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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৩.১৭.২৫৪ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০১৮

১৯ আি ন ১৪২৫

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

অথ ম ণালেয়র ০৩/০২/২০০৫ ি . তািরেখ জাির ত ারক নং- অম/অিব/ ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১৩ এর ২৫ নং ধারায়
অিপত আিথক মতা অ যায়ী এবং ারক নং এম,এফ (আর,ইউ)-১(৫)-৭৯/২৮ তািরখ-০৮/০৮/১৯৭৯ ি . এর ধারা ১৩ (১)(এ),
(িস), এবং  ১৩(২)(এ) মাতােবক  জনাব মাঃ হািদউ ামান, সহকারী পিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা এর

হ িনমােণর য় িনবােহর িনিম  ার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং : উ,িহ,র,ক/ মেহর/মৎ /১১-এ জমা ত =
৫,৩২,৩৭৬/- ( াচ ল  বি শ হাজার িতনশত িছয়া র) টাকা হেত = ৩,৯৮,৪০০/- (িতন ল  আটান ই হাজার চারশত) টাকা
মা  অি ম উে ালেনর ম রী দান করা হল।
উ  ম রী ত টাকা ার িনয়িমত মািসক বতন হেত সমান ৪৮ (আটচি শ) িকি েত, িত িকি  ৮,৩০০/- টাকা হাের এবং
বা তা লক ৫% হাের দ ১৯,৯২০/- টাকা ০১ (এক) িকি েত আদায় করা হেব। য মােস টাকা উে ালন করা হেব তার পরবত
মােসর বতন হেত কতন আর  হেব। ািথত টাকার অিতির  টাকা ার তহিবেল জমা আেছ। ইহা ার ২য় অি ম। িতিন

ায়ীভােব বাংলােদেশ বসবাস কেরন।

৭-১০ -২০ ১৮

আ  সাইদ মা: রােশ ল হক
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: ৯৫৬২৮৬১
ফ া : ৯৫৬৮৩৯৩

ইেমইল: dg@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৮.০২.০০৩.১৭.২৫৪/১(৬) তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৫
০৪ অে াবর ২০১৮

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ধান িহসাব র ণ কমকতা, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, িসিজএ ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
২) শাসিনক কমকতা, ক াশ শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালেকর াফ অিফসার, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (মহাপিরচালেকর সদয় অবগিতর জ )
৪) জনাব মাঃ হািদউ ামান, সহকারী পিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা।
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মাঃ রমজান আলী
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উপপিরচালক
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