
1. জাতীয় মৎ  স াহ, ২০১৫ বা বায়ন স িকত জলা ও উপেজলা কিম   
 

জাতীয় মৎ  স াহ বা বায়ন স িকত জলা ও উপেজলা কিম র গঠন িন পঃ 
 

(ক) জলা কিম ঃ ( জ তার িভি েত ণীত নয়) 
 

1.  মাননীয় সংসদ সদ /সংি  িস  কেপােরশেনর মাননীয় ময়র/ পৗরসভার ময়র উপেদ া 
2.  সংি  জলা পিরষেদর শাসক উপেদ া 
3.  জলা শাসক সভাপিত 
4.  িলশ পার সদ  
5.  উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র সদ  
6.  জলা ািণস দ কমকতা সদ  
7.  সরকারী/ বসরকারী কেলেজর িশ ক (১ জন, জলা শাসক ক ক মেনানীত) সদ  
8.  সরকারী/ বসরকারী েলর িশ ক (১ জন, জলা শাসক ক ক মেনানীত) সদ  
9.  উপ-মহা ব াপক, বাংলােদশ িষ াংক সদ  
10.  উপ-পিরচালক, িব.আর.িড.িব সদ  
11.  উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র সদ  
12.  জলা এড েট , বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ সদ  
13.  উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র  সদ  
14.  জলা খা  িনয় ক সদ  
15.  জলা াণ ও নবাসন কমকতা সদ  
16.  সদর উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান সদ  
17.  সদর উপেজলা পিরষেদর ভাইস চয়ার ান সদ  
18.  সদর উপেজলা পিরষেদর ভাইস চয়ার ান (মিহলা) সদ  
19.  সদর উপেজলা িনবাহী অিফসার সদ  
20.  িসিনয়র ত  অিফসার/ জলা ত  অিফসার সদ   
21.  বতার/ িভর আ িলক কমকতা ( েযাজ  ে )  সদ  
22.  বাংলােদশ মৎ  গেবষণা ইনি উট/ িবএফিডিস এর িতিনিধ ( েযাজ  ে ) সদ  
23.  জলা িশ া অিফসার সদ  
24.  জলা াথিমক িশ া অিফসার সদ  
25.  জলা সমবায় কমকতা সদ  
26.  জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সদ  
27.  িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, সদর সদ  
28.  কমা ার,  সংি েজলা ি েযা া সংসদ সদ  
29.  স ােবর সভাপিত/সাধারণ স াদক সদ  
30.  এনিজও িতিনিধ (১ জন, জলা শাসক ক ক মেনানীত) সদ  
31.  জাতীয় মৎ জীবী সিমিতর িতিনিধ  সদ  
32.  বাংলােদশ  মৎ জীবী- জেল সিমিতর িতিনিধ  সদ  
33.  বাংলােদশ জাতীয় মৎ জীবী সমবায় সিমিত িলঃ এর িতিনিধ সদ  
34.  ত মৎ  চাষীেদর িতিনিধ (১ জন, জলা মৎ  কমকতা ক ক মেনানীত) সদ  
35.  জলা মৎ  কমকতা সদ -সিচব 

 
কিম র কাযপিরিধঃ 
১।   জলা পযােয়র জ  অ েমািদত কম িচ বা বায়ন। েয়াজনেবােধ ন ন কম িচ ণয়ন ও বা বায়ন। 
২।   বােজট বরা  অ যায়ী েয়র তদারকী। 
৩।   কিম  েয়াজনেবােধ সদ  কা-অ  করেত পারেব এবং উপ-কিম  গঠন করেত পারেব।  

পিরিশ -ঘ 



(খ) পাবত  জলা কিম ঃ  (রা ামা , খাগড়াছিড় ও বা রবান পাবত  জলার জ ) 
 

1.  মাননীয় চয়ার ান, সংি  পাবত  জলা পিরষদ সভাপিত 
2.  মাননীয় সংসদ সদ  উপেদ া 
3.  জলা শাসেকর িতিনিধ সদ  
4.  িলশ পােরর িতিনিধ সদ  
5.  পাবত  চ াম আ িলক পিরষেদর িতিনিধ সদ  
6.  ধান িনবাহী কমকতা, ানীয় সরকার পিরষদ সদ  
7.  উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র সদ  
8.  জলা ািণস দ কমকতা সদ  
9.  সরকারী/ বসরকারী কেলেজর িশ ক (১ জন, জলা শাসক ক ক মেনানীত) সদ  
10.  সরকারী/ বসরকারী েলর িশ ক (১ জন, জলা শাসক ক ক মেনানীত) সদ  
11.  উপ-মহা ব াপক, বাংলােদশ িষ াংক সদ  
12.  উপ-পিরচালক, িব.আর.িড.িব সদ  
13.  জলা এড েট , বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ সদ  
14.  উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র সদ  
15.  উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ রর  সদ  
16.  জলা খা  িনয় ক সদ  
17.  জলা াণ ও নবাসন কমকতা সদ  
18.  সদর উপেজলা িনবাহী অিফসার সদ  
19.  িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, সদর উপেজলা সদ  
20.  জলা সমবায় কমকতা সদ  
21.  জলা িশ া অিফসার সদ  
22.  জলা াথিমক িশ া অিফসার সদ  
23.  জেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সদ  
24.  িসিনয়র ত  অিফসার/ জলা ত  অিফসার সদ  
25.  বতার/ িভর আ িলক কমকতা ( েযাজ  ে )  সদ  
26.  বাংলােদশ মৎসা গেবষণা ইনি উট/িব এফ িড িস এর িতিনিধ ( েযাজা ে ) সদ  
27.  কমা ার,  সংি  জলা ি েযা া সংসদ সদ  
28.  স াব সভাপিত/সাধারণ স াদক সদ  
29.  এনিজও িতিনিধ (১ জন, জলা শাসক ক ক মেনানীত) সদ  
30.  জাতীয় মৎ জীবী সিমিতর িতিনিধ  সদ  
31.  বাংলােদশ  মৎ জীবী জেল সিমিতর িতিনিধ  সদ  
32.  বাংলােদশ জাতীয় মৎ জীবী সমবায় সিমিত িলঃ এর িতিনিধ সদ  
33.  ত মৎ  চাষীেদর িতিনিধ (১ জন, জলা মৎ  কমকতা ক ক মেনানীত সদ  
34.  জলা মৎ  কমকতা সদ  সিচব 

 
কিম র কাযপিরিধঃ 
১।   জলা পযােয়র জ  অ েমািদত কম িচ বা বায়ন । েয়াজনেবােধ ন ন কম িচ ণয়ন ও বা বায়ন । 
২।   বােজট বরা  অ যায়ী েয়র তদারকী। 
৩।   কিম  েয়াজনেবােধ সদ  কা-অ  করেত পারেব এবং উপ-কিম  গঠন করেত পারেব। 
 
 
 
 



(গ)  উপেজলা কিম ঃ 
 

1.  মাননীয় সংসদ সদ  উপেদ া 
2.  উপেজলা চয়ার ান উপেদ া 
3.  সংি  পৗরসভার ময়র উপেদ া 
4.  ভাইস চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ উপেদ া 
5.  ভাইস চয়ার ান (মিহলা), উপেজলা পিরষদ উপেদ া 
6.  উপেজলা িনবাহী কমকতা সভাপিত 
7.  উপেজলা িষ কমকতা সদ  
8.  উপেজলা ািণস দ কমকতা সদ  
9.  সরকারী/ বসরকারী কেলেজর িশ ক (১ জন, উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক মেনানীত) সদ  
10.  সরকারী/ বসরকারী েলর িশ ক (১ জন, উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক মেনানীত) সদ  
11.  উপেজলা প ী উ য়ন কমকতা সদ  
12.  থানার অিফসার ইন চাজ  সদ  
13.  ােনজার, বাংলােদশ িষ াংক সদ  
14.  খামার ব াপক, মৎ  বীজ উৎপাদন খামার ( েযাজ  ে ) সদ  
15.  উপেজলা িশ া কমকতা সদ  
16.  উপেজলা সমাজেসবা কমকতা সদ  
17.  উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা সদ  
18.  উপেজলা খা  কমকতা সদ  
19.  উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা সদ  
20.  উপেজলা সমবায় কমকতা সদ  
21.  উপেজলা আনসার ও িভিডিপ কমকতা সদ  
22.  কমা ার,  সংি  উপেজলা ি েযা া সংসদ সদ  
23.  এনিজও িতিনিধ (১ জন উপেজলা িনবাহী কমকতা ক ক মেনানীত সদ  
24.  জাতীয় মৎ জীবী সিমিতর িতিনিধ সদ  
25.  বাংলােদশ  মৎ জীবী জেল সিমিতর িতিনিধ  সদ  
26.  বাংলােদশ জাতীয় মৎ জীবী সমবায় সিমিত িলঃ এর িতিনিধ সদ  
27.  ত মৎ চাষীেদর িতিনিধ (১ জন, উপেজলা মৎ  কমকতা ক ক মেনানীত) সদ  
28.  িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  কমকতা সদ -সিচব 

 
কিম র কাযপিরিধঃ 
১।   উপেজলার জ  অ েমািদত কম িচ বা বায়ন। েয়াজনেবােধ ন ন কম িচ ণয়ন ও বা বায়ন । 
২।   বােজট বরা  অ যায়ী েয়র তদারকী। 
৩।   কিম  েয়াজনেবােধ সদ  কা-অ  করেত পারেব এবং উপ-কিম  গঠন করেত পারেব। 
  
 


