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ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৩.০০১.১৭.৫৩ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২১

২২ আি ন ১৪২৮

িবষয:় মৎমৎ   অিধদ েররঅিধদ েরর   মাঠমাঠ   পযােযর়পযােযর়   কমকতােদরকমকতােদর   িনকটিনকট   উ াবনীউ াবনী  উ ে াগউে াগ //ধ ারণ াধ ারণ া //আইিডয়াআইিডয়া   আহবানআহবান
সেসে ।।

: মৎ  অিধদ র এর বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২২ এর সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না
( া-২৪)

উপ  িবষয ় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, মৎ  অিধদ র এর বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২২ এর
সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না অ সাের মাঠ পযােযর় কমকতােদর িনকট হেত নাগিরক সবায়
উ াবনী উে াগ/ধারণা/আইিডয়া আহবান করা যাে । এবছর ইেনােভশন উে াগ/ধারণা/আইিডয়াস হ অনলাইন ফেমর
মা েম আপেলাড/ রণ এর ব া হণ করা হেয়েছ িবধায় ইেনােভশন আইিডযা়স হ হাডকিপেত রেণর েয়াজন
নাই। 

য সকল কমকতাগেণর উ াবনী উে াগ/ধারণা/আইিডয়া রেযে়ছ ারা িনে াি িখত িলংেক েবশ বা সং  QR
(Quick Response) কাড  ান কের ােদর ইেনােভশন উে াগ/ধারণা/আইিডযা়স হ আপেলাড/ রণ
করেবন। আইিডয়াস হ আপেলাড/ রেণর ে  সং  িলংক  াউজাের কিপ/ প  কের অথবা QR কােডর ে

াটেফান িদেয় ান কের কাংিখত ফম  পাওয়া যােব। িবভাগীয় উপপিরচালকগণ ার আওতাধীন দ রস হেক আগামী
২১/১০/২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  উ াবনী উে াগ/ধারণা/আইিডয়াস হ আপেলাড/ রেণর ব া হেণর িনিম
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। এ সং া  কান সম া হেল িন িলিখত ইেমইল (shufol@fisheries.gov.bd) এ
যাগােযােগর অ েরাধ করা হেলা। উেউে ,  ,  ইেনাভশনইেনাভশন   উে াগউে াগ   হণকার ীহণকার ী  কমকতাগেণরকমকতাগেণর   গাপণ ীয়গাপণ ীয়   অ েবদেনঅ েবদেন
ইেনােভশনইেনােভশন   কায েমরকায েমর   িবষয়িবষয়   িবেশষিবেশষ     সহকােরসহকাের   িবেবিচতিবেবিচত   হ েবহ েব ।।

সং  িলংক: https://cutt.ly/dofinnovation
অথবা

গল ফম শট ইউআরএল: https://forms.gle/AeoBsnDWdMdTZWok7

৭-১০-২০২১

উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, 
ঢাকা/চ াম িবভাগ, িম া/বিরশাল িবভাগ, 
বিরশাল/ লনা িবভাগ, লনা/রাজশাহী িবভাগ, 
রাজশাহী/িসেলট িবভাগ, িসেলট/রং র িবভাগ, 

মাহা: আতাউর রহমান ান
উপপিরচালক (অথ ও পিরক না)

ফান: ০২-৯৫৫৩০৮৮
ইেমইল:

ddfinance@fisheries.gov.bd
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রং র/ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়নিসংহ

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২৩.১৩.০০১.১৭.৫৩/১(৭৭) তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৮
০৭ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক , অিতির  মহাপিরচালেকর দ র , মৎ  অিধদ র
২) ধান ব ািনক কমকতা , ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরদশণ ও মানিনয় ণ) এর দ র, মৎ
অিধদ র
৩) ধান ব ািনক কমকতা , ধান ব ািনক কমকতা (পিরক না ও জিরপ) এর দ র, মৎ  অিধদ র
৪) পিরচালক (অভ রীণ মৎ ), পিরচালক (অভ রীণ মৎ ) এর দ র , মৎ  অিধদ র
৫) পিরচালক (িরজাভ) (চলিত দািয় ), পিরচালক (িরজাভ) এর দ র, মৎ  অিধদ র
৬) উপপিরচালক, উপপিরচালক ( শাসন) এর দ র , মৎ  অিধদ র
৭) উপপিরচালক(িফ  সািভস), িফ  সািভেসর দ র, মৎ  অিধদ র
৮) উপপিরচালক (মৎ চাষ), উপপিরচালক (মৎ চাষ) এর দ র, মৎ  অিধদ র
৯) জলা মৎ  কমকতা (িরজাভ) (অিতির  দািয় ), আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
১০) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার দ র (সকল)
১১) াফ অিফসার (সহকারী পিরচালক), মহাপিরচালেকর দ র, মৎ  অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
১২) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা (সকল), িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়
১৩) উপেজলা মৎ  কমকতা (সকল), উপেজলা মৎ  কমকতার কাযালয়
১৪) খামার ব াপক (সকল), খামার ব াপেকর কাযালয়

৭-১০-২০২১
মাঃ বিদউল আলম ফল 

উপেজলা মৎ  কমকতা (িরজাভ)
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