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উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, মৎ  অিধদ র এর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না অ সাের
নতম এক  সবা িডিজটাইজকরেণর বা বাধকতা রেয়েছ। মৎ  অিধদ েরর এক  উ াবনী উে াগ হে

িফশারেবজিফশারেবজ   যার এক  কে ােন  হে   অনলাইনঅনলাইন   িশ ণ াথিশ ণ াথ   িনব নিনব ন , এক  িডিজটাইজ ত সবা, যার মা েম
ত  এলাকা থেক একজন মৎ  চািষ এক  অনলাইন ফম রেণর মা েম মৎ চাষ ি  িবষয়ক িশ ণ চািহদা

জানােত পারেবন। িফশারেবজ এর উ াবক জনাব পলাশ বালা, উপেজলা মৎ  কমকতা, বাঘাড়পাড়া, যেশার ইিতমে ই
বাঘাড়পাড়া উপেজলায় উপ  িডিজটাল সবার পাইল ং সফলভােব স  কেরন। ““অনলাইনঅনলাইন   িশ ণ াথিশ ণ াথ
িনব নিনব ন” ” িশেরানােমর িডিজটাল সবা  মৎ  অিধদ েরর ওেয়বসাইট (www.fisheries.gov.bd) এর ই-
সািভস ম েত পাওয়া যােব এবং িনধািরত ম েত ি ক কের িসে েম েবশ ও অনলাইন িশ ণ চািহদা সং া
কায ম স  করা যােব।

২। বিণত ি েত, মৎ  অিধদ রাধীন সকল িসিনয়র উপেজলা / উপেজলা মৎ  কমকতাগণেক এ প জারীর পর হেত
াভািবক সবা দােনর সহায়ক িহেসেব উি িখত িডিজটাইজড প িতেত নাগিরক সবা দােনর অ েরাধ করা হেলা।

অনলাইনঅনলাইন   িশ ণ াথিশ ণ াথ   িনব নিনব ন  সবায় রিজে শন বা েবেশ য কান সম ার স ুখীন হেল জনাব পলাশ বালা,
উপেজলা মৎ  কমকতা, বাঘাড়পাড়া, যেশার অথবা আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন এর সােথ যাগােযাগ
করার অ েরাধ করা হেলা।

িডিজটাইজড তিডিজটাইজড ত   সবারসবার   িলংকঃিলংকঃ  https://cutt.ly/dofservices

৩০-১২-২০২১
মাহা: আতাউর রহমান ান

উপপিরচালক
ফান: ০২-৯৫৫৩০৮৮

ইেমইল:
ddfinance@fisheries.gov.bd
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৩০ িডেস র ২০২১১



৩০ িডেস র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক , অিতির  মহাপিরচালেকর দ র , মৎ  অিধদ র
২) ধান ব ািনক কমকতা , ধান ব ািনক কমকতা (পিরক না ও জিরপ) এর দ র, মৎ  অিধদ র
৩) উপপিরচালক, উপপিরচালক ( শাসন) এর দ র , মৎ  অিধদ র
৪) 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, রং র/ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়নিসংহ

৫) জলা মৎ  কমকতা, (সকল)
৬) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, পিরক না শাখা, মৎ  অিধদ র
৭) উপ ধান (অিতির  দািয় ), আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
৮) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, (সকল)
৯) সহকারী পিরচালক-১, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র
১০) াফ অিফসার (সহকারী পিরচালক), মহাপিরচালেকর দ র, মৎ  অিধদ র ((মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ))
১১) সহকারী পিরচালক, পিরক না শাখা, মৎ  অিধদ র
১২) উপেজলা মৎ  কমকতা, (সকল)
১৩) খামার ব াপক, মৎ বীজ উৎপাদন খামার (সকল)
১৪) জনাব............................., ...............।
১৫) অিফস কিপ।

৩০-১২-২০২১
মাঃ বিদউল আলম ফল
সহকারী পিরচালক-২
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