গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ধান েকৗশলীর কাযালয়
গণ ত অিধদ র
ত ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
www.pwd.gov.bd
৮ পৗষ ১৪২৬
তািরখ:
২৩ িডেস র ২০১৯

ারক ন র: ২৫.৩৬.০০০০.৬২০.৩৮.০০১.১৯.৬৩
িবষয়:

গণ ত অিধদ েরর ইেনােভশন

ম নঃগঠ ন সে ।

গণ ত অিধদ েরর নাগিরক সবায় উ াবন সং া কায মস হ বা বায়েন উে াগ হণ ও িতিনিধ করার জ
িন বিণত কমকতাগণেক গণ ত অিধদ েরর ইেনােভশন েমর সদ িহেসেব িনেয়ািজত করতঃ ইেনােভশন ম নঃগঠন করা
হল।
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কমকতার নাম ও পদবী
জনাব মােয়রা িবনেত রজা
ত াবধায়ক েকৗশলী (ই/এম)
গণ ত এম.আই.এস সােকল, ঢাকা।
জনাব মাহা দ আব র রিহম িরপন
িনবাহী েকৗশলী,
গণ ত অিডট িবভাগ, ঢাকা।
জনাব আই ন নাহার এ ািন
িনবাহী েকৗশলী (ও এ এম),
গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
জনাব মাহা দ আ ল কালাম
আজাদ িনবাহী েকৗশলী (িরজাভ)
গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
জনাব তাসিফন হাইমীন হক
িনবাহী েকৗশলী (ই/এম) (চঃদাঃ)
গণ ত ই/এম এম.আই.এস
িবভাগ-১, ঢাকা।
জনাব মাঃ নািফজ মাহ দ
িনবাহী েকৗশলী (ই/এম) (চঃদাঃ)
গণ ত ই/এম এম.আই.এস িবভাগ-২,
ঢাকা।
জনাব নওশাবা ফািরয়া উপমা
উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (ই/এম)
(চঃদাঃ), গণ ত ই/এম এম.আই.এস
িবভাগ-৩, ঢাকা।
জনাব নািবলা নাসিরন
উপ-িবভাগীয় েকৗশলী (ই/এম)
(চঃদাঃ), গণ ত ই/এম এমআইএস
িবভাগ-২, ঢাকা।
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০১৯১৮৯৯৭৮৩৯ sde_mis3@pwd.gov.bd

সদ

৯৫৫৬৭৯৪

০১৭২০৮০৫২২০ sde_mis2@pwd.gov.bd

ইেনােভশন
অিফসার
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ee_audit@pwd.gov.bd
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জনাব জয়ীতা িব াস
সহকারী েকৗশলী (ই/এম) /
-পেদ - বতেন উপ-িবভাগীয়
েকৗশলী (ই/এম), গণ ত ই/এম
এম.আই.এস িবভাগ-১, ঢাকা।

সদ
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১০

জনাব মাঃ ইফেতখা ল ইসলাম
সহকারী েকৗশলী (িসিভল),
গণ ত িডজাইন সােকল-২, ঢাকা।
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---

০১৭২০০৬৪২৬৫ sde_mis1@pwd.gov.bd

০১৯১৬৪৯৯৬৭৯ ae_dc2@pwd.gov.bd
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(আেশক আহেমদ িশবলী)
ত াবধায়ক েকৗশলী (সম য়), গণ ত অিধদ র।

অিতির সিচব, অিডট অ িবভাগ ও িচফ ইেনােভশন
অিফসার, হায়ন ও গণ ত ম ণালয়।

ফান: ০২-৯৫৬৮৯১৪
ফ া : ০২-৯৫৫৪৬২৪
ইেমইল: se_coord@pwd.gov.bd
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অ িলিপ: (সদয় অবগিত/কাযােথ রণ করা হল)
১) ত াবধায়ক েকৗশলী (সং াপন), গণ ত অিধদ র, ত ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
২) জনাব মােয়রা িবনেত রজা, ত াবধায়ক েকৗশলী (ই/এম), গণ ত এমআইএস সােকল, ঢাকা।
৩) জনাব মাহা দ আব র রিহম িরপন, িনব াহী েকৗশলী, গণ ত অিডট িবভাগ, গণ ত অিধদ র।
৪) জনাব আই ন নাহার এ ািন, িনব াহী েকৗশলী, িনব াহী েকৗশলী (ও অ া এম), গণ ত অিধদ র।
৫) জনাব মাহা দ আ ল কালাম আজাদ, িনব াহী েকৗশলী (িরজাভ), গণ ত অিধদ র, ঢাকা।
৬) জনাব তাসিফন হাইমীন হক, িনব াহী েকৗশলী (ই/এম), গণ ত ই/এম এমআইএস িবভাগ - ১, ঢাকা।
৭) জনাব মাঃ নািফজ মাহ দ, িনব াহী েকৗশলী (ই/এম), গণ ত ই/এম এমআইএস িবভাগ-২, ঢাকা।
৮) জনাব নওশাবা ফািরয়া উপমা, উপ িবভাগীয় েকৗশলী (ই/এম), গণ ত ই/এম এমআইএস িবভাগ -৩,
ঢাকা।
৯) জনাব নািবলা নাসিরন, উপ িবভাগীয় েকৗশলী (ই/এম), গণ ত ই/এম এমআইএস িবভাগ-২, ঢাকা।
১০) জনাব জয়ীতা িব াস, উপ িবভাগীয় েকৗশলী (ই/এম), গণ ত ই/এম এম.আই.এস িবভাগ-১, ঢাকা।
১১) জনাব মাঃ ইফেতখা ল ইসলাম, সহকারী েকৗশলী, গণ ত িডজাইন সােকল-২, ঢাকা।
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(আেশক আহেমদ িশবলী)
ত াবধায়ক েকৗশলী (সম য়), গণ ত
অিধদ র।
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