
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মৎ  অিধদ র, বাংলােদশ 
মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা 

কল াণ শাখা 
www.fisheries.gov.bd

ন র ৩৩.০২.০০০০.১২৮.০৩.০০২.১৮.১২৪ তািরখ 
২৬ িডেস র ২০১৯

১১ পৗষ ১৪২৬

িবষয়ঃ মৎ  অিধদ েরর কমকতা/কমচারীেদর তথ  রণ সে

উপেরা  িবষেয় দৃি  আকষণ পূবক মৎ  অিধদ ের কমরত সকল কমকতা/কমচারীর  তথ ািদ িনে র ছক
মাতােবক ১৪/০১/২০২০ তািরেখর মেধ   রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
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১। িতেবদেনর সফট কিপ ওয়াড ফাইেল (িনেকাশ ট) এবং া রপূবক িপিডএফ ফাইেল
kollanofficer@fisheries.gov.bd মইেল অথবা ইনিথেত (কল াণ শাখায় অ িলিপসহ) রণ করেত হেব।
হাডকিপ রেণর েয়াজন নই।
২। সকল িবভাগীয় অিফস কতকৃ তার অিধন  দ রসমেূহর িতেবদন একীভূত কের রণ করেত হেব।
জলা/উপেজলা মৎ  দ র ও খামার হেত উ  মইেল বা অিধদ ের আলাদা িতেবদন রেণর েয়াজন নই।

অ া  দ েরর িতেবদন সরাসির উে িখত মইেল রণ করেত হেব। মৎ  অিধদ েরর সকল শাখার
িতেবদন শাখা ধােনর া ের সরাসির উ  মইেল রণ করেত হেব। 

২৬-১২-২০১৯

কাজী শামস আফেরাজ
মহাপিরচালক

ফান: ৯৫৬২৮৬১
ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩

ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডমী, মৎ  িশ ণ একােডমী, সাভার, ঢাকা
২) পিরচালক, সামিু ক মৎ  দ র, আ াবাদ, চ াম

১



৩) ক  পিরচালক , বাওর মৎ  উ য়ন ক  (রাজ ), একরামপরু, যেশার
৪) ি ি পাল , মৎ  িডে ামা ইনি িটউট, চঁাদপরু/ গাপালগ / িসরাজগ / িকেশারগ
৫) ত াবধায়ক েকৗশলী, ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র, মৎ  অিধদ র
৬) আ িলক মৎ  কমকতা, িচংিড় চাষ স সারণ, কািলগ , সাত ীরা/ক বাজার
৭) িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  কমকতা (সকল), ----------------------------
৮) খামার ব ব াপক (সকল) , মৎ বীজ উৎপাদন খামার, -----------------
৯) অিতির  মহাপিরচালক/পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরদশণ ও
মানিনয় ণ)/ ধান ব ািনক কমকতা (পিরক না ও জিরপ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
১০) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
১১) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ চ াম িবভাগ,

িম া/ খলুনা িবভাগ, খলুনা/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট িবভাগ, িসেলট/ ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ/ রংপরু িবভাগ, রংপরু।
১২) অধ , মৎ  িশ ণ ইনি িটউট, চঁাদপরু।
১৩) উপপিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ, ঢাকা/চ াম/খলুনা।
১৪) কায়ািলিট অ া ের  ম ােনজার, কায়ািলিট কে াল ল াবেরটির, ঢাকা/চ াম/খলুনা
১৫) ধান ব ািনক কমকতা, সামিু ক মৎ  জিরপ ব ব াপনা ইউিনট, আ াবাদ, চ াম।
১৬) ক  পিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা
১৭) জলা মৎ  কমকতা/উপ ধান, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
১৮) জলা মৎ  কমকতা (সকল)
১৯) অধ , মৎ  িশ ণ ও স সারণ ক , ফিরদপরু।
২০) সহকারী পিরচালক/ ধান মৎ  স সারণ কমকতা/ঊ তন ব ািনক কমকতা, মৎ  অিধদ র,
মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
২১) া ামার (আইিসিট শাখা), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (আেদশিট ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
২২) উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ)/গেবষণা কমকতা/মৎ  স সারণ কমকতা/ ব ািনক
কমকতা/পিরসংখ ান কমকতা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
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