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৩০ মাঘ ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
নদী গেবষণা ইনি উট, ফিরদ র এর সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না ২০২২-২০২৩ এর কায ম নং
২.১.১ অ যায়ী  সবা দান িত িত িবষয়ক িশ ণ  আগামী ১৬/০২/২০২৩ ইং তািরেখ  সকাল ৯.৩০ টা হেত
 িদন াপী নগই এর কনফাের  েম  অ ি ত হেব।   উ  িশ েণ অংশ হেণর জ  িনে বিণত কমকতাগণেক
মেনানয়ন দান করা হেলা।

িমক নং কমকতার নাম পদবী
১ জনাব উমা সাহা      ব ািনক কমকতা
২ জনাব  এ ক এম আশরা ামান  ব ািনক কমকতা
৩ জনাব মাঃ আিজ ল হক পা ার       ব ািনক কমকতা
৪ জনাব  মাঃ মিতয়ার রহমান ম ল   ব ািনক কমকতা
৫ ড. ফােতমা রাকশানা  ব ািনক কমকতা
৬ জনাব শেলন মার ঘাষ      উ তন ব ািনক কমকতা
৭ জনাব মা. জ ল ইসলাম    উ তন ব ািনক কমকতা 
৮ জনাব মাঃ লাল বাওয়ালী উ তন ব ািনক কমকতা
০৯ জনাব মাঃ বােয় ল ইসলাম উ তন ব ািনক কমকতা 
১০ জনাব মা. তৗিফ ামান উ তন ব ািনক কমকতা
১১ জনাব মাঃ মিন ামান       উ তন ব ািনক কমকতা
১২ জনাব মাঃ শাহা ীন          উ তন ব ািনক কমকতা
১৩ জনাব আ াহ আল ইমরান   উ তন ব ািনক কমকতা
১৪ জনাব খ কার রাজীব আহেমদ           উ তন ব ািনক কমকতা
১৫ জনাব ওমর আল মাই ন উ তন ব ািনক কমকতা
১৬ জনাব মাঃ আ ল এহছান িমঞা উপ পিরচালক (অিতির  দািয় )
১৭ জনাব মাঃ ইমরান আলী ম ল ব ািনক কমকতা
১৮ জনাব িবকাশ রায় ব ািনক কমকতা
১৯ জনাব মাইয়া ফরেদৗস ব ািনক কমকতা
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২০ জনাব মাঃ মা ামান সহকারী া ামার
২১ জনাব মাঃ আ  জাফর সহকারী পিরচালক
২২ জনাব মাঃ আজমল হােসন ফিকর লাইে িরয়ান
২৩ জনাব নািসমা খা ন মহাপিরচালেকর একা  সিচব
২৪ জনাব মাঃ জাহা ীর আলম িহসাব র ণ কমকতা
২৫ জনাব তািরক জািমল তািমম ভা ার কমকতা
২৬ জনাব গা ামী িব  ম ল উপ সহকারী েকৗশলী

এ আেদশ মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন েম জারী করা হেলা।

১৩-২-২০২৩
আ ল এহছান িমঞা

উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় )
ফান: +৮৮০১৭১২৬৯৬৯৫৪

ইেমইল:
ehsanrubel68@gmail.com

ন র: ৪২.০৩.০০০০.৫০৫.৯৯.০০৩.২১.৮/১(২৭) তািরখ: ৩০ মাঘ ১৪২৯
১৩ ফ যা়ির ২০২৩

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ , নদী গেবষণা ইনি উট
২) পিরচালক (অিতির  দািয় ), (িজওেটকিনক াল িরসাচ ) এর পিরদ র, নদী গেবষণা ইনি উট
৩) পিরচালক (অিতির  দািয় ), (হাই িলক িরসাচ ) এর পিরদ র, নদী গেবষণা ইনি উট
৪) জনাব উমা সাহা,  ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
৫) জনাব মাঃ আিজ ল হক পা ার,  ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
৬) জনাব মাঃ মিতয়ার রহমান ম ল,  ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
৭) ড. ফােতমা রাকশানা,  ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
৮) জনাব শেলন মার ঘাষ, উ তন ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
৯) জনাব মা. জ ল ইসলাম, নদী গেবষণা ইনি উট
১০) জনাব মাঃ লাল বাওয়ালী, উ তন ব ািনক কমকতা , নগই, ফিরদ র।
১১) জনাব মাঃ বােয় ল ইসলাম, উ তন ব ািনক কমকতা , নগই, ফিরদ র।
১২) মা. তৗিফ ামান, নদী গেবষণা ইনি উট, ঊ তন ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
১৩) জনাব মাঃ মিন ামান, ঊ তন ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
১৪) জনাব মাঃ শাহা ীন, ঊ তন ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
১৫) জনাব মাঃ আ াহ আল ইমরান, ঊ তন ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
১৬) জনাব খ কার রাজীব আহেমদ, ঊ তন ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
১৭) জনাব ওমর আল মাই ন, ঊ তন ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
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১৮) জনাব মাঃ ইমরান আলী ম ল, ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
১৯) জনাব িবকাশ রায়, ব ািনক কমকতা, নগই, ফিরদ র।
২০) জনাব মাইয়া ফরেদৗস, ব ািনক কমকতা, নদী গেবষণা ইনি উট
২১) জনাব মাঃ মা ামান, সহকারী া ামার, নগই, ফিরদ র।
২২) জনাব মাঃ আজমল হােসন ফিকর, াগািরক, নগই, ফিরদ র।
২৩) জনাব নািসমা খা ন, মহাপিরচালেকর একা  সিচব, নগই, ফিরদ র।
২৪) জনাব মাঃ জাহা ীর আলম, িহসাব র ণ কমকতা, নগই, ফিরদ র।
২৫) জনাব তািরক জািমল তািমম, ভা ার কমকতা, নদী গেবষণা ইনি উট
২৬) জনাব গা ামী িব  ম ল, উপ-সহকারী েকৗশলী, নদী গেবষণা ইনি উট
২৭) অিফস কিপ

১৩-২-২০২৩
মা. আ  জাফর

সহকারী-পিরচালক
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