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ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০৩.২২.৩ তািরখ: 
৩০ জা য়াির ২০২২

১৬ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   মৎমৎ   স াহস াহ   ২০২২২০২২   উদযাপনউদযাপন   উপলেউপলে   াগানাগান   রণরণ ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িত বৎসেরর ায় এবারও দশ াপী জাতীয় মৎ  স াহ ২০২২ উদযািপত হেত যাে । দেশর মৎ  স েদর ু বহার
িনি ত, টকসই িনরাপদ মৎ  উ য়ন ও উৎপাদন ি র িনিম  াপক চারণা ও উ ু করণ কায েমর মা েম জাতীয় মৎ  স াহ ২০২২ উদযাপন এর উে াগ হণ করা
হেয়েছ। জাতীয় মৎ  স াহ ২০২২ সফলভােব উদযাপেনর লে  আপনার ও আপনার অধীন  দ র স হ হেত এক বা একািধক াগান আগামী ১৬/০৩/২০২২ ি . তািরেখর
মে  অ  অিধদ েরর স সারণ শাখায় হাড কিপ ও সফট কিপ (ই- মইল: cfeo@fisheries.gov.bd, sudipto.i.r.08@gmail.com)  ত রেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

৩০-১-২০২২

উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/চ াম িবভাগ, 
িম া/বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/ লনা িবভাগ, লনা/রাজশাহী িবভাগ, 

রাজশাহী/িসেলট িবভাগ, িসেলট/রং র িবভাগ, রং র/ময়মনিসংহ িবভাগ, 
ময়নিসংহ

ড. মাঃ খােলদ কনক
উপপিরচালক (মৎ চাষ)

ফান: ৯৫৬১৫৯২
ইেমইল: ddaqua@fisheries.gov.bd

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১২০.০২.০০৩.২২.৩/১(৩৪) তািরখ: ১৬ মাঘ ১৪২৮
৩০ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়) 
১) অিতির  মহাপিরচালক/ ধান ব ািনক কমকতা (মৎ  পিরদশণ ও মানিনয় ণ/পিরক না ও জিরপ)/পিরচালক (অভ রীণ মৎ /িরজাভ),
মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
২) পিরচালক, মৎ  িশ ণ একােডিম, সাভার, ঢাকা/পিরচালক (সা ি ক), সা ি ক মৎ  দ র, আ াবাদ, চ াম
৩) উপপিরচালক ( শাসন / মৎ চাষ / অথ ও পিরক না/ িচংিড়/িফ  সািভস/ িরজাভ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা
৪) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৫) উপপিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ/ কায়ািল  অ া ের  ােনজার, কায়ািল  কে াল াবেরটির, ঢাকা/ লনা/চ াম
৬) ক  পিরচালক (সকল).........................., মৎ  অিধদ র
৭) অ  (সকল).................., মৎ  অিধদ র
৮) জলা মৎ  কমকতা, (সকল)
৯) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা, (সকল)
১০) সহকারী পিরচালক-১, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র (মৎ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ))
১১) উপেজলা মৎ  কমকতা, (সকল)
১২) খামার ব াপক, মৎ বীজ উৎপাদন খামার (সকল)
১৩) ................................................................

৩০-১-২০২২
ড. মাঃ খােলদ কনক 

উপপিরচালক (মৎ চাষ)

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপপিরচালেকর কাযালয় 

মৎ  অিধদ র, চ াম িবভাগ, িম া 
fisheries.chittagongdiv.gov.bd

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.৩০২.২৭.০০১.২১.৪৪ তািরখ: 
০১ ফ যা়ির ২০২২

১৮ মাঘ ১৪২৮

পে র ছায়ািলিপ অ যায়ী েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১-২-২০২২

জলা মৎ  কমকতা, 
িম া/ া ণবািড়য়া/ াদ র/ল ী র/ নায়াখালী/ ফনী/চ াম/খাগড়াছিড়/রা ামা /বা রবান/ক বাজার।

মাঃ আব স ছা ার
উপপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ০৮১-৭৬১২৭
ইেমইল: ddchittagong@fisheries.gov.bd

২


