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নং: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০৩০.২০-২২৩                                                             তারিখ: ২১ .০৭.২০২০ রি.। 

 

রিষয়: মৎস্য অরিদপ্তরিি মাঠ পর্ যারয় িাজস্ব ও উন্নয়ন কার্ যক্রম িাস্তিায়রনি রিিরিত্র ও রিরিওরিত্র (কযাপশনসহ) আপর াি/রেিণ। 

                                         

       উপর্য যক্ত রিষরয়ি প্রেরিরত জানারনা র্ারে প্রর্, মৎস্য অধিদপ্তরেে মাঠ পর্ যারে মৎস্য সম্প্রসােণ ও পোমর্ য সসবা প্রদান, মৎস্য 

আইন বাস্তবােন, মৎস্য অভোশ্রম ও ধবল নাস যাধে কার্ যক্রম বাস্তবােন, প্রদর্ যনী স্থাপন, সামুধিক মৎস্য সংেক্ষণ, ইধলর্ সম্পদ  সংেক্ষণ, 

সদর্ীে প্রজাধিে মৎস্য সংেক্ষণ, মৎস্য ও মৎস্যজাি িব্যাধদ প্রধক্রোকেণ ও েপ্তাধন, মৎস্য/ধ ংধিে মান ধনেন্ত্রণসহ ধবধভন্ন কার্ যক্রম 

বাস্তবাধেি হরে। উক্ত কার্ যক্রম বাস্তবােরনে প্রািযধহক গুরুত্বপূণ য ধস্থে ধ ত্র, ধভধিওধ ত্র (কযাপশনসহ)  মৎস্য ও প্রাধণসম্পদ মন্ত্রণালরেে 

WhatsApp MoFL Emergency Response-এ আপর াি/রেিণ কিাি জন্য রনরদ যশক্ররম অনুরিাি কিা হর া। 

 

 

 

 

উপপরিিা ক 

মৎস্য অরিদপ্তি (সক  রিিাগ) 

 

(প্রমাোঃ রসিাজুি িহমান) 

উপপরিিা ক (মৎস্যিাষ) (অ.দা.) 

প্র ানোঃ ০২-৯৫৬১৫৯২ 

ই-প্রমই োঃ ddaqua@fisheries.gov.bd 

 

নং: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০৩০.২০-২২৩/১(৫৭০)                                                            তারিখ: ২১ .০৭.২০২০ রি.। 
 

অনুধলধি:  

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সধিব, মৎস্য ও প্রাধণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মদহােদয়র সেয় অবধতর 

জন্য) 

২. সধিদবর একান্ত সধিব, মৎস্য ও প্রাধণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধিবালয়, ঢকা (সধিব মদহােদয়র সেয় অবগধতর জন্য)। 

৩. স্টা  অর সাি টু মহাপরিিা ক, মৎস্য অরিদপ্তি িাং ারদশ, মৎস্য িিন, ঢাকা (মহাপরিিা ক মরহাদরয়ি সদয় অিগরতি জন্য)। 

 

অনুর রপ (জ্ঞাতারথ য ও কার্ যারথ): সজযষ্ঠিাে ধভধিরি নে 

1. অতিতিক্ত মহাপতিচালক, মৎস্য অতিদপ্তি, মৎস্য ভবন, ঢাকা 

2. পতিচালক(অভযন্তিীণ মৎস্য)/ পতিচালক (তিজাভ ভ)/ প্রিান ববজ্ঞাতনক কম ভকিভা (মৎস্য পতিকল্পনা ও জতিপ)/ (মৎস্য পতিদর্ ভন 

ও মানতনয়ন্ত্রণ), মৎস্য অতিদপ্তি, মৎস্য ভবন, ঢাকা/পতিচালক, মৎস্য প্রতর্ক্ষণ একাডেমী, সাভাি, ঢাকা/ সামুতিক মৎস্য 

দপ্তি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

3. উপপতিচালক, প্রর্াসন/ মৎস্যচাষ/ অর্ ভ ও পতিকল্পনা/ তিল্ড সাতভ ভস/ তচিংতি/ তিজাভ ভ, মৎস্য অতিদপ্তি, মৎস্য ভবন, ঢাকা/ 

মৎস্য পতিদর্ ভন ও মানতনয়ন্ত্রণ (ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা) 

4. ককায়াতলটি অযাস্যযডিন্স ম্যাডনজাি, মানতনয়ন্ত্রণ ল্যাব, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা 

5. অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রতর্ক্ষণ ইনতিটিউট, চাঁদপুি/ প্রিান ববজ্ঞাতনক কম ভকিভা, সামুতিক মৎস্য জিীপ ব্যবস্থানা ইউতনট, আগ্রাবাদ, 

চট্টগ্রাম 

6. প্রকল্প পতিচালক/ প্রকল্প সমন্বয়কািী পতিচালক/ পতিচালক (তপআইইউ)/ কম ভসূতচ সমন্বয়কািী (সকল) 

7. জজলা মৎস্য কম মকতমা/আঞ্চধলক মৎস্য কম মকতমা (সকল) 

8. উর্দ্ভিন ববজ্ঞাতনক কম ভকিভা/অধ্যক্ষ…………………………………………………… 

9. তসতনয়ি উপডজলা মৎস্য কম ভকিভা/মৎস্য জকায়াদরন্টাইন অধিসার/ উপডজলা মৎস্য কম ভকিভা  

10. খামাি ব্যবস্থাপক (সকল) 

11. দপ্তি নতর্ 

 

(মুহা: নওরশি আ ী) 

সহকািী পরিিা ক 

প্র ানোঃ ০২- ৯৫৬৭২১৬ 

ই-প্রমই োঃ adaqua@fisheries.gov.bd 
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