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ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০৩.০২.২৩৩.১৪.৮৯১ তািরখ: 
২৩ নেভ র ২০২২

৮ অ হাযণ় ১৪২৯

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
পরবত  িনেদশ না দওয়া পয  মৎ  অিধদ রাধীন িনে  বিণত কমচারীগণেক ার নােমর পাে  উে িখত পদ ও কম েল বদলী
ও পদ  করা হেলা। 

ঃ নং কমচারীর নাম, পদবী ও বতমান কম ল পদবী ও বদলী ত কম ল ম
০১ জনাব মাঃ আেবদ আলী

পা  অপােরটর
খামার ব াপেকর দ র, মৎ বীজ উৎপাদন

খামার
পাবনা সদর, পাবনা

পা  অপােরটর
খামার ব াপেকর দ র, মৎ বীজ উৎপাদন

খামার
তলাল, জয় রহাট

পেদ

০২ জনাব মাঃ সাম ল আলম
অিফস সহায়ক

খামার ব াপেকর দ র, মৎ বীজ উৎপাদন
খামার

তলাল, জয় রহাট

অিফস সহায়ক
িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার দ র

 াচিবিব, জয় রহাট

 পেদ

এই আেদশ জন ােথ জারী করা হেলা। বদলীর আেদশ া  কমচারীগণেক আগামী ০৪/১২/২০২২ ি . তািরেখর মে  অ াহিত দান
করেত হেব। অ থায় পরবত  কায িদবস হেত তাৎ িণক অ াহিত পেয়েছন বেল গ  হেব।

২৩-১১-২০২২
মা: আ র রউফ
উপপিরচালক

ফান: ০৭২১-৭৬০১৮৪
ইেমইল:

ddrajshahi@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০৩.০২.২৩৩.১৪.৮৯১/১ তািরখ: ৮ অ হাযণ় ১৪২৯
২৩ নেভ র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 

১



১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মৎ  অিধদ র (সদয় অবগিতর জ )
২) উপপিরচালক ( শাসন), মৎ  অিধদ র
৩) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, পাবনা
৪) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, জয় রহাট
৫) সহকারী পিরচালক ( শাসন-২), মৎ  অিধদ র
৬) জলা িহসাব র ণ কমকতা, জলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, পাবনা।
৭) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, াচিবিব, জয় রহাট।
৮) খামার ব াপক, খামার ব াপেকর কাযালয়, মৎ বীজ উৎপাদন খামার, পাবনা সদর, পাবনা/ তলাল,
জয় রহাট।
৯) উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা, উপেজলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয়, াচিবিব / তলাল, জয় রহাট।
১০) জনাব মাঃ আেবদ আলী, পা  অপােরটর, খামার ব াপেকর কাযালয়, মৎ বীজ উৎপাদন খামার, পাবনা সদর,
পাবনা।
১১) জনাব মাঃ সাম ল আলম, অিফস সহায়ক, খামার ব াপেকর কাযালয়, মৎ বীজ উৎপাদন খামার, তলাল,
জয় রহাট।

২৩-১১-২০২২
মা: আ র রউফ
উপপিরচালক
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