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৩ াবণ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
 
কেরানা ভাইরাস া ভাব জিনত পিরি িতেত মৎ  খােতর নানািবধ সংকট মাকােবলা এবং ািণজ আিমষ সরবরাহ
সচল রাখার লে  মাছ ও মৎ  খা /িবিভ  উপকরণ উৎপাদন, পিরবহন, িবপণন এবং মৎ  সং া  উ ুত সম া
সমাধােন মৎ  অিধদ েরর ধান কাযালেয় কে াল ম গঠন করা হেয়েছ। ২৩ লাই ২০২১ হেত পরবত  িনেদশ না
দয়া পয  সা ািহক/ সাধারণ র িদেন সািবক কাযাবলী/ চলাচেল িবিধ িনেষধ এর সময় অধীন  দ র/মাঠ পযােয়র
অিফস এবং মৎ  স েরর িবিভ  এ ােসািসেয়শেনর সােথ যাগােযাগ বক েয়াজনীয় ব া হণ এবং া  ত
িনধািরত ছেক উ তন ক প েক অবিহতকরেণর জ  মৎ  অিধদ েরর দািয়  া  কমকতাগণেক উ  কে াল েমর
দািয়  পালেনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা যেত পাের।

দািয় া  কমকতাগণ তােদর নােমর পােশ বিণত তািরেখ কে াল েমর সদ  িহসােব ভা য়াল প িতেত দািয়  পালন
করেবন। উে  য, সরকার হা দ রিফ ল আলম, জলা মৎ  কমকতা (িরজাভ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন,
রমনা, ঢাকা (০১৯৮১২৩২৬৬১) কে াল েমর সম য়ক িহেসেব দািয়  পালন করেবন।

তািরখ কমকতার নাম, পদবী ও বতমান কম ল মাবাইল ন র
২৩/০৭/২০২১ জনাব সমীর মার সরকার, 

ক  পিরচালক, 
Community based Climate Resillient Fisheries and 

Aquaculture Development in Bangladesh
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৭১৭৩৪০৪৫০

২৪/০৭/২০২১ জনাব তাপসী মিরয়ম বগম,
ষেণ িহসাবর ণ কমকতা, 

Sustainable Coastal and Marine Fisheries (SCMF) ক ,
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা

০১৭১১১৯১৩৯৫

২৫/০৭/২০২১ বগম ওয়ােরসা চৗ রী, 
ষেণ উপ সহকারী পিরচালক, 

ইউিনয়ন পযােয় মৎ চাষ ি  সবা স সারণ ক  (২য় পযায়), মৎ  অিধদ র, মৎ  
ভবন, ঢাকা

০১৭১২২২৭১১১

২৬/০৭/২০২১ জনাব মাসাঃ শাম ন নাহার, 
গেবষণা কমকতা, 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৭১৬৪১৬২৯০

২৭/০৭/২০২১ বগম আফসা র,
ব ািনক কমকতা, 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৫৫২৫৪৭১৯৭
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২৮/০৭/২০২১ জনাব সালমা র-ই-ইসলামী, 
সহকারী পিরচালক, 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৭১৯৩৭৯০২৬

২৯/০৭/২০২১ জনাব িশলা রায়, 
ষেণ সহকারী পিরচালক,

াশনাল এি কালচার টকেনালিজ া াম ফজ-২ ক , মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, 
ঢাকা

০১৯৫৯৭৯৩০৯৬

৩০/০৭/২০২১ জনাব বানা ফরেদৗসী, 
সহকারী পিরচালক, 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।

০১৭১১১২০৯৫২৪

৩১/০৭/২০২১ মাছাঃ ছালমা আ ার, 
সহকারী পিরচালক, 

জলা মৎ  কমকতার দ র, পাবনা সং  মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৭১১১৪২০১০

০১/০৮/২০২১ জনাব আকিলমা আ ার,
সহকারী পিরচালক, 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা 

০১৬৮৫৭৫৬০২৮

০২/০৮/২০২১ বগম মাসা ত রািশদা আ ার,
ষেণ সহকারী ক  পিরচালক, Sustainable Coastal and Marine 

Fisheries (SCMF) ক , মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা

০১৭১৬৩২৭৮২৭

০৩/০৮/২০২১ জনাব মাহা দ কাম ামান, 
সহকারী পিরচালক (িরজাভ),

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৮১৬৯৪১৫০৪

০৪/০৮/২০২১ জনাব উ ল মার রায়
উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ)

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা

০১৮৫৭০৬৯৮৯৯

০৫/০৮/২০২১ বগম কাম াহার, 
পিরসং ান কমকতা, 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা

০১৯৩০২১৭২৬২

 
২।             পরবত  িনেদশ না দয়া পয  বিণত িসিডউল মাতােবক কে াল েমর কায ম চলমান থাকেব।

১৮-৭-২০২১
মাহাঃ আিতয়ার রহমান

উপপিরচালক
ফান: ৯৫৬৯৩৫৫
ফ া : ৯৫৬৭২১৭

ইেমইল:
ddadmin@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.৮৫/১(১২) তািরখ: ৩ াবণ ১৪২৮
১৮ লাই ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
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১) মাননীয় ম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ী
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, , ঢাকা (সদয় অবগিতর জ )।
৩) অিতির  মহাপিরচালক/ (অভ রীণ মৎ )/ পিরচালক (িরজাভ)/মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন,
ঢাকা/পিরচালক(সা ি ক), সা ি ক মৎ  অিধদ র, আ াবাদ, চ াম/ পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডমী, সাভার,
ঢাকা/ ধান ব ািনক কমকতা, মৎ  পিরক না ও জিরপ/মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন,,
ঢাকা (সদয় অবগিতর জ )।
৪) উপপিরচালক শাসন/িফ  সািভস/মৎ চাষ/অথ ও পিরক না/িচংিড়)/(িরজাভ),মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা,
ঢাকা/উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ লনা িবভাগ, লনা/ চ াম
িবভাগ, িম া/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট িবভাগ, িসেলট/ রং র িবভাগ, রং র/ ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ/ মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ, ঢাকা/ লনা/ চ াম/ অ , মৎ  িশ ণ ইনি উট, াদ র/
কায়ািল  অ া ের  ােনজার, কায়ািল  কে াল াব, মৎ  পিরদশন ও মানিনয়
৫) ক  পিরচালক/জাতীয় ক  পিরচালক/ পিরচালক…………………..।
৬) সিচেবর একা  সিচব, মৎ ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
৭) জলা মৎ  কমকতা, ……………/উপ- ধান/আ িলক মৎ  কমকতা/িসিনয়র সহকারী
পিরচালক.......................।
৮) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ------------------------/সহকারী পিরচালক/অ / িনবাহী েকৗশলী ---------
৯) া ামার, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (বিণত িবষয়  ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
১০) উপেজলা মৎ  কমকতা/খামার ব াপক/হ াচাির কমকতা/মৎ  স সারণ কমকতা/পিরদশক/
মাইে াবােয়ালিজ / মৎ  কমকতা/বােয়ােকিম /লাইে িরয়ান//সহকারী েকৗশলী------------------------
১১) অ  অিধদ েরর ক াশ/িহসাব/ সবা ও সরবরাহ/ িশ ণ/ শাসন-১/ শাসন-২/ সম য়/ পিরক না/স সারণ/
মৎ চাষ/সা ি ক/ েকৗশল/িচংিড়/ অিডট/ বােজট/ ডািসয়ার/আইিস /মান িনয় ণ/জলমহাল/বা বায়ন শাখা।
১২) জনাব----------------------------------------------------------------------------------------------------------।

১৮-৭-২০২১
এস. এম. আ ল বাসার

সহকারী পিরচালক
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