com

জনাব সেরায়ার
হােসন

উপমহা ব াপক (ভা:), স সারণ
শাখা,িশ  উ য়ন ও স সারণ
িবভাগ, িবিসক

ফানঃ
৯৫৮৫১০৪
মাবাঃ

০১৭১৫২২৩৯৪৯

saruth@gmail.com

জনাব পায়ণ
সরকার

সহকারী েকৗশলী, আইিস  সল,
িবিসক

 মাবা:০১৯৬৯২
৪৬৩৮৯ rupayanbscic@gmail.com

১



জনাব এস.এম.
খােলক-উল বাসার

স সারণ কমকতা,আইিস  সল,
িবিসক

 মাবা:
০১৭১৪৭৬৭২১৭ shohag.iceiu@gmail.com

জনাব আ  সাঈদ
মাঃ হািসব

মিনটিরং কমকতা, এমআইএস
িবভাগ, িবিসক

মাবা:
০১৭৩৯৪৩৪২৮
৫ 

saeedsohan2020@gmail.com

জনাব ইয়ািসর
জাওয়াদ

বােজট অিফসার, বােজট শাখা,
িবিসক

মাবা:
০১৮৭৯২৭৯৫৯২ yeaseer2040du@gmail.com

েমর কাযপিরিধ (TOR) :
 ০১।     কাযালেয়র সবা দান ি য়া এবং কােজর অভ রীণ ি য়ার ণগত পিরবতন আনায়ন;
 ০২।  এ সং া  কায েমর বাৎসিরক কমপিরক না ণয়ন এবং বছেরর েত মািসক সম য় সভায় অ েমাদন  
        হণ ও বা বায়ন;
 ০৩।  িতমােস েমর সভা অ ান, কমপিরক না বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা এবং মািসক সম য় সভায়
         উপ াপন;
 ০৪।  জলা পযােয় গ ত সংি  অ া  ইেনােভশন েমর সােথ যাগােযাগ ও সম য় সাধন;
 ০৫।  িতমােস ৩১ জা য়ািরর মে  ববত  বছেরর এক  ণা  বাৎসিরক িতেবদন ণয়ন এবং            
        উহা মি পিরষদ িবভােগ রণ এবং িবিসেকর ওেয়বসাইেট কাশকরণ।

এ আেদশ করেপােরশেনর ােথ জারী করা হেলা এবং অিবলে  কাযকর হেব।

১২-১-২০২২
মাঃ মিফ ল ইসলাম

সিচব
ফান: ৯৫৫৩৪৯০

ইেমইল:
secretary@bscic.gov.bd

ন র: ৩৬.০২.০০০০.০২৩.০৫.০০১.১৯.২/১(১৩) তািরখ: ২৮ পৗষ ১৪২৮
১২ জা য়াির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: 
১) সকল পিরচালক, বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক)
২) পিরচালক ( ি ), পিরচালক (দ তা ও ি )-এর দ র, বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক)
৩) উপ-মহা ব াপক (স সারণ), স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক)
৪) িসিনয়র িসঃ ওঃ, চয়ার ােনর দ র, বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )
৫) স সারণ কমকতা, আইিস  সল , বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক)
৬) মিনটিরং কমকতা-১, এমআইএস িবভাগ, বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক)
৭) সহকারী েকৗশলী, আইিস  সল , বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশন (িবিসক)

২



১২-১-২০২২
েকৗঃ মাঃ দেলায়ার হােসন

সহকারী মহা- ব াপক (আইিস  সল ধান)

৩


