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২ বশাখ ১৪২৬

িবষয়: ২০১৯২০১৯--২০২০  ওও  ২০২০২০২০--২১২১  অথবছেরঅথবছের  অবসরঅবসর  উ রউ র  ছুিটছুিট ( (িপআরএলিপআরএল) ) এএ  গমনকারীগমনকারী
কমকতাকমকতা//কমচারীরকমচারীর  তথতথ   রণরণ  সেসে ।।

সূ : অথ ম ণালেয়র প  নং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৩.১৬-১৪১, তািরখ- ২০/১২/২০১৬ ি ঃ
উপেরা  িবষয় ও সেূ র ি েত ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ বছের মৎ  অিধদ েরর য সকল
কমকতা/কমচারী অবসর উ র ছিুটেত (িপআরএল) যােবন তােদর নােমর তািলকা ও িবিভ  তথ ািদ সংযু  ছক
মাতােবক পূরণপূবক প  জািরর ১০ (দশ) কম িদবেসর মেধ  সফট কিপ ওয়াড ফেম (িনকশ ট, ট সাইজ

১২) ই- মইেল (kollanofficerdof@gmail.com) এবং হাড কিপ কল াণ কমকতা, ম নং-৫০৬, মৎ
অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০, মাবাইল-০১৮১৬৭১২৬২২ িঠকানায় রেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা। দ রসমহূেক তার অধীন  দ রসমহূ হেত তথ  সং হপূবক একীভুত িতেবদন রেণর
অ েরাধ করা হেলা। 

১৫-৪-২০১৯

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মৎ  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক/পিরচালক (অভ রীণ 
মৎ )/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরক না 
ও জিরপ/মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ), মৎ  
অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা
৩) পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডিম, সাভার, 
ঢাকা/পিরচালক (সামিু ক), সামিু ক মৎ  দ র, 
আ াবাদ, চ াম
৪) উপপিরচালক ( শাসন)/(িফ  সািভস)/(মৎ  
চাষ)/(অথ ও পিরক না)/(িচংিড়)/(িরজাভ), মৎ  
অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা
৫) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, 
ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ চ াম িবভাগ, 

িম া/ খুলনা িবভাগ, খুলনা/ বিরশাল িবভাগ, 
বিরশাল/ িসেলট িবভাগ, িসেলট/ ময়মনিসংহ িবভাগ, 
ময়মনিসংহ/ রংপুর িবভাগ, রংপুর।
৬) ক  পিরচালক/জাতীয় ক  
পিরচালক/পিরচালক/কমসিূচ সম য়কারী , মৎ  

মাঃ রমজান আলী
উপপিরচালক

ফান: ৯৫৬৯৩৫৫
ফ া : ৯৫৬৭২১৭

ইেমইল: ramjandof@gmail.com

১



অিধদ র, -----
৭) ক  পিরচালক, বাওর মৎ  উ য়ন ক  
(রাজ ), যেশার
৮) ত াবধায়ক েকৗশলী, ত াবধায়ক েকৗশলীর 
দ র, মৎ  অিধদ র
৯) অধ , মৎ  িশ ণ ইনি িটউট, চাঁদপুর
১০) অধ , মৎ  িডে ামা ইনি িটউট, 
চাঁদপুর/ গাপালগ /িকেশারগ /িসরাজগ
১১) ধান ব ািনক কমকতা, সামিু ক মৎ  জিরপ 
ব ব াপনা ইউিনট, আ াবাদ, চ াম
১২) অধ , মৎ  িশ ণ ও স সারণ ক , 
পূবগ াবদী, ফিরদপুর
১৩) আ িলক মৎ  কমকতা, িচংিড় চাষ স সারণ, 
কািলগ , সাত ীরা/ক বাজার
১৪) পা ামার, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, 
মৎ  ভবন, ঢাকা (প িট ওেয়বসাইেট কােশর 
অ েরাধসহ)
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মহুা দ মিন ল ইসলাম 
কল াণ কমকতা
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