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পিরদশ �ণ ও
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৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০০১.১৭ স�সারণ শাখা মৎ�খা� ও প�খা� আইন, ২০১০ বা�বায়ন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০১.০০১.১৭ ক�াণ শাখা অবসর �হণকারীেদর অি�ম তািলকা ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৮.০২.০০১.১৭ ক�াণ শাখা অবসর�হণকারীেদর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০২২.১৭ বা�বায়ন শাখা সাধারন �যাগােযােগর নিথ-৮ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৩.০১১.১৭ িচংিড় শাখা ১০ ও ১১ একেরর িচংিড় �েট িচংিড় চাষ পিরবী�ণ ও

��ায়ন কিম�র কায ��ম সং�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৬.০০১.১৭ সম�য় শাখা মি�পিরষদ িবভাগ (আইন সং�া�) খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৪.১৭ স�সারণ শাখা মৎ� হ�াচাির আইন, ২০১০ ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৬২.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ� উৎপাদন ও স�সারণ �ক�, �সানাগাজী, �ফনী ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০০২.১৭ স�সারণ শাখা World

Fish/InfoFish/USAID/FAO/IUCN/AIN

Project

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৩.০০১.১৭ সম�য় শাখা সং�া �ধানসহ সম�য় সভা এবং অিন�� িবষয় স�হ

িন�ি� সং�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০০১.১৭ পিরক�না শাখা িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় খ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০৩.০০২.১৭ িহসাব শাখা �য় ব�ল িচিকৎসা সাহা� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪০.০০৩.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

INFOFISH, Malayasia ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪০.০০২.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

CFC Project Proposal on Promotion

of Processing

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১২.২২.০০৩.১৭ বা�বায়ন শাখা �গাপালগ�, িকেশারগ� ও িসরাজগ� �জলায় মৎ� িডে�ামা

ইনি��উট �াপন”- শীষ �ক �কে�র অথ � ছাড় সং�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০২.০০২.১৭ ক�াণ শাখা ড. আব�ল কািদর, �কায়ািল� অ�া�ের� �ােনজার এর

�ি�গত নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০১.০০২.১৭ ক�াণ শাখা ড. আব�ল কািদর, �কায়ািল� অ�া�ের� �ােনজার এর

�ি�গত নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১১.০৪.০০১.১৭ �েকৗশল শাখা মৎ� অিধদ�রাধীন ভবন িনম �াণ স�িক�ত নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৪.০০৮.১৭ উপ�ধান

(সা�ি�ক) এর

দ�র

মািসক �িতেবদন সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০২.০০১.১৭ সম�য় শাখা িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ স�েহর কম �কা� স�িক�ত মািসক

�িতেবদন ��রণ �সে�

খ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭ �শাসন-১ শাখা িবিবধ নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০৩.০০১.১৭ িহসাব শাখা সাধারণ িচিকৎসা সাহা� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০২.০০২.১৭ সম�য় শাখা �জলা �শাসক সে�লন-২০১৬ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০১.০০৪.১৭ িচংিড় শাখা �িশ�ণ িবষয়ক �া�/��রীত �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৬.০০২.১৭ সম�য় শাখা সামািজক িনরাপ�া �ব�নী খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৬.০০৩.১৭ সম�য় শাখা সামািজক িনরাপ�া �ব�নী খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা আর. ভী. মীন স�ানী জাহােজর �� সংেশাধন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৩.১৭ স�সারণ শাখা মৎ�খা� ও প�খা� আইন, ২০১০ সংেশাধন ও সংেযাজন

�সংেগ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০১.০০৬.১৭ �শাসন-২ শাখা কম �চারীেদর আিথ �ক সাহা� সং�া� ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২৯.১৭ স�সারণ শাখা িবিভ� �র�ার সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০৮.০০১.১৭ মহাপিরচালেকর

দ�র

িবিবধ নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৬.০০৩.১৭ স�সারণ শাখা P. vannamei গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০২.০০৩.১৭ সম�য় শাখা মািসক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০২.০০৪.১৭ সম�য় শাখা িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ স�েহর কম �কা� স�িক�ত মািসক

�িতেবদন

খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৬.১৭ বা�বায়ন শাখা িবিভ� উ�য়ন �কে�র উপেযাজন িহসােবর নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৩৭.১৩৮.১৭ �শাসন-২ শাখা জনাব �মাঃ �সিলম, অিফস সহায়ক-এর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৫.১৭ বা�বায়ন শাখা িবিভ� িমিডয়ার �চার �চারণা সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২০.০০১.১৭ পিরক�না শাখা FAO �তীয় খ� গ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৯.০০৩.১৭ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

মৎ�জীবী সিমিত সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০২.১৭ স�সারণ শাখা মৎ� অিধদ�েরর �চারণা সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০১.০০১.১৭ স�সারণ শাখা �শাসিনক সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০৩.১৭ স�সারণ শাখা মৎ�/িচংিড়র �রাগ সং�া� (EMS) ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৫.০২৯.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

অিফস আেদশ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.৩.০০১.১৭ স�সারণ শাখা বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (APA) খ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০৭.০০২.১৭ �শাসন-২ শাখা কি�উটার/ শট �হ�া� সং�া� গিত পরী�ার নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.২৬.০০২.১৭ আইিস� শাখা �মাঃ ইউ�ফ খােনর �ি�গত নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৬.০০৬.১৭ আইিস� শাখা ই-িজিপ বা�বায়ন সং�া� নিথ (Computer &

Accessories সরবরাহ)

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০১.০০৮.১৭ িচংিড় শাখা নিথ ��ণী িবভি�করন ও ই-ফাইিলং সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০১.০০৫.১৭ িচংিড় শাখা িচংিড় শাখার কম �কত�া/কম �চারীেদর বদলী/��/অিডট/অিফস

�ংখলা ও আিথ �ক সহায়তা সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩০.১২২.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

USDA-FSIS ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৮.০০১.১৭ �িশ�ণ শাখা বািষ �ক �িশ�ণ পিরক�না খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.২৬.০০২.১৭ আইিস� শাখা সহকারী পিরচালক খ

৩৩.০২.০০০০.১১৬.০২.০০২.১৭ ��ঋণ শাখা ��ঋণ অ�গিত সং�া� ��মািসক �িতেবদন গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৮.১২৫.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

বািণজ� ম�ণালয় সং�া�। গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.০৫.০০৫.১৫ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

কম �কত�া/কম �চারীেদর ��/কম �ব�ন/ দািয়�ভার সং�া�

নিথ।

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৬.০০৬.১৭ সম�য় শাখা জাতীয় অথ �ৈনিতক পিরষেদর িনব �াহী কিম� (একেনক)

সভায় মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� অ�শাসন

খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩১.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

কারখানা ��ায়ন সং�া� নিথ। খ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৩.০০৬.১০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

জাটকা ও মা ইিলশ সংর�ণ সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০০২.১৭ পিরক�না শাখা �জলা �াি�ং সং�া� খসড়া �কৗশেলর উপর মতামত �দান

�সে�।

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৭.০০১.১৭ পিরক�না শাখা National Oil Spill and Chemical

Contingency Plan (NOSCOP) এর উপর

মতামত �দান �সে�।

খ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.৪৯.০০১.১৭ জিরপ শাখা মািসক সভা ও সভার কায � িববরনী সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০৪.০১১.১৭ �শাসন-২ শাখা চা�রীর আেবদন সং�া�/২০১৭ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০১.০০৪.১৭ িচংিড় শাখা িচংিড় শাখার কম �কত�া/কম �চারীেদর বদলী/��/অিডট/অিফস

�ংখলা ও আিথ �ক সহায়তা সং�া�

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০২.০০১.১৭ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

��গত তদ� খ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০২.০০২.১৭ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

�িতেবদন খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৭.০২.০০৩.১৭ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

িবিবধ খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৪.১৭ স�সারণ শাখা বাংলােদশ এ�া�য়া ��াডা� �কা�ানীজ এসািসেয়শন

(বাপকা)

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪৩.০০১.১৭ �শাসন-১ শাখা �থম ও ি�তীয় ��িণর কম �কত�াগেণর মা��কালীন ��

সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৬.১৭ স�সারণ শাখা �মাবাইল �কাট �/ অিভযান �িতেবদন সং�া�। গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৭.১৭ স�সারণ শাখা মাঠ পয �ােয়র িবিবধ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৫.১৭ স�সারণ শাখা MARESKU INDUSTRIAL CO. ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৭.১৭ স�সারণ শাখা ABESTA ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০১.০০১.১৭ পিরক�না শাখা ড. �মাহাঃ সাইনার আলম, �জলা মৎ� কম �কত�া-এর

�ি�গত নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৮.১৭ স�সারণ শাখা “জাতীয় পাবিলক সািভ �স িদবস” উ� যাপন সং�া�। গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০৫.১৭ স�সারণ শাখা জাতীয় মৎ� স�াহ ২০১৭ গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪৪.০৩৯.১৭ �শাসন-১ শাখা �নিমি�ক ��র নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০০৪.১৭ পিরক�না শাখা বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) (২০১৭-১৮) ৪থ � খ� ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০০১.১৭ পিরক�না শাখা হালদা নদীর �া�িতক মৎ� �জননে�� উ�য়ন ও

�ব�াপনা �ক�

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০০৫.১৭ পিরক�না শাখা বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) িরেপাট � (২০১৬-১৭) ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৭.০০৯.১৫ িচংিড় শাখা রাম�র িচংিড় চাষ �ক� মািলক ব��খী সমবায় সিমিত িলঃ

এর পে�র িবষেয় মতামত �দান।

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১৪.০০১.১৭ িহসাব শাখা �যৗথবীমার এককালীন আিথ �ক অ�দান গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১৪.০০২.১৭ িহসাব শাখা মািসক ক�াণ ভাতার আিথ �ক অ�দান গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১৪.০০৩.১৭ িহসাব শাখা দাফন/অে��ি�ি�য়ার আিথ �ক অ�দান গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৮.০৫৩.১৭ �িশ�ণ শাখা ��াচার �কৗশল বা�বায়ন গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৮.০১৯.১৭ �িশ�ণ শাখা িবেদেশ িবিবধ �িশ�ণ, �সিমনার ও কম �শালা গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.১৩৩.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

অে�িলয়ায় মৎ� ও মৎ� প� র�ািন ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৭.০০১.১৭ সম�য় শাখা সিচব সভার িস�া� বা�বায়ন �িতেবদন খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.২০.০০৮.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

অথ � বরা�, �কায়ািল� অ�া�ের� �ােনজােরর কায �ালয়,

ঢাকা

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১১৭.১৬ িল�াল শাখা িরট িপ�শন নং - ১৫৬৬০/২০১৬ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.০৯.০১৩.১৬ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

অথ � বরা�, �কায়ািল� অ�া�ের� �ােনজােরর কায �ালয়,

�লনা

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০১.০০১.১৪ �িশ�ণ শাখা বািষ �ক �িশ�ণ পিরক�না গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৪.০০১.১৭ সম�য় শাখা জািতসংেঘর স�� আইন িবষয়ক আ�জ�ািতক �াই��নাল ----

------��ু �ব�াপনার লে�� �কৗশলগত পিরক�না �হণ।

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৬.০০৭.১৭ সম�য় শাখা মি�পিরষদ িবভাগ (�লার) খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৩.০০৫.১৫ মৎ�চাষ শাখা ব�ায় �য়�িত খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৬৬.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০২.০১০.১৭ মৎ�চাষ শাখা বাওড় (িবিবধ) খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৪.০০৪.১৭ মৎ�চাষ শাখা BFRI সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৪০.০০১.১৭ বা�বায়ন শাখা ইেকািফস �কে�র সাধারণ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৩৫.০০১.১৭ বা�বায়ন শাখা রং�র িবভােগ মৎ� উ�য়ন �কে�র সাধারণ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৪.০০৫.১৭ মৎ�চাষ শাখা WorldFish সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০২৪.১৭ মৎ�চাষ শাখা িমিন হ�াচাির, ��র, গাজী�র ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৫০.১৭ মৎ�চাষ শাখা �ক�ীয় হ�াচাির কমে��, �কাটচ�দ�র, িঝনাইদহ ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৫০.১৭ মৎ�চাষ শাখা িনমগাছী মৎ�চাষ �ক� (রাজ�) (হ�াচাির ইউিনট ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১২৬.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, �গৗরনদী, বিরশাল ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০২১.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, বাগহাটা, নরিসংদী ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১০৬.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, নড়াইল সদর ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৫৩.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, জা�ালীয়া, �িম�া ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৭.১৭ বা�বায়ন শাখা মািসক �িতেবদন (IMED) এর নিথ-৬ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৪.০৫.০০১.১৭ �ডািসয়ার শাখা �গাপনীয় অ�েবদন সং�া� িবিবধ নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০২.০০৯.১৭ মৎ�চাষ শাখা কাঠগড়া ব�ওড় খ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০১.০০১.১৭ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

ড.এ �ক এম আিম�ল হক ক

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৩.০০১.১৭ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

িবিবধ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৫.০০১.১৭ সম�য় শাখা পাব �ত� শাি��ি� বা�বায়ন অ�গিত খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.১১৮.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

সািকব আল হাসান এে�া ফাম � িলঃ, �ামনগর, সাত�ীরা খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৭৮.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, শােয়�াগ�, হিবগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০১৭.১৭ বা�বায়ন শাখা উ�য়ন �কে�র ম�ণালেয়র সভার কায �িববরণীর নিথ (৪থ �

খ�) (মৎ� উপখাত)

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৯১.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ওয়া�� ��ড অগ �ানাইেজশন ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.২২.০৩১.১৭ �িশ�ণ শাখা আইস�া�� সরকােরর অথ �ায়েন �িশ�ণ বা�বায়ন গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৫১.০০.৯৮(৭ম) �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

র�ািন উ�য়ন ��েরা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৩.০৪৮.১৭ �িশ�ণ শাখা FAO-এর উে�ােগ �বেদিশক �িশ�ণ, �সিমনির ও

কম �শা্লা

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০০৬.১৭ স�সারণ শাখা ফরমািলন সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫২.০৪৭.১৭ �িশ�ণ শাখা SAARC গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০২৭.১৬ পিরক�না শাখা Annual Performance

Agreement(APA)

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.০৭.০০১.১৭ অিডট শাখা ি�-প�ীয় সভা বািণিজ�ক অিডট ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.০০১.১৭ অিডট শাখা গ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১২.০০১.১৭ িহসাব শাখা বরা� �াি� সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৫৮.১৭ অিডট শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, গাইবা�া সদর, গাইবা�া ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৭.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

িপিসআর �াব (PCR Lab) সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৭.০০৭.১৭ �িশ�ণ শাখা িবিপএ�িস সাভার, ঢাকা গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.০১.০০১.১৩ অিডট শাখা �ধান কায �ালয়, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা।

(২০১১-১৩)

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৬.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মৎ� ও মৎ� প� র�ািন সং�া� সাধারণ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.০১০.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা এর পির�ার পির��তা

সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৩.০০২.১৭ সম�য় শাখা সং�া �ধানসহ সম�য় সভা খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১৭.১৪. অিডট শাখা মানস�ত মৎ� বীজ ও উৎপাদন �ি�র লে�� মৎ� �াপনা

�নব �াসন ও উ�য়ন �ক�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০৫.০০৯.১৭ �শাসন-২ শাখা জনবল কাঠােমা সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.০৪৮.১৭ অিডট শাখা িনরী�া সং�া� ত�ািদ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.০০২.১৭ অিডট শাখা সরকারী যানবাহেন �ালানী �বহার ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৭.০০১.১৭ �শাসন-২ শাখা দরপ� ��ায়ন কিম� িবষয়ক নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৪৭.০৯ মৎ�চাষ শাখা খামােরর িবিবধ িবষয় সং�া� নিথ ক
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৩৩.০২.০০০০.১১৪.৩০.০০১.১৭ পিরক�না শাখা মািসক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৪.০০৪.১৭ মৎ�চাষ শাখা BFRI সং�া� নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১০.০১.০০১.১৭ অিডট শাখা শাখা পিরচালনা সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৬.০০১.১৭ পিরক�না শাখা কম �শালা/�সিমনার/�িশ�ণ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০০২.১৭ পিরক�না শাখা Sustainable Coastal and Marine

Fisheries Project in Bangladesh

খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.০০৩.১৭ অিডট শাখা অিফস আেদশ ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০২৭.১৭ অিডট শাখা �ড �াংক �াপন �ক� (৩য় পয �ায়), মৎ� অিধদ�র, মৎ�

ভবন, ঢাকা এর িনরী�া সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩১.০০১.০২ অিডট শাখা মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, ঢাকা এর িনরী�া সং�া�

নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.২৭.০০১.১৭ অিডট শাখা মৎ� �িশ�ণ একােডিম, সাভার, ঢাকা এর িনরী�া সং�া�

নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৪.০০১.১৭ সম�য় শাখা মাননীয় �ধানম�ী �দ� �িত�িত ও িনেদ �শনা খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৪.০০২.১৭ সম�য় শাখা মাননীয় �ধানম�ীর অ�শাসন বা�বায়ন খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১০.১৭ স�সারণ শাখা বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৪.০৪৯.১৭ �িশ�ণ শাখা কম �শালায় মেনানয়ন গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৪.০৪৯.১৭ �িশ�ণ শাখা �ধানম�ীর দ�েরর �িশ�ণ বা�বায়ন গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০০২.১৭ সা�ি�ক শাখা R.V. Dr. Fridtjof Nansen ঘ
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৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১১.১৭ স�সারণ শাখা �িষ ও প�ী ঋণ সং�া�। গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০০২.১৭ সা�ি�ক শাখা �মিরন িফশািরজ একােডিম চ��াম ক��ক �কািশত

Research Report

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০০৩.১৭ সা�ি�ক শাখা Annual Consultaion Meeting এর জ�

Input

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০০৪.১৭ সা�ি�ক শাখা Vessel R.V. Dr. Fridtjof Nansen:

Additional Survey in the Bay of

Bengal

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১০.০৪.০০৪.১৩ অিডট শাখা বািণিজ�ক অিডট অিধদ�র, �স�র-৬, �লনা ক��ক উ�ািপত

সাধারণ অ�ে�ছদ এর ি�-প�ীয় সভার কায �পে�র নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.০৪.০০১.১৭ অিডট শাখা ি� প�ীয় সভার নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা স�ে� মৎ� আহরেণ িনেয়ািজত িফিশং �বাট, �লার ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা Weather (wind) Forecast for

Demersal Cruise

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৪১.০০১.১৭ �িশ�ণ শাখা NATP �কে�-�ফজ-II এর মা�েম �দেশর অভ��ের

বা�বািয়ত �িশ�ণ সং�া� নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.০৪.০০৪.১৩ অিডট শাখা বািণিজ�ক অিডট অিধদ�র, �স�র ৭ ক��ক উ�ািপত িনরী�া

আপি�র সাধারণ অ�ে�েদর ি�-প�ীয় সভঅর কায �পে�র

নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.২১.০১৮.১৭ �িশ�ণ শাখা �ি�গত উে�ােগ িবেদেশ কম �শালা, �সিমনার, �িশ�ণসহ

উ�িশ�া বা�বায়ন সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৬.০০৯.০৭ অিডট শাখা অিন�� অীডট আপি� িন�ি�র লে�� ��াশ ��া�ােমর

আওতায় ি�-প�ীয় ও ি�-প�ীয় এবং �ডিশট ��রেণর নিথ

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০৩২.১৫ পিরক�না শাখা বাংলােদশ ও �া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২০.০০১.১০ পিরক�না শাখা মতামত স�িক�ত খ
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৩৩.০২.০০০০.১০৩.০১.০০২.১৭ �শাসন-২ শাখা ৩য় ও ৪থ � ��ণীর কম �চারীর বদলী সং�া� নিথ (িবিবধ) খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৪৩.০০১.১৭ বা�বায়ন শাখা Technical Support for Stock

Assessment of Marine Fisheries

Resources in Bangladesh �কে�র সাধারণ

নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০০৪.১৩ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, নরিসংিদ এর ২০০৯-১৪

িনরী�া সেনর নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.২০৫.০১ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, গাইবা�া সদর,

গাইবা�া (২০০৫-১৪)

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০২১.১৬ অিডট শাখা �া�পািনর িচংিড় চাষ স�সারণ �ক� (২য় পয �ায়) এর

িনরী�া সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০০১.১৭ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-কে�ািডয়া গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০২৫.১৪ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-জাপান গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১২.১৭ স�সারণ শাখা িব� খা� িদবস সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০২.০০৮.১৭ সম�য় শাখা �জলা �শাসক সে�লন-২০১৭ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৩.১৭ িহসাব শাখা �াি�িবেনাদন ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.২৬.০২৬.১৭ �িশ�ণ শাখা BOBP-IGO-র উে�ােগ �িশ�ণ বা�বায়ন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৭.১৭ িহসাব শাখা সাধারণ ভিব� তহিবল হেত �ড়া� উে�ালন (ম�ণালেয়

��রণ)

গ
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৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.০০১.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, জলঢাকা, নীলফামারী এর

িনরী�া সং�া� নিথ (২০০০-২০১৬)

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৪.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন িবিভ� দ�েরর বািষ �ক �য়

পিরক�না সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১১৬.১৫ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

অিফস আেদশ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০২৭.১২

(২য় খ�)

পিরক�না শাখা সমেঝাতা �ারক (MoU) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০১৭.১৩ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-ইে�ােনিশয়া গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৫০.১৬ পিরক�না শাখা বের� এলাকায় মৎ� উ�য়ন �ক� (২য় খ�) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০২৮.১৬ পিরক�না শাখা বাংলােদশ অথ �ৈনিতক সমী�া (৩য় খ�) ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০৩২.১৫ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৬.০২৯.১৭ �শাসন-২ শাখা থানা পয �ােয় মৎ�চাষ স�সারণ �ক� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৩১.০২৮.১৭ �িশ�ণ শাখা ভারত সরকােরর অথ �ায়েন �িশ�ণ বা�বায়ন গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০০৭.১৭ স�সারণ শাখা মৎ� সংর�ণ আইন, ১৯৫০ সং�া�। ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৩.১৭ স�সারণ শাখা জাতীয় িদবস/ মহান িবজয় িদবস সং�া� গ
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৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৫.০০৮.১৫ �শাসন-২ শাখা �শাকবাত�া সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৫৬.৯৫ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, নীলফামারী ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.২৮.০০১.১৬ অিডট শাখা সা�ি�ক মৎ� দ�র, আ�াবাদ, চ��াম ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৫.০০১.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

সভার �না�শ, ম�লায় সং�া� জ�রী িবষয় গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.০০২.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, সদর, প�গড় ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.৩৫.০০১.১৪ পিরক�না শাখা িবিবধ ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০০৫.১৬ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, গাজী�র ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০০৩.১৭ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�া দ�র, �ি�গ� ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১৫.১৬ অিডট শাখা �রাসাগের মৎ� চাষ �ব�াপনা �ক�, িসরাজগ�। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৮৩.৯৯. অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, জয়�রহাট সদর,

জয়�রহাট।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৮৩.৯৯ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, জয়�রহাট সদর,

জয়�রহাট।

ক
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৩৩.০২.০০০০.১২৪.১০.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মানিনয়�ণ �াবেরটির, ঢাকা/চ��াম/�লনা এর য�পািত ও

অ�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.১২.০০১.১৭ স�সারণ শাখা ঢাকা, চ��াম ও �দেশর অ�া� অ�েল অবি�ত

পরী�াগােরর নাম ও আমদািন�ত মৎ� ও িফড

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৬.০০৪.১৭ স�সারণ শাখা �দশ বাংলা এস.িপ.এফ হ�াচারী, ব�য়াঘাটা, �লনা ক��ক

SPF মাদার

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৫৩.১৬ পিরক�না শাখা হাওর অ�েল মৎ� উ�য়ন �ক� (২য় পয �ায়) খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০৪০.১৭ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-��রা� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২০.০০৪.১৭ পিরক�না শাখা FAO-এর Stock Assessment স�িক�ত �ক�

সং�া� নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩২.০০১.১৭ অিডট শাখা সা�ি�ক মৎ� জিরপ ও �ব�াপনা ইউিনট, আ�াবাদ,

চ��াম

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৫০.০৪২.১৭ �শাসন-১ শাখা আস� িপ,আর,এল �মণাথ� ১ম ও ২য় ��িণ কম �কত�াগেণর

আেবদন ��রণ সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০০৬.১৭ পিরক�না শাখা “ইিলশ স�দ �ব�াপনা �ক� সং�া� নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৪.০০৪.১৭ �শাসন-১ শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার িফটিল� সং�া� নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৫৮.১৬ পিরক�না শাখা গভীর স�ে� �না ও সমজাতীয় �পলািজক মৎ� আহরেণ

পাইলট �ক�

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১২.১৭ স�সারণ শাখা আমদািন নীিত আেদশ, ২০১৮-২০২১-এর সংেযাজন,

িবেয়াজন ও সংেশাধন করার লে�� ��াব

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.৮.০০১.১৭ স�সারণ শাখা ব�ব� �িষ �র�ার এর জ� মেনানয়ন �দান । ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৪.১৭ স�সারণ শাখা উপপিরচালক (মৎ�চাষ) এর শাখার সা�ািহক অভ��রীণ

সভা সং�া�

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৫১.০০১.১৭ �শাসন-১ শাখা সভা আহবান সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৮.০০১.১৭ সম�য় শাখা ই-নিথ �ব�াপনা সং�া� সভায় অংশ�হণ �সে�। ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২০.০০৪.১৫ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

রাজ� বােজেট �ট� িফ ও অ�া� খােত অথ � বরা� খ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৪৩.০৩৮.১৭ �িশ�ণ শাখা ইউিনয়ন পয �ােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা স�সারণ �ক� (২য়

পয �ায়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০১.০০৮.১৬ িচংিড় শাখা ই-নিথ �ব�াপনা সং�া� সভায় অংশ�হণ �সে�। খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৩২.১৭ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �ব�াল �হােসন ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৮.০০১.১৭ স�সারণ শাখা মাঠ পয �ােয় িনেদ �শনা সং�া� (aquamedicine) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৫.১৭ স�সারণ শাখা মাঠ পয �ােয় স�সারণ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৪.০০১.১৭ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

মা ইিলশ ও জাটকা সংর�ণ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৯.০০৪.১১ পিরক�না শাখা USAID ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৭.০২৬.১৭ িচংিড় শাখা জনাব �শখ মাঈ��ীন �রজা আলী �চৗ�রী এর িরট িপ�শন

সং�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১২.০৪১.১৭ জলমহল শাখা হাওর উ�য়ন কায ��ম সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৫২.১১ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ সা�া�র রহমান, ��� সহকারী এর মামলা (রীট

নং ৮৮৮৩/১১) সং�া�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫৩.২০৭.১৭ িল�াল শাখা জনাব �শখ মাঈন উি�ন �রজা আলী এর িচংিড় �ট িবষয়ক

মামলা সং�া�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫০.০০৪.১৪ িল�াল শাখা �লার িবষয়ক মামলা সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৫১.১৭ িল�াল শাখা জনাব এম,এস, আহে�দ এর �লার িবষয়ক মামলা সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১১৩.১৬ িল�াল শাখা জনাব শািহনা আ�ার, গেবষণা কম �কত�া এর এ.� মামলা

(নং ২৯৪/২০১৬) সং�া�

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৯৯.০০১.১৭ অিডট শাখা খােলদা খানম �চৗ�রী ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৯.১০৯.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মৎ� মানিনয়�ণ সািব �ক কায ��ম পয �ােলাচনা সভা গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.৯৯.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা �মাসা�ত রািশদা আ�ার ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০৬৮.১৪ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ.� এম�-৬ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১০.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা িবেদশী িফিশং �লােরর অৈবধ অ��েবশ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০১.১৭ িহসাব শাখা ‘‘৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৯০- অ��ান/উৎসবািদ’’ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০২০.১৭ জলমহল শাখা রাজ�খােতর আওতায় �পানা অব�ি� কায ��ম খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫০.০৮৩.১৫ িল�াল শাখা ম�ণালয়/অিধদ�র/ অ�া� দ�েরর হেত �া� আেদশ/িনেদ �শ

সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.৫.০০১.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

সকল সরকাির দ�ের �ওএ�ই �েগাপেযাগী ও

হালনাগাদকরণ �সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩০.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

এফএও খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৬.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

চীেন মৎ� ও মৎ�প� র�ািন ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২২.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�াশনাল �রিসিডউ কে�াল ��ান (এন আর িস িপ) ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৯.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

বাংলােদশ িহমািয়ত খা� র�ািনকারক এেসািসেয়শন

(িবএফএফইএ)

খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৩.০০১.১৭ জলমহল শাখা িবিবধ �শাসন সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১০.০২০.১৭ জলমহল শাখা অভয়া�ম �মরামত ও �ব�াপনা ২০১৭-১৮ সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০২১.১৭ জলমহল শাখা মৎ� অিধদ�ের হ�া�িরত জলমহাল ও ইজারা ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০২২.১৭ জলমহল শাখা িবল নাস �াির কায ��ম ২০১৭-১৮ খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০০৫.১৭ সা�ি�ক শাখা ভাসমান এলএনিজ টািম �নাল �াপেনর জ� মৎ� আহরণ

িনিষ�

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৮.০০৪.১৬ সা�ি�ক শাখা বািণিজ�ক �লার ক��ক জাটকা আহরণ সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০১.০১৯.১৭ সা�ি�ক শাখা আেয়শা িসি�কা এর �াি�গত নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.১৩৬.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�ােবে�া িলঃ, �ামনগর, সাত�ীরা খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৯.০০১.১৭ সম�য় শাখা বত�মান সরকােরর সাফে�র িচ� খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৭২.০০৩.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

িবিভ� িবষেয় �টকিনক�াল মতামত ক

৩৩.০২.০০০০.১১১.০৭.০০৫.১৭ ত�াবধায়ক

�েকৗশলীর

দ�র

িবিবধ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০২৯.১৪ পিরক�না শাখা The Bangladesh Delta Plan

(BDP)-2100 Formulation-ii

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৭.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর খরেচর িহসাব ��রণ �সে�। ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০১.১৭ িহসাব শাখা ‘‘৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮১৫- ডাক’’ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০.০০২.১৭ সা�ি�ক শাখা “আর িভ মীন স�ানী” গেবষণা ও জিরপ জাহাজ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭- ৪৮৮৮-কি�উটার সাম�ী ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫৮.০০১.১৭ িল�াল শাখা মৎ� আইন ও িবিধমালা সংেশাধন নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৮২.১৬ িল�াল শাখা জনাব জামাল উি�ন এর িপ�শন নং-১২৫৩৬/২০১৬

সং�া�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.০২.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

কম �চারীেদর �ি�গত নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.০১.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

কম �কত�ােদর �ি�গত নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৩.০০১.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ িবষয়ক �িশ�ণ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৪৮৫.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, আে�ল�র, জয়�রহাট ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৩৩.১৭ িল�াল শাখা জনাব আশরাফ আলী এর িরট িপ�শন নং ৮৮৪৫/১৭ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০২৬.১৪ সা�ি�ক শাখা নারী উ�য়ন নীিত ২০১১ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৩৩,১৭ িল�াল শাখা জনাব আশরাফ আলী এর িরটিপ�শন নং-৮৮৪৫/২০১৭

সং�া�

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১২২.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ��তলাল, জয়�রহাট। ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০১.১৭ বােজট শাখা কি�উটার ও অিফস সর�াম (৪৯১১)- ৪৪৩৫ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০১.১৭ িহসাব শাখা �টেল�/ ফ�া�/ই�ারেনট (৪৮১৭)-৪৪৩১ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০৩.১৭ িহসাব শাখা �টেল�/ ফ�া�/ ই�ােনট (৪৮১৭) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০১.১৭ িহসাব শাখা কি�উটার ও অিফস সর�াম (৪৯১১)-৪৪৩১ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৭১.০০১.১৬ িল�াল শাখা “জ��ত অৈবধ কাের� জাল না �িড়েয় Recycling

এর মা�েম �ন:�বহার এর �াপাের িনেদ �শনা �দান” এর

ওপর মতামত �দান �সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৭১.০০ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, অভয়নগর, যেশার ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৮৩- স�ানী ভাতা/িফ/পাির�িমক গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮৮৩- স�ানী ভাতা/িফ/পাির�িমক গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৭২.০৩ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, িঝকরগাছা, যেশার ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০১৮.১৩ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-�নপাল গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৩.০০১.১৩ অিডট শাখা মৎ� �িশ�শণ ইনি��উট, চ�দ�র ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৩৬.০৪ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, বােগরহাট ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৫.০০২.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

িচংিড় চাষ �দশ �নী খামার, এ�ারচর, সাত�ীরা এর

ডরেমটরী কাম �িশ�ণ �ক� হ�া�র �হন �সে�

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৪.১৭ িহসাব শাখা ১-২২ অে�াবর ২০১৭ স� সমা� মা ইিলশ সংর�ণ

কায ��েম ইিলেশর �জনন সফলতা িনণ �য় িবষেয় মাঠ

গেবষণার ত� িবে�ষণ সভার অংশ �হেণর জ� মৎ�

অিধদ�েরর মাঠ পয �ােয়র কম �কত�ােদর মেনানয়ন �দান
�সে�।

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৬৩- মৎ� ও মৎ�জাত �� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১৪.১৭ অিডট শাখা কা�াই �লেক মৎ� উৎপাদন �ি�, সংর�ণ ও �ব�াপনা

�জারদারকরণ �ক�, রা�ামা�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৪.১৭ বােজট শাখা বদলী �মণ �য় (৪৮০২)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৫.১৭ বােজট শাখা বদলী �মণ �য় (৪৮০২)-৪৪৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৬.১৭ বােজট শাখা বদলী �মণ �য় (৪৮০২)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৮২.১৭ অিডট শাখা খামার �ব�াপেকর দ�র, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার,

জীবননগর, �য়াডা�া।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০২৩.১৭ সা�ি�ক শাখা "Bluee Economy" কায ��ম বা�বায়ন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০১.১৭ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (৪৮৮২)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০২.১৭ বােজট শাখা অ◌াইন সং�া� �য় (৪৮৮২)-৪৪৩৫ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৯.৫১.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা �না জাতীয় মাছ আহরেণর িনিম� িপিপিপ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.২০.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা Application for renewal of

Cooperating Non-Contracting Party

Status to the Indian Ocean Tuna

Commission.

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০২.১৭ বােজট শাখা �মণ �য় (৪৮০১)-৪৪৩২ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৩.১৭ বােজট শাখা �মণ �য় (৪৮০১)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০১.১৭ বােজট শাখা অ��ান/ উৎসবািদ (৪৮৯০) -৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০২.১৭ বােজট শাখা অ��ান/ উৎসবািদ (৪৮৯০)-৪৪৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৩.১৭ বােজট শাখা অ��ান/ উৎসবািদ (৪৮৯০)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০১.১৭ বােজট শাখা অ�া� �য় (৪৮৯৯)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০২.১৭ বােজট শাখা অ�া� �য় (৪৮৯৯)-৪৪৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০৩.১৭ বােজট শাখা অ�া� �য় (৪৮৯৯)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৬২.১৭ অিডট শাখা খামার �ব�াপেকর দ�র, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার,

প�চিবিব, জয়�রহাট

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০১.০১০.১৭ িচংিড় শাখা িচংিড় শাখায় সা�ািহক সভা সং�া� নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৪.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮০১- �মন �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩৫.১৫ সা�ি�ক শাখা বে�াপসাগের লং-লাইনার/পাস � �সইনার ��িতর �ভেসল

সংেযাজন

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৬.০২৬.১৭ �শাসন-২ শাখা ব�া িনয়�ণ (১ম ধাপ) ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৩.০০১.১৪ িচংিড় শাখা িচংিড় ও িচংিড় সংি�� িবিভ� ত� ও িরেপাট � সং�া� নিথ। খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৩.০১.০১৬.১৭ �শাসন-২ শাখা িবিবধ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০০২.১৭ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ.সী.�ার (�ব � নাম- এফ. এস. আফাজ) ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৮১.১৫ িল�াল শাখা মহামা� ��ীম �কােট �র আপীল িবভােগর রােয়র আেলােক

পরবত� িনেদ �শণা �দান সং�া�

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৭৭.১৭ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র , শাশ �া, যেশার ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.৬০.০০২.১৭ সা�ি�ক শাখা সা�ি�ক শাখার আভ��িরন সম�য় সাধেনর জ� �হীত সভা ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০১.১৭ বােজট শাখা ভাড়া অিফস (৪৮০৬)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০২.১৭ বােজট শাখা ভাড়া অিফস (৪৮০৬)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮১৫- ডাক গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০১.১৭ বােজট শাখা �পৗরকর (৪৮১০)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০২.১৭ বােজট শাখা �পৗরকর (৪৮১০)-৪৪৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৩.১৭ বােজট শাখা �পৗরকর (৪৮১০)- ৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮২১- িব��ৎ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৮.০০২.১৭ সম�য় শাখা জাতীয় অথ �নীিতেত মৎ� খােতর ��ত অবদান সং�া�। খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮২১- িব��ৎ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৩০.১৬ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ক�বাজার ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮০২- বদলী �মন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৭.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৯০১- �মাটর যানবাহন গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.১০৫.১৫ অিডট শাখা খামার �ব�াপেকর দ�র, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার,

উিজর�র, বিরশাল

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.৭৭.০০১.১৭ বা�বায়ন শাখা �সয়দা িশরীন �ল�মা খা�ন ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৬৪- মৎ� ও প�র খা� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮১৬-�টিলেফান গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.৫০.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা sailing permission ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০১৬.১৬ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �গাপালগ�। ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৪৪.১৫ পিরক�না শাখা Promoting Quality and Safety

Compliance of Fish and Fishery

Products in Bangladesh (2nd Part)

খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৯.০০১.১৫ জলমহল শাখা ইিলশ সংর�ণ ও �ব�াপনা ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৫১- �িমক ম�রী গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৫১- �িমক ম�রী গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮১৬- �টিলেফান গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৭৯.১৭ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ন�ী�াম, ব�ড়া ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০১১.১৩ পিরক�না শাখা বাংলােদশ - িভেয়তনাম নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮২৩- �পে�াল ও �ি�ক�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮২৩- �পে�াল ও �ি�ক�া� গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০২৩.১৭ জলমহল শাখা �জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দান সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৬৮২১- আসবাবপ� �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০১.১৭ বােজট শাখা �াস ও �ালানী (৪৮২২)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৫.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৬৮১৫- কি�উটার ও য�াংশ �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৯২১-অিফস ভবন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২২.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮১১- �িমকর গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮১৫- ডাক গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮২১- িব��ৎ গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০২.০০৮.১৭ মৎ�চাষ শাখা ফত�র বাওড় খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০২.০০৫.০২ মৎ�চাষ শাখা জয়দয়া বাওড় খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০২.০০৪.৯৮ মৎ�চাষ শাখা ব�হর বাওড় খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০২.০০৬.৯০ মৎ�চাষ শাখা মজ�াদ বাওড় খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০১.১৭ বােজট শাখা পািন (৪৮১৯)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩১.০০২.১৭ অিডট শাখা উপপিরচালেকর দ�র, মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ দ�র,

মৎ� অিধদ�র, চ��াম।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৯৮- িবেশষ �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০১৭.১৭ জলমহল শাখা জলমহাল সং�া� িবিবধ নীিতমালা ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০২২.১৭ জলমহল শাখা জলমহােলর িবিবধ �ব�াপনা খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৭২.০০২.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

সা�ি�ক মৎ� ত�ািদ সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.১৩০.১৪ সা�ি�ক শাখা মৎ� �লার মীন স�ানী ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৬.১৭ স�সারণ শাখা উ�য়ন �মলা সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১২৫.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, চারঘাট, রাজশাহী ক

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০১.০০১.১৭ সম�য় শাখা জাতীয় সংসেদ �ে�া�র �দান গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৯৯১- অ�া� �মরামত ও সংর�ণ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.০৫৩.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় গাড়ী �া� সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০২০.১৬ জলমহল শাখা িবল নাস �াির কার ��ম ২০১৬-১৭ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৩৬- ইউিনফম � গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৩৬- ইউিনফম � গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮৩৬- ইউিনফম � গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৪.১৭ বা�বায়ন শাখা উ�য়ন �কে�র ম� �ময়াদী বােজট কাঠােমার নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.২৫.০০১.১৭ বা�বায়ন শাখা বাংলােদশ �মিরন িফসািরজ ক�াপািস� িবি�ং �কে�র

সাধারণ নিথ

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০১৬.১৭ বা�বায়ন শাখা মািসক পয �ােলাচনা সভার নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৯৭৬-জলযান গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০৫৪.১৭ বা�বায়ন শাখা মৎ� অিধদ�েরর �ম ক��ক মাঠ পয �ােয়র কায ��ম

পিরদশ �ন নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৭.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৯০১- �মাটর যানবাহন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৯৯১- অ�া� �মরামত ও সংর�ণ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০২.১৭ িহসাব শাখা ��শনারী/সীল ও ��া�- ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮২৮ গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০১.১৭ মৎ�চাষ শাখা অ�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০২১.১৭ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� কায ��ম ১৭-১৮ গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৩৩.০০১.১৪ বা�বায়ন শাখা িনমগািছ সমাজিভি�ক মৎ�চাষ �ক� খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৬.০০১.১৭ মৎ�চাষ শাখা সরকারী মৎ�বীজ উৎপাদন খামার / হ�াচারী /নাস �ারী/

খামার হেত �র� / �পানা / মাছ / িচংিড়র িপ.এল উৎপাদন ও

িবি� সং�া� নীিতমালা, ২০১৭

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০২.১৭ িল�াল শাখা জনাব �শখ ��ি�ন, �ােনিজং িডের�র, �কা� িফসািরজ

িলঃ ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং ৬০৫০/২০০৪ সং�া�

।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০৩২.০৪ িল�াল শাখা জনাব �শখ ��ি�ন, �ােনািজং িডের�র, �কা� িফসািরজ

িলঃ ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং ৬০৫০/২০০৪

সং�া�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৩৮.১৩ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�া, যেশার ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০- ৪৮৬৪- মৎ� ও প�র খা� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৬৮১৩- য�পািত ও অ�া� সর�াম গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৪২৪.০৬ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, গলািচপা, প�য়াখালী। ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৭০৯-�াি�িবেনাদন ভাতা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৭০৯-�াি�িবেনাদন ভাতা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৯২১-অিফস ভবন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০১.১৭ িহসাব শাখা ২০১৭-২০১৮ আিথ �ক সােল অ��য়ন

‘‘৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৩৩-�চার ও িব�াপন’’ খােত অথ �

বরা� �সে�।

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৮.০০৪.১৬ পিরক�না শাখা িব��াংক িমশন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৫৫.০০১.১৭ অিডট শাখা িবিভ� শাখা হেত আগত পে�র অ�িলিপ সংর�ণ সং�া�

নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০০৪.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ACI Agrolink Limited, কািলগ�, সাত�ীরা ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.১১৬.১৭ অিডট শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, তাজহাট, রং�র। ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৬৮২১- আসবাবপ� গ

৩৩.০২.০০০০.১১১.০৭.০১৫.১৫ �েকৗশল শাখা মৎ� অিধদ�েরর রাজ� ও উ�য়ন �কে�র আওতায় �য়

কায ��ম “ই” �ট�ার �ি�য়া সং�া�

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০১৫.১৪ জলমহল শাখা ব�ায় �িত��েদর �পানার চািহদা ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৯.০০৪.১৬ পিরক�না শাখা IORA SPECIAL FUND PROJECT খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০৫৫.১৬ পিরক�না শাখা হাওর ও জলমহাল সং�া� নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০১৯.১৭ জলমহল শাখা জলমহােলর িবিবধ মামলার িবষেয় ত� �দান সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০০৪.১৬ জলমহল শাখা উ�য়ন �কে� জলমহাল হ�া�র খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৯.০০১.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ� অিধদ�র অ�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১১.০১.০০১.১৭ �েকৗশল শাখা সভা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০২-৬৮১৩- য�পািত ও অ�া� সর�াম গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৩৫.০০৩.১৭ বা�বায়ন শাখা রং�র িবভােগ মৎ� উ�য়ন �কে�র অথ � ছােড়র নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৩.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৬৮১৩- য�পািত ও অ�া� সর�াম গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৫.০০৩.১৭ বােজট শাখা কি�উটার ও য�াংশ (৬৮১৫)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৫.০০১.১৭ বােজট শাখা কি�উটার ও য�াংশ (৬৮১৫)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০১.১৭ বােজট শাখা দািয়�ভার ভাতা (৪৭৩৭)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০২.১৭ বােজট শাখা দািয়�ভার ভাতা (৪৭৩৭)-৪৪৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৩.১৭ বােজট শাখা দািয়�ভার ভাতা (৪৭৩৭)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১১.০৫.০০১.১৭ �েকৗশল শাখা মৎ� অিধদ�রাধীন �াপনা স�েহর �মরামত ও সং�ার

কােজর মাঠ পয �ােয় অথ � বরা�

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.১০.০৪২.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

জাতীয় �ােরড �াউে� মৎ� অিধদ�েরর কায ��েমর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.০৬৯.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-ঘ-১১-৩৫৯৯ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০৩.১৭ বােজট শাখা �টিলেফান-(৪৮১৬)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.০৮২.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-ঘ-১১-৩৬৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২০.০১৪.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

অ�া� অিফেসর/িবিবধ অথ � বরা� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০১০.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

�মাঃ বা�ল, গাড়ীচালেকর অিতির� খা�নীর িবল গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.০৩৩.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-চ-০৬-০০৭৮ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০০৭.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

র�ন চ� �ঘাষ, গাড়ীচালেকর এর অিতির� খা�নী গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০০৫.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

অ�ন চ� �ঘাষ, গাড়ীচালক এর অিতির� খা�নী গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০০৪.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

�মাঃ িব�াল �হােসন, গাড়ীচালেকর অিতির� খা�নী ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০১৫.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

শওকত আলী সরকার, গাড়ীচালেকর অিতির� খা�নী গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০০১.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

�ামল �মার �ামািণক, গাড়ীচালেকর অিতির� খা�নী গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০১৩.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

শওকত আলী, গাড়ীচালেকর অিতির� খা�নী গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.০৩৬.১৪ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ��িরয়া, �লনা ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৫২.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

Pathmark Associates limited Statt

Salary and service Charge

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯১.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৩৫- �কাশনা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০২.১৭ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন-(৪৮৩৩)-৪৪৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৩.১৭ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন-(৪৮৩৩)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৫১.১৬ পিরক�না শাখা উপ�লীয় এলাকায় িচংিড় ও মৎ�চাষ �ব�াপনা �ক� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪০১-০০০১-৬৬০৫-িবেশষ অপােরশন �কাড গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৮.০০৪.১৭ সম�য় শাখা ত� অিধকার আইেনর আওতায় ত� �দান �সে�। গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৮.০০৫.১৭ সম�য় শাখা ত� অিধকার আইেনর আওতায় ত� �দান। গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০০৯.১৭ অিডট শাখা অথ �ৈনিতকভােব প�াৎপদ এলাকার জনগেণর দাির��

িবেমাচন ও জীিবকা িনব �াহ িনি�তকরণ �ক�

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৪৮৩.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �ডামার, নীলফামারী ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০০২.১৭ অিডট শাখা বাংলােদশ �মিরন িফসািরজ ক�াপািস� িবি�ং �ক�, মৎ�

অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০১.১৭ বােজট শাখা �িশ�ণ �য়-(৪৮৪০)-৪৪৩১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০২.১৭ বােজট শাখা �িশ�ণ �য়-(৪৮৪০)-৪৪৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০৩.১৭ বােজট শাখা �িশ�ণ-(৪৮৪০)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৮.১৭ স�সারণ শাখা আ�জ�ািতক �ডইির, মৎ� ও �পাষা �ািণ �দশ �নী সং�া�। ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৪.১৭ বােজট শাখা অ◌াসবাবপ� (৬৮২১)-৪৪৩৫ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০৩.১৭ বােজট শাখা �িমক ম�রী-(৪৮৫১)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫০.০৮০.১৭ িল�াল শাখা জনাব তানভীর আলম, �েনিজং িডের�র অফ এেপােলা িস

�ডস িলিমেটড এর মামলা নং ১২৫৮০/২০১৬ সং�া�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০০৬.১৬ জলমহল শাখা উ�য়ন �কে� হ�া�িরত জলমহাল �ব�াপনা খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০১০.১৪ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� কায ��ম সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০১৮.১৬ জলমহল শাখা �পানা অবমি� কায ��ম ২০১৬-১৭ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২০.১৭ স�সারণ শাখা জাতীয় �ভা�া অিধকার সংর�ণ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৩.১৭ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী-(৪৮৮৮)-৪৪৩৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০২১.১৬ জলমহল শাখা িবল নাস �াির কায ��ম ২০১৬-১৭ গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০০২.১৬ জলমহল শাখা িবল নাস �াির কায ��ম ২০১৫-১৬ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০১২.১৭ স�সারণ শাখা ত� অিধকার আইন/ ত� কিমশন সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৬৮২২- �াবেরটরী ও য�পািত/সাম�ী গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.২০৭.১৭ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �গািব�গ�,

গাইবা�া।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৮২.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, শাজাহান�র, ব�ড়া ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০১৪.১৭ স�সারণ শাখা বাংলােদশ-�নপাল ১০ম �যৗথ অথ �ৈনিতক কিমশন ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.১১.০০১.১৭ স�সারণ শাখা িনরাপদ খা�/ �ভা�া অিধকার সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.১০.০০১.১৭ সম�য় শাখা মৎ� ও িচংিড় সং�া� জাতীয় কিম� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৬.০০২.১৫ িচংিড় শাখা ১০/১১ একর িবিশ� ২৭� িচংিড় �েটর �ইস �গইট

র�ণােব�ণ/অিভেযাগ সং�া� নিথ।

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৮.০০১.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৪২-�সিমনার ও কনফাের� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১১১.১৬ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ নািসর উি�ন, সহকারী মৎ� কম �কত�া,

�কা�ানীগ�, �নায়াখালী এর �শাসিনক �াই��নাল মামলা

নং-২৬০/২০১৬ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১১.১৭ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, জাতীয় �িষ ��্ি� উ�য়ন

�ক� ( এনএ�িপ), মৎ� অিধদ�র, ক��ক দােয়র�ত

মামলা নং-৬২০০/২০১৫ এর নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০২.০০৫.১৭ আইিস� শাখা CPTU-DIMAPP (সংেশািধত) খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০০৯.১৪ জলমহল শাখা বাংলােদশ �� মৎ�জীবী সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৪.০০৪.১৬ পিরক�না শাখা ন�ন উপােয় মৎ� �জনন �ক� বা�বায়েন আিথ �ক

সাহাে�র জ� আেবদন �সংেগ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৫.০০৪.১৬ পিরক�না শাখা মতামত/�পািরশ সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০৪.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮৪০-�িশ�ণ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৩.১১.০০১.১৭ সম�য় শাখা মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় স�িক�ত �ায়ী কিম� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৪.১৭ িহসাব শাখা ‘‘৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮৯০- অ��ান/উৎবািদ’’ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮১৯- পািন গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৭৭.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �সানাতলা, ব�ড়া ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৭৩.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, সািড়য়াকাি�, ব�ড়া ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৪৪.১৭ অিডট শাখা খামার �ব�াপক, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার (িমিন

হ�াচাির), আমতলী, বর�না

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৮.০০২.১৭ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮৪২-�সিমনার ও কনফাের� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.৩৭.০০১.১৭ সা�ি�ক শাখা গভীর স�ে� মৎ� আহরেণর উে�ে� লং লাইনার ও পাস �

�সইনার ��িতর �লার/মৎ� �নৗযােনর লাইেস� �দান

সং�া�।

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬১.০০১.১৮ বােজট শাখা ৪৪৩১-৪৮৮১-িনরাপ�া �হরী ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০৬৩.১৪ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ.ইমাম-১ িচংিড় �লার ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০১.১৪ সা�ি�ক শাখা সা�ি�ক মৎ� �লার অ�ােসািসেয়শন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৪৪.১৬ সা�ি�ক শাখা Excelerate Energy Bangladesh

Limited ক��ক (FSRU) পিরচালনা �সে�

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.১৫৭.১৫ সা�ি�ক শাখা সী এ� এে�া িলঃ �লার সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৫.০০১.১৪ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ.িমনা�ী, এফ.িভ.�কারাল, এফ.িভ.গলদা এবং

এফ.িভ.বাগদা �লার সং�া�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৭.০০২.১৪ সা�ি�ক শাখা মানব পাচার সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০২.১৮ সা�ি�ক শাখা �িতেবদন ক

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০১.১৮ মহাপিরচালেকর

দ�র

ই-নিথ �ব�াপনা ক

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০৩.০০১.১৮ ক�াণ শাখা িবিবধ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০১.০০৪.১৮ িফ� সািভ �েসর

দ�র

িবিবধ ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৩৩.১৬ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, বা�রবান ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৯৫.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

িনরাপদ খা� (ন�না সং�হ, পরী�া ও  িবে�ষণ) �িবধান

মালা-২০১৫

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৬০.০০ অিডট শাখা উপেজল মৎ� কম �কত�ার দ�র, স�িথয়া, পাবনা ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০০২.১৮ অিডট শাখা খামার �ব�াপেকর দ�র, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, �ওগা

সদর, �ওগা

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৪২৫.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, দশিমনা, প�য়াখালী ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৪০.১৪ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, িঝনাইদহ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৬.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�সৗিদ আরেব মৎ� ও মৎ�প� র�ািন খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৪১৮.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, মন�রা, �ভালা। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৮৪.১৪ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, িঝনাইদহ সদর,

িঝনাইদহ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৭৬.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, �দবহাটা, সাত�ীরা। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.১২৩.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

উপ-পিরচালক, মৎ� অিধদ�র, ময়মনিসংহ িবভাগ,

ময়মনিসংহ

গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৭৯.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ��র, মা�রা। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.১০৩.১৫ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ন�ন গাড়ী �য় সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.১০৪.১৪ সা�ি�ক শাখা �মসাস � ফারদীন ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০১.১৮ বােজট শাখা ৪৯০৬-(৪৪৩১)-আসবাবপ� �মরামত ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০২.১৮ বােজট শাখা ৪৯০৬-(৪৪৩২)-আসবাবপ� �মরামত ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০০৫.১৮ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ.এস সী �ার-২ �লার ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০০৬.১৮ সা�ি�ক শাখা �মিরন িফশ ি�জারভার �কা�ানী ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০০৭.১৮ সা�ি�ক শাখা ‘এফ.িভ.ি�র�-১’ িফিশং �লােরর অ��েল িফিশং লাইেস�

জারীর অনাপি� �সে�।

ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১০.০০৩.১৫ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

িবিবধ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.১০১.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-ঘ- ১১- ৩৩৬৩৪ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.০৬৯.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�-ঘ-১১-৩৫৯৯ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.০৬৪.১৪ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

�ট�ার কিম� এবং কিম�র সভা আহবান সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.১০৬.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �ম�া-ঘ-১৫-১৫৫৬ নং গািড়র নিথ। গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৮৮.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র আওতায় মৎ� পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ সংি�� কায ��ম

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৯.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

িবিবধ সভার �না�শ ও কায �িববরণী গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৯.০০২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

সং�া �ধানসহ ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর মািসক সম�য়

সভার নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.০৮২.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-ঘ-১১-৩৬৩১ নং গািড়র নিথ। গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৬.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মৎ� ও মৎ�প� র�ািনর �িতেবদন গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৫২.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মাছ/িচংিড়র �রাগ িন�পণ ও িচিকৎসা সং�া� সাধারণ নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০১.১৩২.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া চ-৫১-১৩২৭ নং অেকেজা মাইে�াবাস�

�ােরেজ রাখার নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১২৩.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

২০১৭-২০১৮ অথ � বােজট চািহদার নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০০৯.১৪ সা�ি�ক শাখা চ��াম সািক�ট হাউস সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৪.০১৫.১৭ সা�ি�ক শাখা �নৗযান ও িফিশং লাইেস� কায ��ম ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৫১.১৭ সা�ি�ক শাখা ডীপ সী িফশাস � িলঃ ক��ক িপিপিপ এর আওতায় লং লাইিনং

িফিশং

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮০৫-ওভারটাইম গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০২.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮০৫-ওভারটাইম গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৪৯.১৭ সা�ি�ক শাখা �লার/জাহােজর ত�ািশ �িতেবদন সং�া�। ক

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.২২.০০১.১০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

মৎ� আইন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.০১.০০৫.১০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

জাটকা ও মা ইিলশ সংর�ণ সং�া� কায ��েমর বােজট নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.০৫.০০১.০২ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

বাংলােদশ �কা�গাড � সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০০৮.১৮ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ.জা�য়ার/�মসাস � সাউথ �ব�ল ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০০৫.১৪ সা�ি�ক শাখা IOTC গাইডলাইন ২০১৮ ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৯৯.০০১.১৮ অিডট শাখা খােলদা খানম �চৗ�রী এর নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.১৪৭.১৪ সা�ি�ক শাখা সী পাল � ই�াি�জ এর এফ.�.পাল �-১ ও ২ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০২.১৮ স�সারণ শাখা ই-নিথ কায ��ম বা�বায়ন �সে� খ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.১০.০১০.১৮ �িশ�ণ শাখা িবিবধ নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১৭.১৪ অিডট শাখা মানস�ত মৎ�বীজ ও �পানা উৎপাদন �ি�র লে�� মৎ�

�াপনা �নব �াসন ও উ�য়ন �ক�

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮২৯- গেবষনা/উ�াবনী �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.১১.০০৩.১৮ বা�বায়ন শাখা এনএ�িপ �কে�র অথ �ছােড়র নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০২১.১৮ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �ত�ার দ�র, বর�না ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০৪.০০৩.১৮ বা�বায়ন শাখা ইউিনয়ন �কে�র অথ �ছােড়র নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০৪.০০৫.১৮ বা�বায়ন শাখা ইউিনয়েনর আিথ �ক ম��িরর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৩.০০১.১৪ সা�ি�ক শাখা জাতীয় সংসেদর �� িবষয়ক ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৩.১৮ স�সারণ শাখা রাসায়িনক সােরর চািহদা গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০৩.১১ িল�াল শাখা জনাব আব�ল হক, ��াপাইটর, হযরত শাহা আমানত শাহা

��িডং, ম�রী পাড়া, উ�রআ�াবাদ, থানা- ডবল�িড়ং, চ��াম

ক��ক দােয়র�ত িপ�শন নং-৯৮০৭/২০১১ নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০০৩.১২ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-�র� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০১.০০১.১৮ জিরপ শাখা িবিবধ কম �কত�ােদর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০২.০০১.১৮ জিরপ শাখা িবিবধ কম �চারীেদর �ি�গত নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৩.০০১.১৮ জিরপ শাখা িবিবধ/ অ�� অিফেসর অথ � বরা� গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৩৪.০০১.১৮ বা�বায়ন শাখা জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন �ি� �ক� খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৪৮.১৭ িল�াল শাখা আলহা� জািকর �হােসন, �ােনিজং িডের�র, জািকর

এ�ার�াইজ, ৫৩১/ তানভীর �হােসন �চৗ�রী মােক�ট ইকাবাল

�রাড, িফশারীঘাট, চ��াম ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং-৬৫/২০১৭ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০৬৪.০৮ িল�াল শাখা জনব আিত��ামান পােটায়ারী, �ােনজার- কি�েন�াল

�মিরন িফসারীজ, �ব�ল িশপ হাউজ, ৭৩, আ�াবাদ, চ��াম

ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৫০২৭/২০০৮ সং�া�

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৪.০০১.১৮ জলমহল শাখা জলমহাল সং�া� িবিবধ নীিতমালা ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৪.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

পি�কায় িব�ি� �চার/ িব�ি� কা�ং/ অিভেযাগ/ িবল

সং�া�

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০২.১৮ বা�বায়ন শাখা সংেশািধত বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০০৪.১১ পিরক�না শাখা IFAD/RB-COSOP ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৬১.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

অিফস ভবনস�হেক �িতব�ীবা�বকরেণ এ যাবত �হীত

কায ��ম/পদে�প স�েক� ত�ািদ সং�া� নিথ।

গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১১.০০২.১৮ জলমহল শাখা িবিভ� শাখায় �িতেবদন ��রণ গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০১১.১৮ বা�বায়ন শাখা িবিবধ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৪.০০৩.১৮ জলমহল শাখা জলমহাল নীিতমালা ও ইজারা ক

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৩.০০৬.১৭ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

িবিবধ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.১০৯.১৪ সা�ি�ক শাখা িডসেকাভারী ��িডং �কাং িল:-িমড ওয়াটার �লার ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৭.০২৫.১৭ িচংিড় শাখা রাম�র সমবায় �িষ ও উপিনেবশ সিমিত ক��ক দােয়র�ত

িরট িপ�শন নং-১০৯৬২/২০১২

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৩.১৮ সা�ি�ক শাখা আর. িভ. মাছরা�া ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৮.০০৪.১৮ জলমহল শাখা হালদা নদী সংর�ণ ও �ব�াপনা ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৬.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ই- ফাইল �ব�াপনা নিথ ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৫.০২.০০১.১৪ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া

(পিরক�না ও

জিরপ) এর
দ�র

বােজট বরা� সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০২৪.১৭ অিডট শাখা Strengthening of Fishery and

Aquaculture Food Safety and

Quality Management System in

Bangladesh (BEST Project)

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.৪৪.০০১.১৮ বা�বায়ন শাখা সাসেটইেনবল �কা�াল এ� �মিরন িফশািরজ �েজ� ইন

বাংলােদশ: ি�পােরশন ফ�ািসিল� �ক�

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০১.১৮ বােজট শাখা অ�া� ভবন ও অবকাঠােমা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০২.১৮ বােজট শাখা (৪৪৩১)-৭০১৬ অ�া� ভবন ও অবকাঠােমা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৬.০০১.১৮ বােজট শাখা (৪৪৩১)-৭০১৬ অনা� ভবন ও অবকাঠােমা খাত গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৬.০০২.১৮ বােজট শাখা (৪৪৩২)-৭০১৬ অ�া� ভবন ও অবকাঠােমা খাত গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৬.০০১.১৮ বােজট শাখা ৪৪৩১-(৬৮১৫)-কি�উটার সফটওয়�ার গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৭.০০১.১৮ বােজট শাখা ৪৪৩১-(৪৮১৮) �রিজে�শন িফ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.০১.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

জনাব িনত�র�ন িব�াস, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, মৎ�

পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, রমনা,

ঢাকা এর �ি�গত নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০৪৭.১৪ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ. িরভার �াট ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.১০১.১৪ সা�ি�ক শাখা এইচ এস িফিশং িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০৫৪.১৪ সা�ি�ক শাখা এফ.িভ.এম.আই-১ (সােবক এফ.িভ.থাই�) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.১০৫.১৪ সা�ি�ক শাখা জালাল কেপ �ােরশন- িমডওয়াটার মৎ� �লার ক

৩৩.০২.০০০০.১০১.২০.০০১.১৮ মহাপিরচালেকর

দ�র

জাতীয় মৎ� স�াহ-২০১৮ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৫.১৮ িহসাব শাখা সাধারণ ভিব� তহিবল এর িহসাব ন�র �খালা সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০৩.০০৩.১৮ িহসাব শাখা িশ�া�ি�/িশ�া সহায়তা ভাতা �াি� সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১২১.১৭ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, চারঘাট, রাজশাহী। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৫০.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, িনয়ামত�র, নওগ� । ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.৩১.০০১.১৮ িচংিড় শাখা ৩৮/২০১৪(িসিভল িরিভশন মামলা) সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৩২.০০৪.১৮ বা�বায়ন শাখা �ড �াংক �াপন �ক� (৩য় পয �ায়) এর ি�য়ািরং কিম�র

নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৮.০০২.১৩ পিরক�না শাখা িব� �াংক ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০১৭.১৮ সা�ি�ক শাখা মৎ� �লার “এফ. িভ. মীন স�ানী” ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০১৮.১৮ সা�ি�ক শাখা মৎ� �লার “এফ.িভ.িচংিড়, ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০৯.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �মাটর কার অি�ম এর �দ িনধ �ারণ ও িবেমাচন খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০১.১৮ বােজট শাখা য�পািত ও সর�াম (৪৪৩১)-৪৯১৬ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০২.১৮ বােজট শাখা য�পািত ও সর�াম (৪৪৩২)-৪৯১৬ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৫.১৮ স�সারণ শাখা িবিভ� �িত�ােন �লখা/কিবতা/�কাশনা ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১৮.০০১.১৮ িহসাব শাখা ন�না �া�র সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩২.১৫ সা�ি�ক শাখা বে�াপসাগের ২০' �ম হেত ২৩' �লাই পয �� �মাট ৬৫

(�য়ষি�) িদন মৎ� আহরণ িনিষ�কালীন সময়

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৪.১৮ সা�ি�ক শাখা �লংকা হাইকিমশন �লংকার িফিশং �ভেসল

“Omaya” �সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৮.০০২.১৮ িহসাব শাখা ৪৪৩২-০০০৭-৪৮৮৬-সােভ � গ

৩৩.০২.০০০০.০০০.১৩.০০১.১৮ উপপিরচালক

(অথ � ও

পিরক�না) এর

দ�র

উপপিরচালক (অথ � ও পিরক�না) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২০.০১৫.১৮ পিরক�না শাখা Request for Appointment to discuss

on the Project Preparation Pesticide

Risk Reduction in Bangladesh

Project

গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩১.০০২.১৫ অিডট শাখা উপপিরচালক, মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, মৎ�

অিধদ�র, চ��াম

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০০১.১৬ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, ঢাকা ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৭৪.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �পচ�িচয়া, ব�ড়া এর

িনরী�া নিথ

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.০৪.০০১.১৩ অিডট শাখা বািণিজ�ক অিডট অিধদ�র, �ম�র-৪, িসেলট এর ি�-প�ীয়

সভঅর কায �প� ��রেণর নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৭.০০১.১১ পিরক�না শাখা বােজট ব�ৃতা ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১২৬.১৭ িল�াল শাখা জনাব �মাজাে�ল হক , উপসহকারী �েকৗশলী ক��ক

দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৬৬০৪/২০১৭ সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৪১.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম, �ক� পিরচালক ক��ক

দােয়র�ত �শাঃ �াইঃ মামলা নং-৪১/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.২৬৯.১২ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �র �মাহা�দ, কি�উটার অপােরটর, চ�থ �

মৎ� �ক�, এর মামলা নং-১০৩৬৮/২০১২ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৫.১৮ সা�ি�ক শাখা পেত�া কে�ইনার টািম �নাল ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০০.০০৭.১৮ সা�ি�ক শাখা সা�ি�ক দ�র হেত �া� মািসক �িতেবদন। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.২০.০০৫.১৮ সা�ি�ক শাখা ই-�মইল হেত �া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৫৮.১৪ মৎ�চাষ শাখা �ামীণ মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, প�ীতলা, নওগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০০৩.৯২ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, না�াইল, ময়মনিসংহ ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৫৩.৯২ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, জা�ািলয়া, �িম�া ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৬৮.১৮ মৎ�চাষ শাখা িবেনা�য়া মৎ� হ�াচাির, �গাসাইরহাট, শরীয়ত�র ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০০৩.১৮ সা�ি�ক শাখা IUU �স� ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৬.১৮ স�সারণ শাখা ভিব� তহিবল সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৫০.০০১.১৮ অিডট শাখা অিডট আপি� ও িন�ি�র িষেয় ম�ণালেয়র িনেদ �শনা

সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৯.১৮ স�সারণ শাখা িবিভ� মতামত সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৫০.০০৪.১৮ অিডট শাখা অিডট আপি�/িন�ি�র ওপর পয �ােলাচনা সভা সং�া� নিথ। ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০২.১৮ স�সারণ শাখা খালােসর জ� সামিয়ক অ�মিত �দান সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০১২.১৭ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, িকেশারগ� এর িনরী�া নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৯১.১৬ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, গংগাচড়া, রং�র ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১২.১৮ স�সারণ শাখা বােজট সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ফিরদ নাইন �ারস এে�া (িবিড) িলিমেটড খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০১৮.১৫ পিরক�না শাখা �টকসই উ�য়ন ল��মা�া (Sustainable

Development Goals) অজ�ন সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০০২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�মাফা িফস �েসিসং (�াঃ) িলিমেটড, যেশার গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০২.০০২.১৬ �িশ�ণ শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৪০ রাজ�খােত �িশ�ণ বা�বায়ন

২০১৭-২০১৮

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৮.১৮ �িশ�ণ শাখা �দেশর মে� িবিবধ �িশ�ণ, �সিমনার ও কম �শালা গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০৪.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ কাম��ামন, িডের�র, �ক. এন. িব এে�া

ই�াি�জ ক��ক দােয়র�ত িপ�শন নং-১৪৫০৪/২০১৬

সং�া� নিথ (িবিবধ)।

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০২৭.১৭ পিরক�না শাখা বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) িরেপাট � ২০১৭-১৮ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০২.০০১.১৮ মহাপিরচালেকর

দ�র

মহাপিরচালক মেহাদেয়র সফর সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০৩৫.১৯ পিরক�না শাখা বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ২০১৮-১৯ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩১.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

দীপা িস �ডস িলিমেটড গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০৫.১৮ িল�াল শাখা জনাব মিফ�ল হক, মৎ� সম�সারণ কম �কত�া, থানা পয �ােয়

মৎ� চাষ স�সারণ ও উ�য়ন �ক� ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-৩৩৭২/২০০৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৫.১৮ স�সারণ শাখা মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ীর সভাপিতে�

গত ০৩

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৫.০২০.১৭ �শাসন-২ শাখা পাস �পাট � কায ��ম সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৬.০০১.১৮ স�সারণ শাখা িবেদশ হেত মাছ/�পানা আমদািনর অ�মিত গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৭০.১৮ মৎ�চাষ শাখা ম�নাঘাট �া�িতক �র� ও �পানা উৎপাদন �ক�, �মাবরক

িখল ইউিনট, রাউজান, চ��াম

ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৮২.৯১ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, খািদম নগর, িসেলট ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৩.০০৭.১৫ িচংিড় শাখা িচংিড় �ট বািতল, �ন �বরা� ও নবায়ণ সং�া� নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.২০.০০৬.১৮ সা�ি�ক শাখা IOTC Circular 2018 ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৯.৩৭.০৫২.১৮ সা�ি�ক শাখা পাস � �সইনার ��িতর মৎ� �লার ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০৬.১৮ স�সারণ শাখা জাতীয় মৎ� স�াহ ২০১৮ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০৭.১৮ স�সারণ শাখা জাতীয় মৎ� স�াহ ২০১৮ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৬.০১২.১৮ আইিস� শাখা ই-িজিপ বা�বায়ন সং�া� নিথ (সংেশািধত) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৮.০০১.১৪ িচংিড় শাখা িচংিড় এে�েটর অিভেযাগ সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৫০.১৮ অিডট শাখা খামার �ব�াপক, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, নীলফামারী

সদর, নীলফামারী।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৬.১৮ সা�ি�ক শাখা সাইসিমক সােভ � ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৬.০০১.১৫ িচংিড় শাখা মৎ� পিরদশ �ন ও মান িনয়�ণ সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৪৯.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �লহাস ফিকর, পা� অপােরটর, মৎ�

অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা ক��ক দাৈয়র�ত �শাসিনক

�াই��নাল-১ ঢাকার এ,� মামলা নং-১৫৪/২০১৮ সং�া�

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৪৭.১৮ িল�াল শাখা কনেট�ট িপ�শন নং-১৮৩ ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০৭৮.১৫ িল�াল শাখা জনাব আহসান ইকবাল �চৗ�রী, �সে�টারী �জনােরল,

বাংলােদশ �মিরন িফসারীজ এেসািসেয়শন ক��ক দােয়র�ত

িপ�শন নং-৭১৬২/২০১৫ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৪৫.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ শাহজাহান আিন�র রহমান, খামার �ব�াপক,

মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, ��ীগ�সদর, ��ীগ� ক��ক

দােয়র�ত িরট িপ�শন নং- ৪২১৬/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০৪৯.১৫ পিরক�না শাখা �ালানী ও খিনজ স�দ সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৭.০০১.১৮ পিরক�না শাখা পিরেবশ বন ও জলবা� পিরবত�ন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৭৭.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৪২-�সিমনার ও কনফাের� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৫৬.০৬ অিডট শাখা খামার �ব�াপেকর দ�র, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার,

�শর�র, ব�ড়া

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৪.০০১.১৫ িচংিড় শাখা �দশ/িবেদশ হইেত িচংিড় �পানা/খা�/য�পািত আমদানী/

র�ানী সং�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৫৯.৯৯ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, আটঘিরয়া, পাবনা ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৬০.১৭ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

সমা� �কে�র িবিবধ মালামাল �হণ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৫.০০১.১৮ িচংিড় শাখা ল�ী�র �জলার মিতরহাট সািভ �স �স�ান সং�া্� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০০৪.১৪ সা�ি�ক শাখা IIU Fishing ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০৩৬.১৬ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-ভারত গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৪৩.১৮ িল�াল শাখা জনাব এস.এম. আেনায়া�ল ইসলাম, সহাকারী �েকৗশলী,

মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা ক��ক �শাসিনক

�াই��নাল নং-১ ঢাকায় এ.� মামলা নং-৪৮১/২০১৭ সং�া�

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০৬২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

Premium(ি�িময়াম) Fish & Agro

Industries Ltd

খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৯৩.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

EU-FVO Audit in Bangladesh খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৭.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

িবিভ� উ�য়ন সহেযাগী সং�া ( WINROCK

INTERNATIONAL,.............etc)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১১.০০১.১৮ িহসাব শাখা িবিবধ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.০৩০.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

বাসা বরা� সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৪৮৬.১৭ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �লছিড়, গাইবা�া। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৫৭.১৮ অিডট শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, শ�বাড়ী, রং�র। ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০৭৯.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �মাশারফ �হােসন (সা�), ��ািধকারী-�মস �াস

আল মিদনা িফস ��ড �াস, চ��াম ক��ক দােয়র�ত িপ�শন

নং ১৮৫৮৮/২০১৭ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১০.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মৎ� ও মৎ�জাতপ� আমদািনর িরেপাট � সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৬৭.০০১.১২ িল�াল শাখা ম�ণালয় হইেত িবিভ� মামলার আিজ� সরবরােহর নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৮.০০৩.১৫ িচংিড় শাখা বাংলােদেশ �বসরকারী ভােব �ািপত বাগদা/গলদা/ িচংিড়

খামার/ �ঘর/ হ�াচারীর িবিভ� ত� ও উপা� সং�হ সং�া�

নিথ।

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৩.১৮ স�সারণ শাখা িবিভ� সভার কায �িববরণী গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯৮.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮৬৩-মৎ� ও মৎ�জাত �� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৭.০০২.১৮ পিরক�না শাখা �া�িতক �েয �াগ �ব�াপনা সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩৩.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

Memorandum of Understanding ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৯.০০১.১৫ িচংিড় শাখা জাতীয় িচংিড় মহাল ও �জলা িচংিড়মহাল কিম� খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৫.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

USDA-FSIS-মািক�ন ��রাে� মৎ� ও মৎ�প�

র�ািন সং�া� নিথ

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৫.০০২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

USFDA-মািক�ন ��রাে� মৎ� ও মৎ�প� র�ািন

সং�া� নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৬.০০১.১৪ িচংিড় শাখা সংবাদপে� �কািশত িচংিড় সং�া� িবিভ� �িতেবদন ও

অ�া� অিভেযাগ

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৪.০০৩.১৮ িচংিড় শাখা �ভনািম িচংিড় চাষ সং�া� নিথ। গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০১০.১৮ িচংিড় শাখা স�ে� ৬৫িদন মাছ ধরা িনিষ� সং�া� নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৯.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮৯৩- হায়ািরং চাজ� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৪৫.০৩২.১৭ িল�াল শাখা �জলা পয �ােয় মামলার নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৬.০০২.১৮ স�সারণ শাখা Shrimp foundation গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৬৪.০০১.১৮ িল�াল শাখা িবিবধ িল�ল �না�শ সং�া� নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০০৮.১৪ জলমহল শাখা মৎ�জীবী সিমিত সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৪.১৮ স�সারণ শাখা ইেনােভশন নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৬৮.১৮ পিরক�না শাখা ই-ফাইিলং খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৭২.১৪ মৎ�চাষ শাখা মৎ� �জনন ও �িশ�ণ �ক�, রায়�র, ল�ী�র ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০০১.৯১ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, মাসকা�া, ময়মনিসংহ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০৩৬.১৮ পিরক�না শাখা ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর পিরচালক (সা�ি�ক), উপপিরচালক

(এফআইিকউিস/সকল িবভাগ)-এর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�

�া�র (২য় খ�)

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৬১.১৭ পিরক�না শাখা মৎ� অিধদ�রীয় ৩� �িশ�ণ �ক� �নব �াসন ও উ�য়ন

এবং নািসরনগর, �া�নবািড়য়ায় হ�াচাির িনম �ান �ক�

খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৫.১৮ স�সারণ শাখা Solidaridad গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯৯.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩৫-০০০০-৪৮২৩- �পে�াল ও �ি�ক�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫০.০৮৫.১৮ িল�াল শাখা জনাব আির�র রহমান, ��াপাইটার, �মসাস � আিরফ আইস

ফ�া�ির, থানা-চ�দ�র সদর, �জলা -চ�দ�র ক��ক দােয়র�ত

মামলা নং-৫৪৮৮/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫০.০৫১.১৫ িল�াল শাখা মৎ� অিধদ�র বিহ ��ত িবিভ� অিধদ�র/ম�ণালেয়র আইন/

িবিধমালা/ ��াপন/ পিরপ� সংর�ন সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৭৩.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩১-০০০০-৭০১৬-অ�া� ভবন ও অবকাঠােমা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৭৯.০০১.১৮ িহসাব শাখা ৩-৪৪৩২-০০০৭-৭০১৬-অ�া� ভবন ও অবকাঠােমা গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৩৭.১৭ িল�াল শাখা জনাবা সালমা আিতয়া, িহসাব র�ক ক��ক দােয়র�ত

মামলা নং-১০৪৭০/২০১৭ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৩.০০১.১৪ পিরক�না শাখা এলিজইিড গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০১১.১৪ পিরক�না শাখা �-ইেকানিম সং�া� ভিব�ৎ কম �পিরক�না ��রণ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৬৯.১৮ পিরক�না শাখা Estimation of Fish establishment খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৫৯.১৮ িল�াল শাখা জনব কাজী নজ�ল ইসলাম, �াম -িবরলী, �পাঃ- িবরলী

বাজার, উপেজলা-�ফনীসদর ক��ক দােয়র�ত মামলা

নং-৫০৮৭/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৫.৫০.০০১.১৮ জিরপ শাখা সভা সং�া� ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৭.১৮ সা�ি�ক শাখা জান �াল আ� �েকল ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৮.০০১.১৮ স�সারণ শাখা ঔষধ �শাসন অিধদ�র (DRUG) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৪০.৯১ মৎ�চাষ শাখা মৎ�বীজ উৎপাদন খামার, মালিতনগর, ব�ড়া ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৫০.০৮৪.১৮ �শাসন-১ শাখা কম �কত�াগেণর �ভেম� অড �ার সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৩৮.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �মাজািহ�ল হক িসি�িক ক��ক দােয়র�ত

মামলা নং-১৬৭০১/২০১৭ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৬.১৮ স�সারণ শাখা ইেনােভশন সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩১.০০১.১৮ আইিস� শাখা মৎ� অিধদ�রাধীন িবিভ� দ�েরর ই-�মইল �ব�াপনা

সং�া� (সংেশািধত)

খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.২৬.০০১.১৮ আইিস� শাখা �মাঃ বিদউল আলম �ফল, উপেজলা মৎ� কম �কত�া

(িরজাভ �) এর �ি�গত নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩২.০০১.১৮ আইিস� শাখা জাতীয় মৎ� স�াহ ২০১৮ উপলে�� �সিমনার কিম�র নিথ

(সংেশািধত)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.১৩.০০১.১৮ সম�য় শাখা বািষ �ক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০১.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৬৬.০০১.১৮ অিডট শাখা িবিবধ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০২.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (�িশ�ণ ইনি��্উইট এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (�ামীন মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১০.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১১.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১২.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (সারিভেল� �চক �পা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৩.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৪.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৫.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িফশািরজ �কায়াের�াইন মৎ�

অিফসার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৬.১৮ িহসাব শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০১.১৮ িহসাব শাখা দািয়� ভাতা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০২.১৮ িহসাব শাখা দািয়� ভাতা (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০১.১৮ িহসাব শাখা �মাবাইল/�সল �ফান ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০২.১৮ িহসাব শাখা �মাবাইল/�সল �ফান ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �মাবাইল/�সল �ফান ভাতা (�জলা এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �মাবাইল/�সল �ফান ভাতা (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �মাবাইল/�সল �ফান ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �মাবাইল/�সল �ফান ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

এর কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০১.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০২.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০৫.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০৯.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০১০.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (বাওড় মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০১১.১৮ িহসাব শাখা অিতির� সমেয় কােজর ভাতা (আ�িলক মৎ� অিফসার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০১.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) �ধান কায �ালয় গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০২.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৩.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) �জলা এর কায �ালয়স�হ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৪.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) উপেজলা এর কায �ালয়স�হ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৫.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) �িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৬.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৭.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৮.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০৯.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০১০.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০১১.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০১২.১৮ িহসাব শাখা স�ানী (ভাতািদ) আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �িত�রণ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �িত�রণ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �িত�রণ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �িত�রণ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �িত�রণ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �িত�রণ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �িত�রণ (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০২.১৮ িহসাব শাখা িনব�ন িফ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০৪.১৮ িহসাব শাখা িনব�ন িফ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০৫.১৮ িহসাব শাখা িনব�ন িফ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০৬.১৮ িহসাব শাখা িনব�ন িফ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০৭.১৮ িহসাব শাখা িনব�ন িফ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০১.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০২.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৩.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৪.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৫.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৬.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৭.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৮.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০৯.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০১০.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০১১.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০১২.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২২.০০১.১৮ িহসাব শাখা হায়ািরং চাজ� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০১.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০২.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০১০.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০১১.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০১২.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০১৩.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০১৪.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০১.১৮ িহসাব শাখা আইন সং�া� �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০২.১৮ িহসাব শাখা আইন সং�া� �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০৩.১৮ িহসাব শাখা আইন সং�া� �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০৪.১৮ িহসাব শাখা আইন সং�া� �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০৫.১৮ িহসাব শাখা আইন সং�া� �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০৬.১৮ িহসাব শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০১.১৮ িহসাব শাখা �সিমনার এবং কনফাের� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০২.১৮ িহসাব শাখা �সিমনার এবং কনফাের� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �সিমনার এবং কনফাের� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �সিমনার এবং কনফাের� (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �সিমনার এবং কনফাের� (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �সিমনার এবং কনফাের� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

এর কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০১.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০২.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৩.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৪.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৫.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৬.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৭.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৮.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৯.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১০.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১১.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১২.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১৩.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১৪.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১৫.১৮ িহসাব শাখা িব��ৎ (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০১.১৮ িহসাব শাখা পািন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০২.১৮ িহসাব শাখা পািন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০৩.১৮ িহসাব শাখা পািন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০৪.১৮ িহসাব শাখা পািন (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০৫.১৮ িহসাব শাখা পািন (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০৬.১৮ িহসাব শাখা পািন (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৭.০০৭.১৮ িহসাব শাখা পািন (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০৫.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০২.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০৩.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০৪.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০৬.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০১.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০৭.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০৮.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০১১.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০১২.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০১৩.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০১৪.১৮ িহসাব শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০১.১৮ িহসাব শাখা ডাক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০২.১৮ িহসাব শাখা ডাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০৩.১৮ িহসাব শাখা ডাক (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০৪.১৮ িহসাব শাখা ডাক (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০৫.১৮ িহসাব শাখা ডাক (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০৬.১৮ িহসাব শাখা ডাক (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০৭.১৮ িহসাব শাখা ডাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০৯.১৮ িহসাব শাখা ডাক (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০১০.১৮ িহসাব শাখা ডাক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০১১.১৮ িহসাব শাখা ডাক (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০১.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০২.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০১২.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০১০.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০১১.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০১২.১৮ িহসাব শাখা �টিলেফান (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০১.১৮ িহসাব শাখা �চার ও িব�াপন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০২.১৮ িহসাব শাখা �চার ও িব�াপন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �চার ও িব�াপন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �চার ও িব�াপন (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �চার ও িব�াপন (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �চার ও িব�াপন (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �চার ও িব�াপন (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০১.১৮ িহসাব শাখা �কাশনা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০২.১৮ িহসাব শাখা �কাশনা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �কাশনা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �কাশনা (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �কাশনা (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩২.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �কাশনা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০১.১৮ িহসাব শাখা অিফস ভবন ভাড়া (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০১.১৮ িহসাব শাখা �টি�ং িফ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০২.১৮ িহসাব শাখা �টি�ং িফ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �টি�ং িফ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৪.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �টি�ং িফ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০১.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০২.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০৫.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০৯.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০১০.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০১১.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০১২.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০১৩.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �িশ�ণ (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০১.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০২.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩৩.০০১.১৮ আইিস� শাখা মৎ� অিধদ�েরর জ� িভিডও কনেট� �তির সং�া� নিথ

(সংেশািধত)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০১৪.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০৯.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০১২.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০১৩.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০১৪.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০১৫.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ �মণ �য় (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০১.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০২.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (�ামীণ মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১০.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (িমিন হ�াচারী এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১১.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১২.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১৩.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১৪.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১৫.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (আ�িলক মৎ� অিফসার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০১৬.১৮ িহসাব শাখা �পে�াল, ওেয়ল এ� �ি�ক�া� (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০১০.১৮ িহসাব শাখা �াস (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০১১.১৮ িহসাব শাখা �াস (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �াস (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �াস (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �াস (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �াস (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �াস (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০১.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০২.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০৫.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০১১.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০১২.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০১৩.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০১৪.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০১৫.১৮ িহসাব শাখা অভ��িরণ বদলী �য় (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০৩.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০৪.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০৫.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০৬.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০৭.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (িমিন হ�াচারী খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০৯.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০১০.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০১১.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০১২.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও প�র খা� (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০১.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০২.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০৩.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০৪.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০৫.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০৬.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০৭.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০৮.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪১.০০৯.১৮ িহসাব শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০১.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০২.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৩.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৪.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৫.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�ামীণ মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৬.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৭.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৮.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৯.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০১০.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০১.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সমা�ী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০২.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সমা�ী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৩.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সমা�ী (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৪.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সমা�ী (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৫.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৬.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৭.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৮.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৯.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০১০.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০১১.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০১২.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০১৩.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০১৪.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সাম�ী (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০১.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০২.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০৩.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০৪.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০৫.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০৬.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০৭.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০৮.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০৯.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১০.১৮ িহসাব শাখা িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� (িমিন হ�াচারী এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১১.১৮ িহসাব শাখা িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� (সা�ি�ক মৎ� অিফস

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১২.১৮ িহসাব শাখা িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১৩.১৮ িহসাব শাখা িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১৪.১৮ িহসাব শাখা িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� (আ�িলক মৎ�

অিফসার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১৫.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১৬.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১৭.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১৮.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০১৯.১৮ িহসাব শাখা ��া� ও িসল (সা�ি�ক মৎ� অিফস কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০১.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০২.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০১০.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০১১.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০১২.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০১৩.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০১৪.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০১৫.১৮ িহসাব শাখা �পাশাক (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০১.১৮ িহসাব শাখা গেবষণা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০২.১৮ িহসাব শাখা গেবষণা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০৩.১৮ িহসাব শাখা গেবষণা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০৪.১৮ িহসাব শাখা গেবষণা (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০৫.১৮ িহসাব শাখা গেবষণা (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০৬.১৮ িহসাব শাখা গেবষণা (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০৭.১৮ িহসাব শাখা গেবষণা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৭.০০১.১৮ িহসাব শাখা জিরপ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০১.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০২.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৫.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০১.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০২.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০১০.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০১১.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০১২.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০১৩.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০১৪.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০১৫.১৮ িহসাব শাখা �মাটরযান (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০৮.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০৯.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০১০.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �মরামত (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০১১.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০১.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০২.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৩.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৪.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (উপেজলা এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৫.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৬.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৭.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৮.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৯.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০১০.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০১১.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০১২.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০১৩.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (আ�িলক মৎ� অিফসার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০১.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০২.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৫.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�ামীণ মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৯.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০১০.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০১১.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০১২.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০১৩.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০১৪.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০১৫.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০১.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০২.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৩.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৪.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৫.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৬.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার

এর কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৭.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচারী এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৮.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০০৯.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০১০.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০১১.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০১২.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০১৩.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ� অিফসার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০১.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০২.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (উপেজলাএর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৫.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৯.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৫.০০১.১৮ িহসাব শাখা অ�া� ভবন ও �াপনা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৬.০০২.১৮ িহসাব শাখা জলযান (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৬.০০৩.১৮ িহসাব শাখা জলযান (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৬.০০৪.১৮ িহসাব শাখা জলযান (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৬.০০৫.১৮ িহসাব শাখা জলযান (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১০.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১১.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১২.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১৩.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১৪.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১৫.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (বাওড় মৎ�) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১৬.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (আ�িলক মৎ� অিফসার ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০১.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০২.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০৪.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০৬.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০৭.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০৮.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০৯.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০১০.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০১১.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০১২.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০১৩.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০১৪.১৮ িহসাব শাখা �পৗরকর (আ�িলক মৎ� অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৯.০০১.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবনস�হ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০১.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০২.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০৩.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০৪.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০৫.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০৬.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০৭.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০৮.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০৯.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০১০.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০১১.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬১.০০২.১৮ িহসাব শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬১.০০৩.১৮ িহসাব শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬১.০০৪.১৮ িহসাব শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬১.০০৫.১৮ িহসাব শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০১.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০২.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৩.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৪.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৫.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৬.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৭.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৯.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০১০.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০১১.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০১২.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০১৩.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০১৪.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০১৫.১৮ িহসাব শাখা অিফস সর�ামািদ (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০১.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০২.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৩.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৪.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৫.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৬.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৭.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৮.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০৯.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০১০.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০১১.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০১২.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০১৩.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �য় (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০২.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০৩.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০৪.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০৫.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০৬.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০৭.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০৮.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০০৯.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০১৬.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০১০.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০১১.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৪.০১২.১৮ িহসাব শাখা য�পািত ও সর�ামািদ (আ�িলক মৎ� অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০৩.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০৪.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০৫.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০৬.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০৭.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০৮.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০৪.০০১.১৮ �শাসন-২ শাখা িনেয়াগ সং�া� িবিবধ িচ�প� �হণ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০০.০৩১.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

বািড় ভাড়া সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৫৩.১৮ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, রং�র। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.২১৪.১৪ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �রৗমারী, �িড়�াম। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১০.১৭ অিডট শাখা �হ�র ফিরদ�র �জলায় মৎ� উ�য়ন �ক�, �গাপালগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.০২.০০২.১৮ অিডট শাখা িবভাগীয় অভ��রীন িনরী�া নিথ, মৎ� অিধদ�র, মৎ�

ভবন,ঢাকা

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.০২.০০১.১৬ অিডট শাখা মৎ� অিধদ�রাধীন সকল �িত�ােনর অস�� িনরী�া/

সব �েশষ িনরী�ার ত� সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৫০.০০৫.১৮ অিডট শাখা অিডট আপি�/িন�ি�র ওপর পয �ােলাচনা সভা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০৩৪.১৬ অিডট শাখা িনমগািছ সমাজিভি�ক মৎ�চাষ �ক�, রায়গ�, িসরাজগ�। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১১.১২ অিডট শাখা িচি�ত অব�িয়ত জলাশয় উ�য়ন ও �ব�াপনা এবং �দশীয়

�জািতর �ছাট মৎ� সংর�ণ �ক�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৪.১৮ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

িবিবধ সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৪১.০০১.১৮ বা�বায়ন শাখা �হ�র �িম�া �জলায় মৎ� উ�য়ন �কে�র সাধারণ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.১৩২.১৮ অিডট শাখা �মাঃ মাহ��র রহমান খান, �া�ন পিরচালক (অভ��রীণ)

(চলিত দািয়�) এবং মহাপিরচালক (অিতঃ দািয়�), মৎ�

ভবন, ঢাকা।

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০১১.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫৭.০০১.১৭ িল�াল শাখা �লার/ কাের�জাল/ সািভ �স/ িচংিড়/জলমহাল/ িবিবধ

মামলার �িতেবদন ম�ণালয় ��রণ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৯.০০১.১৮ িচংিড় শাখা মতিবিনময় খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৫৬.১৭ িল�াল শাখা িরট িপ�শন নং-১৭০৭২/২০১৭ সং�া� মামলার ( �লার )

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০১৩.১৮ িহসাব শাখা িচংিড় চাষ �দশ �নী খামার (ডাক) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০২০.১৮ িহসাব শাখা �দশ �নী খামার ও �িশ�ণ �ক�, িচংিড় চাষ স�সারণ

(��া� ও সীল)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০৭১.১৫ িল�াল শাখা জনাব আহসান ইকবাল �চী�রী, �সে�টারী �জনােরল,

বাংলােদেশ �মিরণ িফসািরজ এেসািসেয়শন ক��ক দােয়র�ত

িপ�শন নং-৬১৭৪/২০১৫

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৯.০০৪.১৮ পিরক�না শাখা Nomination ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১৬.১৮ িহসাব শাখা �ধান কায �ালয় (িব��ৎ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০১৩.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন �য় (িচংিড় উৎপাদন ও �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১৭.১৮ িহসাব শাখা �িম উ�য়ন কর (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০২.১৮ িহসাব শাখা অিফস ভবন ভাড়া (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৭.১৮ স�সারণ শাখা Joint Working Group(JWG) খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৮.১৮ স�সারণ শাখা FIQC গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০১৯.১৮ স�সারণ শাখা �পপার কা�ং গ

৩৩.০২.০০০০.১১৬.০১.০০৮.১৮ ��ঋণ শাখা িবিবধ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৩.০০৬.১৮ অিডট শাখা অিডট আপি� ও িন�ি�র মাঠ পয �ায় ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৪.১৮ িহসাব শাখা দািয়� ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.০১.০০১.১৮ অিডট শাখা �ধান কায �ালয়, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা। ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০১৭.১৮ িহসাব শাখা �ামীণ মৎ� খামার (িব��ৎ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১১৭.৯২ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, মা�রা সদর, মা�রা ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২০.১৮ স�সারণ শাখা জীব ��ি� নীিত-২০১২ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২১.১৮ স�সারণ শাখা ি�তীয় জাতীয় �ি� কম �পিরক�না গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০৩৫.১৮ পিরক�না শাখা Annual Performance Agreement

(APA) (2018-19)

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৬.০০৩.১৮ স�সারণ শাখা মাছ র�ািন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০১৪.১৮ িহসাব শাখা িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয় (আ�ায়ন

খরচ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০১২.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�জলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০১.০০৬.১৮ স�সারণ শাখা MoU খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২২.১৮ স�সারণ শাখা বরা� �সে�। গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১০৮.৯৩ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, ��িরয়া, �লনা ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৪৮.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাহা�দ আ� তােহর, এ�েটশন অিফসার ক��ক

দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৭৪১৭/২০১৭ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৯৬.১৬ িল�াল শাখা এস.এম. শরী�ল ইসলাম গং কত�ক িবভাগী ��শাল মামলা

নং-১১/১৯৯৪ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০০৭.১২ অিডট শাখা ইউিনয়ন পয �ােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা স�সারণ �ক�,

মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০১৫.১৮ িহসাব শাখা �ধান কায �ালয় (�পৗরকর) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৫২.১৭ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ ইকবাল মাহ�দ ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং- ১৩৩৫২/২০১৭ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০১৪.১৮ িহসাব শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ-২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৩.০১৫.১৮ িহসাব শাখা অ�� য�পািত ও সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়)-২ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৭.০১৮.১৮ িহসাব শাখা �িম অিধ�হণ/�য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৩৮.০৭ মৎ�চাষ শাখা ঢাকা মহানগরীেত মাছচাষ �দশ �নী ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৪০.১৮ িল�াল শাখা এও আর িনেয়াগ ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৭৬.৯১ মৎ�চাষ শাখা কাপ � হ�াচাির কমে��, �িশ �, নবীগ�, হিবগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫৩.২১১.১৮ িল�াল শাখা জনাব শিহ�ল আলম িলটন ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং ৫০৪৭/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২৩.১৮ স�সারণ শাখা বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ই���উট গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০৫০.১০ িল�াল শাখা জনাব শওগা�ল আলম, ��াপাইটর �মসাস � �লনা িফিশং

ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৪৫৪২/২০১০ সং�া�

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.৩৭.০০৩.১৮ বা�বায়ন শাখা বাংলােদেশর িনব �ািচত এলাকায় �িচয়া ও ক�কড়া চাষ এবং

গেবষণা �কে�র অথ � ছােড়র নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০১৩.১৮ িহসাব শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৬.১৮ স�সারণ শাখা Fish Tech (Bd) Ltd. গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০০২.১৮ মৎ�চাষ শাখা �া� পািনর িচংিড় চাষ স�সারণ �ক� (২য় পয �ায়) ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩৪.০০১.১৮ আইিস� শাখা িবিবধ প� সং�া� নিথ (সংেশািধত) ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৭.০০২.১৬ িচংিড় শাখা ৪৮ একর �দ �শনী িচংিড় খামার ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০১১.১৮ িচংিড় শাখা Sodridad Network Asia খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০৬৬.১৮ পিরক�না শাখা OIC সং�া� নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৮.১৮ িহসাব শাখা অ��ান/উৎসবািদ (বাওড় এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০১৫.১৮ িহসাব শাখা �িমক ম�রী (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০১৫.১৮ িহসাব শাখা আ�ায়ন খরচ (বাওড় এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.০৯৭.১৭ অিডট শাখা জনাব চ� �শখর ন�ী, �জলা মৎ� কম �কত�া (িরজাভ �) মৎ�

অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা এর িনরী�া সং�া� (১৭ কলাম

ছেক) ত�ািদর নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৫.০১৫.১৮ আইিস� শাখা িডিজটাল হািজরা (িফ�ারি��) সং�া� নিথ (সংেশািধত) গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৩১.০৫ অিডট শাখা �ক� �ব�াপেকর কায �ালয়, মৎ� চাষ �ক� (এিডিব)

ক�বাজার।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.২৯.০০৩.১৮ অিডট শাখা পারফরেম� অিডট সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০৩.১৮ মৎ�চাষ শাখা অ�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২৪.১৮ স�সারণ শাখা জলবা� সং�া�। গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২৫.১৮ স�সারণ শাখা িচংিড় সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০০৮.৯২ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, টা�াইল ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৪৩.০১ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �য়াডা�া এর িনরী�া নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৪৪.৯৫ অিডট শাখা হ�াচারী কম �কত�ার দ�র, গলদা হ�াচারী ইউিনট, কািলগ�,

সাত�ীরা।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.০৪৭.৯১ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, তােনার, রাজশাহী। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১৬৫.১৬ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, িনমগািছ মৎ�

চাষ �ক�(রাজ�) রায়গ�, িসরাজগ�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৩.০০৫.১৩ অিডট শাখা ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৩.০০৫.১৮ অিডট শাখা বাওড় �ব�াপেকর দ�র, কাঠগড়া বাওড়, মেহশ�র,

িঝনাইদহ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৬৬.৯৭ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, আশা�িন,

সাত�ীরা।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০১৭.১৬ জলমহল শাখা মৎ� জীিবেদর িভিজএফ সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০২৫.১৮ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� কায ��ম ২০১৮-১৯ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০৩.১৮ িহসাব শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয় (ভাড়া অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.০০১.১৮ িচংিড় শাখা ৩৬৩,৩৬৪,৩৬৫ নং �ট এম হক �াদাস � এ� �কা�ানী িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১০.০০৪.১৮ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

সাধারন ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.২২.০০২.১৮ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

িবিবধ ৩ ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.০১.০০১.১৮ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

সাধারণ �যাগােযােগর নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.২৫৭.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �র�ামান উপসহকারী �েকীশলী ক��ক

দােয়র�ত এ.� মামলা নং-২৮৭/২০১৮ সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৯৫.১৭ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ আব�ছ ছালাম, �মিরন গাড �, ক��ক দােয়র�ত

মামলা নং- ৩২৫/২০১৬ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৫০.০০১.১৬ অিডট শাখা অিডট আপি� িন�ি�করেণ ম�ণালেয়র িনেদ �শণা সং�া�

নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৩.০১.০০৮.১৮ সম�য় শাখা মহান জাতীয় সংসেদ মহামা� রা�পিতর ভাষণ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০১২.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (আ�িলক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৩.১২.০০১.১৮ সম�য় শাখা �জলা �শাসক সে�লন ২০১৮ এর িস�া� বা�বায়ন খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০৩৯.১৮ অিডট শাখা জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন �ি� �ক� (১ম

সংেশািধত), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৩.০০৯.১৮ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

িডিজটাল িফংগার ি�� সং�া� নিথ। খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০১৮.৯৭ অিডট শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, বীরগ�, িদনাজ�র ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০৪১.১৮ অিডট শাখা রং�র িবভােগ মৎ� উ�য়ন �ক�, রং�র। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৮৭.৯৭ অিডট শাখা খামার �ব�াপেকর দ�র মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, শাশ �া,

যেশার

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৭৮.৯৫ অিডট শাখা খামার �ব�াপেকর দ�র, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার,

��িরয়া, �লনা।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০৭৫.১৮ পিরক�না শাখা �দশীয় �জািতর মাছ ও শা�ক সংর�ণ ও উ�য়ন �ক� খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৩৯.০৭ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, মা�রা ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৬৫.০৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, মীরসরাই, চ��াম ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.০১.০০২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

অিফস আেদশ খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৮৩.০৮ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, �শল�পা, িঝনাইদহ ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.৫০.০০৩.১৭ অিডট শাখা ISSA(International Standards of

supreme Audit institutions)

Complaint Audit & Entity wide Audit

��সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৯৪.৯৯ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �খাকসা, �ি�য়া। ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.৩৭৭.৯৯ অিডট শাখা িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, শাশ �া, যেশার। ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩৪.০০২.১৮ আইিস� শাখা কি�উটার ও কি�উটার সামি� �মরামত ও র�নােব�ণ

(সংেশািধত)

খ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৩.০১০.১৮ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

মৎ� চাষ সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৮.০০২.১৮ স�সারণ শাখা NOC (অনাপি�প�) খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৩.০০১.১৮ জলমহল শাখা �শাসিনক আেদশ সভা �সিমনার সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৩.০০২.১৮ জলমহল শাখা িবিবধ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.১৫৯.১৮ অিডট শাখা জনাব �মাঃ �রজাউল ইসলাম, উপপিরচালক(চ.দা.) রাজশাহী

এর ১৭ কলাম ছেক িনরী�া সং�া� ত�ািদ।

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০৪১.১৮ পিরক�না শাখা MPA (�মিরন ��ােটকেটড এিরয়া) ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১০৭.৯১ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, �লনা সদর, �লনা ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০২৫.৯১ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, মাদারী�র সদর, মাদারী�র ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০১০.১৮ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন- �লধন �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১৮.১৬ অিডট শাখা �জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দান �ক�, মৎ�

অিধদ�র, মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০১.০০১.১৮ ক�াণ শাখা অবসর �হণকারীেদর অি�ম তািলকা খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০১.০০৭.১৮ স�সারণ শাখা কিম� গঠন খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৭.১৮ স�সারণ শাখা Kas Trade খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২৬.১৮ স�সারণ শাখা �বহমান খ�চায় মাছ চাষ নীিতমালা খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৩.০০৭.১৮ অিডট শাখা মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা এর মািসক ত� ��রেণর

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.১২.০০১.১৮ স�সারণ শাখা Fish Feed Test খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৮.১৮ স�সারণ শাখা Ocean Traders খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৬২.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাসেফকা �বগম ��াপাইটর- �মসাস � সীভাস ��ড �াস

মৎ� �লার, চ��াম ক��ক দােয়র�ত কনেট�ট িপ�শন

নং- ৩৯৬/২০১৮ সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০৪.১৮ জলমহল শাখা মৎ� স�দ সংর�ণ ও �ব�াপনা িরষয়ক �পপার কা�ং

সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৯.১৮ স�সারণ শাখা Eskayf খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.২১.০০৫.১৫ পিরক�না শাখা WINROCK INTERNATIONAL সং�া�

নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.০০২.১৮ িচংিড় শাখা ক�বাজার �জলার চকিরয়া উপেজলার রাম�র �মৗজা�

মৎ� অিধদ�রাধীন ১০ একর িবিশ� ৩৪৩ নং িচংিড় �েটর

ইজারা �ময়াদ নবায়ন �সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০৪১.১৮ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-জাম �ান সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৬০.১৮ িল�াল শাখা জনাব রােশ�ল হাসান (রােসল), চরপাথরঘাটা �তাতারহাট,

কন ��লী, চ��াম ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং-৭৭৯৪/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৬১.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ ইিলয়াছ সওদাগর, �দওয়ানহাঠ �পারীওয়ালা

পাড়া, চকবাজার, থানা-ডবল�িড়ং, �জলা-চ��াম ক��ক

দােয়র�ত-৭৭৯২/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৯৬.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ আহসান হাবীব, �াম-�মলানী �বাদাপাড়া, �পাঃ-

প�গড়, থানা ও �জলা -প�গড় ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং- ৯৫৩৬/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৯৭.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ শিফক উ�াহ, �াম-চরগাছা, �পাঃ চরবাদাম,

থানা- রামগিত, �জলা - লি���র ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-৯১৭৩/২০১৫ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫০.০৮৬.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম, �াম- সা�রকলিময়া, �পাঃ-

�ি�েখালা, থানা ও �জলা- �িম�া ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং- ৫৮৭০/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.৩৪২.১৮ িচংিড় শাখা ক�বাজার �জলার চকিরয়া উপেজলার রাম�র �মৗজার মৎ�

অিধদ�রাধীন ১০ একর িবিশ� ৩৪2 নং িচংিড় �েটর �ময়াদ

�শষ হওয়ায় ও ইজারা�হীতার ���জিনত কারেণ �ট�

নবায়েনর জ� ওয়ািরশগেনর মেনানীত আেবদন প� ��রণ
�সংেগ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০২৭.১৮ স�সারণ শাখা িবিবধ নীিতমালা খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.৩৪৪.১৮ িচংিড় শাখা ক�বাজার �জলার চকিরয়া উপেজলার রাম�র �মৗজা�

মৎ� অিধদ�রাধীন ১০ একর িবিশ� ৩৪৪ নং িচংিড় �েটর

ইজারা �ময়াদ নবায়ন �সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৬.০০১.১৮ মৎ�চাষ শাখা সরকাির মৎ� বীজ উৎপাদন খামার ও ব�ওেড় মৎ� বীজ,

মাছ, �ড মাছ উৎপাদন ও িবপনন নীিতমালা ২০১৮

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫৩.২০৭.১৮ িল�াল শাখা �শখ মঈ�ি�ন �রজা �চৗ�রী, �াম-�জালিদ, �পাঃ �জালিদ,

ব�শখালী, চ��াম ক��ক মহামা� হাইেকােট � দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-১১৩১৪/২০১৭ সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০৪.০০১.১৮ ক�াণ শাখা অবসরগামী কম �কত�ােদর চা�রী িববরণী গ

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০২.০০১.১৮ ক�াণ শাখা অবসর�া� কম �কত�া/কম �চারীেদর ত�ািদ খ

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০৩.০০২.১৮ ক�াণ শাখা িবিবধ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০৫.০০১.১৮ ক�াণ শাখা িপআরএল, �া� �া� ও �পনশন সং�া� প� ��রণ খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩৩.০০২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

memorandum of understanding খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩৭.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

িবিবধ সং�া� নিথ খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০৬৩.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

Euro Sea Foods Limited খ

৩৩.০২.০০০০.১১১.০৭.০০১.১৮ �েকৗশল শাখা নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৯.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

বাংলােদশ ��ােজন �ডস এ�েপাট �াস অ�ােসািসেয়শন খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১২৮.১৪ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, বর�না সদর, বর�না ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩৪.০০৯.১৭ আইিস� শাখা �মাহা�দ ইকবাল �হােসন এর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৯.০০২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

জালালাবাদ ��ােজন �ডস িলিমেটড খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৮.০১৯.১৫ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

স�িলত র�ািন িরেপাট � সং�া� (ঢাকা/চ��াম/�লনা) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩০.০০২.১৬ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মৎ� ও মৎ�প� িবিধমালা ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০৯৮.০৯ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

জালালাবাদ ��ােজন �ডস িলিমেটড (RASFF) খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৮.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�িষ ম�ণালয় সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০১২.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �মরামত (সা�ি�ক শাখা) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০১৩.১৮ িহসাব শাখা আসবাবপ� �মরামত (মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৫০.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ আব�ল মা�ান িময়া, নাইডগাড � ক��ক দােয়র�ত

িরট িপ�শন নং- ৫৩১৪/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৬৩.১৮ িল�াল শাখা জনাব ইকবাল মাহ�দ, �ােনিজং িডের�র, ইউিনেকা এ�

�ারডাইস এেসািসেয়সন িলঃ, ক��ক দােয়র�ত ক��ক

কনেট�ট িপ�শন নং-৩৯৯/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০১.১৮ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১২.০০২.১৮ িহসাব শাখা িহসাব শাখায় অথ � বরা�-এর চািহদা নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.২৬.০০২.১৮ আইিস� শাখা সাধন চ� সরকার এর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০৯৯.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ইউেরা িস �ডস িলঃ, আমদাবাদ, �ব � �পসা, �লনা সং�া�

নিথ

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৬.০০২.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

দি�ণ �কািরয়ায় মৎ� ও মৎ�প� র�ািন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৬.১৮ িহসাব শাখা িবল নাস �াির কায�ম গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৫.০০৯.১৮ িহসাব শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৯২.১৬ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ তা�ল ইসলাম, িফশারীজ এে�েটশান অিফসার,

৪থ � মৎ� �ক� ক��ক দােয়র�ত মামলা নং- ১২৬০৯/২০১৫

সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৮.১৯ িহসাব শাখা অি�ম ঋণ সমপ �ণ (২০১৮-১৯) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০১.১৯ িহসাব শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০১.১৬ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (িচংিড় �জনন ও �িশ�ণ �ক�) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯৭.০০১.১৯ িহসাব শাখা িবল নাসারী (উপেজলা)- সদর দ�র �কাড গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০১.১৯ স�সারণ শাখা পাটজাত �ে�র �বহার সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৪৫.১৭ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, রাজশাহী ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৮.১২৭.১৮ অিডট শাখা উপেজলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, �গ �া�র, রাজশাহী ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০৩৪.১৮ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, চ��াম ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০১.১৯ িহসাব শাখা কি�উটার এবং আ�ষাি�ক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০২.১৯ িহসাব শাখা আসবাবপ� �মরামত (বাওড়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০১.১৯ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন- �লধন �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০২.১৯ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন -�লধন (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার) গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০০৭.৯৪ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, �শর�র। ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৫০.০০৯.১৯ �শাসন-১ শাখা �পপার কা�ং সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৭.০০১.১৯ িহসাব শাখা বদলী �মন (�কায়াের�াইন দ�র) খ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৫.১৮ িহসাব শাখা �মাটর সাইেকল অি�ম ঋণ উে�ালন (২০১৮-১৯) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০১.১৯ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ মা�দ রানা, ���সহকারী, ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং- ১৫৩৯৪/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১৪.০০৪.১৯ িহসাব শাখা চাকিররত অব�ায় ���বরণ/�ায়ীভােব অ�ম সরকাির

কম �চারীর আিথ �ক সহায়তা সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৯.০০১.১৯ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

M/S Agro Index Ltd খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩৪.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা Global Navigation Satellite

System(GNNSS) (সংেশািধত)

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৬৮.১৮ িল�াল শাখা জনাব ইকবাল মাহ�দ, �ব�াপনা পিরচালক, �-�ব িলিমেটড

ক�ৃ�ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-১৬০১৪/২০১৮ সং�া�

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৫.০০৮.১৮ পিরক�না শাখা মতামত ও �পািরশ (৩য় খ�) ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০১.১৬ িহসাব শাখা �মাটর সাইেকল অ�ীম ঋণ ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.১৬৫.১৮ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ আ� তােহর এম,এল,এস,এস ক��ক দােয়র�ত

কনেট�ট িপ�শন নং-৪৭২/২০১৮ সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০৯১.১২ িল�াল শাখা জনাব কাজী মিফ�ল হক, মৎ� জরীপ কম �কত�া ক��ক

দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-১০৯১৯/২০১১ মামলা সং�া�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৩.১৯ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন-�জলা কায �ালয়-৪১১১২০১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৮৫.১৮ অিডট শাখা খামার �ব�াপক, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, িঝনাইদহ এর

১৯৯০-২০০৮ িনরী�া সােল বািণিজ�ক অিডট অিধদ�র,

�লনা ক��ক উ�ািপত িনরী�া আপি�র অ�ে�দ নং-০২ ও

০৩ এর �ডশীট জবােবর উপর ম�� ��রণ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৫.০১২.১০ অিডট শাখা বাগদা িচংিড় চাষ ��ি� স�সারণ (২য় পয �ায়) �ক� ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৬৪.০৮ অিডট শাখা উ�র-পি�মা�ল মৎ� স�দ উ�য়ন ও �ব�াপনা �ক�,

পাব �তী�র, িদনাজ�র।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০১.১৯ স�সারণ শাখা জাতীয় মৎ� স�াহ ২০১৯ খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০২.১৯ স�সারণ শাখা বািষ �ক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৫.১৩ িহসাব শাখা �মাটর সাইেকল অি�ম ঋণ উে�ালন (২০১৩-২০১৪) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০১.১৩ িহসাব শাখা �হ িনম �াণ অি�ম ঋণ উে�ালন �থম িকি� (২০১৩-১৪) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০২.১৩ িহসাব শাখা �হ িনম �াণ অি�ম ি�তীয় িকি� (২০১৩-১৪) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৩.১৩ িহসাব শাখা কি�উটার অি�ম ঋণ উে�ালন (২০১৩-১৪) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৪.১৯ িহসাব শাখা অনাবািসক ভবন- �িশ�ণ কায �ালয়স�হ-৩২৫৮১০৭ গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০১.১৯ মৎ�চাষ শাখা �াক �াথিমক ও �াথিমক িশ�া�ম পিরমাজ�েনর জ�

মতামত ও পরামশ � �দান ।

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৫.০০৪.১৫ িচংিড় শাখা �লনা, বােগরহাট �জলার সািভ �স �স�ার সং�া�। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৫.০০৫.১৫ িচংিড় শাখা চ��াম িবভাগ এর সািভ �স �স�ার সং�া� নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৫.০০৬.১৬ িচংিড় শাখা সাত�ীরা �জলার গাজীরহাট, �দবহাটা সািভ �স �স�ার

সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০০৮.১৯ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার তদ� সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০১২.১৭ অিডট শাখা হাওড় অ�েল মৎ�চাষ �ব�াপনা �ক�, মৎ� অিধদ�র,

মৎ� ভবন, ঢাকা।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩১.০০২.১৮ অিডট শাখা �কায়ািল� অ�া�ের� �েনজােরর কায �ালয়, �কায়ািল�

কে�াল �াবেরটির, মৎ� অিধদ�র, ঢাকা এর িনরী�া নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০১.১৯ সা�ি�ক শাখা িবিবধ সং�া� নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.২০.০০১.১৯ সা�ি�ক শাখা �না মাছ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৩.১৯ স�সারণ শাখা �িতেবদন অেটােমশেন সং�া� । খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৫.০০১.১৯ জলমহল শাখা বাংলােদশ মৎ� উ�য়ন কেপ �ােরশন সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৮.০০১.১৯ জলমহল শাখা �ধানম�ীর কায �ালয় ও এতদসং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০০১.১৯ জলমহল শাখা �জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দান সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০০২.১৯ জলমহল শাখা িনহত �জেল পিরবার বা �ায়ীভােব অ�ম �জেলেদর আিথ �ক

সহায়তা �দান সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৯.০০১.১৯ জলমহল শাখা �িম ম�ণালয় হেত হ�া�িরত জলমহাল সং�া� সভা খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.৯৯.০০১.১৯ সা�ি�ক শাখা কম �কত�ার �ি�গত নিথ ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০১.১৯ আইিস� শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার (অিফস সর�ামািদ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩০.০০৩.১৬ অিডট শাখা উপপিরচালেকর দ�র, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০১.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও িসল (িচংিড় উৎপাদন �ক�) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৯.০০১.১৯ আইিস� শাখা �াস ও �ালানী (�িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২২.০০১.১৯ আইিস� শাখা আউটেসািসং (মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০১.১৯ আইিস� শাখা ভাড়া অিফস ( উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩২.০০১.১৯ আইিস� শাখা জাতীয় মৎ� স�ােহর �চারণা ও ��র কিম�র নিথ

(সংেশািধত)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০১.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী ( মৎ� মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০২.১৬ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (সা�ি�ক কায �ালয়স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০১.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৯.৪৫.০০১.১৯ ক�াশ শাখা সাধারণ ভিব� তহিবল হেত স�দয় অথ � �ড়া� উে�ালন ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.০৩.০০১.১৯ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

ইিলশ সংর�ণ অিভযান-২০১৯ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০২.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী ( উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৩.১৬ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (আ�িলক মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০১.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০১.১৯ আইিস� শাখা িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� (অ��ান/উৎবািদ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০৩৭.১৮ পিরক�না শাখা �টকসই উ�য়ন অভী� অজ�ন সং�া� নিথ (৩য় খ�) ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬১.০০১.১৯ আইিস� শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ওন এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০১.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (�কায়ারা�াইন দ�র এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১০.০০১.১৯ জলমহল শাখা জলমহাল হ�া�র সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০১.১৯ জলমহল শাখা অভয়া�ম �িত�া সং�া� সাধারণ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৬.০০১.১৯ আইিস� শাখা জলযান �মরামত (�জলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০১.১৯ আইিস� শাখা গেবষনা (�ধানকায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৪.১৯ স�সারণ শাখা “খামারীেদর মৎ� চাষ এর িব��ৎ িবল বািণিজ�ক িবেলর

আওতা�� করা সং�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৬.০০২.১৯ আইিস� শাখা উ�াবন( �ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০৩.১৬ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (কায �ালয়স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.৬৭.০০১.০৮ জিরপ শাখা ইয়ার �ক িবিজ ��স সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.৬৯.০০২.১৩ জিরপ শাখা িবিবএস এর �স�াস সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০৪.১৬ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০১.০০১.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

সাধারণ সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৯.০৩৬.৯৪ অিডট শাখা খামার �ব�াপক, মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, �পাড়াদহ,

�ি�য়া

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪০.০০১.১৬ আইিস� শাখা মৎ� ও প�র খা� (উপেজলা কায �ালয়স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৯.০০১.১৬ আইিস� শাখা আউটেসািসং (�ধান কায �ালয়স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৩.০০৩.১১ অিডট শাখা বাওড় �ব�াপেকর কায �ালয়, ব�হর বাওড়, �কাটচ�দ�র,

িঝনাইদহ

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৭.০১.০০২.১৯ পিরচালক

(অভ��রীণ

মৎ�) এর দ�র

জনাব আ� সাইদ �মাঃ রােশ�ল হক, মহাপিরচালক, মৎ�

অিধদ�র বাংলােদশ, ঢাকা এর ৩১ �ম ২০১৯ তািরখ এর

সফর�িচ।

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৪.১৬ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৫.১৬ আইিস� শাখা িবাধ (বাওড় মৎ� এর কায �ালযস�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৬.১৬ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (বাওড় এর কায �ালয়স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০০.০০১.১৯ সা�ি�ক শাখা �িতেবদন সয়�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০১.১৬ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (সদর দ�র) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৫.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন (�ামীণ মৎ� খামারস�হ)-�লধন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০৩.১৬ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (�িশ�ন �ক�স�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০২.১৬ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (িচংিড় উৎপাদন �ক�) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৫.০০১.১৬ আইিস� শাখা �সিমনার কনফাের� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০১.১৮ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� বীজ উৎপাদন খামাস�হ) ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৩.০০১.১৯ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

1 ক

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৩.০০২.১৯ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

িবিবধ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৫.১৯ স�সারণ শাখা ব�ব�র জ�শতবািষ �িক উদযাপন ক

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০৬.০০১.১৯ ক�াণ শাখা অিডট সং�া� ত�ািদ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.০৬.০০১.১৯ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

কম �কত�া ও কম �চারীেদর �পনশন সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৬.১৯ স�সারণ শাখা জাটকা/ইিলশ সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০১.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতািদ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০১.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতািদ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০১.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০১.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতািদ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০১.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতািদ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০১.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতািদ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০১.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতািদ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০২.১৯ আইিস� শাখা �বতন ভাতািদ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৩.১৯ আইিস� শাখা উৎসব ভাতা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৪.১৯ আইিস� শাখা �মাবাইল ভাতা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৫.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৬.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন ভাতা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৭.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৮.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (�ধান কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৯.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন খরচ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১০.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১১.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১২.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার ও কনফাের� (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৩.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৪.১৯ আইিস� শাখা পািন (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৫.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৬.১৯ আইিস� শাখা ডাক (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৮.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৯.১৯ আইিস� শাখা বইপ� সামিয়কী (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২০.১৯ আইিস� শাখা �কাশনা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২১.১৯ আইিস� শাখা অিফস ভবন ভাড়া (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২২.১৯ আইিস� শাখা আউটেসািসং (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৩.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৪.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৫.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৬.১৯ আইিস� শাখা বদলী �মন (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৭.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৮.১৯ আইিস� শাখা িনরাপ�া �সবা সং�হ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩০.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩২.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা গেবষনা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা উ�াবন (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা স�ানী/পািরেতািষক (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪০.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪২.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৩.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৪.১৯ আইিস� শাখা অ�া� ভবন ও �াপনা (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৫.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৬.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৭.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ -�লধন (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৮.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ -�লধন (�ধান কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫০.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫১.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ািদ �য় (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫২.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৩.১৯ আইিস� শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৪.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৫.১৯ আইিস� শাখা িবেশষ �য় (িবল নাস �ারী) (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৬.১৯ আইিস� শাখা িবেশষ �য় (মৎ� অভয়া�ম �মরামত) (�ধান

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০২.১৯ আইিস� শাখা �মাবাইল ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৩.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৪.১৯ আইিস� শাখা �াি� ও িবেনাদন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৫.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৬.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৭.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৮.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�িরী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৯.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১০.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার/কনফাের� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১১.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১২.১৯ আইিস� শাখা পািন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৩.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৪.১৯ আইিস� শাখা ডাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৫.১৯ আইিস� শাখা �কাশনা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৬.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ ডাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �র�ার (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৮.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ ডাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৯.১৯ আইিস� শাখা �মণ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২০.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২১.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২২.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৩.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৪.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৫.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৬.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৭.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৮.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৯.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩০.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� ভবন ও �াপনা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩২.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ- �লধন (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা অ�া� ভবন ও �াপনা গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৪০.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০২.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন ভাতা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৪.১৯ আইিস� শাখা স�ানী (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৫.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৬.১৯ আইিস� শাখা �িত�রণ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৭.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৮.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৯.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১০.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার/কনফাের� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১১.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১২.১৯ আইিস� শাখা পািন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৩.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৪.১৯ আইিস� শাখা ডাক (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৫.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �কাশনা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৮.১৯ আইিস� শাখা অিফস ভবন ভাড়া (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৯.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২০.১৯ আইিস� শাখা �টি�ং িফ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২১.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২২.১৯ আইিস� শাখা �মণ �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৩.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৪.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৫.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও প�র খা� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৬.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৭.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ� জাত �� (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৮.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৯.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩০.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩১.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩২.১৯ আইিস� শাখা গেবষনা (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা অ��ান/উৎসবাদী (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ(�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা জলযান (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪০.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪১.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪২.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন- �লধন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৩.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৪.১৯ আইিস� শাখা গেবষনাগার য�পািত (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৫.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ- �লধন (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৬.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৭.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ -�লধন (�জলা এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৮.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৯.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�জলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০২.১৯ আইিস� শাখা িতন পাব �ত� �জলা/উপেজলা �বতন/ভাতা- (উপেজলা এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন ভাতা (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৪.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৫.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৬.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৭.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৮.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৯.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১০.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১১.১৯ আইিস� শাখা ডাক (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১২.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৩.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৪.১৯ আইিস� শাখা অিফস ভবন ভাড়া (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৫.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৭.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৮.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৯.১৯ আইিস� শাখা �দশ �নী খামার (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২০.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �াণী খা� (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২১.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২২.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৩.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৪.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৫.১৯ আইিস� শাখা পািন (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৯.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩০.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩১.১৯ আইিস� শাখা গেবষনা (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩২.১৯ আইিস� শাখা উ�াবন (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা অ��ান/উৎসবাদী (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪০.১৯ আইিস� শাখা জলযান (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪১.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪২.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৩.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৪.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আনষাি�ক �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৫.১৯ আইিস� শাখা গেবষনাগার য�পািত �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৬.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৭.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৮.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (উপেজলা এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সফটওয়�ার (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৪.১৯ আইিস� শাখা �মাবাইল ভাতা (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৫.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন ভাতা (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৬.১৯ আইিস� শাখা স�ািনী ভাতা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৭.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৮.১৯ আইিস� শাখা আ�াযন (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৯.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১০.১৯ আইিস� শাখা আইন সৎ�া� �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১১.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার/কনফাের� (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১২.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৩.১৯ আইিস� শাখা পািন (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৪.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৫.১৯ আইিস� শাখা ডাক (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৮.১৯ আইিস� শাখা বইপ� সামিয়কী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৯.১৯ আইিস� শাখা �কাশনা (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২০.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২১.১৯ আইিস� শাখা �টি�ং িফ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২২.১৯ আইিস� শাখা পে�র ভাড়া ও পিরবহন (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৩.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৪.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৫.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৬.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �িবক�া� (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৭.১৯ আইিস� শাখা �াস ও �ালানী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৮.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩০.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩২.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা স�ানী /পিরেতািষক (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা অ��ান/উৎসবাদী (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪০.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪১.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪২.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৩.১৯ আইিস� শাখা িবছানাপ� (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৪.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৫.১৯ আইিস� শাখা গেবষণাগার য�পািত (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৬.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৭.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৮.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০২.১৯ আইিস� শাখা িতন পাব �ত� �জলা (�বতন) (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৫.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৬.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৭.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৮.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৯.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১০.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১১.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার/কনফাের� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১২.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৩.১৯ আইিস� শাখা পািন (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৪.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৫.১৯ আইিস� শাখা ডাক (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৮.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৯.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২০.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২১.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২২.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৩.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �ািণ খা� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৪.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ� জাত �� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৫.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৬.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৭.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৮.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৯.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩০.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩১.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা লাইন ও তার (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৪০.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০২.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৪.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৫.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৬.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৭.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৮.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৯.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার/কনফাের� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১০.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১১.১৯ আইিস� শাখা পািন (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১২.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৩.১৯ আইিস� শাখা ডাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৪.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৫.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৬.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৮.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৯.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২০.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২১.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �ািন খা� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২২.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৩.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৪.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৫.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৬.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৭.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৮.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩০.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার

এর কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩২.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা লাইন ও তার (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামার এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০১.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০২.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৪.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৫.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �ািণ খা� (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৬.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ� জাত �� (�ামীণ মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৭.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৮.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৯.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১০.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১১.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�ামীণ মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১২.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৩.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন ভাতা (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৪.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৫.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৬.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৭.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৮.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৯.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �ািন খা� (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১০.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ� জাত �� (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১১.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১২.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৩.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৪.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৫.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৬.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৭.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৮.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৯.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২০.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (িমিন হ�াচারী এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০২.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৩.১৯ আইিস� শাখা স�ািন (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৪.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৫.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৬.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৭.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৮.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১০.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১১.১৯ আইিস� শাখা ডাক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১২.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৩.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৪.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৫.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৭.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �ািণ খা� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৮.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২০.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২২.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৩.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৪.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৫.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৬.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৭.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িচংিড় উৎপাদন

এবং �িশ�ণেক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৮.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণেক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৯.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩০.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩১.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণেক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩২.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণেক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণেক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �মাবাইল ভাতা (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৪.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৫.১৯ আইিস� শাখা শাি� িবেনাদন (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৬.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৭.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৮.১৯ আইিস� শাখা আ�াযন �য (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৯.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১০.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য় (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১১.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার/কনফাের� (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১২.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৩.১৯ আইিস� শাখা পািন (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৪.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৫.১৯ আইিস� শাখা ডাক (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৮.১৯ আইিস� শাখা �কাশনা (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৯.১৯ আইিস� শাখা অিফস ভবন ভাড়া (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২০.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২১.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২২.১৯ আইিস� শাখা �মন �য (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৩.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৪.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৫.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৬.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৭.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহািরী (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৮.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৯.১৯ আইিস� শাখা অ��ান/উৎসবাদী (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩০.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩১.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩২.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা জলযান (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ িনম �ান (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪০.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪১.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (সামি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪২.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৩.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (সামি�ক মৎ� অিফস

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৪.১৯ আইিস� শাখা ব�র চাজ� (সামি�ক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০২.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৪.১৯ আইিস� শাখা স�ানী (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৫.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৬.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৭.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৮.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৯.১৯ আইিস� শাখা �সিমনার/কনফাের� (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১০.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১১.১৯ আইিস� শাখা পািন (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১২.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৩.১৯ আইিস� শাখা ডাক (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৪.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৫.১৯ আইিস� শাখা �চার ও িব�াপন (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �টি�ং িফ (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৮.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৯.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২০.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২১.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �ািণ খা� (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২২.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ� জাত �� (মৎ� মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৩.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৪.১৯ আইিস� শাখা ��া�ট ও সীল (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৫.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহারী (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৬.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৭.১৯ আইিস� শাখা অ��ান/উৎ�বাদী (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৮.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৯.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩০.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩১.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩২.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত সর�ামািদ �মরামত (মৎ� মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ িনম �ান (মৎ� মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা গেবষনাগার য�পািত �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪০.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� মানিনয়�ণ এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪২.১৯ আইিস� শাখা স�ািন/পািরেতািষক (মৎ� মানিনয়�ণ এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০১.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০২.১৯ আইিস� শাখা �াি� ও িবেনাদন (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৩.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৪.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৫.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৬.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৭.১৯ আইিস� শাখা আইন সং�া� �য (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৮.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৯.১৯ আইিস� শাখা পািন (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১০.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১১.১৯ আইিস� শাখা ডাক (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১২.১৯ আইিস� শাখা �টিরেফান (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৩.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৪.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৫.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.১৬.০০৬.১৩ �শাসন-২ শাখা খ�কার �হাছাইন �মাঃ ইমরান, স�ট��া�িরক কাম-

কি�উটার অপােরটর এর �ি�গত নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৬.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৭.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও �ািণ খা� (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৮.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২০.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২২.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৩.১৯ আইিস� শাখা অ��ান/উৎসবাদী (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৪.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৫.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৬.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৭.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৮.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৯.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩০.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩১.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩২.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ িনম �ান (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৩.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৪.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৭.১৯ আইিস� শাখা ব�ধ (বাওড় মৎ� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০১.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০২.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�রী (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৪.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৫.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৬.১৯ আইিস� শাখা বদলী �য় (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৭.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (�কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৮.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (�কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৯.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১০.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০১.১৯ আইিস� শাখা �াি� িবেনাদন (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০২.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৩.১৯ আইিস� শাখা �িমক ম�িরী (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৪.১৯ আইিস� শাখা িব��ৎ (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৫.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৬.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৭.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৮.১৯ আইিস� শাখা �মন �য় (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৯.১৯ আইিস� শাখা বদলী �মন �য (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১০.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১১.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার সাম�ী (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১২.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৩.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৪.১৯ আইিস� শাখা �পাশাক (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৫.১৯ আইিস� শাখা �মাটরযান (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৬.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �মরামত (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৭.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার �মরামত (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৮.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৯.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (আ�িলক অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২০.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২১.১৯ আইিস� শাখা �িম উ�য়ন কর (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২২.১৯ আইিস� শাখা �পৗরকর (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৩.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ-িনম �ান (আ�িলক অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৪.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (আ�িলক অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৫.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৬.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৭.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (আ�িলক অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৭.০০১.১৯ �শাসন-২ শাখা আউটেসািসং সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০০১.১৯ জলমহল শাখা প�া ও ব�ব� �স�র উভয় পােশ মৎ� �ব�াপনা খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০০১.১৯ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� কায ��ম ২০১৯-২০২০ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৭.১৯ স�সারণ শাখা িবিভ� দ�েরর আমানত বাংলােদশ �িষ �াংক এবং

রাজশাহী �িষ উ�য়ন �াংেক সংর�ণ �সংেগ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.১৯৮.১৯ অিডট শাখা জনাব অিজত �মার সাহা, সহকারী পিরচালক (িপআরএল)

এর ১৭ কলাম ছেক অিডট সং�া� ত�ািদ ��রন �সংেগ।

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.২৬.০০৫.১৯ আইিস� শাখা মা�ফ ইসলাম �বপারী এর �ি�গত নিথ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০১.১৯ আইিস� শাখা �পে�াল ও �ি�ক�া� (�ধান কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১২.০০২.১৮ জলমহল শাখা হাওর উ�য়ন কায ��ম খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৭.১৯ আইিস� শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০১.১৯ বােজট শাখা �পানামাছ অব�ি�র সময় বিধ �ত করণ �সে� গ

৩৩.০২.০০০০.১১১.০১.০০১.১৯ �েকৗশল শাখা �েকৗশলীগেণর চা�রী হেত অবসর/িপআরএল সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.১৯৯.১৯ অিডট শাখা জনাব �মাহা�দ �নীর উি�ন, িসিনয়র সহকারী পিরচালক,

�জলা মৎ� কম �কত�ার দ�র, জামাল�র (িপআরএল) এর ১৭

কলাম ছেক অিডট সং�া� ত�ািদর নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৪.০০১.১৯ জলমহল শাখা িময়ানমার নাগিরকেদর বাংলােদেশ অ��েবেশর ফেল

মৎ�খােতর �য়�িত

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫০.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (উপেজলা কায �ালযস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৬.১৯ িহসাব শাখা সাধারণ ভিব� তহিবল হেত অি�ম উে�ালন (ম�ণালেয়

��রণ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৮.১৯ আইিস� শাখা ��া� ও সীল (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৯.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬০.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৯.১৯ আইিস� শাখা মৎ্� ও �ািণ খা� (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০১.১৯ িহসাব শাখা �হ িনম �াণ অি�ম ঋণ উে�ালন (২০১৯-২০২০) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০২.১৯ িহসাব শাখা কি�উটার অি�ম ঋণ উে�ালন (২০১৯-২০২০) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৩.১৯ িহসাব শাখা �মাটরকার অি�ম ঋণ উে�ালন (২০১৯-২০২০) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৪.১৯ িহসাব শাখা �মাটর সাইেকল অি�ম ঋণ (২০১৯-২০২০) ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৬.১৯ িহসাব শাখা ঋণ সমপ �ণ (২০১৯-২০২০) ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৫.১৯ িহসাব শাখা �হ িনম �াণ/কি�উটার/�মাটরকার/�মাটর সাইেকল অি�ম

ঋণ চািহদা (২০১৯-২০২০)

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৭.১৯ িহসাব শাখা �হ িনম �াণ/ �মাটর সাইেকল/�মাটরকার অি�ম এর ঋণ

মও�ফ (২০১৯-২০২০)

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.১০.০০১.১৯ িহসাব শাখা �মণ ভাতা/বদলী �মণ ভাতার অথ � সমপ �ণ (২০১৯-২০২০) ঘ

৩৩.০২.০০০০.০০০.১৩.০০১.১৯ উপপিরচালক

(অথ � ও

পিরক�না) এর

দ�র

উপপিরচালক, উপপিরচালক (অথ � ও পিরক�না) এর

�ি�গত নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.১১৫.১৭ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�মসাস � হািবব ��ােজন �ডস িলঃ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.০২.০০১.১৯ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

শাহ আলম এর অিতির� খা�িন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৩.১৯ আইিস� শাখা �াস ও �ালানী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.১২.০০১.১৯ স�সারণ শাখা শ�ন সংর�েণ Bangladesh National

Vulture Recovery Committee

(BNVRC) এর ৮ম সভায় �হীত িস�াে�র ��ি�েত

সারােদেশ প� িচিকৎসায় িকেটাে�ােফেনর �বহার িনিষ�
সং�া� িবষেয় সভার কায �িববরণী ��রণ সং�া�।

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০০১.১৯ িচংিড় শাখা Concept Note of Sustainable

Agriculture and Inclusive Rural

Development (SAIRD) এর উপর মতামত

�দান।

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০৮.১৯ স�সারণ শাখা সহেযািগতা সং�া� ঘ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৪.১৯ আইিস� শাখা িনরাপ�া �সবা (মৎ� মানিনয়�ন �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৫.১৯ আইিস� শাখা �াস ও �ালানী (সা�ি�ক মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৫.১৯ আইিস� শাখা জিরপ (সা�ি�ক মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৬.১৯ আইিস� শাখা মিনহাির (িমিন হ�াচারী) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২১.১৯ আইিস� শাখা য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচারী) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫০.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন �য় (�িশ�ণ ইনি��উট) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫১.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (�িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫২.১৯ আইিস� শাখা পরী�া িফ (�িশ�ণ ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৮.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির ( আ�িলক মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৯.১৯ আইিস� শাখা পির�ার সাম�ী (আ�িলক অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০৩০.১৯ আইিস� শাখা ডাক (আ�িলক মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৪১.১৯ আইিস� শাখা অনাবািসক ভবনস�হ- �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫৩.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা ( �িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৪০.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৪১.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০০২.১৯ জলমহল শাখা উ�য়ন �কে�র আওতায় মৎ� অিধদ�ের হ�া�িরত

জলমহাল �ব�াপনা

খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.০৩৭.১৭ অিডট শাখা জনাব �মা: আ�র রােশদ উপপিরচালক (িপআর এল),

F.I.Q.C, �লনা।

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৮.০০১.১৯ �শাসন-২ শাখা �াি� িবেনাদন �� ও ভাতা ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৫.০০১.১৮ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

িবিবধ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০০১.১৯ জলমহল শাখা িবল নাসাির কায�ম ২০১৯-২০ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০২.১৯ জলমহল শাখা অভয়া�ম �মরামত ও �ব�াপনা খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০২.১৯ মৎ�চাষ শাখা িবিভ� দ�েরর আমানত বাংলােদশ �িষ �াংক এবং

রাজশাহী �িষ উ�য়ন �াংেক সংর�ণ �সংেগ।

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫০.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (�জলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫১.১৯ আইিস� শাখা অিফস ভবন ভাড়া (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৪২.১৯ আইিস� শাখা ই�ারেনট (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০০৩.১৯ জলমহল শাখা হ�া�িরত জলমহােলর �ময়াদ �ি� খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১০.০০২.১৯ জলমহল শাখা মৎ� স�দ সংর�ণ ও �ব�াপনা সং�া� আইন ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০১.০০১.১৯ স�সারণ শাখা জনাব �মা: �েয়ল �শখ, �ধান মৎ� স�সারণ কম �কত�া এর

�াি�গত নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০৩.১৯ মৎ�চাষ শাখা নওগ� সদর মৎ� বীজ উৎপাদন খামাের জ�রী িভি�েত

একজন দ� খামার �ব�াপক পদায়ন �সংেগ।

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০০৯.১৯ মৎ�চাষ শাখা ‘‘মািলক�র এে�া ফাম �’’ এবং “িছকরাইল িফশারী এ�

এে�া’’ �ক মাছ চােষর অ�েমাদন।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.২২.০০১.১৯ িহসাব শাখা অনলাইেন �বতন-ভাতা ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫৪.১৯ আইিস� শাখা লাইন ও তার �মরামত গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০২.১৯ সা�ি�ক শাখা কারন দশ �ােনার �না�শ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৬.০০১.১৯ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ভারেত ইিলশ ও অ�া� মাছ র�ািন সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৬.১৯ আইিস� শাখা �িশ�ণ (মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১০.১৫.২০৪.১৯ অিডট শাখা জনাব �মাঃ �িশ �দ আহা�দ, িহসাবর�ণ কম �কত�া

(অবসর),মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা এর িনরী�া নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১১.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় (�কায়া�াইন অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১২.১৯ আইিস� শাখা কি�উটার ও য�াংশ �য় (�কায়াের�াইন অিফসার এর

কায �ালয়)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৩.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৪.১৯ আইিস� শাখা ডাক (�কায়াের�াইন অিফসার এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৯১.০০১.১৯ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ডি�উ � ও �সল ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৪.০০৭.১৯ মৎ�চাষ শাখা িব� �ািণ �া�� সং�া (OIE) ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫২.১৯ আইিস� শাখা দািয়� ভাত (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০১.১৯ স�সারণ শাখা িমশাম এে�া ই�ি�জ িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০০১.১৯ স�সারণ শাখা মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালয় সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৭.০০১.১৯ িচংিড় শাখা �চকিল� �ণয়ন ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০৪.১৯ মৎ�চাষ শাখা miscellaneous ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২২.২৩.০০১.১৯ মৎ�চাষ শাখা জাতীয় িদবস/মহান িবজয় িদবস উদযাপন সং�া� ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১০.৩৬.০০২.০৬ অিডট শাখা �জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, নারায়নগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫১.১৯ আইিস� শাখা লাইন ও তার (�জলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.৪৫.০০৩.১০ �শাসন-২ শাখা “কাজ নাই ম�রী নাই” িবিবধ নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫৫.১৯ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (�িশ�ণেক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৮.০০১.১৯ জলমহল শাখা হালদা নদী সংর�ণ ও �ব�াপনা খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১২.০০১.১৯ িচংিড় শাখা আেবদন িবেবচনা �সংেগ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৫.১৯ আইিস� শাখা স�ানী ভাতা (িচংিড় উৎপাদন ও �িশ�ণ �ক�) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৬.১৯ আইিস� শাখা অিধকাল ভাতা )িচংিড় উৎপাদন ও �িশ�ণ �ক�) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৭৩.১৯ মৎ�চাষ শাখা ক�কড়া হ�াচাির, কলাতলী, ক�বাজার ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০৩৮.১৯ পিরক�না শাখা পাব �ত� চ��াম অ�েল মৎ�স�দ উ�য়ন �ক� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫২.১৯ আইিস� শাখা বইপ� ও সামিয়কী (�জলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০১.১৯ বা�বায়ন শাখা সাসেটইেনবল �কা�াল এ� �মিরন  িফশািরজ �েজ� খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০২২.১৪ মৎ�চাষ শাখা িমিন হ�াচাির, মেনাহরদী, নরিসংদী ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.৩৫.০০১.১৯ পিরক�না শাখা Project Implementation Support

Mission for the Bangladesh

‘Sustainable Coastal and Marine

Fisheries Program (BSCMFP):
November 10-24, 2019

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৪.৩৫.০০২.১৯ পিরক�না শাখা 1 গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০১৩.১৯ মৎ�চাষ শাখা নাি�না (Labeo nandina) মােছর �-�েণািদত

�জনন

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৪২.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫৩.১৯ আইিস� শাখা গেবষনাগার য�পািত (�জলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৮.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (বাওড়) গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪৫.১৩৬.১৯ �শাসন-১ শাখা কম �কত�ােদর বিহঃ বাংলােদশ অিজ�ত �� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৫.১৯ আইিস� শাখা গেবষনণাগার সর�ামািদ �য় (�কায়াের�াইন অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৬.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�কায়াের�াইন অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৫.০০১.১৯ স�সারণ শাখা এস.িপ.এফ (SPF) �� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫৩.১৯ আইিস� শাখা উপেজলা কায �ালয়স�হ (�দশ �ন খামার) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬১.১৯ আইিস� শাখা িবেশষ �য়- িবল নাস �ারী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৫১.০১০.১৯ �শাসন-১ শাখা উ��তন �ব�ািনক কম �কত�ােদর বদলীর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৯.১৯ আইিস� শাখা জলযান (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৭.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৮.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৯.১৯ আইিস� শাখা অিফস ভবন ভাড়া (মৎ� মানিনয়�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.২৩.০০২.১৯ মৎ�চাষ শাখা মহান িবজয় িদবস উদযাপন নিথ। খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০২৩.১৯ মৎ�চাষ শাখা রাজ� বােজেট মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, প�চিবিব,

জয়�রহাট এর অবকাঠােমা উ�য়ন কােজর নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৪১.১৯ আইিস� শাখা িনব�ন িফ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামার) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫৬.১৯ আইিস� শাখা স�ানী/পািরেতািষক (�িশ�ণেক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫৭.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (�িশ�ণ ইনি��উট) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৫.০০২.১৯ আইিস� শাখা িবছানাপ� (�িশ�ণ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৫২.০৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, নওগ� সদর, নওগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩১.৯১ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, রাজশাহী সদর, রাজশাহী ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৭.১৯ আইিস� শাখা আ�ায়ন (সা�ি�ক শাখা) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩২.১৯ মৎ�চাষ শাখা গলদা িচংিড়র হ�াচািরেত িচংিড় উৎপাদন �সে� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৮.১৯ আইিস� শাখা লাইন ও তার (সা�ি�ক মৎ� অিফস) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩৩.১৯ মৎ�চাষ শাখা অ�েমাদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৯.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (সা�ি�ক মৎ�) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২২.১৯ আইিস� শাখা আসবাবপ� �য় গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২৩.১৯ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িমিন হ�াচারী) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০২১.১৫ স�সারণ শাখা মৎ� ও প� খা� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৫০.১৯ আইিস� শাখা �ব��িতক সর�ামািদ (সা�ি�ক মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০৩১.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (আ�িলক অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৪৩.১৯ আইিস� শাখা লাইন ও তার (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৪৪.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৪২.১৯ আইিস� শাখা পির�ার (মৎ� বীজ উৎপাদন) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.০০৩.১৪ িচংিড় শাখা ক�বাজার �জলার চকিরয়া উপেজলার রাম�র �মৗজা�

মৎ� অিধদ�রাধীন িচংিড় �ট নবায়ন �সংেগ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩৪.১৯ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, নওগ� সদর, নওগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৬.০৩.০০১.১৯ ��ঋণ শাখা অথ � বরা� সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬২.১৯ আইিস� শাখা িবেশষ �য় - মৎ� অভয়া�ম �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.৯৩.০০১.১৯ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�িতিনিধ দল ��রণ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৭.১৯ আইিস� শাখা �টিলেফান (�কায়াের�াইন অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৮.১৯ আইিস� শাখা �কায়াের�াইন অিফস (�চার ও িব�াপন) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৯.১৯ আইিস� শাখা �টি�ং িফ (�কায়াের�াইন অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২০.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও প�র খা� (িফশািরজ �কায়াের�াইন) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২১.১৯ আইিস� শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�কায়াের�াইন অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২২.১৯ আইিস� শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�কায়াের�াই অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০০১.১৪ িচংিড় শাখা িবিবধ ত� সং�া� নিথ/মািসক সম�য় সভা গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৩.১৯ সা�ি�ক শাখা ২০১৯-২০২০ আিথ �ক সােল অ��য়ন ‘‘১৪৪০২০৭-৩২৪৪১০২-

বদলী �য়’’ খােত অথ � বরা� �সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৪.১৯ সা�ি�ক শাখা িবিবধ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৩.০০৫.১৪ িচংিড় শাখা ১০ একর িবিশ� িচংিড় �েটর খাজনা ও বেকয়ার �দ

িনধ �ারন/আদায় সং�া� নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৩.০০৬.১৬ িচংিড় শাখা ১০ ও ১১ একেরর িচংিড় �েটর খাজনা আদায় সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০২.১৯ বােজট শাখা �পৗরকর �ব�াপনা ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০০১.১৯ পিরক�না শাখা ভাসমান �সৗর িব��ৎ �ক� সং�া� নিখ গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩৫.১৯ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, �গৗরী�র, ময়মনিসংহ । ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.১৯.০০১.১৯ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

..সরকাির আবািসক �টিলেফান সংেযাগ �দান �সংেগ। খ

৩৩.০২.০০০০.১১১.১৬.০০১.১৯ �েকৗশল শাখা �শাসিনক আেদশ�ত কােজর মািসক অ�গিতর �িতেবদন

সং�া�

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.৩২.০০১.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

কম �কত�ােদর �বতন/ভাতািদ সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.১৬.০০১.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

মাঠ পয �ােয় �াতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.৩১.০০১.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

কম �কত�াগেনর �ি�গত সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.১৬.০০২.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

মাঠ পয �ােয় �িতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.২৫.০০১.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

কম �কত�াগেনর �মন সং�া� নিথ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৮.০০১.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

�নিমি�ক �� সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৫.০০১.১৯ িফ� সািভ �েসর

দ�র

�িজব বষ �-২০২০ ি��া� উপলে� মৎ� �াম বা�বায়েনর

কম � পিরক�না সং�া� নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০০৪.১৪ সা�ি�ক শাখা �পিনন�লা িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৫.০২৪.১৪ সা�ি�ক শাখা �মসাস � সী িরেসাস � িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০০৬.১৪ সা�ি�ক শাখা ি��াল িফশারীজ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০০.০০৪.১৫ সা�ি�ক শাখা আ� �েসনাল িফশারীেজর মািসক �িতেবদন ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.৩৮.০০১.১৯ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

মৎ� ভবেনর ক� বরা� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.৩৮.০০২.১৯ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

সরকারী বাসা বরা� (কম �কত�া) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.৩৮.০০৩.১৯ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

সরকারী বাসা বরা� গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০৬৮.১৬ স�সারণ শাখা িবিবধ নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০৮.০০১.১৯ �শাসন-২ শাখা �ধান সহকারী/স�টিলিপকা ও সমমান পেদর �জ��তার

তািলকা

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৬.০২৯.১৭ আইিস� শাখা অিফস �ারক ��রণ সং�া� (সংেশািধত) খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.০১.০০১.১৯ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

কম �কত�া সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১০.৪৪.০০৬.১৬ অিডট শাখা “জাটকা সংর�ণ, �জেলেদর িবক� কম �সং�ান এবং

গেবষণা �ক�, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা।

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৩.০৮.০০১.১৯ সম�য় শাখা িবিবধ প� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.১৪.০৪৭.১৯ পিরক�না শাখা বাংলােদশ-সং�� আরব আিমরাত গ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০৮.০০১.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

�েভ�া �দান সংকা� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০১.২০ আইিস� শাখা পির�ার (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০২.২০ আইিস� শাখা আ�ায়ন (উপেজলা কায �ালয় স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৬.০০১.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-ঘ-১১-৩৬৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.৪০.০০১.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

�ট�ার কিম� গঠন গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০২.০০৪.১৭ সা�ি�ক শাখা সা�ি�ক মৎ� আইন,২০১৭ এর উপর �লিজসেল�ভ ও

সংসদ িবষয়ক ম�ণালেয়র মতামত সং�া� নিথ।

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৬.০৫৮.১৪ সা�ি�ক শাখা িরট িপ�শন নং-৪৭৭৬/২০১৩ (এফ.িভ.�েনহারা-১) ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৪.০০৮.১৫ সা�ি�ক শাখা �ধানম�ীর কায �ালয় সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৬.০০২.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-১১-৩৬৩২ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৬.০০৩.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-ঘ-১১-৩৮৪১ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৬.০০৪.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

সমা� �ক� হেত �া� যানবাহন এর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৬.০৫৯.২০ সা�ি�ক শাখা িরট িপ�শন নং-৭৭৯৪/২০১৮ (এফ.িভ. মায়া), �মসাস �

চরল��া িফশ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০১.১০.০০১.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

অনাপি� প� (এনওিস) মৎ� অিধদ�েরর ওেয়বসাইেট

�কাশ �সে�।

গ

৩৩.০২.০০০০.১০১.১০.০০২.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

২০১৯-২০২০ আিথ �ক সােল অ��য়ন ‘‘১৪৪০২০৩-৪১১২৩১৪-

আসবাবপ�’’ খােত অথ � বরা� �সে�।

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৬.০০৫.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

ঢাকা �মে�া-ঘ-১১-৩৭৫৬ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০১.২০ আইিস� শাখা উ�াবন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৬.০০৬.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

�মাটর সাইেকল বরা� সং�া� নিথ। গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৩.০০১.২০ িফ� সািভ �েসর

দ�র

মৎ� অিধদ�েরর �জলা ও উপেজলা িবিভ� ধরেনর

�িতেবদন তদ� সং�া� নিথ

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০২.০০১.২০ আইিস� শাখা ত� অিধকার সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০১.২০ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�কায়াের�াইন

অিফস)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১০.০০১.১৪ িচংিড় শাখা মৎ� ও িচংিড় সং�া� জাতীয় কিম�র িনব �াহী কিম� ও

০১-০৪-২০১৫ ি�: তািরেখ জাতীয় কিম�র সভা সং�া� নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০১.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় ( �কায়াের�াইন অিফস) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩৮.৯৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, হ�াচাির ও নাস �ািরস�েহর

উৎপাদন কম �পিরক�না �ণয়ন সং�া�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২২.০০৪.১৯ িচংিড় শাখা সা�িতক সমেয় �দেশ দি�ণ- পি�মা�েলর �জলা�েলােত

িচংিড়র �রােগর �া�ভ�াব িবষয়ক �িদেবদন

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৮.০০৬.১৯ িচংিড় শাখা ১৯/১০/২০১৯ ি�. তািরেখ �লনায় অ�ি�ত “বাংলােদেশর

িচংিড় স�দ উ�য়েন করণীয়” শীষ �ক মতিবিনময় সভার

�পািরশমালা বা�বায়ন

খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০১.২০ স�সারণ শাখা Allwells Marketing L ক

৩৩.০২.০০০০.১০৫.৪৪.০০১.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

অিডট িনরী�া ২০১৮-১৯ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০২.০১০.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া

(পিরক�না ও

জিরপ) এর
দ�র

িবিবধ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৫.৩৮.০০১.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

সরকারী বাসা বরা� (কম �চারী) গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০০১.২০ জলমহল শাখা জলামহাল �ব�াপনায় িবিবধ �ক� ও পিরক�না খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৫.০০১.১৯ জলমহল শাখা �দশীয় �জািতর মৎ� সংর�ণ ও �ব�াপনা ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০১.২০ বা�বায়ন শাখা সাসেটইেনবল �কা�াল এ� �মিরন িফশািরজ �েজ�

(িবেশষ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৮.০৮.০০১.২০ ক�াণ শাখা �� সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৩.০০৩.১৫ িচংিড় শাখা িচংিড় উৎপাদন সং�া� ত� ও মািসক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০১১.২০ িচংিড় শাখা Solidaridad Network Asia খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৫.২৫.০০১.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

একেনক সভায় মাননীয় �ধানম�ীর অ�শাসন �সে�। গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৩.২০ আইিস� শাখা �দশ �ন খামার (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০১.২০ আইিস� শাখা অ�া� মিনহাির (�ামীণ মৎ� খামার) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.২৯.০০২.১৮ িচংিড় শাখা িচংিড় স�দ উ�য়ন ও �ব�াপনা কিম� সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০২.২০ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (�ামীণ মৎ� খামার) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৪.২০ আইিস� শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (উপেজলা কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩৭.৯২ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, বড়াই�াম, নােটার ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০১.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (উপপিরচালক এর কাযালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০১.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর

কাযালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০১.২০ মৎ�চাষ শাখা খামাের িবিভ� খােত বরা� গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০১.২০ স�সারণ শাখা জাতীয় মৎ� স�াহ-২০২০ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০২.২০ স�সারণ শাখা জাতীয় মৎ� �র�ার-২০২০ ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৫.১২.০০১.২০ �সবা ও

সরবরাহ শাখা

�থান �জনন �মৗ�েম ইিলশ সংর�ণ কা��ম গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০৯২.১৪ সা�ি�ক শাখা �িলয়ারচর সী �ডস (ক�বাজার) িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১৫.১৯ িল�াল শাখা কনেট�ট িপ�শন নং-৩৫১/২০১৯ সং�া� নিথ। ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.৩৫.০০১.২০ পিরক�না শাখা বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৯-২০-এর �কৗশলগত

উে�ে�র [২.৫] িবিভ� �িশ�েণ মৎ� ও �ািণস�েদর

ওপর ব�ব�র অবদান মিডউেল অ�� ��করণ ও বা�বায়েন

িনিবড় তদারিক কায ��ম� বা�বায়েনর িনিম� ত�ািদ
��রণ।

গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০০৯.১৯ মৎ�চাষ শাখা �ড �তিরর লে�� চীন �থেক আমদািন�ত চাইিনজ কােপ �র

�পানা �িতপালন

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০১.১৯ িল�াল শাখা জনাব ফিকর আহ�দ ক��ক দােয়র�ত িপ�শন

নং-১০৩১৬/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৫৯.১৮ সা�ি�ক শাখা Marine Protected Area (MPA) সং�া�

নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০২৮.১৯ সা�ি�ক শাখা Bay of Bengal Large Marine

Ecosystem Programme (BOBLME)

Phase-2

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০৩.২০ িল�াল শাখা এইচ এস িফিশং িলঃ এর পে� জনাব হাসান মাহ�দ ক��ক

দােয়র�ত িপ�শন নং- ২০৩/২০২০

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০৫.২০ িল�াল শাখা �মাঃ কাজী তােরক, উপসহকাির �েকৗশলী, মৎ� অিধদ�র

ও অ�া� ক��ক দােয়র�ত �শাসিনক �াই��নাল মামলা

নং- ১৩/২০২০ সং�া� মামলার নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০২.২০ িল�াল শাখা জনাব আিদব ইকবাল �চৗ�রী, ��াপইটর অফ রিফক

এ�র�াইজ, এর এস এম শান-ই আজম ক��ক দােয়র�ত

িরট িপ�শন নং-২০৫/২০২০ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০২.২০ িল�াল শাখা জনাব এস. এম শাহেনওয়াজ, ক��ক দােয়র�ত মাননীয়

�াই��নাল মামলা নং- ৩৭৯/২০১৯ সং�া�।

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১৮.১৯ িল�াল শাখা জনাব সা�াদ আল মা�ন ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং- ৪২৫৮/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯০.০০১.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ন) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০২২.১৯ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ আলতাফ �হােসন, মৎ� স�সারণ �িতিনিধ

ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং- ৯২৭৭/২০১৯ সং�া�

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০২০.১৯ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �তাফাে�ল �হােসন, স�সারণ �িতিনিধ ক��ক

দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৯২৭৬/২০১৯

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১৩.১৯ িল�াল শাখা জনাব �মাশাররফ �হােসন, িলফ ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-৩৮০৮/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০২১.১৯ িল�াল শাখা জনাব রিফ�ল ইসলাম, মৎ� স�সারণ �িতিনিধ ক��ক

দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৯২৭৫/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০১.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০১.২০ বােজট শাখা �িমক ম�রী গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০১.২০ বােজট শাখা �িমক ম�রী (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৬৬.১৮ িল�াল শাখা জনাব �শখ ফরহাদ �র, �ােনিজং িডের�র, �কা�

িফশািরীজ িলঃ ক��ক মহামা� হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত

কনেট�ট িপ�শন নং-২৫৯/২০১৭ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০১.২০ বােজট শাখা ই�ারে�/ফ�া�/�টেল� (সািভ �েল� �চকেপা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৬.০০১.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০১.২০ বােজট শাখা কি��ার সাম�ী (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০১.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০১.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক (সািভ �েল� �চকেপা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২১.১৬.০০১.২০ জলমহল শাখা মৎ� অিধদ�রীয় িবিভ� নীিতমালা �ণয়ন ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১৯.১৯ িল�াল শাখা জনাব এস, এম �সােহব, ���সহকারী ক��ক মহামা�

হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িপ�শন নং- ৭২৮০/২০১৯

সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫৩.০০১.১৯ িল�াল শাখা কাজী �মাহা�দ সাইফ রহমান, িপতা-আলহা� �মা:

িফেরাজ, চ��াম এবং অ�া� ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-৬০৫৭/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০১.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (বাওড় মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০২.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮১.০০১.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০১.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০২.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ (সািভ �েল� �চকেপা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৯.০০১.২০ বােজট শাখা ডাকা (সািভ �েল� �চকেপা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১৬.১৯ িল�াল শাখা �মাছাঃ সালা�ন কাওলা, এ�েটনশন অিফসার, উপেজলা

িফসািরজ অিফস, দাউদকাি�, �িম�া ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-৫৬৩১/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০২.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (�কায়াের�াইন মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৬.০০২.১৭ মৎ�চাষ শাখা মৎ�চাষ নীিতমালা, ২০১৯ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০৭.২০ িল�াল শাখা জনাব কাজী মিফ�র রহমান, ��াপাইটার, এন.আর ডীপ সী

িফিসং, ৩৩ সদরঘাট, চ��াম ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং- ১১৪৯৩/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০৩.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (আ�িলক মৎ� অিফস এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০১.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (�কায়াের�াইন মিৎ� অিফস) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০৭.২০ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ রােশদ আলম, �ামঃ �পাঃ তামতা, উপেজলাঃ

শাহরাি�, �জলাঃ চাদ�র ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-

১৩৭৫৩/২০২০

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২২৮.১৪ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ এম, এ কিরম, �ড�� �ােনজার, �মসাস �

কিনে�াল ��ডাস �, ইকবাল ভবন, ৭৩ আ�াবাদ, চ��াম

ক��ক দােয়র�ত িরটিপ�শন নং-৫২১২/২০১৪

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০১.২০ বােজট শাখা �পাশাক (আ�িলক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০১.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (আ�িলক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০৩.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ�

অিফস এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০১.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৮.০০১.২০ বােজট শাখা �পৗরকর (আ�িলক মৎ� অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৩.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (আ�িলক অিফস এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০৪.২০ িল�াল শাখা জনাব �মাহা�দ মন��ল আলম, িপতা- জনাব রহমাত আলী

ক��ক মহামা� হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং- ১১৮৩৬/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০৬.২০ িল�াল শাখা জনাব �মাশারফ �হােসন (সা�), িপতা �মাঃ িসরাজ িময়া,

��াপাইটর অফ �মসাস � ি�ন িস ��ডাস � ক��ক মহামা�

হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-১৪৪৯৪/২০১৯

সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১৭.১৯ িল�াল শাখা জনাব সাই�র রহমান, ��� সহকারী, ক��ক মহামা� ��ীম

�কােট �র হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-

৪৬৫৫/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৭১.০০১.১৯ িল�াল শাখা �ডাপেট� িবিধমালা, ২০১৯ এর ওপর মতামত �দান

�সংেগ।

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১৪.১৯ িল�াল শাখা জনাব �মেহদী হাসান িপতা�তঃ �মাঃ �সানািময়া, ক��ক

দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-৪৮৪০/২০১৯ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০৮.২০ িল�াল শাখা জনাব রা� আহেমদ, �াবেরটির এ�ােট�েড�, �ড �াংক

�াপ (৩য় পয �ায়) �ক�, মৎ� ভবন, ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-১১৯১৪/২০১৯

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০৪.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (িচংিড় উপৎপাদন এবং �ক�স�হ এর কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯০.০০২.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ এর

কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০৪.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০২০.১৪ সা�ি�ক শাখা �মসাস � িসরা�ল ইসলাম �চৗ�রী �লারস িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০০১.১৪ সা�ি�ক শাখা জািতসংঘ ও তার অ� সংগঠন/সং�ার সােথ �যাগােযাগ

সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০২৯.১৫ সা�ি�ক শাখা গেষষণা জাহাজ আর. িভ. মীন স�ানী সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০২.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (�কায়াের�াইন মৎ� অিফস) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৪.০০১.২০ বােজট শাখা িবিবধ নিথ (িবিভ� চািহদ সং�া�) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০১.২০ বােজট শাখা �মাটরযান �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.০১.০০১.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

জাটকা আহরেণ িবরত �জেলেদর িভিজএফ কম ��িচ সং�া�

নিথ

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৪.০০২.২০ বােজট শাখা িবিবধ �িতেবদন সং�া� (মািসক, �াি�ক, বািষ �ক আয়-

�য়, ইিলশ উৎপাদন, ��ঋণ ও অ�া� �িতেবদন)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৪.০০৩.২০ বােজট শাখা অথ � সমপ �ণ সং�া� (সকল �প/ইউিনট) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.৩১.০০১.২০ উপ�ধান

(সা�ি�ক) এর

দ�র

৬৫ িদন স��� মাছ ধরা িনিষ�কালীন সমেয় �জেলেদর খা�

সহায়তা কয ��ম

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০১.২০ বােজট শাখা স�ানী/পািরেতািষক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৪.০০৩.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০১.২০ স�সারণ শাখা �কািভড-১৯ এর �ভােব মৎ� �স�ের �য়�িত সং�া�

(�বসরকাির হ�াচাির, নাস �াির ও মৎ�চাষ)

ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০১০.২০ মৎ�চাষ শাখা �কািভড-১৯ জিনত মৎ�চাষ সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৪.০০১.২০ �শাসন-১ শাখা ১ম এবং ২য় ��িনর কম �কত�ােদর কারন দশ �ােনার নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০১.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৫.০০১.২০ বােজট শাখা রাসায়িনক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০২.২০ স�সারণ শাখা ইয়ন এিনেমল �হলথ ��াডা�স িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৪.০০৮.২০ মৎ�চাষ শাখা FAO সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০১.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

�শাসিনক নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০২.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

মৎ�চাষ শাখা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০২.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৩.২০ স�সারণ শাখা ক�াটাপল বােয়াসােয়� িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৪.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৪.২০ স�সারণ শাখা এমেকএ হ�াচাির ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬২.০০৫.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�ামীণ মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০৫.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�ামীণ মৎ� খামার এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৩.০০২.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (�ামীণ মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

আক� সী �ডস িলঃ, চ��াম খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯২.০০১.২০ বােজট শাখা িনেয়াগ পরী�া (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪২.০০৩.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িমিন হ�াচাির এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৬.০০১.২০ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (িমিন হ�াচাির এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৫.২০ স�সারণ শাখা �ার এে�া ��াডা�স ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮১.০০২.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িমিন হ�াচাির এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০৬.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচাির এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৪.০০২.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িমিন হ�াচাির এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.১০.০০১.২০ স�সারণ শাখা �ভনামী িচংিড় চাষ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০২.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচাির এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯০.০০৩.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (িমিন হ�াচাির এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮২.০০১.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৯.০০১.২০ বােজট শাখা �িত�রণ (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.০৩৮.২০ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামাের �িমর নামজাির সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮১.০০৩.২০ বােজট শাখা অ�া� মািন হাির (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৬.২০ স�সারণ শাখা এলানেকা বাংলােদশ িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৩.০০২.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩০.০০১.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৭.২০ স�সারণ শাখা ইলমা িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৮.২০ স�সারণ শাখা �কআরএফ এে�ােকয়ার ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৯.২০ স�সারণ শাখা �সইব এ� �সইফ এে�াসাই� বাংলােদশ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৫.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মািক�ন ��রাে� মৎ� র�ািণ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.১৩.০০১.২০ স�সারণ শাখা নেভল কেরানা ভাইরাস Covid-19 সং�া� খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০১.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� খামার এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০২.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (আ�িলক অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১০.২০ স�সারণ শাখা িরমস বাংলােদশ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০২.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১১.২০ স�সারণ শাখা আরমান িফডস এ� িফশািরজ িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৬.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

মৎ�খা� ও মৎ�খা� উপকরণ র�ািন খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২৪.০০১.১৯ জলমহল শাখা �িণ �ঝড় �ল�ল সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০৩.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

ইেনােভশন সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০৮.০০২.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

মৎ� পিরদশ �ন ও মাণ িনয়�ণ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০৮.০০৩.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

বা�বায়ন শাখা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯৫.০০১.২০ বােজট শাখা পিরবহণ �য় (�িশ�ণ ইনি��উট এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৬.০০১.২০ বােজট শাখা জলযান �মরামত ও সংর�ণ (বাওড় মৎ� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬১.০০১.২০ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (উপেজলা এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১২.২০ স�সারণ শাখা িকংস এ�য়া ই�ার�শনাল ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫২.০০১.২০ �িশ�ণ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামাের অথ � বরা� সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.২৭৭.১২ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �বলাল �হােসন ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং ১০৭৫১/২০১১ সং�া� মামলার নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫০.০৬৭.১০ িল�াল শাখা এ�াডেভােকট, জনাব মি�ল �মােশ �দ, সভাপিত, এইচ. আর.

িপ. িব, বাংলােদশ ��ীমেকাট � ঢাকা ক��ক দােয়র�ত িরট

িপ�শন নং-৬৯৩০/২০১০

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০৪.১৯ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ �র নবী, িপতা-হািম�ল হক, হািলশহর, চ��াম

ক��ক মহামা� হাইেকাট � িবভােগ দােয়র�ত িরট িপ�শন

নং- ১০৩১৭/২০১৮ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৬.০০১.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

জাটকা সংর�ণ কায ��ম ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০২.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (িফসািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৩.২০ স�সারণ শাখা িসনেজাভা লাইফ সােয়� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৩.০০১.২০ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (িফসািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯৩.০০১.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফস এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৪.২০ স�সারণ শাখা এ�য়া স�শন �াস ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৩.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত ও সংর�ণ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০১.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (সারিভেল� �চক �পা� এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৮.০০৩.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (সারিভেল� �চক �পা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩১.০০১.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন (সারিভেল� �চক �পা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৩৮.০০১.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (সারিভেল� �চক �পা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০২.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (সারিভেল� �চক �পা� এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০২.২০ বােজট শাখা �মাটরযান �মরামত ও সংর�ণ (সারিভেল� �চক �পা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫০.০০২.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত ও সংর�ণ (সারিভেল� �চক �পা�

এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫১.০০৩.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত ও সংর�ণ (সারিভেল� �চক �পা� এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫২.০০৩.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত ও সংর�ণ (সারিভেল� �চক

�পা� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬৯.০০৭.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত ও সংর�ণ

(সারিভেল� �চক �পা� এর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.৩১.০০১.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

মা-ইিলশ সংর�ণ কায ��ম-২০২০ খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৫.২০ স�সারণ শাখা অলওেয়লস মােক��ং িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৬.২০ স�সারণ শাখা �মসাস � িনউি��ার এে�া ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৩৩.৯২ মৎ�চাষ শাখা মৎ� বীজ উৎপাদন খামার, িপেরা�পর সদর, িপেরাজ�র ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৩.০২.০০১.২০ �শাসন-২ শাখা কম �চারীেদর চাকির িনয়িমতকরণ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০২.০০২.২০ �শাসন-২ শাখা কম �চারীেদর চাকির �ায়ীকরণ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৭.২০ স�সারণ শাখা এ িব এম কেপ �ােরশন ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৮.২০ স�সারণ শাখা মািনক ��ডাস � ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০১২.২০ িচংিড় শাখা িচংিড় চােষ ঋণ িনয়মাচার খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০১৯.২০ িচংিড় শাখা িচংিড় চােষ ঋণ িনয়মাচার খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৯.২০ স�সারণ শাখা িমশাম িফডস িলিমেটড/িমশাম এে�া ই�াি�জ িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২১.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ইউেরাপীয় ইউিনয়েন মৎ� ও মৎ�প� র�ািন সং�া�

সাধারণ নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২১.০০২.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

EU-FVO অিডট-২০১৮ খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৪.২১.০০৩.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

ইউেরাপীয় ইউিনয়েন মৎ� ও মৎ�প� র�ািনেত

TRACES সা� �িফেকশন �বহার

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০২.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৩.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৪.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৫.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৫২.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

WorldFish Center খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২০.২০ স�সারণ শাখা এি�িবজেনস এ�ার�াইজ �ডেভেলপেম� এ� সািভ �েসস ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৬.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৭.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৮.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৯.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১০.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১১.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১২.২০ বােজট শাখা পািন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৩.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৮.০০১.২০ �িশ�ণ শাখা জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০১৯-২০ এর

��ায়ন সং�া� িনেদ �িশকার আেলােক ওেয়বসাইট

হালনাগাদ সং�া�।

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৪.২০ বােজট শাখা ডাক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৫.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২১.২০ স�সারণ শাখা িভএনএফ এে�া িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৩.০০১.২০ মৎ�চাষ শাখা �িণ �ঝড় আ�ান এর �য়�িতর তািলকা ও �নব �াসন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৬.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৭.২০ বােজট শাখা বইপ� ও সামিয়কী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৮.২০ বােজট শাখা �কাশনা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৯.২০ বােজট শাখা আউটেসািস �ং (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২০.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২১.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২২.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৩.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৪.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৫.২০ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৬.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৭.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৮.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৯.২০ বােজট শাখা �পাশাক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩০.২০ বােজট শাখা গেবষণা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩১.২০ বােজট শাখা উ�াবন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩২.২০ বােজট শাখা স�ানী/পািরেতািষক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৩.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৪.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৫.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৬.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৭.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৮.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৯.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪০.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪১.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪২.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৩.২০ বােজট শাখা অ�া� ভবন ও �াপনা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৪.২০ বােজট শাখা �মাটরযান �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৫.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৬.২০ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৭.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৮.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৯.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫০.২০ বােজট শাখা কি�উটার সফ�ওয়�ার (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫১.২০ বােজট শাখা �িম অিধ�হণ/�য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫২.২০ বােজট শাখা িনেয়াগ পরী�া (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০১.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০২.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৩.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৪.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৫.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৬.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৭.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৮.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৯.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১০.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১১.২০ বােজট শাখা পািন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১২.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৩.২০ বােজট শাখা ডাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৪.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৫.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৬.২০ বােজট শাখা �কাশনা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৭.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৮.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৯.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২০.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২১.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২২.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৩.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৪.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৫.২০ বােজট শাখা �পাশাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৬.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৭.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৮.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৯.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩০.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩১.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩২.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৩.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৪.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৫.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৬.২০ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৭.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৮.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৯.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০১.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০২.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৩.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৪.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৫.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৬.২০ বােজট শাখা �িত�রণ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৭.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৮.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৯.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১০.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১১.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১২.২০ বােজট শাখা পািন (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৩.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৪.২০ বােজট শাখা ডাক (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৫.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৬.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৭.২০ বােজট শাখা বইপ� ও সামিয়কী (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৮.২০ বােজট শাখা �কাশনা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৯.২০ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২০.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২১.২০ বােজট শাখা �টি�ং িফ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২২.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৩.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৪.২০ বােজট শাখা �াস ও �লািন (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৫.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৬.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৭.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৮.২০ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৯.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩০.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩১.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩২.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৩.২০ বােজট শাখা �পাশাক (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৪.২০ বােজট শাখা গেবষণা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৫.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৬.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৭.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৮.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৯.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪০.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�জলা মৎ�

কম �কত�ার কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪১.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪২.২০ বােজট শাখা জলযান �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৩.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৪.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৫.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৬.২০ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৭.২০ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৮.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৯.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫০.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫১.২০ বােজট শাখা কি�উটার সফ�ওয়�ার (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫২.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২২.২০ স�সারণ শাখা এডভা�ড �কিমক�াল ই�াি�জ িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৩.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৪০.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫৩.২০ বােজট শাখা হাওড়/�ীপ/চর ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৩.২০ স�সারণ শাখা কাস ��ড ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৪.২০ স�সারণ শাখা এ�য়া �টক মাি�পারপাস হ�াচাির িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৫.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৬.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (উপেজলা মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৭.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৮.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৯.২০ বােজট শাখা হাওড়/�ীপ/চর ভাতা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১০.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১১.২০ বােজট শাখা �িত�রণ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১২.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৩.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৫.২০ স�সারণ শাখা ��স �টান িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৪.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৫.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৬.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৭.২০ বােজট শাখা পািন (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৮.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৯.২০ বােজট শাখা ডাক (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২০.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২১.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২২.২০ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৩.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৪.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৫.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৬.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৭.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৮.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৯.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩০.২০ বােজট শাখা �দশ �ন খামার (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩১.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩২.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৩.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৪.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৫.২০ বােজট শাখা �পাশাক (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৬.২০ বােজট শাখা গেবষণা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৭.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৮.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৯.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪০.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪১.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪২.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (উপেজলা মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৩.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৪.২০ বােজট শাখা জলযান �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৫.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৬.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৭.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (উপেজলা মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৮.২০ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৯.২০ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫০.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫১.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫২.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (উপেজলা মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৫৩.২০ বােজট শাখা কি�উটার সফ�ওয়�ার (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০১.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০২.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৩.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৪.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৫.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৬.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৭.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৮.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৯.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১০.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১১.২০ বােজট শাখা পািন (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১২.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৩.২০ বােজট শাখা ডাক (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৪.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৫.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৬.২০ বােজট শাখা বইপ� ও সামিয়কী (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৭.২০ বােজট শাখা �কাশনা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৮.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৯.২০ বােজট শাখা �টি�ং িফ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২০.২০ বােজট শাখা পিরবহণ �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২১.২০ বােজট শাখা পরী�া িফ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২২.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৩.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৪.২০ বােজট শাখা �াস ও �লািন (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৫.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৬.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৭.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৮.২০ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৯.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩০.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩১.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩২.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৩.২০ বােজট শাখা �পাশাক (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৪.২০ বােজট শাখা স�ানী (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৫.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৬.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৭.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৮.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৯.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪০.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪১.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪২.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৩.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৪.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৫.২০ বােজট শাখা িবছানাপ� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৬.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৭.২০ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৮.২০ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৯.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫০.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫১.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০১.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০২.২০ বােজট শাখা �িঁক ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৩.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৪.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৫.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৬.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৭.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৮.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৯.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১০.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১১.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১২.২০ বােজট শাখা ডাক (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৩.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (মৎ� খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৪.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৫.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৬.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৭.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৮.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৯.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২০.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২১.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২২.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৩.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৪.২০ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৫.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৬.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৭.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৮.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৯.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩০.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩১.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩২.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৩.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (মৎ� খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৪.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৫.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৬.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৭.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০১.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০২.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৩.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৪.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৫.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৬.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৭.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৮.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৯.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১০.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১১.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১২.২০ বােজট শাখা পািন (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৩.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৪.২০ বােজট শাখা ডাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৫.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৬.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৭.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৮.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৯.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২০.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২১.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২২.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৩.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৪.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৫.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৬.২০ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৭.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৮.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৯.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩০.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩১.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� বীজ

উৎপাদন খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩২.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৩.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৪.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৫.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৬.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৭.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৮.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৯.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৩.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৪.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৫.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৬.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৭.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৮.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৯.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১০.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১১.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১২.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৩.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�ামীণ মৎ�

খামারস�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৪.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৫.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৬.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৭.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৮.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৯.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০২০.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�ামীণ মৎ�

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০১.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০২.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৩.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৪.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৫.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৬.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৭.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৮.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৯.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১০.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িমিন হ�াচািরস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১১.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১২.২০ বােজট শাখা �পাশাক (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৩.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৪.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৫.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৬.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৭.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৮.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৯.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২০.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২১.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২২.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০১.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০২.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৩.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৪.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৫.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৬.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৭.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৮.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৯.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১০.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১১.২০ বােজট শাখা ডাক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১২.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৩.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৪.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৫.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৬.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৭.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৮.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৯.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২০.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২১.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২২.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৩.২০ বােজট শাখা �পাশাক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৪.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৫.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৬.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৭.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৮.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িচংিড় উৎপাদন

এবং �িশ�ণ �ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৯.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩০.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩১.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩২.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৩.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৪.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৮.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

রািশয়ায় মৎ� র�ািন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৫.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৬.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০১.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০২.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (সা�ি�ক মৎ�

অিফসস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৩.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৪.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৫.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৬.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৭.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৮.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৯.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১০.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১১.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১২.২০ বােজট শাখা পািন (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৩.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৪.২০ বােজট শাখা ডাক (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৫.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৬.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৭.২০ বােজট শাখা �কাশনা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৮.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৯.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২০.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২১.২০ বােজট শাখা �াস ও �লািন (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২২.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৩.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৪.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৫.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৬.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৭.২০ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৮.২০ বােজট শাখা জিরপ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৯.২০ বােজট শাখা স�ানী (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩০.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩১.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩২.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৩.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৪.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৫.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (সা�ি�ক মৎ�

অিফসস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৬.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৭.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৮.২০ বােজট শাখা জলযান �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৯.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪০.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪১.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪২.২০ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৩.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৪.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৫.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (সা�ি�ক মৎ�

অিফসস�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০২.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৩.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৪.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৫.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৬.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৭.২০ বােজট শাখা পািন (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৮.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৯.২০ বােজট শাখা ডাক (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১০.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১১.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১২.২০ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৩.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৪.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৫.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৬.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৭.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৮.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৯.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২০.২০ বােজট শাখা �পাশাক (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২১.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২২.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৩.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৪.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৫.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৬.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (সারিভেল� �চক

�পা�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৭.২০ বােজট শাখা জলযান �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৮.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৯.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০৩০.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০৩১.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০৩২.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০৩৩.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (সারিভেল� �চক

�পা�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০১.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০২.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৩.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৪.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৫.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৬.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৭.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৮.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৯.২০ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১০.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১১.২০ বােজট শাখা পািন (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১২.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৩.২০ বােজট শাখা ডাক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৪.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৫.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৬.২০ বােজট শাখা �টি�ং িফ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৭.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৮.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৯.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২০.২০ বােজট শাখা �াস ও �লািন (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২১.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২২.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৩.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৪.২০ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৫.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৬.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৭.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৮.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৯.২০ বােজট শাখা রাসায়িনক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩০.২০ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩১.২০ বােজট শাখা স�ানী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩২.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৩.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৪.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৫.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৬.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৭.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৮.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৯.২০ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪০.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪১.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৮.০০৩.১৬ সা�ি�ক শাখা বাংলােদশ হেত থাই�াে� দ� �জেল িনেয়াগ সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪২.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৩.২০ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৪.২০ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৫.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৬.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৭.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০১.২০ বােজট শাখা দািয়� ভাতা (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০২.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (বাওড় মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৩.২০ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৪.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৫.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৬.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৭.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৮.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৯.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১০.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১১.২০ বােজট শাখা ডাক (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১২.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৩.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৪.২০ বােজট শাখা �িশ�ণ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৫.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৬.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৭.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৮.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৯.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২০.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২১.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২২.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৩.২০ বােজট শাখা �পাশাক (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৪.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৫.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৬.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৭.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৮.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৯.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩০.২০ বােজট শাখা জলযান �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩১.২০ বােজট শাখা ব�ধ �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩২.২০ বােজট শাখা �মাটরযান র�ণােব�ণ �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৩.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৪.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৫.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৬.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৭.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৮.০০৩.২০ মৎ�চাষ শাখা বােয়া�ক প�িতেত মাছচাষ খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৬.০০২.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�া��কর� সনদ �দােনর �মতা �দান �সে�। খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩৭.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

অে�িলয়ায় মৎ� ওমৎ� প� র�ািন সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৮.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (বাওড় মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০২.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (িফশািরজ

�কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৩.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৪.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৫.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৬.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৭.২০ বােজট শাখা পািন (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৮.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৯.২০ বােজট শাখা ডাক (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১০.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১১.২০ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১২.২০ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৩.২০ বােজট শাখা িনব�ন িফ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৪.২০ বােজট শাখা �টি�ং িফ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৫.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৬.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৭.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৮.২০ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৯.২০ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২০.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২১.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২২.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৩.২০ বােজট শাখা �পাশাক (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৪.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৫.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৬.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৭.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৮.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ

�কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৯.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩০.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩১.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩২.২০ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৩.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৪.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৫.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িফশািরজ

�কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৬.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০১.২০ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০২.২০ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৬.২০ স�সারণ শাখা এে�ােকয়ার িলিমেটড ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৭.২০ স�সারণ শাখা �গাে�ন এ�য়ােটক ক

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০৪.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

আইিস� শাখা খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৩.২০ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৪.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৫.২০ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৬.২০ বােজট শাখা �িমক ম�ির (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৭.২০ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৮.২০ বােজট শাখা িব��ৎ (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৯.২০ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১০.২০ বােজট শাখা ডাক (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১১.২০ বােজট শাখা �টিলেফান (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১২.২০ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৩.২০ বােজট শাখা �মণ �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৪.২০ বােজট শাখা বদিল �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৫.২০ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৬.২০ বােজট শাখা ��া� ও িসল (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৭.২০ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৮.২০ বােজট শাখা �পাশাক (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৯.২০ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২০.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২১.২০ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২২.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৩.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৪.২০ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৫.২০ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৬.২০ বােজট শাখা �পৗর কর (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৭.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৮.২০ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৯.২০ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০৩০.২০ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৮.০০২.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

বািষ �ক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৮.০০২.২০ বােজট শাখা আেয়র �িতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৭.০০১.২০ বােজট শাখা বােজট বা�বায়ন পিরক�না িবষয়ক নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২০.০০৫.২০ বােজট শাখা �ল বােজট সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২১.০০২.২০ বােজট শাখা সংেশািধত বােজট সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৮.২০ স�সারণ শাখা �নহাল িরেসাস � িলিমেটড ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.২২.০০১.২০ বােজট শাখা �ঘািষত বােজেটর অ�গিত �িতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৩.০০২.২০ বােজট শাখা িবেয়াজন ও উপেযাজন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৪.০০৪.২০ বােজট শাখা িবিবধ নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৪.০০৫.২০ বােজট শাখা িবিবধ চািহদা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০২০.২০ িচংিড় শাখা মাঠ পয �ােয় স�ািদত কায ��েমর সা�ািহক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.০৩.২৯৯.১৭ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

�বগম সরাইয়া ইয়াসিমন, ��� সহকারী �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৯.২০ স�সারণ শাখা ফাম �া �ােকেজস (�াইেভট) িল: ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০০২.২০ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� কায ��ম ২০২০-২১ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০০১.২০ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� সং�া� িডও প� ও আেবদনস�হ খ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০৫.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

অিফস আেদশ খ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০৬.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ দ�র খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১১.০০১.২০ জলমহল শাখা সা�ািহক �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০৭.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

জাতীয় মৎ� স�াহ-২০২০ খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০৩০.২০ স�সারণ শাখা নাফেকা এে�ােভট িল: ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩০.৬১২.১৮ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

এনএ�িপ-২, মৎ� অিধদ�েরর মািসক সভা সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০০৬.২০ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ নািসর উি�ন �ইয়া, সহকারী মৎ� কম �কত�া

ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-১২৪০৩/২০১৯ সং�া�

নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫১.০১০.২০ িল�াল শাখা জনাব িলটন িময়া একাউনে� কাম- ক�িশয়ার, মৎ�

অিধদ�র, কে�ােনট আইএিপিপ, �ক� ক��ক দােয়র�ত

কনেট�ট িপ�শন নং- ৪৪৫/২০১৯

ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৪১.০৬০.১৭ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

বাৎসিরক িসআইিজ স�সারণ মাইে�া�ান, ইউিনয়ন

স�সারণ পিরক�না ও উপেজলা স�সারণ পিরক�না

�ণয়ন।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.২৫৮.১৮ স�সারণ শাখা PISCINA BIOTECH ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০০১.২০ জলমহল শাখা �জেল িনব�ন ও �িরচয়প� �দান সং�া� তদ� খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.২৩২.১৭ স�সারণ শাখা এে�ােটক বাংলােদশ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.৩০৬.২০ স�সারণ শাখা ��িসং এে�ােভট ই�াি�জ িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.২৯৫.১৯ স�সারণ শাখা �স� এে�া ই�াি�জ িলঃ ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.২২৭.১৭ স�সারণ শাখা নাভানা ফাম �ািসউ�ক�াল�  িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.২৮৯.১৯ স�সারণ শাখা �রনাটা িলিমেটড (��িডং িডিভশন) ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০২৬.১১ স�সারণ শাখা এসেকএফ ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.১১৮.১৩ স�সারণ শাখা কাস ��ড ক

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.০০৬.১৯ িল�াল শাখা জনাব �মাহা�াদ ইিলয়াছ, ��ািধকারী- �মসাস � ইিলয়াছ

��ডাস � ক��ক দােয়র�ত িরট িপ�শন নং-২৮৮৩/২০১৯

সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৫৩.৪৬৮.১৭ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

এনএ�িপ-২, িবএআরিস এর অথ �ায়েন উ�ািবত �� ��ি�র

�দশ �নী �াপন।

ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৫৯.৫৩৬.১৮ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

িফয়াক (FIAC) ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০২১.২০ িচংিড় শাখা িবপয ��/�িত�� িচংিড় চািষেদর সম�া িনরসেন িবেশষ

সংকা� নিথ

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৬.০০২.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র মৎ� সংর�ণ অিভযান

�কােড বরা��ত অেথ �র �য় ও অ�া� �িতেবদন সং�া�

নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০৮.০০৪.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

এনএ�িপ-২, খ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩২.০০২.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

NIRALA SEA FOODS LIMITED ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৩৭.০০২.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�ািরফ কিমশন সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪৫.০০১.২০ �শাসন-১ শাখা অিজ�ত �� ম�েরর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫২.১০৩.১০ িল�াল শাখা জনাব �মাঃ ইকরাম, ��াপাইটর- �মসাস � এস এস িস �ার

িফিশং ক��ক মহামা� ��ীমেকােট �র হাইেকাট � দােয়র�ত

িরট িপ�শন নং-২৯৭৩/২০১০ সং�া� নিথ।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০২৪.২০ �শাসন-১ শাখা চাকির িনয়িমতকরেণর নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০২৫.২০ �শাসন-১ শাখা অিভেযাগ সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৪.৪৬.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

�কািরয়ায় মৎ� ও মৎ� প� র�ািন খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০১৪.২১ স�সারণ শাখা AQUA SOLUTION PLUS ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৩.০০১.২০ স�সারণ শাখা খাে� �ভজাল �রােধ ��েময়াদী, ম�েময়াদী ও দীঘ �েময়াদী

কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৭.০০১.২০ �ধান �ব�ািনক

কম �কত�া (মৎ�

পিরদশ �ণ ও

মানিনয়�ণ) এর
দ�র

USAID এর আিথ �ক সহায়তায় icddr,b র গেবষণা

�ক� বা�বায়ন

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.১৪.০০১.২০ সম�য় শাখা জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর ৭৫-তম অিধেবশেন

বাংলােদেশর অংশ�হণ

খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১৭.০০১.২০ জলমহল শাখা িবিভ� ম�ণালয়/ অিধদ�র সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২৩.০০১.২০ জলমহল শাখা পািন উ�য়ন �বাড � ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২০.০০১.২০ জলমহল শাখা �জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দান িবষেয় তদ� খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২০.০০২.২০ জলমহল শাখা �জেলেদর িনব�ন ওপিরচয়প� �দান সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২৫.০০১.২০ জলমহল শাখা �জেলেদর আিথ �ক সহায়তা �দান সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫২.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৬.০০৩.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

২০১৯-২০ অথ �বছের �ধান �জনন �মৗ�েম মা-ইিলশ ও

জাটকা আহরেণ িবরত �জেলেদর মানিবক সহায়তা কম ��িচর

আওতায় িভিজএফ িবতরণ সং�া� নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০১.২০ �িশ�ণ শাখা �দেশ িবিভ� �িশ�ণ, কম �শালা ও �সিমনার ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৮.০১৯.১৯ �িশ�ণ শাখা িবেদেশ �িশ�ণ, �সিমনার ও কম �শালা বাসবতবায়ন

সং�া�।

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৮.০০৮.১৯ �িশ�ণ শাখা জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৫.০০১.২০ �িশ�ণ শাখা বািষ �ক ষাট ঘ�া �িশ�ণ। খ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.২০ �িশ�ণ শাখা িবিবধ গ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.১৬.০০৪.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

িবিবধ �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮২.০০২.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৮৪.০২৯.২০ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

িফ� মিনটিরং সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.৩৩.০০১.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

২০২০-২১ অথ �বছের িভিজএফ সং�া� সাধারণ নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩৬.৯১২.২০ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

এি�কালচারাল ইেনােভশন ফা�-২ (এআইএফ-২) ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.৯২০.৬৫.৬৯৯.১৯ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

Producer Organization সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৭.২০ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০১৩.১৯ িচংিড় শাখা উ�য়ন সহেযাগী সং�া সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.০৭.০৭৪.১৭ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

RPA fund requisition to PMU ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.১০.২৬৫.১৭ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

স�সারণ কম �কত�ােদর বদলী সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৭০.০০১.২০ বােজট শাখা পাব �ত� �বতন ভাতািদ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৭০.০০২.২০ বােজট শাখা পাব �ত� �বতন ভাতািদ (�জলা মৎ� দ�র) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০১.২০ িহসাব শাখা �হ িনম �াণ অি�ম ঋণ উে�ালন (�াংক ক��ক �দ�) ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০২.২০ িহসাব শাখা �হ িনম �াণ অি�ম ঋণ উে�ালন (২০২০-২০২১) ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৩.২০ িহসাব শাখা কি�উটার অি�ম ঋণ উে�ালন (২০২০-২০২১) ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০১.০০৪.২০ িহসাব শাখা �মাটর সাইেকল অি�ম ঋণ (২০২০-২০২১) ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৭.০০২.১৪ িচংিড় শাখা শাখািভি�ক সফটওয়�ার এর তািলকা ��রণ �সে� গ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৮৪.০০১.২০ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

এনএ�িপ-২ িডওএফ কায ��েমর সফলতার গ� সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.২৩.০০১.২০ িহসাব শাখা ��াপন, পিরপ�, িবিধমালা সংর�ণ ও মাঠ পয �ােয়

িনেদ �শণা �দান

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৫.০০২.২০ বােজট শাখা �পাশাক (সা�ি�ক মৎ� অিফস স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৮.০০১.২০ স�সারণ শাখা এ�েশ পদক খ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৪৮.২১৩.১৭ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

িবল �ব�াপনা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.০১.৫৬৩.১৮ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

অিফস আেদশ ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩০.৬১৩.২০ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

মাঠ পয �ােয়র কায ��ম বা�বায়ন ও মিনটিরং

�জারদারকরেণর লে�� Online Meeting

(Zoom)

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩০.৬১৪.২০ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

মািসক সভার নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৪.০০২.২০ স�সারণ শাখা স�সারণ শাখার িবিবধ নিথ। খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০১.২০ জলমহল শাখা মৎ� অভয়া�ম �ব�াপনা ২০২০-২১ গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০১.০০১.২০ জলমহল শাখা িবল নাস �াির কায ��ম ২০২০-২১ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.২৭৩.১৯ স�সারণ শাখা িভ এনএফ এে�া িল: ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৫.০৯৪.১৪ সা�ি�ক শাখা ি�েস� িশিপং এ� �িলং �কা�ানী ক

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১৬.০৮৬.১৯ সা�ি�ক শাখা �মাহা�দ ইিলয়াছ সওদাগর িফিশং (এফ.িভ.হযরত গরীব

আলী শাহ)

ক

৩৩.০২.০০০০.১০১.০৮.০০৫.২০ মহাপিরচালেকর

দ�র

ইউিনয়ন পয �ােয় খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০২.০০২.২০ আইিস� শাখা মতামত ও �পািরশ সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৯৭.০০১.২০ বােজট শাখা িবল নাস �াির (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.৩২.০০১.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

জাটকা িনধন �িতেরাধ কায ��ম (২০২০-২১) খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৪.২০ বােজট শাখা মৎ� অভয়া�ম র�ণােব�ণ ও �মরামত কায ��ম (�ধান

কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৫.২০ বােজট শাখা �র�ার (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.৩১.০০১.২০ জলমহল শাখা মৎ� অিধদ�রীন িবিবধ পিরদশ �ন গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.০৯.০০১.২০ স�সারণ শাখা �টঁকীর বািষ �ক উৎপাদন খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৬.২০ বােজট শাখা ন�ন �ািত�ািনক/অথ �ৈনিতক �কাড �খালা সং�া� নিথ

(�ধান কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.১১.০৩০.২০ সা�ি�ক শাখা �াশনাল হাইে�া�ািফক কিম� সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.৩৪.০০১.২০ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

�ব��ী ও অ�া� অৈবধ জাল অপসারেণ কি�ং অপােরশন

পিরচালনা (২০২০-২০২১)

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৮.০০৩.২০ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৬০.০০২.২০ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষাি�ক (সািভ �েল� �চকেপা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৮.০০৫.১৪ সা�ি�ক শাখা িবিবধ সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৩.০০২.২০ জলমহল শাখা মৎ�জীবীেদর িভিজএফ �দান সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.১১.০০২.২০ জলমহল শাখা িবিভ� শাখায় �িতেবদন ��রণ গ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৮৪.০০২.২০ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

মাঠ পয �ােয় কায ��ম বা�বায়ন �জারদারকরেণর লে��

িবভাগীয় মিনটিরং �িতিনিধেদর সােথ Online

Meeting (Zoom)

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০১.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত অি�ম উে�ালন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০২.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত অেফরতেযা� অি�ম উে�ালন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৩.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত �ড়া� উে�ালন গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৪.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত অি�ম উে�ালন (সদর দ�র) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৫.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত অেফরতেযা� অি�ম উে�ালন (সদর দ�র) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৬.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত �ড়া� উে�ালন (সদর দ�র) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৭.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ এর িহসাব �খালা গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৮.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত অি�ম উে�ালন (ম�ণালেয় ��রণ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৯.২১ িহসাব শাখা িজিপএফ হেত �ড়া� উে�ালন (ম�ণালেয় ��রণ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.৪৯.০০১.২১ বােজট শাখা �মাটরযান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.১৪.০০১.২১ স�সারণ শাখা �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না খ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.৩৫.০০১.২১ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

ইিলশ র�ািন িবষয়ক নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৩.০০১.২১ িচংিড় শাখা ১০ ও ১১ একর িচংিড় �েটর অবকাঠােমাগত উ�য়ন, সং�ার

ইত�ািদ িবষেয় িচংিড় সংি�� সিমিতর আেবদন সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২১.০০১.২১ জলমহল শাখা বািষ �ক �গাপনীয় �িতেবদন সং�া� কায�ম ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২২.০০১.২১ জলমহল শাখা জনাব উে� �ল�ম �ফরেদৗসীর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২২.০০২.২১ জলমহল শাখা জনাব �বানা �ফরেদৗসীর �ি�গত কায ��ম ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২৬.০০১.২১ জলমহল শাখা জাতীয় নদী র�া কিমশন সং�া� কায�ম খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২৯.০০১.২১ জলমহল শাখা জলমহাল শাখার �সিমনার/কম �শালা/সভা আেয়াজন ও

�ব�াপনা

খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২৭.০০১.২১ জলমহল শাখা জলমহাল শাখার িস�েজন চাট �ার ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২১.২৮.০০১.২১ জলমহল শাখা MACH �কে�র আওতায় �ািপত অভয়া�ম ও অ�া�

কায ��ম

খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.৩৫.০২২.২০ পিরক�না শাখা �কািভড-১৯ সং�া� ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.৩৬.০০১.২১ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

জাটকা সংর�ণ স�াহ-২০২১ খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.৩০.০০১.২১ জলমহল শাখা কা�াই �লক �ব�াপনা কায�ম খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০১.২১ স�সারণ শাখা জাতীয় মৎ� �র�ার-২০২১ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.০৯.০০৪.১৬ িচংিড় শাখা ক�বাজার� এিডিব িচংিড় হ�াচাির সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০৬৭.১৮ পিরক�না শাখা নারী উ�য়ন নীিত ২০১১ (মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয়)

(৪থ � খ�)

ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২৭.৩৭.০০১.২১ ইিলশ

�ব�াপনা শাখা

ইিলশ অভয়া�ম সং�া� িবষয়ািদ-২০২১ খ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০১.২১ মহাপিরচালেকর

দ�র

পিরক�না শাখা খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২০.০০১.২১ জলমহল শাখা িনবি�ত �জেলেদর তািলকা হালনাগাদকরণ ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২০.০০২.২১ জলমহল শাখা �জেলেদর িনব�ন ও পিরচয়প� �দান সং�া� �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২৫.০০১.২১ জলমহল শাখা �জেলেদর আিথ �ক সহায়তা �দান সং�া� �িতেবদন খ

৩৩.০২.০০০০.১০৯.০৬.০৩০.১৯ সা�ি�ক শাখা The Agreement on Port State

Measures( PSMA)

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২২.০৫.০০১.২১ মৎ�চাষ শাখা বরা� ঘ

৩৩.০২.০০০০.১১৩.২০.০০১.২১ সম�য় শাখা বািষ �ক �গাপনীয় �িতেবদন ��রণ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৪.০১.০০১.২১ �ডািসয়ার শাখা ম�ণালেয় কম �কত�ােদর �গাপণীয় অ�েবদন ��রণ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৩.০৮.০০৭.১৬ �শাসন-২ শাখা �শাসিনক কম �কত�া/িহসাবর�ণ কম �কত�া পেদ পেদা�িত

সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০১.২১ �িশ�ণ শাখা িপএইচিড �কাস � খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৫২.০০১.২১ বা�বায়ন শাখা পাব �ত� চ��াম অ�েল মৎ�স�দ উ�য়ন �কে�র সাধারণ

নিধ

খ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.৮১.০০১.২১ জিরপ শাখা �জলা িভি�ক মৎ� জিরপ কম �কত�ােদর ত� সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.২২.০০১.২১ �িশ�ণ শাখা IOTC খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৫৫.০০১.২১ বা�বায়ন শাখা Technical Assistance to Reduce

Food Loss in the Capture Fisheries

Supply Chain �কে�র সাধারণ নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৭.০০১.২১ মৎ�চাষ শাখা �কািভড-১৯ সং�া� িবিভ� �িতেবদন গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০৯.০০১.২১ মৎ�চাষ শাখা চীন হেত আমদািন�ত চাইিনজ কাপ � মােছর �ি� সং�া�

�িতেবদন

খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০৬.২২.০০২.২১ �িশ�ণ শাখা FAO খ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০১.০০৩.২১ জিরপ শাখা মৎ� জিরপ কম �কত�ােদর ত� ক

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০১.০০২.২১ জিরপ শাখা মৎ� জিরপ শাখায় কম �রত কম �কত�ােদর দািয়�ব�ন

সং�া� নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৩.০০১.২১ জিরপ শাখা �িশ�ণ/�সিমনার/ওয়াক�সপ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৪.০০১.২১ জিরপ শাখা িবিবএস গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৪.০০২.২১ জিরপ শাখা িবিজ ��স গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৪.০০৩.২১ জিরপ শাখা িবিজ ��স (ইয়ার�ক) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০১.২১ জিরপ শাখা নদী ও �মাহনার উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০২.২১ জিরপ শাখা ��রবেনর মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০৩.২১ জিরপ শাখা িবেলর মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০৪.২১ জিরপ শাখা কা�াই �লেকর মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০৫.২১ জিরপ শাখা �াবন�িমেত মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০৬.২১ জিরপ শাখা ��ের মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০৭.২১ জিরপ শাখা চাষ�ত �মৗ�মী জলাশেয়র মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০৮.২১ জিরপ শাখা বাওেরর মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০০৯.২১ জিরপ শাখা িচংিড় খামােরর মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১০.২১ জিরপ শাখা ক�কড়া উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১১.২১ জিরপ শাখা �পন কালচার সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১২.২১ জিরপ শাখা খ�চায় মাছচাষ সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১৩.২১ জিরপ শাখা সা�ি�ক মৎ� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৫.০০১.২১ জিরপ শাখা সম�য় শাখা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৫.০০২.২১ জিরপ শাখা মৎ� স�সারণ শাখা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৫.০০৩.২১ জিরপ শাখা পিরক�না শাখা সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১৪.২১ জিরপ শাখা �টকী উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১৫.২১ জিরপ শাখা �া�িতক উৎ� হেত �র� সং�হ সং�া� নিথ গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১৬.২১ জিরপ শাখা সরকাির �বসরকাির হ�াচািরর �র� উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১৭.২১ জিরপ শাখা ইিলশ উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১৮.২১ জিরপ শাখা িচংিড়র িপএল (�পা� লািভ �) উৎপাদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০১৯.২১ জিরপ শাখা মােছর বাজার�� সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.৪৯.০০১.২১ জিরপ শাখা মৎ�স�দ জিরপ প�িত শাখার মািসক সম�য় সভার নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.০৬.০২০.২১ জিরপ শাখা মৎ� উৎপাদন সং�া� সাধারণ নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.২১.০০১.২১ জিরপ শাখা িবিবধ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৮.২২.০০১.২১ িহসাব শাখা Pay fixation ও ibas++ গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.১৩.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা ১ম ��িনর কম �কত�ােদর �পনশন ম�ির সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৬.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�রী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৭.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৮.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০০৯.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১০.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১১.২১ বােজট শাখা পািন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১২.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৩.২১ বােজট শাখা ডাক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৪.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৫.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৬.২১ বােজট শাখা বইপ� ও সামিয়কী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৭.২১ বােজট শাখা �কাশনা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৮.২১ বােজট শাখা আউটেসািস �ং (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০১৯.২১ বােজট শাখা িনেয়াগ পরী�া (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২০.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২১.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২২.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৩.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৪.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৫.২১ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৬.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৭.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৮.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০২৯.২১ বােজট শাখা �পাশাক (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩০.২১ বােজট শাখা গেবষণা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩১.২১ বােজট শাখা উ�াবন (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩২.২১ বােজট শাখা স�ািন/পিরেতািষক (সরকাির কম �চাির �তীত) (�ধান

কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৩.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৪.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৫.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৬.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৭.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৮.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৩৯.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪০.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪১.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪২.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবনস�হ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৩.২১ বােজট শাখা অ�া� ভবন ও �াপনাস�হ (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৪.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৫.২১ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৬.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৭.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (�ধান কায �ালয়) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৮.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৪৯.২১ বােজট শাখা কি�উটার সফ�ওয়�ার (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫০.২১ বােজট শাখা আবািসক �টিলেফান নগদায়ন ভাতা (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫১.২১ বােজট শাখা মৎ� অভয়া�ম র�ণােব�ণ ও �মরামত কায ��ম (�ধান

কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫২.২১ বােজট শাখা িবল নাস �াির কায ��ম (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৩.২১ বােজট শাখা �র�ার (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৪.২১ বােজট শাখা ন�ন �ািত�ািনক/অথ �ৈনিতক �কাড �খালা সং�া� নিথ

(�ধান কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৬.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৭.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৮.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০০৯.২১ বােজট শাখা পািন (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১০.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১১.২১ বােজট শাখা ডাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১২.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৩.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য়-৩২১১১২৫ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৪.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৫.২১ বােজট শাখা �কাশনা (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৬.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৭.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৮.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০১৯.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২০.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২১.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২২.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৩.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৪.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৫.২১ বােজট শাখা �পাশাক (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৬.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৭.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৮.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০২৯.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩০.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩১.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩২.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৩.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৪.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৫.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৬.২১ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৭.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৮.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৩৯.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (উপপিরচালক এর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৫.২১ বােজট শাখা �িত�রণ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৬.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৭.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৮.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৯.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১০.২১ বােজট শাখা পািন (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১১.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১২.২১ বােজট শাখা ডাক (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৩.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৪.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৫.২১ বােজট শাখা বইপ� ও সামিয়কী (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৬.২১ বােজট শাখা �কাশনা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৭.২১ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৮.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০১৯.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২০.২১ বােজট শাখা �টি�ং িফ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২১.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২২.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৩.২১ বােজট শাখা �াস ও �লািন (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৪.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৫.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৬.২১ বােজট শাখা মৎ� �াণী খা� (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৭.২১ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৮.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০২৯.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩০.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩১.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩২.২১ বােজট শাখা �পাশাক (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৩.২১ বােজট শাখা গেবষণা (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৪.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৫.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৬.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৭.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৮.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৩৯.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�জলা মৎ�

কম �কত�ার কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪০.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪১.২১ বােজট শাখা জলযান �মরামত (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪২.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৩.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৪.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৫.২১ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৬.২১ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৭.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৮.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৪৯.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫০.২১ বােজট শাখা কি�উটার সফ�ওয়�ার (�জলা মৎ� কম �কত�ার

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০১.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০২.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৩.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৪.২১ বােজট শাখা �িত�রণ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৬.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৭.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৮.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০০৯.২১ বােজট শাখা পািন (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১০.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১১.২১ বােজট শাখা ডাক (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১২.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৩.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৪.২১ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৫.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৬.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৭.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৮.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০১৯.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২০.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২১.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২২.২১ বােজট শাখা �দশ �ন খামার (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৩.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৪.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৫.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৬.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৭.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৮.২১ বােজট শাখা �পাশাক (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০২৯.২১ বােজট শাখা গেবষণা (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩০.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩১.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩২.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৩.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৪.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৫.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (উপেজলা মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৬.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৭.২১ বােজট শাখা জলযান �মরামত (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৮.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৩৯.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪০.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (উপেজলা মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪১.২১ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪২.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৩.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৪.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (উপেজলা মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৪.০৪৫.২১ বােজট শাখা কি�উটার সফ�ওয়�ার (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৪.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৫.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৬.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৭.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৮.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০০৯.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১০.২১ বােজট শাখা পািন (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১১.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১২.২১ বােজট শাখা ডাক (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৩.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৪.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৫.২১ বােজট শাখা বইপ� ও সামিয়কী (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৬.২১ বােজট শাখা �কাশনা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৭.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (উপেজলা মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৮.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০১৯.২১ বােজট শাখা �টি�ং িফ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২০.২১ বােজট শাখা পিরবহণ �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২১.২১ বােজট শাখা পরী�া িফ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২২.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৩.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৪.২১ বােজট শাখা �াস ও �লািন (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৫.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৬.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৭.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৮.২১ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০২৯.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩০.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩১.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল-৩২৫৫১০৪ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩২.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৩.২১ বােজট শাখা �পাশাক (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৪.২১ বােজট শাখা স�ািন/পিরেতািষক (সরকাির কম �চাির �তীত) (িফশািরজ

��িনং ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৫.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৬.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৭.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৮.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৩৯.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪০.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪১.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪২.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৩.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৪.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৫.২১ বােজট শাখা িবছানাপ� (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৬.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৭.২১ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৮.২১ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৪৯.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫০.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫১.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৫.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৬.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৭.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৮.২১ বােজট শাখা ডাক (মৎ� খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০০৯.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১০.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১১.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১২.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৩.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৪.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৫.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৬.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৭.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৮.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০১৯.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২০.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২১.২১ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২২.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৩.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৪.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৫.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৬.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৭.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৮.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (মৎ� খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০২৯.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩০.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩১.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩২.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৩.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৬.০৩৪.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৬.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৭.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৮.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০০৯.২১ বােজট শাখা পািন (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১০.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১১.২১ বােজট শাখা ডাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১২.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৩.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৪.২১ বােজট শাখা �িমক ম�ির (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৫.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৬.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৭.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৮.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৯.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২০.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২১.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২২.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৩.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৪.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৫.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৬.২১ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৭.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত-৩২৫৮১০১ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৮.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০২৯.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩০.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩১.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� বীজ

উৎপাদন খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩২.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৩.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৪.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৫.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৬.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৭.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৮.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০৩৯.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� বীজ উৎপাদন

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০১.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০২.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৩.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৪.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৫.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৬.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৭.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৮.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০০৯.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১০.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১১.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (�ামীণ মৎ�

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১২.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৩.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৪.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৫.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৬.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৭.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (�ামীণ মৎ� খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৮.০১৮.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (�ামীণ মৎ�

খামারস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০১.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০২.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৩.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৪.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৫.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৬.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৭.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৮.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০০৯.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১০.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১১.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১২.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৩.২১ বােজট শাখা �পাশাক (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৪.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৫.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৬.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৭.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৮.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০১৯.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২০.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২১.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৯.০২২.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িমিন হ�াচািরস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৬.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৭.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৮.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০০৯.২১ বােজট শাখা ডাক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১০.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১১.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১২.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৩.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৪.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৫.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৬.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫২.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৭.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৮.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০১৯.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২০.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২১.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২২.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৩.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৪.২১ বােজট শাখা �পাশাক (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৫.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৬.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৭.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৮.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০২৯.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িচংিড় উৎপাদন

এবং �িশ�ণ �ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩০.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩১.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩২.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৩.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৪.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৫.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৬.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৭.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং

�িশ�ণ �ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৬.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৭.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৮.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০০৯.২১ বােজট শাখা পািন (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১০.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১১.২১ বােজট শাখা ডাক (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১২.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৩.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৪.২১ বােজট শাখা �কাশনা (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৫.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৬.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৭.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৮.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০১৯.২১ বােজট শাখা �াস ও �লািন (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২০.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২১.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২২.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৩.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৪.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৫.২১ বােজট শাখা জিরপ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৬.২১ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� বীজ উৎপাদন খামারস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৭.২১ বােজট শাখা স�ানী (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৮.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০২৯.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩০.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩১.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩২.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৩.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (সা�ি�ক মৎ�

অিফসস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৪.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৫.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৬.২১ বােজট শাখা জলযান �মরামত (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৭.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৮.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৩৯.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪০.২১ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪১.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪২.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৩.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (সা�ি�ক মৎ�

অিফসস�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০১.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০২.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৩.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৪.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৫.২১ বােজট শাখা পািন (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৬.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৭.২১ বােজট শাখা ডাক (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৮.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০০৯.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১০.২১ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১১.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১২.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৩.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৪.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৫.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৬.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৭.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৮.২১ বােজট শাখা �পাশাক (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০১৯.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (িফশািরজ ��িনং ইনি��উটস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২০.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২১.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২২.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৩.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৪.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (সারিভেল� �চক

�পা�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৫.২১ বােজট শাখা জলযান �মরামত (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৬.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৭.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৮.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০২৯.২১ বােজট শাখা গেবষণাগার য�পািত �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০৩০.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১২.০৩১.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (সারিভেল� �চক �পা�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৬.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৭.২১ বােজট শাখা �সিমনার/কনফাের� �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৮.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০০৯.২১ বােজট শাখা পািন (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১০.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১১.২১ বােজট শাখা ডাক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১২.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৩.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৪.২১ বােজট শাখা �টি�ং িফ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৫.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৬.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৭.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৮.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০১৯.২১ বােজট শাখা �াস ও �লািন (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২০.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২১.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২২.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৩.২১ বােজট শাখা িনরাপ�া �সবা (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৪.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৫.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৬.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৭.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৮.২১ বােজট শাখা রাসায়িনক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০২৯.২১ বােজট শাখা �পাশাক (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩০.২১ বােজট শাখা স�ানী (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩১.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩২.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৩.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৪.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৫.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৬.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৭.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৮.২১ বােজট শাখা লাইন ও তার �মরামত (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৩৯.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪০.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪১.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪২.২১ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৩.২১ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৪.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৫.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৬.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (মৎ� পিরদশ �ন ও

মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০২.১৮.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা িসিনয়র ��ল পরী�ার আেবদন প� ��রণ সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৬.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৭.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৮.২১ বােজট শাখা ডাক (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০০৯.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১০.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত ম�ির (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১১.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১২.২১ বােজট শাখা �িশ�ণ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৩.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৪.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৫.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৬.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৭.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৮.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০১৯.২১ বােজট শাখা ��ণ ও ব�ধাই (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২০.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২১.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২২.২১ বােজট শাখা �পাশাক (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৩.২১ বােজট শাখা অ��ান/উৎসবািদ (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৪.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৫.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৬.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৭.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৮.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (বাওড় মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০২৯.২১ বােজট শাখা জলযান �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩০.২১ বােজট শাখা ব�ধ �মরামত (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩১.২১ বােজট শাখা �মাটরযান র�ণােব�ণ �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩২.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৩.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৪.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৫.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৬.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (বাওড় মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৪.০৩৭.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (বাওড় মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০১.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০২.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৩.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৪.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৫.২১ বােজট শাখা পািন (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৬.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৭.২১ বােজট শাখা ডাক (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৮.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৯.২১ বােজট শাখা �চার ও িব�াপন �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১০.২১ বােজট শাখা অিফস ভবন ভাড়া (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১১.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১২.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৩.২১ বােজট শাখা �টি�ং িফ (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৪.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৫.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৬.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৭.২১ বােজট শাখা মৎ� ও �াণী খা� (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৮.২১ বােজট শাখা মৎ� ও মৎ�জাত �� (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০১৯.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২০.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২১.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২২.২১ বােজট শাখা �পাশাক (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৩.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৪.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৫.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৬.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৭.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (িফশািরজ

�কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৮.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০২৯.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩০.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩১.২১ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩২.২১ বােজট শাখা গেবষণাগার সর�ামািদ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন

অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৩.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৪.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (িফশািরজ �কায়াের�াইন অিফসােরর

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০৩৫.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (িফশািরজ

�কায়াের�াইন অিফসােরর কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০১.২১ বােজট শাখা অিধকাল ভাতা (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০২.২১ বােজট শাখা �াি� ও িবেনাদন ভাতা (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৩.২১ বােজট শাখা স�ানী ভাতা (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৪.২১ বােজট শাখা পির�ার পির��তা সাম�ী (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৫.২১ বােজট শাখা আ�ায়ন �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৬.২১ বােজট শাখা আইন সং�া� �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৭.২১ বােজট শাখা িব��ৎ (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৮.২১ বােজট শাখা ই�ারেনট/ফ�া�/�টেল� (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০০৯.২১ বােজট শাখা ডাক (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১০.২১ বােজট শাখা �টিলেফান (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১১.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১২.২১ বােজট শাখা িনব�ন িফ (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৩.২১ বােজট শাখা �পে�াল, ওেয়ল ও �ি�েক� (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৪.২১ বােজট শাখা �মণ �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৫.২১ বােজট শাখা বদিল �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৬.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৭.২১ বােজট শাখা ��া� ও িসল (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৮.২১ বােজট শাখা অ�া� মিনহাির (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০১৯.২১ বােজট শাখা �পাশাক (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২০.২১ বােজট শাখা �মােটারযান �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২১.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২২.২১ বােজট শাখা কি�উটার �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৩.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৪.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �মরামত (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৫.২১ বােজট শাখা অনাবািসক ভবন �মরামত (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৬.২১ বােজট শাখা �িম উ�য়ন কর (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৭.২১ বােজট শাখা �পৗর কর (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৮.২১ বােজট শাখা কি�উটার ও আ�ষি�ক �য় (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০২৯.২১ বােজট শাখা অিফস সর�ামািদ �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০৩০.২১ বােজট শাখা আসবাবপ� �য় (আ�িলক মৎ� কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৬.০৩১.২১ বােজট শাখা অ�া� য�পািত ও সর�ামািদ �য় (আ�িলক মৎ�

কায �ালয়স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৫.২১ বােজট শাখা �ল বােজট সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৬.২১ বােজট শাখা সংেশািধত বােজট সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৭.২১ বােজট শাখা বােজট বা�বায়ন পিরক�না িবষয়ক নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৮.২১ বােজট শাখা �ঘািষত বােজেটর অ�গিত �িতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৫৯.২১ বােজট শাখা �েয়র �িতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬০.২১ বােজট শাখা আেয়র �িতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬১.২১ বােজট শাখা িবেয়াজন ও উপেযাজন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬২.২১ বােজট শাখা মৎ� অিধদ�র �থেক ম�ণালেয় ��িরত িরেপাট � সং�া�

নিথ

গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬৩.২১ বােজট শাখা পব �ত� �জলা ও উপেজলাস�েহর �বতন ভাতািদ সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬৪.২১ বােজট শাখা মাঠ পয �ায় হেত িবিবধ বােজট চািহদা সং�া� নিথ (সকল

�প)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬৫.২১ বােজট শাখা িবিবধ নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪০.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা উ��তন কম �কত�াগেণর আয়ন �য়ন �মতা �দান সং�া�

নিথ

ঘ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.১৫.০০৮.১৬ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

পদ সংর�ণ ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪৯.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা িবিসএস (মৎ�) ক�াডার�� কম �কত�ােদর �থম এবং ি�তীয়

অধ �-বািষ �কী িবভাগীয় পরী�ায় আেবদন প� ��রণ সং�া�

নিথ।

খ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.১৬.০০১.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

লকডাউেনর সময় এনএ�িপ-২ �কে�র কম ��েল অ�পি�ত

স�সারণ কম �কত�াগেণর বরখাে�র �েয়াজনীয় �ব�া �হণ।

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.৯২০.২৩.০০১.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

বািষ �ক �য় পিরক�না ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৫২.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা/সমমােনর পেদ বদলীর নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০২.২১ �িশ�ণ শাখা FAOSAP খ

৩৩.০২.০০০০.৯২০.১৬.০০২.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

এনএ�িপ-২ �কে�র আওতায় িনিম �ত �ই� মৎ�

আহরেণা�র �সবা �কে�র জ� �ণয়ন�ত খসড়া পিরচালনা

িনেদ �িশকা অ�েমাদন �সে�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৫৫.০০১.২১ আইিস� শাখা িডিজটাল সািভ �স িডজাইন �াব এর আওতায় সফটওয়�ার

সং�া� নিথ (সংেশািধত)

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০১.২১ বা�বায়ন শাখা গভীর স�ে�  �না ও সমজাতীয় �পলািজক মাছ আহরেণ

পাইলট �ক�

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০২.২১ বা�বায়ন শাখা ইিলশ স�দ উ�য়ন ও �ব�াপনা �ক� ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৩.২১ বা�বায়ন শাখা ইউিনয়ন পযােয় মৎ�চাষ ��ি� �সবা স�সারণ �ক� (২য়

পযায়)(২য় সংেশািধত)

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.৪০.০০১.২১ বা�বায়ন শাখা এনএ�িপ-২ �কে�র সাধারণ নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.০৭.০০৫.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

সম�য় আেদশ এবং অথরাইেজেশন জারীকরণ ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২০.১৬.০০১.২১ স�সারণ শাখা �ধানম�ীর কায �ালয় ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.১৬.০০৩.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

িপওরলাইন �ড �ডেভলপেম� ��া�াম ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.০৩.০০১.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

জনাব ফারহানা আহেমদ, িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �ক�

বা�বায়ন ইউিনট, এনএ�িপ-২ এর �ি�গত নিথ

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১০৬.২২.০০৩.২১ �িশ�ণ শাখা JICA খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০১.২১ স�সারণ শাখা আি�েমট বাংলােদশ ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.৫৭.০০১.২১ বা�বায়ন শাখা �দশীয় �জািতর মাছ এবং শা�ক সংর�ণ ও উ�য়ন �কে�র

সাধারণ নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৫০.০০১.২১ বা�বায়ন শাখা রাজশাহী িবভােগ মৎ�স�দ উ�য়ন �কে�র সাধারণ নিধ খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.৫০.০০২.২১ বা�বায়ন শাখা রাজশাহী িবভােগ মৎ�স�দ উ�য়ন �কে�র পদ �ি�র নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০৭.৫৫.০০১.২১ িল�াল শাখা িবিভ� আইন/িবিধ সং�া� মতামত ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩১.০০১.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

�চার ও �কাশনা সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩২.০০১.২১ �াশনাল

এি�কালচারাল

�টকেনালিজ

��া�াম-�ফজ
II �েজ�

(এনএ�িপ-২)

ড. রা� আহেমদ, সহকারী পিরচালক, এনএ�িপ-২, মৎ�

অিধদ�র, মৎ� ভবন এর �ি�গত নিথ

খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০২.২১ স�সারণ শাখা �মসাস � এে�ািভশন িবিড ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৩.২১ স�সারণ শাখা �মাহাতাব এ� স� ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.৪১.০০১.২১ �িশ�ণ শাখা NATP খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০১৬.২০ মৎ�চাষ শাখা NATP, Phase-II খ

৩৩.০২.০০০০.১২০.১৮.০০১.২১ স�সারণ শাখা মাঠ পয �ােয়র দ�রস�হ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.২৩.০০১.২১ স�সারণ শাখা মাদার অব িহউ�ািন� পদক ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৪.২১ বা�বায়ন শাখা “সাসেটইেনবল �কা�াল এ� �মিরন িফশািরজ �েজ�”

শীষ �ক �ক�

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.২২.০০১.২১ বা�বায়ন শাখা “সাসেটইেনবল �কা�াল এ� �মিরন িফশািরজ �েজ�”

শীষ �ক �ক�

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০১৭.২১ মৎ�চাষ শাখা �দশ �নী িচংিড় খামার ও �িশ�ণ �ক�, �টকনাফ, ক�বাজার খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৫.২১ বা�বায়ন শাখা সমা� �কে�র মালামাল হ�া�র ও �হণ ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০০৪.২১ স�সারণ শাখা িনউেটক ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৬.২১ বা�বায়ন শাখা ইিলশ স�দ উ�য়ন ও �ব�াপনা শীষ �ক �ক� ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা কম �কত�ােদর পাসেপাট � সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.২৯৮.২০ স�সারণ শাখা �মসাস � িনউ� �ার এে�া ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০৯১.১৪ স�সারণ শাখা �াশনাল এি�েকয়ার ইমেপাট � এ�েপাট � িল: ক

৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৮.০০৩.২১ �িশ�ণ শাখা কায �িববরণী খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০০১.২১ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� কায�ম ২০২১-২২ গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৭.০০২.২১ জলমহল শাখা �পানা অব�ি� কায�ম ২০২১-২২ গ

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১১.৪৩৮.১৪ িচংিড় শাখা চকিরয়া উপেজলার রাম�র �মৗজার মৎ� অিধদ�রাধীন ১০

একর িবিশ� ৪৩৮-৪৬৭ পয �� �মাট ৩০� িচংিড় �ট �ানীয়

জনগণেক ইজারা �দান�ব �ক খাজনা আদায়।

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৭.২১ বা�বায়ন শাখা কিমউিন� �বজড �াইেমট িরেজিলেয়� িফশািরজ এবং

এ�য়াকালচার �ডেভলপেম� ইন বাংলােদশ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪৪.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা বিহঃবাংলােদশ �� ক

৩৩.০২.০০০০.১২০.০৭.০৯২.২১ স�সারণ শাখা �গাে�ন এেকায়া িস� হ�াচাির িল: খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৮.২১ বা�বায়ন শাখা সমা� মৎ�চাষ উ�য়ন �ক� (AqDP)(IFAD) ক

৩৩.০২.০০০০.১০৮.১৮.০০৮.২১ িচংিড় শাখা �পানা মাছ অব�� কায ��ম সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.২৬.০০১.২১ আইিস� শাখা মা�দা খানম, �জলা মৎ� কম �কত�া(িরজাভ �)এর �ি�গত

নিথ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.১১.০০৬.০৬ �শাসন-১ শাখা মৎ� অিধদ�রাধীন “মৎ� প� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ

কায ��ম �জারদারকরণ �ক�”

গ

৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০২৪.২১ মৎ�চাষ শাখা �বণ � �ই সং�া� নিথ খ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪৩.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা মা��কালীীন �� সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬৬.২১ বােজট শাখা ��ণ ও ব�ধাই (�ধান কায �ালয়) গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০৩৬.০৩ �শাসন-১ শাখা জনাব �নীল ম�ল, �জলা মৎ� কম �কত�া, �নামগ� ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০৪৭.০৬ �শাসন-১ শাখা জনাব স�ীব স�ামত, িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া,

বিরশাল সদর, বিরশাল

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৩৪.০০১.২১ আইিস� শাখা কল �স�ার সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৮.২১ বােজট শাখা �মাটরযান �মরামত (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৬.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা ১০ম ��ড হেত ৫ম ��ড পয �� কম �কত�াগেণর �াি� িবেনাদন

�� ম�রী সং�া�

খ

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০৮৩.০৬ �শাসন-১ শাখা জনাব �তাফােয়ল আহেমদ, িসিনয়র উপেজলা মৎ�

কম �কত�া, ি�শাল, ময়মনিসংহ

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০৫৫.০৬ �শাসন-১ শাখা জনাব �মাহা�দ হািব�র রহমান তা�কদার, িসিনয়র

উপেজলা মৎ� কম �কত�া, �লবাড়ীয়া, ময়মনিসংহ

ক



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০৩৫.১২ �শাসন-১ শাখা জনাব �মাঃ আলী �হােসন শামীম, িসিনয়র উপেজলা মৎ�

কম �কত�া, নােচাল, চ�পাইনবাবগ�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০০৮.১২ �শাসন-১ শাখা জনাব �িজত �মার ��ী, িসিনয়র উপেজলা মৎ� কম �কত�া,

নােটার সদর, নােটার

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.৫৩.০০১.২১ �শাসন-১ শাখা কম �কত�ােদর িব িস এস িলিখত এবং �মৗিখক পরী�ার

অংশ��হেণর অ�মিত �দান সং�া�।

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০২০.১২ �শাসন-১ শাখা জনাব �মাঃ বরক�ল আলম, সহকারী পিরচালক, �জলা

মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, �মৗলভীবাজার

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০২১.১৮ �শাসন-১ শাখা জনাব িমজ�া ওমর ফা�ক, উপেজলা মৎ� কম �কত�া, �নট,

ব�ড়া

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০০৭.১১ �শাসন-১ শাখা জনাব �মাঃ বােয়িজদ আলম, িসিনয়র উপেজলা মৎ�

কম �কত�া, উ�াপাড়া, িসরাজগ�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০২৫.১৮ �শাসন-১ শাখা জনাব �মাঃ �সিলম �রজা, উপেজলা মৎ� কম �কত�া,

কামারখ�, িসরাজগ�

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০১১.১৮ �শাসন-১ শাখা জনাব �মাঃ রািফ আফেরাজ সিন, উপেজলা মৎ� কম �কত�া,

�বলাব, নরিসংদী

ক

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০০৯.২১ বা�বায়ন শাখা জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন �ি� শীষ �ক

�কে�র (২য় সংেশািধত)

ক

৩৩.০২.০০০০.১০২.০১.০০৫.১৮ �শাসন-১ শাখা জনাব মাস�পা তাসিলম, উপেজলা মৎ� কম �কত�া,

ওসমানীনগর, িসেলট

ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৫.০৫৩.২১ বােজট শাখা �িমক (অিনয়িমত) ম�ির (িফশািরজ ��িনং

ইনি��উটস�হ)

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬৭.২১ বােজট শাখা পাব �ত� �জলা ও উপেজলাস�েহর �বতন ভাতািদ সং�া� নিথ

(�ধান কায �ালয়)

গ

৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০২.২১ মহাপিরচালেকর

দ�র

সা�ি�ক শাখা গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১০১.০১.০০৩.২১ মহাপিরচালেকর

দ�র

মান িনয়�ণ শাখা গ

৩৩.০২.০০০০.১৩১.০১.০০১.২১ �চার ও

�কাশনা শাখা

বািষ �ক �িতেবদন সং�া� নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২২.১০.০২৫.২১ মৎ�চাষ শাখা জাতীয় সংসদ ভবন �লেক �দশ �নী মাছচাষ খ

৩৩.০২.০০০০.১২২.০১.১৭১.১৮ মৎ�চাষ শাখা িমিন হ�াচাির, খাগড়াছিড় সদর, খাগড়াছিড় ক

৩৩.০২.০০০০.১২১.২২.০০৩.২১ জলমহল শাখা জনাব নাজ�ল হাসান, উ�মান সহকারী খ

৩৩.০২.০০০০.১২১.২২.০০৪.২১ জলমহল শাখা জনাব �মাঃ আ�ল কােশম, মৎ� জিরপ কম �কত�া খ

৩৩.০২.০০০০.১১২.০১.০১০.২১ বা�বায়ন শাখা হাওর মহাপিরক�নার (২০১২-২০৩২) আওতায়

বা�বায়নাধীন ও হাওর অ�েল বা�বািয়ত

ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.১৬.০০১.২১ িফ� সািভ �েসর

দ�র

�িতেবদন ��রণ সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৭.০৩.০০১.২১ িফ� সািভ �েসর

দ�র

মাঠ পয �ােয়র �িতেবদন সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০২.২১ �শাসন-১ শাখা িবিভ� প� িবিধ �মাতােবক নিথেত সংর�ণ সং�া� নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৩.০৪৭.২১ বােজট শাখা ��ণ ও ব�ধাই (মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০১.০০২.২১ আইিস� শাখা জাতীয় মৎ� স�ােহর �চারণা ও ��র কিম� খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০১.০০৩.২১ আইিস� শাখা আইিস� �মলা খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০২.০০২.২১ আইিস� শাখা �সবা সহিজকরণ খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৩.০০২.২১ আইিস� শাখা িবিভ� দ�েরর ই-�মইল �ব�াপনা খ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৩.০০৩.২১ আইিস� শাখা আইিস� শাখার ওেয়বসাইট সং�া� খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৪.০০২.২১ আইিস� শাখা িডিজটাল সািভ �স িডজাইন �াব এর আওতায় সফটওয়�ার

সং�া�

গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৪.০০৩.২১ আইিস� শাখা মৎ� অিধদ�েরর জ� িভিডও কনেট� �তরী গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৫.০০২.২১ আইিস� শাখা অ�া� শাখা হেত �া� প�ািদ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৫.০০৩.২১ আইিস� শাখা �ক� হেত �া� প�ািদ ঘ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৬.০০২.২১ আইিস� শাখা ই-িজিপ বা�বায়ন গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৬.০০৩.২১ আইিস� শাখা CPTU-DIMAPP �ক� সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৭.০০২.২১ আইিস� শাখা আইিস� শাখার বািষ �ক কম �পিরক�না গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.০৭.০০৩.২১ আইিস� শাখা মৎ� অিধদ�েরর িথেম�ক �প গঠন গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১০.০০২.২১ আইিস� শাখা DoF PDS গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১০.০০৩.২১ আইিস� শাখা িডিজটাল হািজরা (িফ�ার ি��) সং�া� গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১১.০০২.২১ আইিস� শাখা মৎ� অিধদ�রীয় িডিজটাল নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৪.০০২.২১ আইিস� শাখা সহকারী পিরচালক-১, আইিস� শাখা এর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৪.০০৩.২১ আইিস� শাখা সহকারী পিরচালক-২, আইিস� শাখা এর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৪.০০৪.২১ আইিস� শাখা ��া�ামার, আইিস� শাখা এর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৪.০০৫.২১ আইিস� শাখা �ধান সহকারী, আইিস� শাখা এর �ি�গত নিথ ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৫.০০২.২১ আইিস� শাখা কম �চারীগেণর �মণ সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৭.০০২.২১ আইিস� শাখা Global Navigation Satellite System

(GNNSS)

ক

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৯৯.০০১.২১ আইিস� শাখা িবিবধ প� গ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২৩.৯৯.০০২.২১ আইিস� শাখা অিফস �ারক ��রণ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৯৯.০০৩.২১ আইিস� শাখা সাধারণ �যাগােযােগর নিথ গ

৩৩.০২.০০০০.১২৩.৯৯.০০৪.২১ আইিস� শাখা মতামত ও �পািরশ গ

৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০১.২১ জলমহল শাখা প�া ব��খী �স� অভয়া�ম ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০১.০৬৮.২১ বােজট শাখা িবিবধ �িতেবদন সং�া� (আয়-�য়, ইিলশ উৎপাদন,

��ঋণ ও অ�া� �িতেবদন), �ধান কায �ালয়

গ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০০১.২১ পিরক�না শাখা মৎ� অিধদ�র ক��ক (Feasibility Study) ক

৩৩.০২.০০০০.১১৪.২৪.০৬৮.২১ পিরক�না শাখা BWDB সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.৩৫.০২৩.২১ পিরক�না শাখা িদবস সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০২.০০১.২১ পিরক�না শাখা ICT সং�া� খ

৩৩.০২.০০০০.১১৪.০৮.০০২.২১ পিরক�না শাখা �ক� �নয়ন সং�া� ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০২.০৪০.২১ বােজট শাখা ��ণ ও ব�ধাই (উপপিরচালক এর কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০৫১.২১ বােজট শাখা ��ণ ও ব�ধাই (�জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৪.২১ বােজট শাখা �পাশাক (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৫.২১ বােজট শাখা কি�উটার সাম�ী (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১১.০৪৬.২১ বােজট শাখা ��ণ ও ব�ধাই (সা�ি�ক মৎ� অিফসস�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১২৫.১৩.০০১.২১ জিরপ শাখা মৎ� উৎপাদন সং�া� ��মািসক �িতেবদন খ



নিথ ন�র শাখা িশেরানাম ��িণ
৩৩.০২.০০০০.১২১.০২.০০১.২১ জলমহল শাখা িনমগািছ সমাজিভি�ক মৎ� �ব�াপনা ক

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৩৯.২১ বােজট শাখা ��ণ ও ব�ধাই (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ �ক�স�হ) গ

৩৩.০২.০০০০.১১৭.১০.০৪০.২১ বােজট শাখা �ব��িতক সর�ামািদ �য় (িচংিড় উৎপাদন এবং �িশ�ণ

�ক�স�হ)

গ


