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ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৪.০১.০০২.১৮.৪ তািরখ: 
১৭ এি ল ২০২০

৪ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: া করা কর   সনদসনদ  দােনদােন  মতা ামতা া   কমকতারকমকতার  মতামতা  দানদান  সেসে ।।
সূ : ১। উপ-পিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ র, খলুনা এর প  নং

৩৩.০২.০০০০.৩১৩.২৬.৬৭৩.১০-৩১৮, তািরখ: ১৩-০৪-২০২০ি .।
২। জলা মৎ  কমকতা, যেশার এর প  নং ৩৩.০২.৪১০০.৪০০.২৫.০০২.১৫-২৩৬, তািরখ:
১৩-০৪-২০২০ি .।
৩। িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, শাশা, যেশার-এর প  নং
৩৩.০২.৪১৯০.৫০১.৩৬.০০১.১২.৮৩, তািরখ: ১৯-০৩-২০২০ি ঃ।

উপযু  িবষয় ও সেূ র ি েত যেশার জলার শাশা উপেজলা  বনােপাল ল ব র-এর মাধ েম বাংলােদশ
হেত ভারেত র ািনতব  মােছর ( কবলমা  বরফািয়ত মােছর) া কর  সনদ দােনর দািয়  পালেনর িনিম
মৎ  ও মৎ পণ  (পিরদশন ও মানিনয় ণ) িবিধমালা ১৯৯৭ (২০০৮ সােল সংেশািধত)-এর িবিধ ৩-এ দ

মতা বেল একই িবিধমালার িবিধ ১১-এর উপ-িবিধ (৩)-এর দািয়  পালেনর িনিম  িনে  বিণত কমকতাগণেক
মা সাের ‘ মতা া  কমকতা’-এর মতা দান করা হেলা। 
িমকিমক  নংনং কমকতারকমকতার  নামনাম  ওও  পদবীপদবী কম লকম ল

০১. জনাব মাঃ আবলু হাসান
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার দ র, শাশা, 
যেশার। 

০২. জনাব মাঃ আস-ওয়া ল আলম
পিরদশক

মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ ক , বনােপাল, 
শাশা, যেশার।

এ আেদশ ১৬-০৪-২০২০ি ঃ থেক পরবতী ০৩ (িতন) মােসর জ  কাযকরী থাকেব।

১৭-৪-২০২০

িবতরণ :
১) উপ-পিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ, ৩ 
জিলল সরিণ, বয়রা, খুলনা।
২) জনাব মাঃ আবলু হাসান, িসিনয়র উপেজলা 
মৎ  কমকতা, শাশা, যেশার।
৩) জনাব মাঃ আস-ওয়া ল আলম, পিরদশক, 
বনােপাল, শাশা, যেশার।

কাজী শামস আফেরাজ
মহাপিরচালক (চ.দা)

ফান: ৯৫৬২৮৬১
ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩

ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd
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ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৪.০১.০০২.১৮.৪/১(৬) তািরখ: ৪ বশাখ ১৪২৭
১৭ এি ল ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার িভি েত নয়): 
১) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২) উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর দ র, মৎ  অিধদ র, খলুনা িবভাগ, খলুনা।
৩) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, যেশার।
৪) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। প িট
মৎ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,শাশা,যেশার।
৬) উপ-কিমশনার, কা মস এ ড এ সাইজ, বনােপাল ল ব র, শাশা, যেশার।

১৭-৪-২০২০
ড. মাঃ মায়নু কিবর খান 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

২


