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৬ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় াশনালাশনাল   এি কালচার ালএি কালচার াল   টকেনালিজটকেনালিজ   া ামা াম - - ফজফজ  II  II েজেজ  ( ( এনএ িপএনএ িপ--২২ ) ) এরএর   আওতায়আওতায়
কক   ৩১৩১     উপেজলায়উপেজলায় BARC  BARC উ ািবতউ ািবত   ০২০২   ি রি র   মাটমাট   ৩২৩২     িবেশষিবেশষ   দশনীরদশনীর

কায মকায ম   িবষেয ়িবষেয ়  সংিসংি   িস িনয়রিসিনয়র   উপেজলাউপেজলা / / উপেজলাউপেজলা   মৎমৎ   কমকতােদরকমকতােদর   স ােথসােথ  zoom zoom
platform platform এএ  সভায়সভায়  অংশ হেণরঅংশ হেণর   জজ   কমকতাকমকতা   মেনানয়নমেনানয়ন   সেসে ।।

: পিরচালক, াশনাল এি কালচারাল টকেনালিজ া াম- ফজ II েজ  (এনএ িপ-২) এর ১৩ ন ২০২২
তািরেখর ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৮৪.০২৯.২০.১০ সং ক প ।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মৎ  অিধদ র ক ক বা বায়নাধীন াশনাল এি কালচারাল
টকেনালিজ া াম- ফজ II েজ  (এনএ িপ-২) এর আওতায় ক  ৩১  উপেজলায় BARC উ ািবত ০২  ি র
মাট ৩২  িবেশষ দশনী বা বািয়ত হে । উ  কায ম ভােব বা বায়েনর ােথ সংি  িসিনয়র উপেজলা/ উপেজলা

মৎ  কমকতােদর সােথ zoom platform এ মতিবিনময় সভা আগামী ২২ ন ২০২২ ি . সামবার বলা ১০.০০-১২.০০
ঘ কায় ভা য়াল মা েম ( ম এ াপস) আেয়াজন করা হেব। বিণত সভায় অংশ হেণর জ  মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র-এর

বা মিত েম ক  ৩১  উপেজলায় BARC উ ািবত ০২  ি র মাট ৩২  িবেশষ দশনীর এর সােথ সংি
িন বিণত িসিনয়র উপেজলা/ উপেজলা মৎ  কমকতাগণেক মেনানয়ন দান করা হেলা।

                                                                                                                 ( জ তার িভি েত ণীত নয়)
..   ন ংনং পদ িবপদ িব কম লকম ল

১. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা, 

পীরগ , রং র

২. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

পীরগাছা, রং র

৩. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

িচিররব র, িদনাজ র

৪. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

বীরগ , িদনাজ র

৫. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

আে ল র, জয় রহাট

৬. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

াচিবিব, জয় রহাট

৭. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

পলাশবাড়ী, গাইবা া

৮. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

গািব গ , গাইবা া

১



৯. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

নােটার সদর, নােটার

১০. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

বড়াই াম, নােটার

১১. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

াপাইনবাবগ  সদর, াপাইনবাবগ

১২. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

নােচাল, াপাইনবাবগ

১৩. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

দবীগ , প গড়

১৪. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

অেটায়ারী, প গড়

১৫. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

পীরগ , ঠা র াও

১৬. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

বািলয়াডা ী, ঠা র াও

১৭. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

সাত ীরা সদর, সাত ীরা

১৮. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

কলােরায়া, সাত ীরা

১৯. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

কশব র, যেশার

২০. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

শরণেখালা, বােগরহাট

২১. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

িচতলমারী, বােগরহাট

২২. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

নািজর র, িপেরাজ র

২৩. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

মঠবািড়য়া, িপেরাজ র

২৪. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

চারঘাট, রাজশাহী

২৫. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

মাহন র, রাজশাহী

২৬. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

নও া সদর, নও া

২৭, িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

মহােদব র, নও া

২৮. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

িরয়া, লনা

২৯. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

মিনরাম র, যেশার

৩০. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

ভালা সদর, ভালা

৩১. িসিনয়র উপেজলা/উপেজলা মৎ  
কমকতা

ত ি ন, ভালা

সভার িলংক, আইিড ও পাসওয়াড িন প:

২



ID 812 0480 8346

Passcode 402479

Link https://us02web.zoom.us/j/81204808346?
pwd=akxVRXVlVFl2a2VJUWpaOWU2TkNQZz09

২০-৬-২০২২

পিরচালক, াশনাল এি কালচারাল টকেনালিজ া াম-
ফজ II েজ  (এনএ িপ-২),মৎ  অিধদ র, মৎ  
ভবন, ঢাকা।

সয়দ মাঃ আলমগীর
উপপিরচালক ( শাসন)
ফান: ০২-২২৩৩৮৯৩৫৫

ফ া : -
ইেমইল:

ddadmin@fisheries.gov.bd

ারক ন র: ৩৩.০২.০০০০.১০৬.৪১.০০১.২১.৮১/১ তািরখ: ৬ আষাঢ ়১৪২৯
২০ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত ণীত নয়): 
১) ক  পিরচালক (অিতির  সিচব), িপএমইউ, এনএ িপ-২, িবএআরিস কমে , ফামেগট, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
৩) উপপিরচালক ( শাসন/ অথ ও পিরক না/ মৎ চাষ), মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা।
৪) উপপিরচালক, মৎ  অিধদ র……………………………..।
৫) পিরচালক, িপআইইউ-িবএআরিস, এনএ িপ-২, িবএআরিস কমে , ফামেগট, ঢাকা।
৬) জলা মৎ  কমকতা.…………………………..।
৭) িসিনয়র উপেজলা/ উপেজলা মৎ  কমকতা.…………………………..।
৮) জনাব................................................।
৯) সংি  নিথ।

২০-৬-২০২২
মিনকা দাস 

সহকারী পিরচালক

৩


