
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র,

ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ 
উপপিরচালেকর দ র 

fisheries.mymensinghdiv.gov.bd
ন র ৩৩.০২.৬১০০.৩০৮.৪৪.০০৩.২২.৩০৫ তািরখ: 

২১ সে র ২০২২

৬ আি ন ১৪২৯

না শ

িবষয:় ইই --গভ াগভ া   ওও  উ াবনউ াবন   কমপিরক নাকমপিরক না   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   সং াসং া   িশ ণিশ ণ

বািষক কমস াদন ি  ২০২২-২৩ এর শাসন ও সং ার লক কমস াদেনর ে  ম ীপিরষদ িনধািরত ই-গভ া
ও উ াবন কমপিরক না মাতােবক কমকতা-কমচারীগেণর ই-গভােন  ও উ াবন কমপিরক না বা বায়ন সং া

িশ ণ ২৫ সে র ২০২২ ি া  সকাল ১০.০০ ঘ কায় িন া রকারীর সে লনকে  অ ি ত হেব। িশ েণ
িন বিণত কমকতা-কমচারীগণেক িশ ণাথ  িহসােব মেনানীত করা হেলা।

ঃঃ   নংনং কমকত ারকমকত ার    ন ামন াম                                 পদবীপদবী            কম লকম ল মম
১ মাঃ আিম ল হক জলা মৎ  কমকতা জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, শর র
২ এস,এম 

খােল ামান
জলা মৎ  কমকতা জলা মৎ  কমকতার কাযালয় জামাল র

৩ ফজ ল কাবীর িসিনয়র সহকারী পিরচালক জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ময়মনিসংহ
৪ লতানা লায়লা 

তাসনীম
িসিনয়র সহকারী পিরচালক জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, শর র

৫ মাঃ শিহ ল 
ইসলাম

িসিনয়র সহকারী পিরচালক জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ন েকাণা

৬ রােশ ল ইসলাম

 

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ

৭ তাফােয়ল আহেমদ িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
ি শাল, ময়মনিসংহ

৮ মাঃ তির ল 
ইসলাম

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
াগাছা, ময়মনিসংহ

৯ দবাশীষ ঘাষ িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
ন েকাণা সদর, ন েকাণা

১০ তানবীর আহেমদ িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
বারহা া, ন েকাণা

১১ মাহা দ 
আজহা ল আলম

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
ক য়া, ন েকাণা

১২ দবযানী ভৗিমক িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
জামাল র সদর, জামাল র

১৩ কাম ল হাসান িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
ইসলাম র, জামাল র

১৪ বগম মমতা ে ছা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
শর র সদর, শর র

১



১৫ মাঃ সাই র 
রহমান

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

১৬ হা দ সালা  
উ ীন কিবর

সহকারী পিরচালক উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, 
ময়মনিসংহ িবভাগ

১৭ মাঃ অিনক রহমান িসিনয়র উপেজলা মৎ  
কমকতা (িনঃেবঃ)

িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়, 
নকলা, শর র

১৮ িচ া সরকার মৎ  স সারণ কমকতা উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, 
ময়মনিসংহ িবভাগ 

১৯ মা: আ ল কালাম 
আজাদ

িহসাবর ক উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, 
ময়মনিসংহ িবভাগ 

২০ মা: আেনায়ার 
হােসন

অিফস সহকারী কাম কি উটার 
া িরক

উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, 
ময়মনিসংহ িবভাগ 

০২। উ  িশ েণ জনাব িদলীপ মার সাহা, জলা মৎ  কমকতা, ময়মনিসংহ ও জনাব মাহা দ শাহজাহান কবীর,
জলা মৎ  কমকতা, ন েকাণা িশ েকর দািয়  পালন করেবন।
০৩। িশ েণ সকলেক যথাসমেয় অংশ হেণর অ েরাধ করা হেলা।

২১-৯-২০২২
ড. মাঃ আফতাব হােসন

উপপিরচালক
ফান: 09152272

ইেমইল:
ddmymensingh@fisheries.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা মৎ  কমকতা (সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ (অধীন  সকেলর অংশ হণ িনি েতর অ েরাধসহ)
২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, ময়মনিসংহ/ ন েকাণা/ শর র
৩) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ময়মনিসংহ সদর/ ি শাল/ ভা কা/ াগাছা, ময়মনিসংহ
৪) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, ন েকাণা সদর/বারহা া/ ক য়া, ন েকাণা
৫) িসিয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, জামাল র সদর/ ইসলাম র, জামাল র
৬) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, শর র সদর/নকলা, শর র
৭) সহকারী পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ
৮) স সারণ কমকতা, উপপিরচালেকর দ র, উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র, ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ
৯) িহসাবর ক, উপপিরচালেকর কাযালয়, ময়মনিসংহ িবভাগ
১০) অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক, উপপিরচালেকর দ র, উপপিরচালেকর কাযালয়, মৎ  অিধদ র,
ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ

২


