
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয় 

                                                                   মৎস্য -২ অণিশাখা 

 

 

 

স্মারক নম্বর- ৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৩.১৭-১০০                                                     তাণরখ:  
০২ ববশাখ ১৪২৭ 

১৫ এণপ্রল ২০২০ 

 

 

ণবষয় :জাটকা আহরণ ণনণষদ্ধ সমদয় জাটকা আহরণকারী জজদলদের মানণবক সহায়তা কম মসূচীর  আওতায়  খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রসদে  

 সূত্র: অর্ ম ণবভাগ,বাদজট অনুণবভাগ-১,শাখা-৩ পত্র নাং-০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০২৮.১৩(অ-১)-৬৬৫  ,তাণরখ: ০৬-০৪-২০২০ ণি. 

 

            উপর্য মক্ত ণবষয় ও সূদত্রর পণরদপ্রণিদত মানণবক সহায়তা কম মসূচীর  আওতায় চলণত ২০১৯-২০ অর্ মবছদর জাটকা আহরণ 

ণনণষদ্ধকালীন ২০ টি জজলার ৯৬ উপদজলার জাটকা আহরদণ ণবরত র্াকা জমাট ৩,০১২৮৮ টি জজলা পণরবারদক ণবতরদণর ণনণমত্ত 

প্রণতমাদস ৪০ জকণজ হাদর দুইমাস ( এণপ্রল-জম ২০২০) এর জন্য ২৪,১০৩.০৪ জম. টন ণভণজএফ (চাল) জজলা প্রশাসকগদণর অনুকূদল 

ণনম্নবণণ মত শদতম মঞ্জুণর জ্ঞাপন করা হদলা :  

 

 

ক্র

ণম

ক 

নাং 

জজলার নাম জাটকা 

সম্পৃক্ত 

উপদজলার 

সাংখ্যা 

জাটকা সম্পৃক্ত উপদজলা নাম 

 

 

জাটকা 

আহরদণ 

সম্পৃক্ত জমাট 

জজদল 

পণরবাদরর 

সাংখ্যা 

জাটকা 

আহরদণ 

সম্পৃক্ত 

বরাদ্দপ্রাপ্ত 

জজদল 

পণরবাদরর 

সাংখ্যা 

পণরবার প্রণত 

মাদস ৪০ জকণজ 

হাদর দুই মাদসর 

চাণহোর 

ণবপরীদত বরাদ্দ 

(জম. টন) 

১ ঢাকা  ১  জোহার ৮৫০  ৮৫০  ৬৮.০০  

২ মাণনকগঞ্জ ৩  ণশবালয়, জেৌলতপুর, হণররামপুর ৩,৬৭৩ ২৩৩৬  ১৮৬.৮৮ 

৩ রাজবাড়ী ৪  পাাংশা,  সের, কালুখালী, জগায়ালন্দ  ৪,৮৯৮ ৩২২৮  ২৫৮.২৪  

৪ শরীয়তপুর ৪  জাণজরা, জভেরগঞ্জ, নণড়য়া, জগাসাইরহাট ২১,৪৪৪ ১২০০৯  ৯৬০.৭২  

৫  মাোরীপুর ৩  সের, কালণকণন, ণশবচর  ৫,৫২৮ ৩২৭৮ ২৬২.২৪ 

৬  ফণরেপুর ৪  সের, মধুখালী, সেরপুর, চরভদ্রাসন ২২৩৭ ১৫৩৭  ১২২.৯৬  

৭ মুণিগঞ্জ ৫  সের, শ্রীনগর, জলৌহজাং, টেীবাড়ী, গজাণরয়া ২,৯৭২  ২৩৩৫  ১৮৬.৮০  

৮ জভালা ৭  সের, জবারহানউণদ্দন, চর ফযাশান, জেৌলতখান, 

তজুমণদ্দন, লালদমাহন, মনপুরা 

১,৩০,৯৭৬ ৭৩,৯৪৩ ৫৯১৫.৪৪ 

৯ পটুয়াখাণল  ৮ সের, কলাপাড়া, বাউফল,  গলাণচপা, দুমণক, েশণমনা, 

ণমজমাগঞ্জ, রাঙাবাণল 

৬৯,৬৬০  ৪১,৪৮৬ ৩৩১৮.৮৮ 

১০  বণরশাল ৯  সের,মূলােী, ণহজলা, বানাণরপাড়া, উণজরপুর, 

বাদকরগঞ্জ, জমদহন্দীগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, জগৌরনেী 

৪৯,০৪৯ ৩৪,৭১৫  ২৭৭৭.২০ 

১১ ণপদরাজপুর  ৭  সের,মঠবাণড়য়া, ভান্ডাণরয়া, ইন্দুরকাণন্দ, জনছারাবাে,      

কাউখালী, নাণজরপুর 

১৭,৬৮২ ১৩,২০২ ১০৫৬.১৬ 

১২ বরগুনা ৬  সের, পার্রঘাটা, আমতলী, বামনা, জবতাগী,তালতলী 

 

৩৯,৮০০ ১৯,৯০০ ১৫৯২.০০ 

১৩ ঝালকাঠি ৪  সের,রাজাপুর, নলণছটি, কাঠাণলয়া 

 

৩,৮৮৪ ২৩৩৪  ১৮৬.৭২ 

 



ক্র

ণম

ক 

নাং 

জজলার নাম জাটকা 

সম্পৃক্ত 

উপদজলার 

সাংখ্যা 

জাটকা সম্পৃক্ত উপদজলার নাম জাটকা 

আহরদণ 

সম্পৃক্ত জমাট 

জজদল 

পণরবাদরর 

সাংখ্যা 

জাটকা 

আহরদণ 

সম্পৃক্ত 

বরাদ্দপ্রাপ্ত 

জজদল 

পণরবাদরর 

সাংখ্যা 

পণরবার প্রণত 

মাদস ৪০ জকণজ 

হাদর দুই মাদসর 

চাণহোর 

ণবপরীদত বরাদ্দ 

(জম. টন) 

১৪ চাঁেপুর ৪   সের,হাইমচর,মতলব উত্তর, মতলব েণিণ ৫১,১০৯ ৩৮,০০৫ ৩০৪০.৪০ 

১৫ লক্ষ্মীপুর  ৪  সের, কমলনগর, রামগণত, রায়পুর  ৪৩,৪৭২  ২৭,৩৪৪ ২১৮৭.৫২ 

১৬  জফনী ১  জসানাগাজী  ১২০  ১২০  ৯.৬০  

১৭  জনায়াখালী ৪  সের, হাণতয়া,সুবণ মচর, জকাম্পানীগঞ্জ  ১০,৯১৪ ৫৫০০  ৪৪০.০০ 

১৮   চট্টগ্রাম  ৭  বাঁশখালী,সীতাকুন্ড, সন্দীপ, আদনায়ারা,ণমরসরাই, 

চট্টগ্রাম মহানগরী  

২৬,৮৫৩ ৮৫০০  ৬৮০.০০ 

১৯  বাদগরহাট ৭  সের, জমাদড়লগঞ্জ, ফণকরহাট, মাংলা, কচুয়া, 

শরণদখালা,রামপাল  

১৫,০৭০ ৭৫৭০  ৬০৫.৬০ 

২০  ণসরাজগঞ্জ ৫  সের,কাণজপুর, জচৌহালী,জবলকুণচ,শাহাজােপুর  ৫,৫৯৬ ৩০৯৬  ২৪৭.৬৮ 

সব মদমাট  ৯৬   ৫,০৫,৭৮৭ ৩,০১২৮৮  ২৪,১০৩.০৪ 

 

 

২।   জজলা প্রশাসকগণ মঞ্জুণরকৃত ণভণজএফ চাল জাটকা আহরণ ণনণষদ্ধকালীন জাটকা আহরদণ ণবরত র্াকা ণনবণিত মৎস্যজীবীদের                                 

মদে মানণবক সহায়তা কম মসূণচ বাস্তবায়ন ণনদে মণশকা,২০১২-১৩ অনুসরণপূব মক যর্াণনয়দম ০৭/০৫/২০২০ ণখ. তাণরদখর মদে 

উদত্তালন ও ণবতরণ সম্পন্ন করদবন ও ণনরীিার জন্য প্রদয়াজনীয় ণহসাব সাংরিণ করদবন। 

৩।   প্রর্ম ণকণস্তদত (জফব্রুয়াণর-মাচ ম ২০২০) জয সকল জজদলরা মানণবক খাদ্য সহায়তা পায়ণন এ বরাদ্দ ণবতরদণর জিদত্র তাদেরদক 

অবশ্যই অগ্রাণিকার প্রোন করদত হদব। 

৪।    জজলা প্রশাসকগণ কর্তমক ণভণজএফ চাল বরাদদ্দর ণবষদয় সাংণিষ্ট এলাকার মাননীয় সাংসে সেস্যদক অবণহত করদবন। 

৫।  জজলা প্রশাসকগণ কর্তমক ণভণজএফ (চাল)ণবতরণ কায মক্রদমর সাদর্ সমন্বয় কদর জজলা মৎস্য কম মকতমাগণ কায মক্রম জশদষ     

মহাপণরচালক, মৎস্য অণিেপ্তর বরাবর প্রণতদবেন জপ্ররণ কদর মন্ত্রণালয়দক অবণহত করদবন। 

৬।    চলণত ২০১৯-২০ অর্ মবছদর মৎস্য ও প্রাণণসম্পে  মন্ত্রণালদয়র বাদজট জকাড -১২০০০১৯০৩-৩৭২২১০১ ণভণজএফ কায মক্রম খাত 

হদত ব্যয় ণনব মাহ করা হদব। 

 

৭।   এ সরকাণর আদেশ যর্াযর্ কর্তমপদির অনুদমােদনর জপ্রণিদত জাণর করা হদলা। 

                                                                        

                                                                                                                    (স্বািণরত) 

                                                                                                                 আলমগীর হুছাইন 

                                                                                                                      উপসণচব 

                                                                                                                 মৎস্য-২ অণিশাখা 

                                                                                                                 জফান-৯৫৪৫৮১৯ 

                                                                                                       E-mail: fisheries-2@mofl.gov.bd 

ণবতরণ :                                                                                

 

জজলা প্রশাসক,ঢাকা/মাণনকগঞ্জ/রাজবাড়ী/শরীয়তপুর/মাোরীপুর/ফণরেপুর/মুিীগঞ্জ/জভালা/পটুয়াখালী/বণরশাল/ 

ণপদরাজপুর/বরগুনা/ঝালকাঠি/চাঁেপুর/লক্ষ্মীপুর/জনায়াখালী/জফনী/চট্টগ্রাম/বাদগরহাট/ণসরাজগঞ্জ  

 

 

স্মারক নম্বর- ৩৩.০০.০০০০.১২৭.১২.০০৩.১৭-১০০(১৬)                                              তাণরখ:  
০২ ববশাখ ১৪২৭ 

১৫ এণপ্রল ২০২০ 

 

mailto:fisheries-2@mofl.gov.bd


অনুণলণপ সেয় জ্ঞাতাদর্ ম / কায মাদর্ ম জপ্ররণ করা হদলা : 

 

১।              , মণন্ত্রপণরষে ণবভাগ,বাাংলাদেশ সণচবালয়,ঢাকা।  

২।                 , প্রিানমন্ত্রীর কায মালয় ,পুরাতন সাংসে ভবন,জাজগাও,ঢাকা।  

৩। সণচব, প্রিানমন্ত্রীর কায মালয়,পুরাতন সাংসে ভবন,জাজগাও,ঢাকা। 

৪। সণচব,অর্ ম ণবভাগ,অর্ ম মন্ত্রণালয়,বাাংলাদেশ সণচবালয়,ঢাকা 

৫। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সণচব-১,প্রিানমন্ত্রীর কায মালয়,পুরাতন সাংসে ভবন,জাজগাও,ঢাকা। 

৬। মহাপণরচালক,খাদ্য অণিেপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণণ জরাড,ঢাকা।  

৭। মহাপণরচালক, মৎস্য অণিেপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা,ঢাকা। 

৮। মন্ত্রীর একান্ত সণচব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা ( মাননীয় মন্ত্রীর সেয় অবগণতর জন্য) । 

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

১০। উপসণচব (বাদজট), মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণচবালয়, ঢাকা। 

১১। উপপণরচালক,মৎস্য অণিেপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বণরশাল। 

১২। জজলা মৎস্য কম মকতমা, ঢাকা/মাণনকগঞ্জ/রাজবাড়ী/শরীয়তপুর/মাোরীপুর/ফণরেপুর/মুিীগঞ্জ/জভালা/পটুয়াখালী/বণরশাল/ 

ণপদরাজপুর/ বরগুনা/ঝালকাঠি/চাঁেপুর/লক্ষ্মীপুর/ জনায়াখালী/জফনী/চট্টগ্রাম/বাদগরহাট/ণসরাজগঞ্জ । 

১৩। ণচফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যাি অণফসার, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, ণসণজএ ভবন,জসগুনবাণগচা,ঢাকা। 

১৪। জজলা খাদ্য ণনয়ন্ত্রক, ঢাকা/মাণনকগঞ্জ/রাজবাড়ী/শরীয়তপুর/মাোরীপুর/ফণরেপুর/মুিীগঞ্জ/জভালা/পটুয়াখালী/বণরশাল/ 

ণপদরাজপুর/ বরগুনা/ঝালকাঠি/চাঁেপুর/লক্ষ্মীপুর/ জনায়াখালী/জফনী/চট্টগ্রাম/বাদগরহাট/ণসরাজগঞ্জ।  

১৫।             , মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণচবালয়,ঢাকা (পত্রটি ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরািসহ)। 

১৬। অণফস কণপ/মাস্টার কণপ। 

                                                                             

                                                                                                 

                                                                                                                          

                                                                                                                              আলমগীর হুছাইন 

                                                                                                                                  উপসণচব 

                                                                                                                             মৎস্য-২ অণিশাখা 

 


