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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৪.০০৫.২০.১০১৮ তািরখ: 
০১ জলুাই ২০২০

১৭ আষাঢ় ১৪২৭

াপক:
১) পিরচালক/ ধান ব ািনক কমকতা, সামিু ক মৎ  অিফসসমহূ (সকল)
২) পিরচালক/অধ , িফশািরজ িনং ইনি িটউটসমহূ/মৎ  িডে ামা 
ইনি িটউটসমহূ (সকল)
৩) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ 
চ াম িবভাগ, িম া/ খলুনা িবভাগ, খলুনা/ বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ িসেলট 
িবভাগ, িসেলট/ ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ/ রংপরু িবভাগ, রংপরু।
৪) উপপিরচালক ( শাসন), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক/ কায়ািলিট অ া ের  ম ােনজার, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ 
কাযালয়সমহূ (সকল)
৬) জলা মৎ  কমকতা (সকল)
৭) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা/উপেজলা মৎ  কমকতা (সকল)
৮) খামার ব ব াপক, মৎ  খামারসমহূ/মৎ  বীজ উৎপাদন খামারসমহূ/ ামীণ 
মৎ  খামারসমহূ/িমিন াচািরসমহূ (সকল)
৯) িচংিড় উৎপাদন এবং িশ ণ ক সমহূ, /সারিভেল  চক পা সমহূ/বাওড় 
মৎ  কাযালয়সমহূ/িফশািরজ কায়াের টাইন অিফসােরর কাযালয়সমহূ/আ িলক 
মৎ  কাযালয়সমহূ (সকল)।

িবষয়: ২০২০২০২০--২০২১২০২১  অথবছেররঅথবছেরর  বােজটবােজট  চািহদাচািহদা  রণরণ  সংেগসংেগ।।

উপযু  িবষেয়র ি েত ২০২০-২১ অথবছেরর বােজট চািহদার হাড কিপ সংযু   ছক ও িনেদশনা অ যায়ী
আগামী ১০ জুলাই, ২০২০ ি . তািরেখর মেধ  িন া রকারীর দ ের রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা।

িতিট িবভাগ থেক তার আওতাধীন সকল দ েরর চািহদার হাডকিপ ািত ািনক প অ যায়ী
(উপপিরচালেকর কাযালয়সমহূ, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়সমহূ, িসিনয়র/উপেজলা মৎ  কমকতার
কাযালয়সমহূ, মৎ  খামারসমহূ, মৎ  বীজ উৎপাদন খামারসমহূ, ামীন খামারসমহূ, িমিন াচািরসমহূ, িচংিড়
উৎপাদন ও িশ ণ ক সমহূ, সািভেল  চকেপা সমহূ, কায়াের টাইন অিফসসমহূ, আ িলক মৎ
অিফসসমহূ) একি ত কের রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

সংযু ঃ ২০২০-২১ আিথক সােলর বােজট চািহদা ফরম- ০৭ (সাত) িট।
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আপনার িব ,

১-৭-২০২০

হাসান আহে দ চৗধুরী
উপপিরচালক

ফান: ০২-৯৫৫৩০৮৮
ইেমইল:

ddfinance@fisheries.gov.bd

ন র:
৩৩.০২.০০০০.১১৭.৮৪.০০৫.২০.১০১৮/১(১০)

তািরখ: ১৭ আষাঢ় ১৪২৭
০১ জলুাই ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক/পিরচালক (অভ রীণ মৎ )/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরদশণ ও
মানিনয় ণ)/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  জিরপ ও পিরক না ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন,
ঢাকা।
২) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
৩) উপপিরচারক (মৎ চাষ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
৪) উপ ধান (আইিসিট), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র াফ অিফসার, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। (মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )

১-৭-২০২০

শবনম মা ারী
সহকারী পিরচালক
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