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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

পািন স�দ ম�ণালয়

নদী গেবষণা ইনি��উট
http://www.rri.gov.bd/

ন�র ৪২.০৩.০০০০.৫০৫.৯৯.০০৩.২১.৭ তািরখ: 

১২ �ফ�য়াির ২০২৩

২৯ মাঘ ১৪২৯

িব�ি�/�না�শ

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�র ৩য় সভা আহবান �সে�।

নদী গেবষণা  ইনি��উট, ফিরদ�র-এর �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ কিম�র সদ�গেণর সম�েয় �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ (িস�েজন

চাট �ার) কিম�র আহবায়ক জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম, ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া-এর সভাপিতে�   আগামী ১৩/০২/২০২৩ ি�. �বলা ০৩.০০

ঘ�কায় নগই’র লাইে�িরেত ��মািসক সভা অ�ি�ত হেব। উ� সভায় সংি�� সকল সদ�গণেক যথাসমেয় উপি�ত থাকার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ

করা হেলা।

১২-২-২০২৩

�মা. জ��ল ইসলাম

ঊ��তন �ব�ািনক কম �ক�ত�া

�ফান: +৮৮০১৬২১২২৩৩৩৯
ইেমইল: johurul1999@yahoo.com

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (�শাসন ও অথ � ) এর পিরদ�র, নদী গেবষণা ইনি��উট
২) পিরচালক (অিত. দা.), (িজওেটকিনক�াল িরসাচ � ) এর পিরদ�র, নদী গেবষণা ইনি��উট

৩) পিরচালক (অিত. দা.), (হাই�িলক িরসাচ �) এর পিরদ�র, নদী গেবষণা ইনি��উট

৪) �মাঃ �বােয়�ল ইসলাম, ঊ��তন �ব�ািনক কম �ক�ত�া, নদী গেবষণা ইনি��উট

৫) আ��াহ আল ইমরান. ঊ��তন �ব�ািনক কম �ক�ত�া, নদী গেবষণা ইনি��উট
৬) �মাঃ ইমরান আলী ম�ল, �ব�ািনক কম �ক�ত�া, নদী গেবষণা ইনি��উট

৭) �মাঃ মা���ামান, সহকারী �পা�ামার, নদী গেবষণা ইনি��উট

৮) তািরক জািমল তািমম, ভা�ার কম �কত�া , ভা�ার শাখা, নদী গেবষণা ইনি��উট

৯) অিফস কিপ



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
পািন স দ ম ণালয় 

নদী গেবষণা ইনি উট 
াথেম ক াল মেডল ই েমে শন এ  সােভ

সকশন

িবষয়ঃ সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র কমকতােদর সম েয় অ ি ত ৩য় সভার কাযিববরণী।।

সভাপিত মা. জ ল ইসলাম 
ঊ তন ব ািনক কমকতা (পিরবী ণ কিম )

সভার তািরখ ১৩/০২/২০২৩ ি .
সভার সময় বলা ০৩.০০ টা

ান নদী গেবষণা ইনি উ-এর লাইে ির
উপি িত পিরিশ -”ক”
        
          সভাপিত উপি ত সকল কমকতােক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভার েত নদী গেবষণা
ইনি উট-এর ২০২২-২০২৩ অথবছেরর ৩য় কায়াটার-এ িস েজন চাটার হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট আপেলােডর
করেণর উপর  দান করা হয়। িস েজন চাটােরর হালনাগাদ িতেবদন ওেয়বসাইেট কােশর
screenshot( ীনশট) সংর েণর উপর জার দয়া হয়। নদী গেবষণা ইনি উট-এর সবা দান িত িত

মািসক িভি েত পািন স দ ম ণালেয় দািখলকরেণর িবষেয় আেলাচনা হয়। সভায় িব ািরত আেলাচনা শেষ
িনে াবিণত িস া  হীত হয়।

০২। িবগত সভার অ গিতঃ

িমক িস া বা বায়ন ও অ গিত 
০১ নদী গেবষণা ইনি উট-এর সবা দান িত িত হালনাগাদ

কের ২০ই িডেস র এর মে  ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব।
সবা দান িত িত হালনাগাদ কের
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ।

০২ পিরবী ণ কিম  ন:গঠন করা। কিম  নঃগঠন করা হেয়েছ।
০৩ সকল সবার সােথ সংি  কমকতাগণেক অিপত দািয়  স েক

অবিহত করা।
সংি  কমকতাগণেক অবিহত করা
হেয়েছ।

০৩। চলিত সভার িস া স হঃ

িমক িস া বা বায়নকারী
কমকতা

০১ নদী গেবষণা ইনি উট-এর হালনাগাদ ত সবা দান িত িত ওেয়বসাইেট
আপেলাড করেত হেব।

সহকারী া ামার

০২ িস েজন চাটােরর হালনাগাদ িতেবদন ওেয়বসাইেট কােশর screenshot
( ীনশট) সংর ণ করেত হেব।

সহকারী া ামার

০৪। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

. ১



 

মা. জ ল ইসলাম 
ঊ তন ব ািনক কমকতা (পিরবী ণ কিম )

ারক ন র: ৪২.০৩.০০০০.৫০৫.৯৯.০০৩.২১.১৩ তািরখ: 
১১ মাচ ২০২৩

২৬ ফা ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) জনাব ওমর আল মাই ন, ঊ তন ব ািনক কমকতা, নদী গেবষণা ইনি উট
২) জনাব মাঃ আজমল হােসন ফিকর, াগািরক, নদী গেবষণা ইনি উট
৩) ব ািনক কমকতা, সেয়ল মকািন  এ  াউ  ওয়াটার শাখা, নদী গেবষণা ইনি উট
৪) জনাব মাঃ মা ামান, নদী গেবষণা ইনি উট
৫) ভা ার কমকতা , ভা ার শাখা, নদী গেবষণা ইনি উট
৬) অিফস/মা ার কিপ

 

মা. আ  জাফর 
সহকারী-পিরচালক

. ২




