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ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.৪৭ তািরখ: 
১৬ ম ২০২০

২ জ  ১৪২৭

অিফস আেদশ

দেশ কেরানা ভাইরাস া ভাব জিনত পিরি িতেত মৎ , পাি  ও ডইির খােতর নানািবধ সংকট মাকােবলা
এবং ািণজ আিমষ সরবরাহ সচল রাখার লে  মাছ, মাংস, ধ, িডমসহ পাি , প  ও মৎ  খাদ /িবিভ
উপকরণ, উৎপাদন, পিরবহন এবং িবপণেন উ তু সম া সমাধােন মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র
১৬/০৫/২০২০ ি . তািরেখর ৩৩.০১.০০০০.১১৮.২৪.৫৩০.১৮.২৯৭ (সংলাগ-০১) ারেকর আেলােক মৎ
অিধদ েরর ০৩/০৪/২০২০ ি . তািরেখর ৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৪.৭২০.৮৬-৩৪৫, ০৮-০৪-২০২০ ি .
তািরেখর ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.১৫ সংখ ক, ১৩-০৪-২০২০ ি . তািরেখর
৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.২০, ২৪-০৪-২০২০ ি . তািরেখর ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.৩২
সংখ ক এবং ০৬-০৫-২০২০ ি . তািরেখর ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.৩৮ সংখ ক অিফস আেদেশর
অ বিৃ েম ১৭ ম, ২০২০ হেত ২৭ ম, ২০২০ পয  সা ািহক ও সাধারণ ছিুটর িদেন ম ণালয় এবং এর
অধীন  দ র/সং া, মাঠ পযােয়র অিফস এবং মৎ  ও ািণস দ স েরর িবিভ  এ ােসািসেয়শেনর সােথ
সম য়, উ তু পিরি িত/সংকট মাকােবলার ােথ েয়াজেন সরকােরর সংি  অ া  দ র/সং ার সােথ
যাগােযাগপূবক েয়াজনীয় ব ব া হণ এবং া  তথ  উ তন কতপৃ েক অবিহতকরেণর জ  মৎ

অিধদ েরর িন বিণত কমকতাগণেক নােমর পাে  বিণত তািরেখ মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র কে াল ম
(ভবন নং-০১,ক  নং-৪০৮, ফামেগইট, ঢাকা-১২১৫) ত উপি ত থেক দািয়  পালেনর জ  িনেদশ দান করা
হেলা।

তািরখ দািয় া  কমকতার নাম ও পদবী মাবাইল নং
১৭/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব সাম ামান মা ম
 উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ),মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৬৭০-৫৬৭৩০৬

১৮/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব মা: জাহা ীর আলম, ষেণ সহকারী পিরচালক, জলাশয় 
সং ােরর মাধ েম মৎ  উৎপাদন বিৃ  ক , মৎ  অিধদ র, মৎ  

ভবন, ঢাকা
০১৭১৫-৮৪৫৩২৮

১৯/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব মাঃ জুবায় ল আলম, সহকারী পিরচালক (িরজাভ), মৎ  
অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৭১২-০১৬৬৩০

২০/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব দবাশীষ দাস, ভা ডার ও সং হ কমকতা, মৎ  অিধদ র, মৎ  
ভবন, ঢাকা

০১৯১৩-২০০৫১১

২১/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব মিনষ মার ম ডল
 ষেণ উপ ক  পিরচালক Sustainable Coastal and Marine 
Fisheries (SCMF) ক , মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, 

ঢাকা

০১৭১৫৩৪৬৮২৯

২২/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব মা: আব া আল হাসান, ষেণ সহকারী ক  পিরচালক, 
Sustainable Coastal and Marine Fisheries (SCMF) ক , 

মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
০১৯১৩৪৪৪০০২
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২৩/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব মাঃ মকেছ র রহমান
সহকারী পিরচালক, াশনাল এি কালচারাল টকেনালিজ া াম- 

ফজII েজ  (এনএিটিপ-২), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৭৪৮-৩৮৫৬৪৭

২৪/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব সমীর মার সরকার, সহকারী পিরচালক (সংযু  মৎ  অিধদ র, 
মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা)

০১৭১৭-৩৪০৪৫০

২৫/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব ত য় মার দাশ, উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ), মৎ  
অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা

০১৭৭৭৯৫৮৪৪০

২৬/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব উ ল মার রায়, উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ)
 মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।

০১৭৩১-৪৫২৬৫৭

২৭/০৫/২০২০ 
ি .

জনাব সি ত বাৈড়, উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) (িনজ বতেন), 
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।

০১৭১১-১৭৩৬৩৭

২। দািয় া  কমকতাগণ তােদর নােমর পাে  বিণত তািরেখ ৯.০০ টা থেক িবকাল ৩.৩০ টা পয  উপি ত
থেক দািয়  পালন করেবন।

 
 ৩। ডাঃ মাঃ জিসম উি ন, সহকারী পিরচালক (এ আই) ািণস দ অিধদ র, ঢাকা মাবাইল
নং-০১৭৯৩৯৭২৯৯১ কে াল েমর কােজ সািবক সহেযািগত করেবন।
 
 ৪। দািয় া  কমকতাগণ IEDCR কতকৃ দ  িনেদশনা মাতােবক িনজ িনজ র া হণ করেবন।
 
 ৫। জনাব মাঃ মা দ হােসন, গাড়ীচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা ( গাড়ী নং-নওগঁা-
ঠ-১১-০০০৩, মাবাইল নং-০১৭২৬-৪৪৬০৯৫), দািয় া  কমকতাগণেক িতিদন কে াল েমর দািয়
পালেন আসা ও যাওয়ার কােজ সহেযািগতা দান করেবন।
 
 ৬। কে াল েমর টিলেফান নং-০২-৯১২২৫৫৭)
 
 ৭। জন ােথ জািরকতৃ এ আেদশ অিবলে  কাযকর হেব।
 
  

১৬-৫-২০২০
কাজী শামস আফেরাজ

মহাপিরচালক
ফান: ৯৫৬২৮৬১

ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩
ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

ারক ন র:
৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.৪৭/১(১১)

তািরখ: ২ জ  ১৪২৭
১৬ ম ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার িভি েত ণীত নয়) 
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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) অিতির  মহাপিরচালক/ পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/ পিরচালক (িরজাভ)/মৎ  অিধদ র, মৎ
ভবন, ঢাকা/পিরচালক(সামিু ক), সামিু 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 )।
৩) 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/ খলুনা িবভাগ, খলুনা/ চ াম িবভাগ, িম া/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট িবভাগ,
িসেলট/ রংপরু িবভাগ, রংপরু/ ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ/ মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ, ঢাকা/
খলুনা/ চ াম/ অধ , ..................................., / কায়ািলিট অ া ের  ম ােনজার, কায়ািলিট
কে াল ল াব, মৎ  পিরদশন ও মানিনয়
৪) ক  পিরচালক/জাতীয় ক  পিরচালক/পিরচালক, …………………..।
৫) সিচেবর একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
৬) জলা মৎ  কমকতা, ……………/ আ িলক মৎ  কমকতা/িসিনয়র সহকারী পিরচালক,
………….।
৭) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ------------------------/সহকারী পিরচালক/অধ / িনবাহী

েকৗশলী/িফশািরজ কায়াের টাইন অিফসার/বাঁওড় ম ােনজার, -------------------।
৮) া ামার, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (বিণত িবষয়িট ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)
৯) উপেজলা মৎ  কমকতা/খামার ব ব াপক/ াচাির কমকতা/মৎ  স সারণ কমকতা/পিরদশক/
মাইে াবােয়ালিজ / মৎ  কমকতা/বােয়ােকিম /লাইে িরয়ান//সহকারী েকৗশলী, --------------------
----
১০) অ  অিধদ েরর ক াশ/িহসাব/ সবা ও সরবরাহ/ িশ ণ/ শাসন-১/ শাসন-২/ সম য়/
পিরক না/স সারণ/ মৎ চাষ/সামিু ক/ েকৗশল/ িচংিড়/ অিডট/ বােজট/ ডািসয়ার/আইিসিট/মান
িনয় ণ/জলমহাল/বা বায়ন/ কল ান শাখা।
১১) জনাব, -------------------------------------------------------------------------------------।

১৬-৫-২০২০
এস. এম. আবলু বাসার 

সহকারী পিরচালক
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