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িম ম ণালেয়র ইেনােভশন টীম নঃগঠ ন সে ।
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িন পঃ

য, িম ম ণালেয়র ইেনােভশন টীম িনেদ শ েম নঃগঠন করা হেয়েছ, যা
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০১৭২৭৫২২০৭৪
চীফ ইেনােভশন
talam5316@gmail.com
অিফসার
০১৭১৫১৩৮৫২৮
tarikhikmat@gmail.co
m

ইেনােভশন
অিফসার

জনাব মাঃ মিন ামান িমঞা
০১৭১২২১৭৬৪০
ইেনােভশন
উপসিচব
munir6703@gmail.com
অিফসার
িম ম ণালয়
জনাব মাঃ আ র রােশদ খান
০১৯৮৬৪৮৭০৯৪
উপ- িম সং ার কিমশনার, উপ- িম সং ার
ইেনােভশন
dlrc3@lrb.gov.bd
কিমশনার-২ (পিরক না ও উ য়ন) এর দ র
অিফসার
dlrc2@lrb.gov.bd
িম সং ার বাড
উপ ধান
ইেনােভশন
িম ম ণালয়
অিফসার
জনাব মাঃ আিশক র
০১৭২৪০৬৫২৮২
ইেনােভশন
সহকারী ধান
ashicknur@gmail.com
অিফসার
িম ম ণালয়
জনাব মাছাঃ সিলনা লতানা
০১৫৫২৪৭২৫১২
ইেনােভশন
সহকারী সিচব
selinasultana1973@g
অিফসার
িম ম ণালয়
mail.com
জনাব মাঃ আলীম আখতার খান
০১৬১৫৪৫১৪৯২
ইেনােভশন
উপ-পিরচালক
ddfdlrs@gmail.com
অিফসার
িম রকড ও জিরপ অিধদ র
জনাব মাঃ শােহদ কিবর
০১৭১৫৪৯৮৮৯৮
ইেনােভশন
উপ-পিরচালক
ddlatc@gmail.com
অিফসার
িম শাসন ও িশ ণ ক
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জনাব মাঃ আ ল লিতফ, সহকারী িহসাব
১০ িনয় ক ( শাসন), িহসাব িনয় ক (রাজ )-এর
দ র
জনাব মাঃ আিম র রহমান খান
১১ সহকারী সিচব
িম আপীল বাড
জনাব মাঃ ইিলয়াস হােসন
১২
া ামার
িম ম ণালয়
এমতাব ায়, মি পিরষদ িবভাগ ও সংি

০১৭১২৭০৩৮০২
a_revenue@yahoo.com
০১৫৫২৩৩০৬৩২
khanamin67@gmail.co
m
০১৫১৭২৬৮২৭৩
programmer@minland
.gov.bd

ইেনােভশন
অিফসার
ইেনােভশন
অিফসার
ইেনােভশন
অিফসার

সকলেক েয়াজনীয় কায ােথ িনেদ শ েম রণ করা হেলা।

৮- ২- ২০ ১৮

১) সিচব , সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ
২) চয়ার ান, চয়ার ন এর দ র, িম সং ার বাড
৩) চয়ার ান, চয়ার ােনর দ র, িম আপীল বাড
৪) মহাপিরচালক (অিতির দািয় ), িম রকড ও জিরপ
অিধদ র
৫) পিরচালক, িম শাসন িশ ণ ক
৬) উপপিরচালক (অথ ও বােজট), িম রকড ও জিরপ অিধদ র
৭) উপ-পিরচালক (অথ ও শাসন), িম শাসন িশ ণ ক
৮) উপ- িম সং ার কিমশনার, উপ- িম সং ার কিমশনার-২
(পিরক না ও উ য়ন) এর দ র, িম সং ার বাড
৯) উপ ধান, উপ ধান, িম ম ণালয়
১০) সহকারী ধান, পিরক না-৪, িম ম ণালয়
১১) সহকারী সিচব, বােজট ও অিডট শাখা, িম ম ণালয়
১২) শাখা ধান, শাখা ধান-৫, িম আপীল বাড

মাঃ ইিলয়াস হােসন
া ামার
ফান: ৯৫৪০১৭৫
ইেমইল: programmer@minland.gov.bd

তািরখ: ২৬ মাঘ ১৪২৪
০৮ ফ য়াির ২০১৮

ারক ন র: ৩১.০০.০০০০.০৭৫.৭১.০০১.১৭.১৪/১
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ
১) সিচেবর একা সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয়

৮- ২- ২০ ১৮

মাঃ ইিলয়াস হােসন
া ামার
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