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ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৭.১৯.১৪৯০ তািরখ: 
১৩ নেভ র ২০১৯

২৮ কািতক 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, 
.............................................................................................।

িবষয:় ২০১৯২০১৯--২০২০২০২০   আিথকআিথক  স ােলসােল   অ য়নঅ য়ন  ‘‘ ‘‘১৪৪০২০৭১৪৪০২০৭--৩২৩১৩০১৩২৩১৩০১- - িশ ণিশ ণ ’’ ’’ 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 িখ: মাতােবক (ম রী নং-৪১) অ য়ন ‘‘১৪৪০২০৭-৩২৩১৩০১- িশ ণ’’ খােত বরা ত অথ হেত িন িলিখত দ েরর অ েল
১,২৫,০০০/- (এক ল  পি শ 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 : তািরখ এর মে  সমপণ করেত হেব।

িমক
নং

উে ালন ও ব নকারী 
কমকতার

পদবী ও কানা

বরাে র 
পিরমান

ম /িববরণ

১



১. খামার ব াপক, 
মৎ বীজ উৎপাদন 
খামার, শােয় াগ , 
হিবগ

২৫০০০.০০ িশ েণরিশ েণর   িবষ য়িবষ য় : : 
১ম১ম   াচাচ

কাপ/ তলািপয়া মােছর নাসাির ব াপনা (বরা  পে র িমক ০১ হেত ০৫ পয  )।

২য়২য়   াচাচ

 কােপর সােথ িশং, মা র ও ক মােছর মােছর িম  চাষ (বরা  পে র িমক ০১ হেত ০৫ 
পয )।

েয়র িবভাজন: ( িত াচ)
১। কাস সম য়কারীর স ানী (১ জন দিনক ৮০০/-) =৮০০/-
২। িশ কেদর স ানী (২জন দিনক ১,০০০/-)=২,০০০/-
৩।সহায়ক কমচারীর ভাতা (১ জন দিনক ৩০০/-)=৩০০/-

৪।অিতিথ ব ার স সািরত ব ৃতা ১ জন=১০০০/-
৫। িশ ণ উপকরণ/সাম ী (২০জন৬০/- িতজন)=১,২০০/-
৬।ওয়ািকং লা  (২০+৬=২৬জন দিনক২০০/-)=৫,২০০/-

৭।িরে শেম (২০+৬=২৬ জন দিনক ৪০/- িতজন)=১,০৪০/-
৮।হ া আউট ফেটাকিপ (২০ জন  ২০/- িতজন)=৪০০/-

৯।িবিবধ (মাকার,ড া ার,কাগজ,ি পচাট ও অ া )=৫৬০/-
-------------------------------------------------------------

  সবেমাট=১২,৫০০/-
 (বার হাজার াচশত টাকা)

*একই ি েক আিথক সােল একািধক িশ ণ দয়া যােব না।
* িশ ণাথ র ত ািদ অিধদ েরর িনং ড াটােবেজ অ  করেত হেব।

*সংি  আয়ন- য়ন কমকতােক মৎ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কািশত ২০১৯-২০ অথ 
বছেরর িশ ণ পিরক নার িনেদশনা এবং উি িখত েয়র িবভাজন মাতােবক িশ ণ 
বা বায়ন এবং িশ ণ সমাপনাে  মািসক িতেবদন ই-
মইেল monika_afdu@yahoo.com মৎ  অিধদ েরর িশ ণ শাখায় রেণর 
জ  অ েরাধ করা হেলা।

২. খামার ব াপক, 
মৎ বীজ উৎপাদন 
খামার, মৗলভীবাজার 
সদর, মৗলভীবাজার

২৫০০০.০০

৩. খামার ব াপক, 
মৎ বীজ উৎপাদন 
খামার, খািদমনগর, 
িসেলট

২৫০০০.০০

৪. খামার ব াপক, 
মৎ বীজ উৎপাদন 
খামার, গালাপগ , 
িসেলট

২৫০০০.০০

৫. খামার ব াপক, 
মৎ বীজ উৎপাদন 
খামার, শােয় াগ , 
হিবগ

২৫০০০.০০

স বেম াটস বেম াট == ১২৫০০০.০০

কথায়: এক ল  পি শ হাজার টাকা মা ।

আপনার িব ,

১৯-১১-২০ ১৯

কাজী শামস আফেরাজ
মহাপিরচালক
ফান: ৯৫৬২৮৬১

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

ন র: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.০৭.০১৭.১৯.১৪৯০/১ তািরখ: ২৮ কািতক ১৪২৬
১৩ নেভ র ২০১৯

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 

২



১) িবভাগীয় উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র (সকল)
২) জলা মৎ  কমকতা (সকল)
৩) খামার ব াপক, মৎ বীজ উৎপাদন খামার, , .............................।
৪) া ামার (আইিস  শাখা), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (আেদশ  ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

১৯-১১-২০ ১৯

শবনম মা ারী
সহকারী পিরচালক

৩


