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প্রকল্প পররচাদকর কায যায় 

ইউরিয়ি পয যাদয় মৎস্যচা প্রযুরি সবা ম্প্রারণ প্রকল্প (2য় পর্ যায়) 

মৎস্য অরিেপ্তর, মৎস্য ভবি, ঢাকা। 
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মৎস্য অরিেপ্তরািীি “ইউরিয়ি পয যাদয় মৎস্যচা প্রযুরি সবা ম্প্রারণ প্রকল্প (2য় পয যায়)” এ 

চুরিরভরিক রিদয়াদগর চুরিপত্র। 

 

জিপ্রলাি মন্ত্রণাদয়র প্রজ্ঞাপি িাং-ম/ওব্য/টিম-৪(২)উঃপ্রঃরিঃ47/97-188, তাররখ-

21/8/1997 ইাং সমাতাদবক মৎস্য অরিেপ্তরািীি ইউরিয়ি পয যাদয় মৎস্যচা প্রযুরি সবা ম্প্রারণ প্রকল্প (2য় 

পয যায়) এ কম যচারী রিদয়াদগ প্ররতদযারগতামূক পরীক্ষার মাধ্যদম ও রিদয়াগ করমটির সুপাররলক্রদম আপিাদক 

িাম- ............................................................., রপতা- ....................................................., 

মাতা-............................................., ঠিকািা: গ্রাম-................................................,      

ডাকঘর-......................................................., উপদজা-....................................................,                  

সজা- .........................................., প্রকদল্পর (সকাড িাং-224070800) ‘সক্ষত্র কারী’ পদে প্রকল্প 

সময়ােকাীি মদয়র জন্য চুরিরভরিক রিদয়াগ প্রোি করা দা।  
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রিদয়াদগর লতযাবী: 

1) াকুল্যে বফতন: অথ থ বফবাল্যগয ফাল্যজট-২ অনুবফবাল্যগয বযত্র নং-অভ/অবফ/ফাল্যজট-১১/বফবফধ-৫২/২০০৩/(অং-২)/৩৫, 

তাবযখ-২৬/০১/২০১০ বভাতাল্যফক াকুল্যে বফতন প্রাপ্য। তাা ছাড়া যকায কর্তথক এতদংক্রান্ত বফলল্যে অন্য বকান 

বযত্র/স্মাযক জাবয কযা ইল্যর তাাও প্রল্যমাজয ইল্যফ। 

2) এই চুবিবববিক বনল্যোগ প্রকল্প বভোদকাল্যরয জন্য প্রদান কযা ইর। প্রকল্প বভোদ বল্যল তাায বনল্যোগ স্বেংবক্রেবাল্যফ 

ফাবতর ইো মাইল্যফ এফং এই বনল্যোগত্র প্রকল্প ভাবিল্যত প্রকল্যল্পয চাকবয ইল্যত অব্যাবতত্র বাল্যফ গণ্য ইল্যফ। ইায 

জন্য ববন্ন বকান ত্র জাবয কযা ইল্যফ না। কর্তথক্ষ ইচ্ছা কবযল্যর ইায আল্যগও বকান কাযণ দ থাল্যনা ব্যবতল্যযল্যক ফা সুবনবদ থষ্ট 

অববল্যমাল্যগয কাযল্যণ এই বনল্যোগ ফাবতর কবযল্যত বকংফা তাাল্যক চাকবয ইল্যত অব্যাবত প্রদান কবযল্যত াবযল্যফন।  

3) বতবন বনল্যোবজত ভল্যে াফ থক্ষবণকবাল্যফ প্রকল্যল্পয কাল্যজ বনল্যোবজত থাবকল্যফন। বতবন বম চাকবযল্যত বনযুি ইল্যতল্যছন ব 

চাকবযল্যত জনল্যফায বম প্রবফধান যবোল্যছ তৎম্পবকথত প্রচবরত যকাবয আচযণ বফবধ ও ংবিষ্ট অন্যান্য বফবধমূ ভাবনো 

চবরল্যফন। বতবন যকাবয প্রকল্প কভ থকতথা/কভ থচাযীল্যদয বফরাে প্রল্যমাজয বফবধমূল্যয আওতাে থাবকল্যফন। 

4) পুবর বববযবপল্যকান, স্বাস্থ্য যীক্ষায বযল্যাট থ ল্যন্তালজনক না ইল্যর এই বনল্যোগ ফাবতর ফবরো গণ্য ইল্যফ। 

5) বকান কাযণ দ থাল্যনা ব্যবতযল্যক বম বকান ক্ষ ১ (এক) ভাল্যয বনাটিল্য অথফা ০১ (এক) ভাল্যয বফতন প্রদান াল্যল্যক্ষ এই 

চুবিত্র ফাবতর কবযল্যত াবযল্যফন। তল্যফ চুবিত্র ফাবতল্যরয পূল্যফ থ যকাবয কর াওনা বযল্যাধ কবযল্যত ইল্যফ। 



6) চুবিবববিক জনফরল্যক প্রকল্প বযচারক একই প্রকল্যল্পয ংস্থ্ানকৃত ল্যদ অন্যস্থ্াবন ফদরী কবযল্যত াবযল্যফন।  

7) এই তথাফরীল্যত মাা উল্যেখ কযা ে নাই, তাা এফং এইরূ অন্যান্য বফলল্যে প্রকল্যল্প বনল্যোবজত চুবিবববিক অস্থ্ােী 

কভ থচাযীল্যদয বক্ষল্যত্র প্রল্যমাজয বফবধমূল্যয  আওতাধীন থাবকল্যফ। 

 
রিদয়াগকারী কর্তযপক্ষ 

 

 

(সমাাম্মে ারববুর রমাি) 

প্রকল্প পররচাক 

ইউরিয়ি পয যাদয় মৎস্যচা প্রযুরি  

সবা ম্প্রারণ প্রকল্প (2য় পয যায়)  

মৎস্য অরিেপ্তর,  মৎস্য ভবি, ঢাকা। 

 

উপদর উদেরখত লতযািীদি আরম .......................................................,    ............./08/২০১9 ররঃ 

তাররখ দত এই রিদয়াগ গ্রণ করদত ম্মত াম এবাং চুরিরভরিক ‘সক্ষত্র কারী ’ পদে সযাগোি করাম। 

 

(াংরিষ্ট কম যচারীর িাম ও স্বাক্ষর) 

 

(..................................................) 

ক্ষেত্র সহকারী 

স্বাক্ষী : 

১) 

 

 

২) 
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