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ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০২.৩৫.০০৪.১৫.৩৪ তািরখ: 
৩০ জা য়াির ২০২২

১৬ মাঘ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

        অথ ম ণালেয়র ০৩/০২/২০০৫ি : তািরেখর জারী ত ারক নং-অম/অিব/ :িন:-১/২০০৫/১৩ এবং অথ
ম ণালেয়র এম,এফ( )-১(৫)-৭৯/২৮, তািরখ- ০৮/০৮/১৯৭৯ি : ধারা ১৩(২)(ই) মাতােবক এবং মৎ  ও ািণস দ
ম ণালেয়র ারক নং-মপম/ :-২(িব-গ)-৪/৯২/১২৪৪ তািরখ- ২২/০৬/২০০৫ি : এর ২৫ নং ধারা অ যায়ী জনাব মাঃ
হলাল িময়া, অিফস সহায়ক, খামার ব াপেকর কাযালয়, মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, জা ািলয়া, িম া এর বাস হ
মরামত য় িনবােহর জ  ার সাধারণ ভিব  তহিবল িহসাব নং-ইউ.এ.ও/ফ ক/মৎ /১৬৮৭ এ জমা ত ৮১,২৭৭/-
টাকা (একািশ হাজার ইশত সাতা র টাকা) হেত অনিধক ৩৬,০০০/- (ছয়ি শ হাজার টাকা) মা  অি ম উে ালেনর
জ  ম রী দান করা হেলা।

          অি ম ম রী ত অথ ার মািসক বতন িবল হেত সমান ৩৬ (ছি শ) িকি েত িত িকি  ১,০০০/- টাকা (এক
হাজার টাকা) হাের এবং বা তা লক অিতির  এক িকি  দ িহেসেব ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) মা  আদায় করেত
হেব । অি ম উে ালেনর পরবত  মাস হেত িকি  কতন আর  করেত হেব । ইহা ার ২য় অি ম।

৩০-১-২০২২
মাঃ আব স ছা ার

উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
ফান: ০৮১-৭৬১২৭

ইেমইল:
ddchittagong@fisheries.gov.bd

ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০২.৩৫.০০৪.১৫.৩৪/১ তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৮
৩০ জা য়াির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা
হইল: 
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মৎ  অিধদ র
২) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, িম া
৩) খামার ব াপক, মৎ বীজ উৎপাদন খামার, জা ািলয়া, িম া ।
৪) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, িম া সদর দি ণ, িম া ।
৫) জনাব মাঃ হলাল িময়া, অিফস সহায়ক, খামার ব াপেকর কাযালয়, মৎ  বীজ উৎপাদন খামার, জা ািলয়া,

১



িম া।

৩০-১-২০২২
মাঃ আব স ছা ার

উপপিরচালক (অিতির  দািয় )
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