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ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.৮২ তািরখ: 
১৮ লাই ২০২১

৩ াবণ ১৪২৮

সদয় াতােথ ও েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র ১৫-০৭-২০২১ ি . তািরেখর
৩৩.০০.০০০০.১০৮.৯৯.০৩০.১৮-৫৭৮ এবং মি  পিরষদ িবভােগর ১৩-০৭-২০২১ ি . তািরেখর
০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৮ সং ক ারেকর িনেদশনার পিরে ি েত কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ
( কািভড-১৯) এর িব ার রাধকে  সািবক কাযাবিল/চলাচল এর িবিধ-িনেষধ আেরাপ করার াংকন পে র অ িলিপ

েয়াজনীয়  কাযােথ রণ করা হেলা। 

১৮-৭-২০২১
মাহাঃ আিতয়ার রহমান

উপপিরচালক
ফান: ৯৫৬৯৩৫৫
ফ া : ৯৫৬৭২১৭

ইেমইল:
ddadmin@fisheries.gov.bd

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০২.৪১.০০১.১৭.৮২/১(৮) তািরখ: ৩ াবণ ১৪২৮
১৮ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক/পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/ পিরচালক (িরজাভ)/মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন,
ঢাকা/পিরচালক(সা ি ক), সা ি ক মৎ  অিধদ র, আ াবাদ, চ াম/ পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডমী, সাভার,
ঢাকা/ ধান ব ািনক কমকতা, মৎ  পিরক , যেশার /ত াবধায়ক েকৗশলী, ------------------------------------------
--।
২) উপপিরচালক শাসন/িফ  সািভস/মৎ চাষ/অথ ও পিরক না/িচংিড়)/(িরজাভ),মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা,
ঢাকা/উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ লনা িবভাগ, লনা/ চ াম
িবভাগ, িম া/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট িবভাগ, িসেলট/ রং র িবভাগ, রং র/ ময়মনিসংহ িবভাগ,
ময়মনিসংহ/ মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ, ঢাকা/ লনা/ চ াম/ অ , মৎ  িশ ণ ইনি উট, াদ র/
কায়ািল  অ া ের  ােনজার, কায়ািল  কে াল াব, মৎ  পিরদশন ও মানিনয়
৩) ক  পিরচালক/জাতীয় ক  পিরচালক/পিরচালক…………………..।
৪) জলা মৎ  কমকতা/ আ িলক মৎ  কমকতা/িসিনয়র সহকারী পিরচালক/উপ ধান/উপ- ক  পিরচালক, -----------
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----------------------------------------।,
৫) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা/সহকারী পিরচালক/অ / িফশািরজ কায়াের াইন অিফসার/ াওড়

ােনজার/অ /সহকারী ধান/ উ তন ব ািনক কমকতা/সহকারী ক  পিরচালক/িনবাহী েকাৗশলী-----------------
------------
৬) া ামার, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (বিণত িবষয়  ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।
৭) উপেজলা মৎ  কমকতা/খামার ব াপক/হ াচাির কমকতা/ মৎ  স সারণ কমকতা/ পিরদশক/
মাইে াবােয়ালিজ / বােয়ােকিম / লাইে িরয়ান/ মৎ  কমকতা/সহকারী েকৗশলী------------------------
৮) জনাব ----------------------------------------------------------------------------------------------------------।
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এস. এম. আ ল বাসার 

সহকারী পিরচালক
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