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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৪.২২.১১৬৭ তািরখ: 
০৪ সে র ২০২২

২০ ভা  ১৪২৯

াপক:
১) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, িহসাব ভবন, 
স নবািগচা, ঢাকা।
২) িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স, িডিভশনাল কে ালার অব একাউ স-এর কাযালয় (সকল)
৩) জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার, জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয় 
(সকল)
৪) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা (সকল)

িবষয:় ২০২২২০২২ --২০২৩২০২৩  অথবছেরঅথবছের   পিরচালনপিরচালন  “ “১৪৪০২১৫১৪৪০২১৫--৩২১১১০২৩২১১১০২ --পির ারপির ার   পির তাপির তা   স াম ীস াম ী” ” খ ােতখ ােত   অথঅথ
বরাবরা   সেসে ।।

চলিত ২০২২-২০২৩ অথবছের মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র বােজট অিধশাখার প  নং
৩৩.০০.০০০০.১০৭.২০.০০১.২২-১৩৮, তািরখ: ২৯/০৮/২০২২ ি . মাতােবক মৎ  অিধদ েরর অ েল পিরচালন
“১৪৪০২১৫-৩২১১১০২-পির ার পির তা সাম ী” খােত বরা ত অথ হেত িন বিণত দ েরর অ েল ১,৩৮,০০০/-(এক ল
আটি শ হাজার) টাকা মা  বরা  (বেকয়া সহ) দান করা হেলা। উে , আয়ন- য়ন কমকতােক িন িলিখত শতািদ পিরপালন
সােপে  অথ য় করেত হেব।

১. আিথক িবিধিবধান অ সরণ বক বরা ত অথ য় করেত হেব। বরা ত অেথর অিতির  কান েমই য় করা যােব না। 
২. অ িয়ত অথ ৩১ শ ম ২০২৩ ি . এর মে  সমপণ করেত হেব।

ঃনং উ ে ালনউ ে ালন   ওও  ব নকার ীব নকার ী   কমকতােদরকমকতােদর   পদবীপদবী   ওও  কানাকানা বরাে র
পিরমান

ম

১. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, কসবা লব র, কসবা, া ণবািড়য়া ৮০০০.০০
২. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, লব র, আখাউডা়, া ণবািড়য়া ১০০০০.০০
৩. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, শাহ আমানত আ জািতক িবমান ব র,

চ াম
৮০০০.০০

৪. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, চ াম স  ব র, চ াম ৮০০০.০০
৫. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, লব র, টকনাফ, ক বাজার, ৫০০০.০০
৬. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা ১৫০০০.০০
৭. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, লব র, বনােপাল, শাশা ১০০০০.০০
৮. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, ভামড়া লব র, সাত ীরা ১০০০০.০০
৯. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, নাগওন লব র, নািলতাবাডী়, শর র ৫০০০.০০

১



১০. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, সানা মসিজদ লব র, িশবগ ,
াপাইনবাবগ

১০০০০.০০

১১. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, িহিল লব র, হািকম র, িদনাজ র ৮০০০.০০
১২. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, িডম়ারী লব র, পাট াম, লালমিনরহাট ৮০০০.০০
১৩. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, িচলহা  লব র, ডামার, নীলফামারী ৮০০০.০০
১৪. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, তারকাি  লব র, িবযা়নীবাজার, িসেলট ৫০০০.০০
১৫. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, ওসমানী নগর, লব র, িসেলট সদর,

িসেলট
৫০০০.০০

১৬. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, তামািবল লব র, গাযা়ইনঘাট, িসেলট,
িসেলট

৫০০০.০০

১৭. িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, মাংলা স  ব র, মাংলা, বােগরহাট ১০০০০.০০
                                                                                            মাট= ১৩৮০০০.০০

কথায়: এক ল  আটি শ হাজার টাকা মা ।

আপনার িব ,

৪-৯-২০ ২২

খঃ মাহ ল হক
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: ০২-২২৩৩৮২৮৬১
ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.১৫.০০৪.২২.১১৬৭/১ তািরখ: ২০ ভা  ১৪২৯
০৪ সে র ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপপিরচালক, বিরশাল/িসেলট/ লনা/রাজশাহী/ িম া/ঢাকা/রং র/ময়মনিসংহ
২) জলা মৎ  কমকতা (সকল)।
৩) িফশািরজ কায়াের াইন অিফসােরর কাযালয়, (সকল)
৪) উপ ধান (আইিস ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ) ।

৪-৯-২০ ২২

সাই ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
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