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২৭ জলুাই ২০২০

১২ াবণ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

মৎ  অিধদ েরর িন বিণত কমকতােক তাঁর নােমর পাে  বিণত পদ এবং কম েল বদলী ও পদ  করা হেলা।

ঃঃ  নংনং কমকতারকমকতার  নামনাম, বতমানবতমান  পদপদ  
ওও  কম লকম ল

বদলীকতৃবদলীকতৃ  পদপদ  ওও  
কম লকম ল

ম বম ব
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১ জনাব রিজৎ পািরয়াল

 উপ-সহকারী পিরচালক, 
জলা মৎ  কমকতার 
দ র, ক বাজার।

উপেজলা মৎ  
কমকতা, উিখয়া, 

ক বাজার।

বদলীকতৃ কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  
কমকতা, ক বাজার সদর, ক বাজার এর িনকট 
দািয় ভার হ া র করেবন।

২। বদলী া  কমকতা আগামী ০৪/০৮/২০২০ ি . তািরেখর মেধ  বদিলকতৃ কম েল যাগদােনর জ  দািয়
হ া র করেবন। অ থায় পরবতী কাযিদবস হেত িতিন তাৎ িণকভােব অবমু  (Stand Released) মেম
গ  হেবন। এ আেদশ জন ােথ জাির করা হেলা।

২৯-৭-২০২০
কাজী শামস আফেরাজ

মহাপিরচালক
ফান: ৯৫৬২৮৬১

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

ন র:
৩৩.০২.০০০০.১০২.৫১.০১০.১৯.৭৬/১(১০)

তািরখ: ১২ াবণ ১৪২৭
২৭ জলুাই ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক/ পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/পিরচালক (িরজাভ)/ ধান ব ািনক কমকতা
(মৎ  পিরক না ও জিরপ/ মৎ  পিরদ শন ও মান িনয় ণ)/ মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা,
ঢাকা/ পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডিম, সাভার, ঢাকা/পিরচালক (সামু , চ াম।
২) উপপিরচালক, শাসন/অথ ও পিরক না/মৎ চাষ/িচংিড়/িরজাভ/িফ  সািভস, মৎ  অিধদ র,
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মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা/ উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, চ াম িবভাগ, িম া।
৩) উপ-পিরচালক, বাংলােদশ সরকারী মু ণালয়, তজগাঁও, ঢাকা। এ আেদশিট গেজেটর পরবতী
সংখ ায় কােশর অ েরাধ সহ।
৪) জলা মৎ  কমকতা, ক বাজার।
৫) জলা িহসাবর ণ কমকতা, ক বাজার।
৬) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ক বাজার সদর, ক বাজার।
৭) া ামার, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। বদলীর আেদশিট ওেয়ব
সাইেট কােশর অ েরাধসহ।
৮) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, উিখয়া, ক বাজার।
৯) উপেজলা মৎ  কমকতা, উিখয়া, ক বাজার।
১০) সহকারী মৎ  কমকতা, উপেজলা মৎ  কমকতার দ র, উিখয়া, ক বাজার।

২৯-৭-২০২০
এস. এম. আবলু বাসার

সহকারী পিরচালক
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