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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৭.১৯.২৭১ তািরখ: 
০৪ মাচ ২০২০

২০ ফা ন ১৪২৬

াপক:
১) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, িহসাব ভবন, 
স নবািগচা, ঢাকা।
২) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িবভাগীয় িহসাব িনয় েকর কাযালয় (সকল)।
৩) জলা িহসাব র ণ কমকতা, জলা িহসাব র ণ কমকতার কাযালয় (সকল)

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   আিথকআিথক  স ােলসােল   অ য়নঅ য়ন  ‘‘ ‘‘১৪৪০২০৩১৪৪০২০৩--৩২১১১০৬৩২১১১০৬ - - আ ায়নআ ায়ন   য়য়’’ ’’ খ ােতখ ােত   অথঅথ   বরাবরা
সেসে ।।

চলিত ২০১৯-২০২০- অথ বৎসের মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র বােজট অিধশাখার প  নং-৩৩.০০.০০০০.১০৭.২০.০০১.১৯-২০০, তািরখঃ
৩১/০৭/২০১৯ মাতােবক (ম রী নং-৪১) অ য়ন ‘‘১৪৪০২০৩-৩২১১১০৬- আ ায়ন য়’’খােত বােজেট বরা ত অথ হেত িন িলিখত দ েরর
অ েল  ১৭,০০০/- (সেতর হাজার) টাকা মা  (বেকয়া সহ) বরা  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 ২০২০ি : এর মে  সমপণ করেত হেব।

:নং উ ে ালনউ ে ালন   ওও  ব নকার ীব নকার ী   কমকত ারকমকত ার   পদব ীপদব ী   ওও  কান াকান া বরাে র পিরমাণ
১. জলা মৎ  কমকতা, ঢাকা ১০০০০.০০
২. জলা মৎ  কমকতা, চ াম ১২০০০.০০

মাট= ১৭০০০.০০

কথায়ঃ সেতর হাজার টাকা মা ।

আপনার িব ,

৪-৩-২০ ২০

কাজী শামস আফেরাজ
মহাপিরচালক
ফান: ৯৫৬২৮৬১

ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩
ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd
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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৩.০০৭.১৯.২৭১/১(১০) তািরখ: ২০ ফা ন ১৪২৬
০৪ মাচ ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ চ াম িবভাগ, িম া/ লনা িবভাগ,
লনা/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট িবভাগ, িসেলট/ ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ/ রং র িবভাগ, রং র।

২) উপ ধান (আইিস ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) জলা মৎ  কমকতা (সকল)

৪-৩-২০ ২০

শবনম মা ারী
সহকারী পিরচালক
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