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িবষয়: ইই  অথঅথ  বছেরবছের  িপআরএলিপআরএল  গমনকারীগমনকারী  কমকতােদরকমকতােদর  হালনাগাদহালনাগাদ  তািলকাতািলকা  কাশকাশ  সংেগসংেগ

                 অে াবর ২০১৯ - জুন ২০২০ এবং জুলাই ২০২০- জুন ২০২১  অথ বছের মৎ  অিধদ েরর
িপআরএল গমনকারী কমকতােদর হালনাগাদ তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ করা হেলা। উ  তািলকায় কান
সংেশাধন, সংেযাজন েয়াজন হেল মহুা দ মিন ল ইসলাম, কল াণ কমকতা, ফান নং ০২৯৫১১১৫০,
মাবাইল-০১৭৮০১৬৮৮৬৫ এর সােথ যাগােযােগর অ েরাধ করা হেলা।

১৪-১০-২০১৯

মাঃ আিতয়ার রহমান
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৬৯৩৫৫
ফ া : ৯৫৬৭২১৭

ইেমইল: ddadmin@fisheries.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক/পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরদশণ ও
মানিনয় ণ)/ ধান ব ািনক কমকতা (পিরক না ও জিরপ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
৩) পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডিম, সাভার, ঢাকা/ সামিু ক মৎ  দ র, আ াবাদ, চ াম।
৪) ক  পিরচালক, বাওর মৎ  উ য়ন ক  (রাজ ), একরামপরু, যেশার।
৫) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
৬) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ চ াম িবভাগ,

িম া/ খলুনা িবভাগ, খলুনা/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট িবভাগ, িসেলট/ ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ/ রংপরু িবভাগ, রংপরু।
৭) ি ি পাল , মৎ  িডে ামা ইনি িটউট, চঁাদপরু/ গাপালগ /িসরাজগ /িকেশারগ ।
৮) অধ  , মৎ  িশ ণ ইনি িটউট, চঁাদপরু।
৯) উপপিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ, ঢাকা/চ াম/খলুনা।

১



১০) কায়ািলিট অ া ের  ম ােনজার, কায়ািলিট কে াল ল াবেরটির, মৎ  অিধদ র, ঢাকা/২০৯ এন
এম খান িহল রাড, মরুাদপরু, চ াম/৩ জিলল সরিণ, বয়রা, খলুনা।
১১) ত াবধায়ক েকৗশলী, ত াবধায়ক েকৗশলীর দ র, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
১২) ধান ব ািনক কমকতা, সামিু ক মৎ  জিরপ ব ব াপনা ইউিনট, আ াবাদ, চ াম।
১৩) ক  পিরচালক/জাতীয় ক  পিরচালক/ পিরচালক/কমসূচী সম য়কারী ,
..............................
১৪) জলা মৎ  কতমকতা (সকল) , ....................................
১৫) আ িলক মৎ  কমকতা , িচংিড় চাষ স সারণ, কািলগ , সাত ীরা/ ক বাজার।
১৬) অধ  , মৎ  িশ ণ ও স সারণ ক , ফিরদপরু।
১৭) উে াতন ব ািনক কমকতা, মৎ  জনন ও িশ ণ ক , রায়পরু, ল ীপরু।
১৮) া ামার, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা (আেদশিট ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)
১৯) িসিনয়র উপেজলা/ উপেজলা মৎ  কমকতা (সকল) , উপেজলা মৎ  দ র, ---------------
২০) খামার ব ব াপক (সকল) , মৎ বীজ উৎপাদন খামার, ---------
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