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াপনাপন
        Bangladesh Civil Service (Fisheries & Agriculture) Composition & Cadre
Rules, ১৯৮০ এর িবিধ-৮ এবং Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ এর িবিধ-৭
মাতােবক িবিসএস (মৎ ) ক াডার  িন িলিখত ১৪ ( চৗ ) জন কমকতার চাকির উি িখত তািরখ হেত ােদর নােমর পাে

বিণত পেদ ায়ী করা হেলাঃ 

িমক নং কমকতার নাম, পদিব ও বতমান কম ল য তািরখ হেত চাকিরেত 
ায়ী করার াব করা হেলা

ায়ীকরণ ত পেদর নাম

১. জনাব ি য়াংকা সাহা
উপেজলা মৎ  কমকতা
নবাবগ , ঢাকা।

০২/০৫/২০১৭ উপেজলা মৎ  কমকতা

২. জনাব মা মা আ ার 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা (িনজ বতেন)
নায়াখালী সদর, নায়াখালী।

০২/০৫/২০১৭ উপেজলা মৎ  কমকতা

৩. জনাব সাথী রানী িনেয়াগী
উপেজলা মৎ  কমকতা 
শাহজাদ র, িসরাজগ ।

০৩/০৯/২০১৮ উপেজলা মৎ  কমকতা

৪ জনাব ফািহ ল আেরফীন
উপেজলা মৎ  কমকতা
িশব র, নরিসংদী।

০৩/০৯/২০১৮ উপেজলা মৎ  কমকতা

৫. জনাব মেহদী হাসান ইঁয়া
উপেজলা মৎ  কমকতা
িব র র, নামগ ।

০৩/০৯/২০১৮ উপেজলা মৎ  কমকতা

৬. জনাব ন া রানী মাদক
উপেজলা মৎ  কমকতা            
জামালগ , নামগ ।

০৭/০৪/২০১৯ উপেজলা মৎ  কমকতা

৭. জনাব মাঃ রিবউল কিরম
উপেজলা মৎ  কমকতা
বাগমারা, রাজশাহী।

০৭/০৪/২০১৯ উপসহকারী পিরচালক

৮. জনাব মাহাঃ বা ল হােসন
উপেজলা মৎ  কমকতা
বাগািতপাড়া, নােটার।

০৭/০৪/২০১৯ উপসহকারী পিরচালক

৯. জনাব মাঃ তাির ল ইসলাম সা  
উপেজলা মৎ  কমকতা

রগ , গাইবা া।

০৭/০৪/২০১৯ উপেজলা মৎ  কমকতা

১০. জনাব মাঃ আখতা ামান 
উপেজলা মৎ  কমকতা
জগ াথ র, নামগ ।

০৭-০৪-২০১৯ উপেজলা মৎ  কমকতা

১



১১. জনাব মাঃ সাই ামান 
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা (িনজ বতেন)
বা গ , বিরশাল।

০৭-০৪-২০১৯ উপেজলা মৎ  কমকতা

১২. জনাব প বী হাওলাদার 
উপসহকারী পিরচালক               
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, মািনকগ  সং  
জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ঢাকা।

০৭-০৪-২০১৯ উপসহকারী পিরচালক 

১৩. জনাব মাঃ আেশ র রহমান 
পিরদশক
মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ, লনা।

০৭-০৪-২০১৯ উপসহকারী পিরচালক 

১৪. জনাব মাঃ আির ল আলম 
উপেজলা মৎ  কমকতা 
রাজারহাট, িড় াম।

০৭-০৪-২০১৯ উপসহকারী পিরচালক 

রা পিতর আেদশ েম,

৩০-৬-২০২১

হাফছা বগম
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৭২৬২
ইেমইল: fisheries-
1@mofl.gov.bd
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।
২) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা / চ াম / রাজশাহী / লনা / বিরশাল / িসেলট / রং র / ময়মনিসংহ|
৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ সরকারী ণালয়, তজ াও, ঢাকা। ( গেজেটর পরবত  সং ায় কাশ করার অ েরাধসহ)।
৪) সিচেবর একা  সিচব, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৫) জলা মৎ  কমকতা, , ..........................................................।
৬) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা, ঢাকা|
৭) জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, ..............................................................।
৮) িসে ম এনািল , মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় (এ ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৯) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, ....................................................।
১০) জনাব, .....................................................................................।

২


