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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 ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৪.০০১.১৫-৩৭২ সং ক াপন 
মাতােবক জাতীয় বতনে ল-২০০৯ অ যায়ী ৫ম ড  (টাকা: ২২,২৫০-৩১,২৫০/-) জলা মৎ  কমকতা/িসিনয়র 

সহকারী পিরচালক/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.  জনাব রণিজৎ মার পাল 

জলা মৎ  কমকতা, জামাল র। 
জলা মৎ  কমকতা 

টা াইল। 
2.  জনাব মাঃ অিল র রহমান 

জলা মৎ  কমকতা, িপেরাজ র। 
জলা মৎ  কমকতা 

ীগ । 
3.  জনাব এ িব এম জািহদ হািবব 

ষেণ ক  পিরচালক 
জাটকা সংর ণ, জেলেদর  িবক  কমসং ান এবং 
গেবষণা ক , মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা । 

জলা মৎ  কমকতা  (িরজাভ),  
মৎ  অিধদ র,  

মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

4.  জনাব নািজম উি ন আহা দ 
সহকারী পিরচালক (িরজাভ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

জলা মৎ  কমকতা  (িরজাভ),  
মৎ  অিধদ র,  

মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 
5.  জনাব আ. ক. ম. শিফক-উজ-জামান 

জলা মৎ  কমকতা 
(চলিত দািয় ), মৗলভীবাজার। 

জলা মৎ  কমকতা 
 মৗলভীবাজার। 

6.  জনাব মাহাঃ ফজ ল হক 
সহকারী পিরচালক (িরজাভ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

জলা মৎ  কমকতা 
 য়াডা া। 

7.  জনাব হিরপদ ম ল 
জলা মৎ  কমকতা 

(চলিত দািয় ), নড়াইল। 

জলা মৎ  কমকতা 
নড়াইল। 

8.  জনাব ভাষ চ  সাহা 
জলা মৎ  কমকতা 

(চলিত দািয় ), জয় রহাট। 

জলা মৎ  কমকতা 
জয় রহাট। 

9.  জনাব মাহা দ আেলক উ ামান 
জলা মৎ  কমকতা 

(চলিত দািয় ), ল ী র। 

জলা মৎ  কমকতা 
 ময়মনিসংহ। 

10.  জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম সরদার 
জলা মৎ  কমকতা 

(চলিত দািয় ), ীগ । 

জলা মৎ  কমকতা 
িপেরাজ র। 

11.  খঃ আকতা ামান 
জলা মৎ  কমকতা (চলিত দািয় ),  

বা রবান পাবত  জলা। 

জলা মৎ  কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা। 

http://www.mofl.gov.bd


িমক 
নং 
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12.  জনাব হ দ গালাম মা ফা 

মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ কমকতা, মৎ  পিরদশন 
ও মানিনয় ণ দ র, লনা। 

জলা মৎ  কমকতা 
লনা। 

 
13.  জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম 

জলা মৎ  কমকতা (চলিত দািয় ), য়াডা া। 
জলা মৎ  কমকতা 

নরিসংদী। 
14.  জনাব শংকর চ  হাওলাদার 

জলা মৎ  কমকতা (চলিত দািয় ), িঝনাইদহ 
জলা মৎ  কমকতা 

িঝনাইদহ। 
15.  জনাব মাঃ ইকবাল হা ন 

সহকারী পিরচালক, সা ি ক মৎ  দ র,  
আ াবাদ, চ াম। 

জলা মৎ  কমকতা,  
ক বাজার। 

16.  জনাব মাঃ আির র রহমান তরফদার 
ক  পিরচালক ( ষেণ) 
জেলেদর িনব ন ও পিরচয়প  দান ক , মৎ  

অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ ক  পিরচালক  

জেলেদর িনব ন ও পিরচয়প  দান ক  
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

17.  জনাব মাহা দ নীর উি ন 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ভরব, িকেশারগ  

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, জামাল র। 

18.  ড. মাঃ মিজ র রহমান 
জলা মৎ  কমকতা (চলিত দািয় ), িকেশারগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িকেশারগ । 

19.  জনাব মাহা দ নজ ল ইসলাম 
ক  পিরচালক ( ষেণ), রং র িবভােগ মৎ  উ য়ন 
ক  মৎ  অিধদ র, রং র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ  ক  পিরচালক, রং র িবভােগ মৎ  উ য়ন 

ক , মৎ  অিধদ র, রং র। 
20.  জনাব মাঃ মা র রশীদ 

  িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা 
িদনাজ র সদর, িদনাজ র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়,  জয় রহাট। 

21.  জনাব মাঃ শাহজাহান আলী 
মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ কমকতা, মৎ  পিরদশন 
ও মানিনয় ণ দ র, চ াম। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, চ াম। 

22.  জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, জামাল র সদর, 
জামাল র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, া ণবািড়য়া। 

23.  জনাব মাঃ ৎফর রহমান 
 িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ময়মনিসংহ। 

24.  জনাব হীের  চ  সরকার 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ঈ রগ , 
ময়মনিসংহ। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, টা াইল। 

25.  জনাব মাঃ মাশাররফ হােসন 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা ফিরদ র, পাবনা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, প গড়। 

26.  জনাব শা  মাঃ এনা ল হক 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা ল র, ময়মনিসংহ। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, গাজী র। 

27.  জনাব মাঃ ল ইসলাম 
জলা মৎ  কমকতা 

(চলিত দািয় ), ন েকাণা। 
 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়,  ন েকাণা। 

28.  জনাব মাঃ ইউ ফ খান 
সহকারী পিরচালক (িরজাভ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িদনাজ র। 
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নং 

কমকতার নাম, পেদা িত াি র অ বিহত েবর 
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29.  জনাব মাঃ আঃ হা ান 

সহকারী পিরচালক, জলা মৎ  কমকতার দ র পাবনা। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িসরাজগ । 
30.  জনাব এনােয়ত হােসন চৗ রী 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা দিব ার, িম া। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িম া। 
31.  জনাব মাঃ আখতা ল হক 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা ধামরাই, ঢাকা। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, মািনকগ । 
32.  ড. মাঃ িরয়াজ উি ন সরকার 

ক  পিরচালক ( ষেণ), গাপালগ , িকেশারগ  ও 
িসরাজগ  জলায় মৎ  িডে ামা ই উট াপন 
ক , মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ ক  পিরচালক, গাপালগ , িকেশারগ  ও 

িসরাজগ  জলায় মৎ  িডে ামা ই উট াপন ক , 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা। 

33.  জনাব মাঃ জািহদ হােসন 
সহকারী পিরচালক (িরজাভ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, নরিসংদী। 

34.  জনাব কািতক চ  সাহা 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ফিরদ র। 

35.  জনাব এস এম এনা ল হক 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা,নড়াইল সদর, নড়াইল। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, নড়াইল। 

36.  জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম পােটায়ারী 
সহকারী পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডমী, সাভার, 
ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, বিরশাল। 

37.  জনাব শীল চ  ম ল 
  িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা 
মািনকগ  সদর, মািনকগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, পাবনা। 

38.  জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 
ক  পিরচালক ( ষেণ) 
া পািনর িচংিড় চাষ স সারণ ক  (২য় পযায়) 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ ক  পিরচালক  

া পািনর িচংিড় চাষ স সারণ ক  (২য় পযায়), 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা। 

39.  জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা বড়াই াম, নােটার। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, নােটার। 

40.  জনাব নীল চ  ঘাষ 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা ল ী র সদর, 
ল ী র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ফনী। 

41.  জনাব মাঃ জািহদ হােসন 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, নারায়ণগ  সদর, 
নারায়ণগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ীগ । 

42.  জনাব মাহাঃ সাই র রহমান 
সহকারী পিরচালক, 
উপপিরচালেকর কাযালয় 
মৎ  অিধদ র, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, রাজশাহী 

িবভাগ, রাজশাহী। 

43.  জনাব আ স সালাম 
ক  পিরচালক ( ষেণ), িনমগাছী সমাজিভি ক 

মৎ চাষ ক  মৎ  অিধদ র, রায়গ , িসরাজগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ ক  পিরচালক িনমগাছী সমাজিভি ক 

মৎ চাষ ক  মৎ  অিধদ র, রায়গ , িসরাজগ । 
 
 

44.  জনাব রতন দ  
জলা মৎ  কমকতা (িনজ বতেন), রাজবাড়ী। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, রাজবাড়ী। 
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45.  জনাব মাঃ তৗিহ র রহমান 

সহকারী ক  পিরচালক ( ষেণ), ওেয়ট া  
বােয়াডাইভারিস  িরহ ািবিলেটশন ক  মৎ  অিধদ র, 
মৎ  ভবন, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ সহকারী ক  পিরচালক, ওেয়ট া  

বােয়াডাইভারিস  িরহ ািবিলেটশন ক  মৎ  অিধদ র, 
মৎ  ভবন, ঢাকা। 

46.  জনাব মাঃ আ ার উি ন 
উপ-জাতীয় ক  পিরচালক ( ষেণ) বাংলােদশ মিরন 
িফশািরজ ক াপািস  িবি ং ক , মৎ  অিধদ র, 
লনা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার  কাযালয়, িঝনাইদহ। 

47.  জনাব মাঃ মিজ র রহমান 
সহকারী পিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, 
ঢাকা। 

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

 
48.  জনাব মাঃ আখতা ামান 

জলা সম য়কারী ( ষেণ), ইি ে েটড এি কালচারাল  
াডাি িভ  ক  (IAPP), নীলফামারী। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, নওগ  

49.  জনাব মাঃ শাম ল আলম শা  
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা নওগ  সদর, নওগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
উপপিরচালেকর  কাযালয়, মৎ  অিধদ র,  

রং র িবভাগ, রং র । 
50.  জনাব মাঃ মাহেছন আলী 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা ি শাল, ময়মনিসংহ। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, বর না। 
51.  জনাব আ স সা ার াং 

জলা মৎ  কমকতা (িনজ বতেন), ঠা রগ ও। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ঠা রগ ও। 
52.  খঃ মাহ ল হক 

সহকারী পিরচালক ( ষেণ), 
ড াংক াপন ক , (৩য় পযায়), মৎ  অিধদ র, 

মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িসেলট। 

53.  জনাব এস, এম, মিহব উ াহ 
ঊ তন ব ািনক কমকতা 
মৎ  জনন ও িশ ণ ক , রায় র, ল ী র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ল ী র। 

54.  জনাব মাহাঃ আিতয়ার রহমান 
সহকারী পিরচালক ( ষেণ), বাংলােদশ মিরন 
িফশািরজ ক াপািস  িবি ং ক , মৎ  অিধদ র, 
মৎ  ভবন, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ উপ-জাতীয় ক  পিরচালক,  বাংলােদশ মিরন 

িফশািরজ ক াপািস  িবি ং ক , মৎ  অিধদ র, 
মৎ  ভবন, ঢাকা। 

55.  জনাব মাঃ জিজ র রহমান 
সহকারী পিরচালক, 
জলা মৎ  কমকতার দ র, শরীয়ত র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, শরীয়ত র। 

56.  জনাব আিজ ল হক 
  সহকারী পিরচালক,  উপপিরচালেকর কাযালয় 
মৎ  অিধদ র, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
উপপিরচালেকর কাযালয় 

মৎ  অিধদ র, বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 
57.  জনাব নারায়ন চ  দাস 

সহকারী পিরচালক ( ষেণ) 
হ র ফিরদ র মৎ  উ য়ন ক , গাপালগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়,  গাপালগ । 

58.  জনাব মাহা দ ইকবাল হােসন 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িশবালয়, মািনকগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, মা রা। 

59.  বগম শামীম আরা বগম 
সহকারী পিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, 
ঢাকা। 
 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয় , ঢাকা। 
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60.  জনাব নারায়ন চ  ম ল 

 িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা 
বােগরহাট সদর, বােগরহাট। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, বােগরহাট। 

61.  জনাব মাঃ মিন ামান 
  িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা 
টা াইল সদর, টা াইল। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 

হিবগ । 
62.  জনাব মাহাঃ মিজ র রহমান 

ঊ তন ব ািনক কমকতা 
িচংিড়চাষ দশনী খামার, এ ারচর, সাত ীরা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, যেশার। 

63.  জনাব এ, ক, এম, ৎ র রহমান িস ীক 
সহকারী পিরচালক  
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

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

64.  ড. মাহাঃ সাইনার আলম 
সহকারী পিরচালক (িরজাভ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
উপপিরচালেকর কাযালয় 

মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা। 
65.  জনাব আিন র রহমান তা কদার  

জলা সম য়কারী ( ষেণ), ইি ে েটড এি কালচারাল 
াডাি িভ  ক  (IAPP), ঝালকা । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ঝালকা । 

66.  জনাব মাঃ িজ র রহমান 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা শর র, ব ড়া। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ব ড়া। 

67.  জনাব মাঃ তাফাজউ ীন আহেমদ 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, হিবগ  সদর, হিবগ । 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
উপপিরচালেকর কাযালয় 

মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ,  িসেলট। 
68.  ড. মাঃ আফতাব হােসন 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা পলাশবাড়ী, গাইবা া। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

জলা মৎ  কমকতার কাযালয় মাদারী র। 
69.  ড. আলী হ দ ওমর ফা ক 

সহকারী পিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, 
ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ সহকারী পিরচালক,  বাংলােদশ মিরন 

িফশািরজ ক াপািস  িবি ং ক , মৎ  অিধদ র, 
মৎ  ভবন, ঢাকা। 

70.  জনাব মাঃ িমজা র রহমান িছি ক 
সহকারীপিরচালক (িরজাভ)  
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ উপ ধান 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 
71.  বগম সােলহা বগম 

সহকারী পিরচালক (িরজাভ) 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, চ দ র। 

72.  ড. হঃ িনয়াজ উি ন 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা দাস র, নােটার। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, রাজশাহী। 

73.  জনাব মাহাঃ আ ল কালাম আজাদ 
  িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা 
ঠা রগ ও সদর, ঠা রগ ও। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, রং র। 

74.  ড. মাঃ িন ামান 
  িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা 

য়াডা া সদর,  য়াডা া। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, নারায়নগ । 

75.  ড. মাঃ মাহ র রহমান তা কদার 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, িসংড়া, নােটার। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, নীলফামারী । 

76.  জনাব মাঃ সাখাওয়াত হােসন ইঁয়া 
  সহকারী পিরচালক (িরজাভ) 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, মৗলভীবাজার। 
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মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন রমনা, ঢাকা। 

77.  জনাব মাঃ আ র রউফ 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা ব ড়া সদর, ব ড়া। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়,  গাইবা া। 

78.  বগম আেনায়ারা বগম 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা শর র সদর, শর র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, শর র। 

79.  জনাব অমল কাি  রায় 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা তালা, সাত ীরা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয় , লনা। 

80.  জনাব বি ম চ  িব াস 
জলা মৎ  কমকতা 

(চলিত দািয় ), বর না। 

জলা মৎ  কমকতা 
ষেণ উপ ক  পিরচালক 

ইউিনয়ন পযােয় মৎ  চাষ ি  সবা স সারণ 
ক  (২য় পযায়), মৎ  উপপিরচালেকর কাযালয়, 

বিরশাল িবভাগ, বিরশাল। 
81.  জনাব মাঃ আ  মা ম িসি কী 

সহকারী পিরচালক 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ উপ- ক  পিরচালক 

েজ  ােনজেম  ইউিনট, ক  পিরচালেকর কাযালয় 
 ইউিনয়ন পযােয় মৎ চাষ ি , সবা স সারণ 

ক  
 (২য় পযায়), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, 

ঢাকা। 
82.  জনাব আ  হনা মাঃ মা ফা কামাল 

  সহকারী পিরচালক, 
উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ    অিধদ র,  
িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ উপ ক  পিরচালক 

ইউিনয়ন পযােয় মৎ চাষ ি , সবা স সারণ 
ক  

(২য় পযায়), মৎ  উপপিরচালেকর কাযালয়, 
মৎ  অিধদ র, িসেলট িবভাগ, িসেলট। 

83.  জনাব মাহা দ হািব র রহমান 
সহকারী পিরচালক ( ষেণ), 
BEST ক  
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ উপ ক  পিরচালক, েজ  ােনজেম  ইউিনট, 

ক  পিরচালেকর কাযালয়  
ইউিনয়ন পযােয় মৎ চাষ ি , সবা স সারণ 

ক  
(২য় পযায়), মৎ  অিধদ র, ঢাকা। 

84.  জনাব মাহাঃ আতাউর রহমান খ ন 
সহকারী ক  পিরচালক ( ষেণ), রং র িবভােগ মৎ  
উ য়ন ক , মৎ  অিধদ র, রং র। 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক 
ষেণ উপ ক  পিরচালক 

ইউিনয়ন পযােয় মৎ চাষ ি  
সবা স সারণ ক   (২য় পযায়), মৎ  

উপপিরচালেকর কাযালয়, রং র িবভাগ, রং র। 
85.  সয়দ মাঃ আলমগীর 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, করানীগ , ঢাকা। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

ষেণ উপ- ক  পিরচালক, ইউিনয়ন পযােয় মৎ চাষ 
ি  সবা স সারণ ক   

(২য় পযায়), মৎ  উপপিরচালেকর কাযালয়, ঢাকা িবভাগ, 
ঢাকা। 

 
86.  জনাব এ ক এম শরী ল আলম িসি কী 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা লাকসাম, িম া। 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক 

ষেণ উপ- ক  পিরচালক, ইউিনয়ন পযােয় মৎ চাষ 
ি  সবা স সারণ ক  (২য় পযায়), মৎ  

উপপিরচালেকর কাযালয়, চ াম িবভাগ, িম া। 
 



িমক 
নং 

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

পদায়ন/বদলী ত  পদ ও কম ল 
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87.  জনাব কাস সরকার 

সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, বােগরহাট 

ষেণ উপ- ক  পিরচালক, ইউিনয়ন পযােয় 
মৎ চাষ ি  সবা স সারণ ক  (২য় পযায়), 
মৎ  উপপিরচালেকর কাযালয়, লনা িবভাগ, লনা। 

88.  জনাব মাঃ ল আিমন 
সহকারী পিরচালক 
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, চ পাইনবাবগ । 

ষেণ উপ- ক  পিরচালক, ইউিনয়ন পযােয় 
মৎ চাষ ি  সবা স সারণ ক  (২য় পযায়), 
মৎ  উপপিরচালেকর কাযালয়, রাজশাহী িবভাগ, 

রাজশাহী। 
 

৮৯. জনাব মাঃ কদর আহমদ 
মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ কমকতা 
উপপিরচালেকর কাযালয় 
মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ দ র, চ াম। 

ষেণ সহকারী পিরচালক 
মিরন িফসািরজ ক াপািস  িবি ং ক  

উপ-জাতীয় ক  পিরচালেকর দ র, চ াম। 

 

 
০২। ষেণ কমরত কমকতাগণ ল (পেদা িত) পেদ মৎ  অিধদ ের যাগদান কের পদায়ন ত ষণ পেদ যাগদান 

করেবন। 
০৩।| উে , িমক নং-৩ এ বিণত কমকতার ষণ আেদশ বািতল বক পদায়ন আেদশ ০১/০৭/২০১৫ তািরখ হেত 

কাযকর হেয়েছ মেম গ  হেব এবং িমক নং ১২ এ বিণত কমকতার পদায়ন আেদশ ১৮/০৮/২০১৫ তািরেখ 
কাযকর হেব।   

 

০৪। িমক নং- ৪ এ বিণত কমকতা িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব ক  কমকতা (িফসািরজ), দি ণ-পি মা লীয় সমি ত 
পািনস দ পিরক না ও ব াপনা ক , পািনস দ ম ণালয়-এর দািয়  পালন করেবন। 

০৫। িমক নং- ১৭, ১৮, ২৫, ২৭ ৪৪, ৫০, ৫১, ৫৩,৬০,৬৮ এ বিণত কমকতা িনজ িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব - - 
জলার জলা মৎ  কমকতার দািয়  পালন করেবন।  

০৬। িমক নং- ২১ এ বিণত কমকতা িনজ দািয়ে র অিতির  িহেসেব উপপিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ র, 
চ ামেক  সহেযািগতা  করেবন। 

০৭। িমক নং-২৮ এ বিণত কমকতা  মৎ  অিধদ র, ঢাকায় সং  থেক িসে ম এনািল  িহেসেব আই  শাখার  দািয়  
পালন করেবন এবং িমক নং-৫২ এ বিণত কমকতা  মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবেন সামিয়কভােব  সং  থেক িনজ দািয়ে র 
অিতির  িহসােব জাতীয় িষ ি  ক  এর অসমা  কাজ সমা করেণ এবং ২য় পযােয়র ক  ণয়েনর কাজ স াদেন 
সহায়তা দান  করেবন। 

০৮। িমক নং-৫৫ এ বিণত কমকতা  মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবেন সামিয়কভােব সং  থেক িনজ দািয়ে র অিতির  িহসােব 
ফাকাল পেয়  (অিডট) িহেসেব দািয়  পালন করেবন এবং িমক নং-৬৪ এ বিণত কমকতা মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবেন 

সামিয়কভােব সং  থেক িনজ দািয়ে র অিতির  িহসােব IA-IFNSP কে র ফাকাল পেয়  এবং  Blue Gold 
Programm এর ফাকাল পারসন (িফসািরজ) িহসােব  দািয়  পালন করেবন। 

০৯। িমক নং-৪৬, ৪৮,৫৭, ৬৫-এ বিণত কমকতার ষণােদশ এত ারা বািতল করা হেলা। 
 

১০। পদায়ন/বদলী ত কমকতাগেণর ন ন কম েল যাগদান আগামী ০৫/০৮/২০১৫ তািরখ হেত কাযকর হেব।  
১১। জন ােথ এ আেদশ জাির করা হেলা।  
 
 
 

    রা পিতর আেদশ েম 

     

                ( মাঃ সিফ ল ইসলাম) 
              উপসিচব 

                                                                                                             টিলঃ ৯৫৭৭২৬২ 
 



 
 
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলাঃ 
 
১। মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 
২। মাননীয় ম ীর  একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। উপ-পিরচালক, বাংলােদশ সরকারী ণালয়, তজগ ও, ঢাকা ( গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর  অ েরাধসহ)। 
৫। ওেয়ব এডিমিনে টর, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
৬। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
৭। ধান িহসাব র ণ কমকতা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, এিজিব ভবন, স ন বািগচা, ঢাকা। 
৮। িবভাগীয় িহসাব িনয় ক.............................................................................................................। 
৯।      জনাব.................................................................................................................................. । 
১০। অিতঃসিচব (মৎ ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়। 
১১।  অিফস কিপ/গাড কিপ। 
 
 
 

                                                                                                         
              ( মাঃ সিফ ল ইসলাম) 

              উপসিচব 
                                                                                                               টিলঃ ৯৫৭৭২৬২ 
 


