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                                                                                      অণফস আদেশ 

 

                                   পণরণিণত মমাকাদবলায় বাাংলাদেদশর ১৯টি উপকূলীয় মজলার জন্য প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদর কদরাল 

রুম িাপন করা হদয়দে। উক্ত কদরাল রুদমর কার্ মক্রম পণরচালনার লদযে পরবতী ণনদে মশ না মেয়া পর্ মন্ত প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণনদেবণণ মত 

কম মকতমাগণদক তাদের নাদমর পাদবম উদেণখত ণবভাদগর উপকূলীয় মজলাসমূদহর োণয়ত্ব পালদনর জন্য ণনদে মশ প্রোন করা হ’ল। 

          

       উদেখ্য, ডাাঃ মমাাঃ জণসম উণিন, সহকারী পণরচালক (কৃণিম প্রজনন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা (মমাবাাঃ ০১৭৯৩৯৭২৯৯১), 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর কদরাল রুদমর সমন্বয়ক ণহদসদব  োণয়ত্ব পালন করদবন । ণবভাগীয় উপপণরচালকগণ ঘুণণ মঝড় পূব ম অবিা, ঘুণণ মঝড় 

চলাকালীন সময় ও পরবতী অবিা সম্পণকমত ণবিদয় প্রণতটি ণবভাদগর ণবভাগীয় কদরাল রুম ও প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদর িাণপত কদরাল রুম এর 

োণয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার সাদে সমন্বয় কদর প্রদয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ করদবন। 

         

(ডা. আবদুল জব্বার ণশকোর) 

মহাপণরচালক (চ.ো) 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

জ্ঞাতাদে ম ও কার্ মাদে ম অনুণলণপ: 
 

 ১-৪। পণরচালক, প্রশাসন/ সম্প্রসারণ/ উৎপােন/ গদবিণা ও মূল্যায়ন, প্রাণণসম্পে েপ্তর, ঢাকা। 

 ৫। উপপণরচালক, প্রশাসন, প্রাণণসম্পে েপ্তর, ঢাকা। 

 ৬।  উপপণরচালক, বাদজট শাখা, প্রাণণসম্পে েপ্তর, ঢাকা। 

 ৭-১০। উপপণরচালক, ণবভাগীয় প্রাণণসম্পে েপ্তর                           । 

 ১১।  ডাাঃ মমাাঃ জণসম উণিন, সহকারী পণরচালক (কৃণিম প্রজনন), প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা। 

 ১২-১৫। জনাব-----------------------------------------------------------। 

 ১৬। অণফস কণপ । 
 

সেয় অবগণতর জন্য অনুণলণপ: 
 

 ১।            মদহােদয়র একান্ত সণচব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ, সণচবালয়, ঢাকা (ইহা            মদহােদয়র সেয়   

অবগণতর জন্য)। 

 ২। সণচব মদহােদয়র একান্ত সণচব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ, সণচবালয়, ঢাকা (ইহা সণচব মদহােদয়র সেয় অবগণতর জন্য)। 

ক্রণমক 

নাং 

কম মকতমার নাম, পেবী ও কম মিল মমাবাইল নম্বর মর্ ণবভাদগর োণয়ত্ব 

পালন করদবন 

১ ডাাঃ মমাাঃ জণসম উণিন, সহকারী পণরচালক (কৃণিম প্রজনন), প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর, ঢাকা 

০১৭৯৩৯৭২৯৯১ খুলনা ণবভাদগর 

উপকূলীয় মজলাসমূহ 

২ জনাব মমাহাম্মে শাহ আলম ণববাস,  উপদজলা প্রাণণসম্পে কম মকতমা (এল আর), 

সাংযুণক্ত-           , প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা 

০১৭১১৭০৫৩১৮ বণরশাল ণবভাদগর 

উপকূলীয় মজলাসমূহ 
৩ ডাাঃ মমাাঃ            , উপদজলা প্রাণণসম্পে কম মকতমা (এল আর), সাংযুণক্ত- 

          , প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা 

০১৭১১০৭৪২০৪ 

৪ ডাাঃ মমাাঃ            , উপদজলা প্রাণণসম্পে কম মকতমা (এল আর), প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর, ঢাকা 

০১৭১২১৬৪৯৬১ চট্টগ্রাম ণবভাদগর 

উপকূলীয় মজলাসমূহ 
৫                           , উপদজলা প্রাণণসম্পে কম মকতমা (এল আর), 

সাংযুণক্ত-                     , প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর, ঢাকা 

০১৭১৮০৯২৭৪৪      ণবভাদগর 

উপকূলীয় মজলাসমূহ 
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