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াপন 
 

মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র িবভাগীয় পেদা িত সং া  কিম র গত ১৭ ন, ২০১৫ তািরেখ অ ি ত সভার 
পািরশ েম ম ণালয় হেত জারী ত ২৯ ন, ২০১৫ তািরেখর ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৪.০০১.১৫-৩৭১ সং ক াপন 
মাতােবক  জাতীয় বতনে ল-২০০৯ অ যায়ী ৪থ ড  (টাকা: ২৫,৭৫০-৩৩,৭৫০/-) উপপিরচালক/ কায়ািল  অ া ের  
ােনজার/সমমান পেদ পেদা িত া  এবং কমরত িবিসএস(মৎ ) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগণ- ক ত েদর নােমর পাে  

বিণত পদ ও কম েল পদায়ন/বদলী করা হেলা: 
 

িমক 
নং 

কমকতার নাম, পেদা িত াি র অ বিহত েবর 
পদ/কমরত পেদর নাম ও  কম ল 

পদায়ন/বদলী ত  পদ ও কম ল 

১ ২ ৩ 
1.  ড. এ. ক এম আিম ল হক 

উপপিরচালক 
মৎ  অিধদ র, চ াম িবভাগ, িম া। 

উপপিরচালক 
িফ  সািভস, সদর দ র 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

2.    জনাব আ. ক. ম. আিজ ল হক মা া 
উপপিরচালক (িরজাভ) (চলিত দািয় ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

উপপিরচালক (িরজাভ)   
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন 
রমনা, ঢাকা। 

3.    জনাব মাঃ মিন ামান 
উপপিরচালক (চলিত দািয় ) 

 মৎ  অিধদ র, লনা িবভাগ, লনা। 

উপপিরচালক 
মৎ  অিধদ র, লনা িবভাগ, লনা। 

4.  জনাব আ- ব- মাঃ আখতার-উজ-জামান 
জলা মৎ  কমকতা, মাদারী র। 

উপপিরচালক 
মৎ  অিধদ র, চ াম িবভাগ, িম া । 

5.  জনাব আ  সাইদ মাঃ রােশ ল হক 
উপপিরচালক (চলিত দািয় ) 
মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

উপপিরচালক 
মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

6.  জনাব মাঃ মাহ ব উল আলম 
উপপিরচালক (চলিত দািয় ), মৎ  অিধদ র, 
রাজশাহী, িবভাগ, রাজশাহী। 

উপপিরচালক  
মৎ  অিধদ র, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী। 

7.  বগম মিরয়ম লতানা 
উপপিরচালক (চলিত দািয় ) 
সা ি ক মৎ  দ র আ াবাদ, চ াম। 

কায়ািল  অ া ের  ােনজার 
কায়ািল  অ া ের  ােনজােরর কাযালয়,  
কায়ািল  কে াল াব, মৎ  অিধদ র, চ াম। 

8.  জনাব মাহাঃ বজ র রশীদ 
উপপিরচালক (চলিত দািয় ) 
মৎ  অিধদ র, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 

উপপিরচালক 
মৎ  অিধদ র, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 

9.   কাজী শামস আফেরাজ 
উপপিরচালক (িচংিড়) (চলিত দািয় ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

উপপিরচালক 
ষেণ উপপিরচালক (িচংিড়)  

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 
10.  জনাব   মার সরকার  

জলা মৎ  কমকতা, লনা। 
উপপিরচালক (চলিত দািয় ) 
মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ র, লনা। 
 

11.  বগম ভাতী দব 
জলা মৎ  কমকতা, চ াম। 

উপপিরচালক (চলিত দািয় ) 
মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ র, চ াম। 
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িমক 
নং 

কমকতার নাম, পেদা িত াি র অ বিহত েবর 
পদ/কমরত পেদর নাম ও  কম ল 

পদায়ন/বদলী ত  পদ ও কম ল 

১ ২ ৩ 
12.  জনাব চৗ রী মাহা দ আ ল ফারাহ 

জলা মৎ  কমকতা, নরিসংদী। 
কায়ািল  অ া ের  ােনজার (চলিত দািয় ) 
কায়ািল  অ া ের  ােনজােরর কাযালয়, কায়ািল  

কে াল াব, মৎ  অিধদ র, ঢাকা। 
13.  জনাব মাঃ মেনায়ার হােসন 

জলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

উপপিরচালক (অথ ও পিরক না) (চলিত দািয় ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

 

০২। িমক নং-৯ এ বিণত কমকতা ল (পেদা িত) পেদ মৎ  অিধদ ের যাগদান কের পদায়ন ত ষণ পেদ যাগদান 
করেবন। 

০৩। উে , িমক নং-৯ ও ১০ এ বিণত কমকতার পদায়ন আেদশ ১৮/০৮/২০১৫ তািরখ হেত কাযকর হেব। 
 

০৩। িমক নং- ৭ এ বিণত কমকতা িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব উপপিরচালক, সা ি ক মৎ  দ র, চ াম এর 
দািয়  পালন করেবন এবং িমক নং-১১ এর কমকতা িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব জলা মৎ  কমকতা, চ াম-
এর দািয়  পালন করেবন। 

০৪। পদায়ন/বদলী ত কমকতাগেণর ন ন কম েল যাগদান আগামী ০৫/০৮/২০১৫ তািরখ হেত কাযকর হেব।  
 

০৫। জন ােথ  এ আেদশ  জাির করা হেলা। 
     রা পিতর আেদশ েম 

     
                ( মাঃ সিফ ল ইসলাম) 

              উপসিচব 
                                                                                                            টিলঃ ৯৫৭৭২৬২ 
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলাঃ 
1. মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 
2. মাননীয় ম ীর  একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3. মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
4. উপ-পিরচালক, বাংলােদশ সরকারী ণালয়, তজগ ও, ঢাকা ( গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর  অ েরাধসহ)। 
5. ওেয়ব এডিমিনে টর, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
6. সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
7. ধান িহসাব র ণ কমকতা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, এিজিব ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা। 
8. িবভাগীয় িহসাব িনয় ক.............................................................................................................। 
9. জলা িহসাব র ণ কমকতা..................................................................................................। 
10. জনাব..................................................................................................................................... 
11. অিতঃসিচব (মৎ ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
12. অিফস কিপ/গাড কিপ। 

                                                                                                        
 
 

               ( মাঃ সিফ ল ইসলাম) 
              উপসিচব 

                                                                                                              টিলঃ ৯৫৭৭২৬২ 


