
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মৎ  অিধদ র বাংলােদশ 
মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা 

বােজট শাখা 
www.fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৭.১৮.৭৩৫ তািরখ: 
১১ জনু ২০১৯

২৮ জ  ১৪২৬

াপক:
১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, িহসাব ভবন, 
স নবািগচা, ঢাকা।

২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, 
.....................................................................................................।
৩) জলা িহসাবর ণ কমকতা, 
.................................................................................................।
৪) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, 
.............................................................................................।

িবষয়: ২০১৮২০১৮--২০১৯২০১৯  আিথকআিথক  সােলসােল  অ য়নঅ য়ন  ‘‘১৪৪০২০৭১৪৪০২০৭--৩২১১১১৩৩২১১১১৩--িব ৎিব ৎ’’  খােতখােত  অথঅথ  বরাবরা
সেসে ।।

চলিত ২০১৮-২০১৯-অথ বৎসের মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র বােজট অিধশাখার প
নং-৩৩.০০.০০০০.১০৭.২০.০০১.১৭-১০৪, তািরখঃ ০৩/০৪/২০১৯ মাতােবক (ম রুী নং-৪১)
অ য়ন ‘‘১৪৪০২০৭-৩২১১১১৩-িব ৎ’’ খােত সংেশািধত বােজেট বরা কতৃ অথ হেত িন িলিখত দ েরর অ েল ২৫,০০০/-
(পিচঁশ  হাজার) টাকা মা  (বেকয়া সহ) বরা  দান করা হেলা। উে খ , আয়ন ব য়ন কমকতােক িন িলিখত শতািদ পিরপালন সােপে
অথ ব য় করেত হেব। 

১. আিথক িবিধিবধান অ সরণপূবক বরা কতৃ অথ ব য় করেত হেব। বরা কতৃ অেথর অিতির  কান েমই ব য় করা যােব না। 
২. অব িয়ত অথ যথা সময় এর মেধ  সমপণ করেত হেব।

িমকিমক  নংনং উে ালনউে ালন  ওও  ব টনকারীব টনকারী  কমকতারকমকতার  পদবীপদবী  ওও  িঠকানািঠকানা বরাে রবরাে র  পিরমাণপিরমাণ
১. খামার ব ব াপক, মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, মীেররসরাই, চ াম ২৫০০০.০০

সবেমাট= ২৫০০০.০০

কথায়: পিচঁশ হাজার টাকা মা ।

আপনার িব ,

১২-৬-২০১৯

আব ুসাইদ মা: রােশ ল হক
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মহাপিরচালক (চলিত দািয় )
ফান: ৯৫৬২৮৬১

ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩
ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.২৬.০০৭.১৮.৭৩৫/১ তািরখ: ২৮ জ  ১৪২৬
১১ জনু ২০১৯

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িবভাগীয় উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র (সকল)
২) জলা মৎ  কমকতা (সকল)
৩) খামার ব ব াপক, মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, , ................................।
৪) া ামার (আইিসিট শাখা), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (আেদশিট ওেয়ব সাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।

১২-৬-২০১৯

শবনম মা ারী
সহকারী পিরচালক
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