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৯ ভা� ১৪২৮

অিফস আেদশ

         মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র অধীন দ�র/সং�াস�েহর   িবিভ� পয �ােয়র অিফস, এিপএ কায ��ম ও িবভাগীয় কায ��ম পিরদশ �ন এবং
চলমান উ�য়ন �কে�র বা�বায়ন কাজ মিনটিরং এর জ� এ ম�ণালেয়র কম �কত�ােদর ত�েদর নােমর পাে�� বিণ �ত িবভাগ/�জলার দািয়� �দান করা
হেেলা:
ক. িবভাগ:

�: নং কম �কত�ার নাম  পদবী (শাখা/অিধশাখাসহ) িবভােগর নাম
১ এস এম �ফরেদৗস আলম ��সিচব (�াস-১) িসেলট, চ��াম
২ �মা: হািম�র রহমান ��সিচব (আইন) রাজশাহী, ঢাকা
৩ ড. �মা: মিশউর রহমান ��সিচব (�-ইেকানিম) রং�র
৪ �েবাধ চ� ঢালী য�সিচব (মৎ�-২) বিরশাল
৫ �মা: আ�ল মিতন ��সিচব (পিরক�না-১) �লনা
৬ িন�ফা আ�ার ��সিচব (পিরক�না-২) ময়মনিসংহ

খ. �জলা:
�: নং কম �কত�ার নাম   পদবী ও শাখা/অিধশাখা �মণেযা� �জলার নাম

১  �বগম হাফছা �বগম  উপসিচব (মৎ�-১)  ফিরদ�র, রাজবাড়ী, মাদারী�র
২  আ. ন. ম নািজম উি�ন  উপসিচব (মৎ�-৪)  চ��াম, বা�রবান, �নায়াখালী, ল�ী�র
৩  ড. �মা: আব�ল লিতফ  উপসিচব (মৎ�-৪)  সাত�ীরা, �ি�য়া, রা�ামা�, মা�রা,
৪  এ �জড এম ��ল হক  উপসিচব (মৎ�-৫)   হিবগ�, �মৗলভী বাজার, �া�ণবািড়য়া, 
৫  শাহীনা �ফরেদৗসী  উপসিচব (�ািণস�দ-১)  �ফনী, �ি�গ�, গাজী�র
৬  ডা: অিমতাভ চ�বত�  উপসিচব (�ািণস�দ-২)  �িড়�াম, লালমিনরহাট, ঠা�রগ�ও 
৭  িদলওয়ারা আেলা  উপসিচব (�ািণস�দ-৩)  মািনকগ�, নরিসংদী, নীলফামাির 
৮  আরমান হায়দার  উপসিচব (�ািণস�দ-৪)  ব�ড়া, পাবনা, প�গড়, রং�র 
৯  ড. এস এম �যাবায়�ল কিবর  উপসিচব (�ািণ: পিরক�না-১)  ঝালকা�, িপেরাজ�র, িঝনাইদহ, িসেলট
১০  �মাহা�দ হাবী�র রহমান  উপসিচব (�ািণ: পিরক�না-২)  চ�দ�র, �গাপালগ�, শিরয়ত�র
১১  �লেকশ ম�ল  উপসিচব (মৎ� পিরক�না-২)  বােগরহাট, �লনা, যেশার, বিরশাল
১২  �মা: �মাজাে�ল হক  উপসিচব (মিনটিরং-২)  জয়�রহাট, চাপাইনবাবগ�, িদনাজ�র, গাইবা�া
১৩  মাহ�দা  িসিনয়র সহকাির সিচব (মৎ� পিরক�না-১

ও ৩)
 নারায়নগ�, �মেহর�র, �য়াডা�া 

১৪  �মা: আব�র রহমান  উপসিচব (�শাসন-১)  প�য়াখালী, বর�না, নােটার, �নামগ�
১৫  �মাহা�দ আ�ল আহাদ  উপসিচব (�শাসন-২)  খাগড়াছিড়, নওগ�, রাজশাহী, ক�বাজার
১৬  ��ত �ভৗিমক  উপসিচব (�শাসন-৩)  ঢাকা, ময়মনিসংহ, �ন�েকানা
১৭  �মা: মাহ��ল হক  উপসিচব (বােজট)  জামাল�র, �শর�র, িকেশারগ�
১৮  �মা: আ�ল খােলক িমঞা  সহ: সিচব (�শাসন-৪)  টা�াইল, িসরাজগ�, �ভালা



০২। অিফস পিরদশ �েনর জ� িন��প িনেদ �শনা অ�সরণ করেত হেব-
�িতমােস ��নতম একবার দািয়��া� িবভাগ/�জলা/উপেজলা পয �ােয়র অিফস ও সংি�� এলাকায় এিপএ কায ��ম/বা�বায়নাধীন �ক�স�হ
পিরদশ �ন করেত হেব; পিরদশ �েনর সময় ন�ন এিপএ কাঠােমা অ�যায়ী ��াচার কম �পিরক�না, ই-গভেন �� ও ইেনােভশন, িজআরএস, �সবা
�দান �িত�িত ও ত� অিধকােরর কায ��মস�হ অ�ািধকার িভি�েত পিরদশ �েনর আওতায় থাকেব;
পিরদশ �ন �শেষ �িত� কায ��মিভি�ক আলাদা আলাদা �িতেবদন দািখল করেত হেব;
�জলা/উপেজলা পয �ােয়র অিফস পিরদশ �েন এিপএ‘র সকল কায ��েমর (�দশ �নী খামার, িবল নাস �াির �াপন, অভয়া�ম, দ�র পিরদশ �ন,
সরকাির হ�স-�রিগর হ�াচাির, �কা উৎপাদন, িসেমন উৎপাদন, মৎ� ও িচংিড় হ�াচাির ইত�ািদ) বা�বায়ন অ�গিত পিরদশ �ন�ব �ক
�িতেবদন দািখল করেত হেব;
অিতির� সিচবগণ সারােদেশর �য �কান �জলা/উপেজলা অিফস এবং ও ��সিচবগণ দািয়��া� িবভােগর �য �কান �জলা/উপেজলা অিফস
ও কায ��ম পিরদশ �ন করেত পারেবন।
পিরদশ �েনর ০৭ (সাত) কায �িদবেসর মে� সিচব মেহাদয় বরাবের পিরদশ �ন �িতেবদন দািখল করেত হেব;

০৩।  এেত যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন রেয়েছ। 

২৪-৮-২০২১
�মা: আব�র রহমান

উপসিচব
�ফান: ৯৫৪০৪৩৮

ইেমইল: administration-
1@mofl.gov.bd

ন�র: ৩৩.০০.০০০০.১৪৬.১৬.০০৩.২১.২৯০/১ তািরখ: ৯ ভা� ১৪২৮

২৪ আগ� ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা
হইল: 
১) কম �কত�া(সকল), মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়
২) দ�র/সং�া �ধান
৩) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়
৪) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়
৫) িহসাব র�ণ কম �কত�া (অিতির� দািয়�), িহসাব শাখা, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়

২৪-৮-২০২১
�মা: আব�র রহমান

উপসিচব


