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প্রবত 

ভাননীয় দরেটাবয,    
ভৎস্য দপ্তয, 
বিভফঙ্গ যকায। 

আরভরঃ  dsfisheries@gmail.com 

  

বফলয়ঃ- দুয়ারয যকারয জভা দদওয়া পরভেয একনররজরভন্ট-এয দুযাফস্থা। 

ভায়, 
      বফনীত বনরফদন এআ দম, দবিণ ২৪ যগণা দজরায কুল্পী ব্লরকয যাভবকরায বজব-য যাধানগরয অজ 
১১-১১-২০২২ তাবযরে দুয়ারয যকায রয়রে। এআ দুয়ারয যকারয ১। ভৎস্যজীফী কারভ দে অরী (অধায 
নং ২৮৭১ ৪১২৯ ৯১৫২)-য ভৎস্যজীফী দযবজরেরনয পভে জভা বনরয় একনররজরভন্ট বদরত স্বীকায কযা 
য়। িরণক রয একনররজরভন্ট দদওয়া রয়রে, দমোরন একনররজরভন্ট নং, অরফদনকাযীয নাভ ও অরফদন 
গ্রণকাযীয স্বািয বকেআু দনআ। ২। ভৎস্যজীফী তবপঅবর দে (অধায নং ৮৩৭২ ২৬৮১ ২২০৬)-এয 
ভৎস্যজীফী দযবজরেরনয পভে জভা বনরয় দম-একনররজরভন্ট দদওয়া রয়রে তারত একনররজরভন্ট নং 
দনআ। একনররজরভন্ট নং-এয জায়গায় জবিরয় অরফদনকাযীয নাভ দরো রয়রে। তাবযরেয জায়গায় ১১-১১-
২০০২ দরো রয়রে। অরফদন গ্রণকাযীয স্বািয দনআ। ফহু অরফদনকাযীরক এআবারফ একনররজরভন্ট দদওয়ায 
নারভ ঠকারনা রয়রে। এেন প্রশ্ন,  াধাযণ ল্প ববিত ফা বনযিয ভৎস্যজীফীরদয ঠকারনাআ বক দুয়ারয 
যকারয বনমুক্ত যকাযী কভেীরদয কাজ? মবদ ঠকারনাআ যকাযী কভেীরদয উরেশ্য রয় থারক, তারর ঘটা করয 
দুয়ারয যকারয ভরতা একবট গুরুত্বূণে যকাযী কভেচূীয প্ররয়াজন কী? গবযফগুযরফা ববিত ধেববিত 
বনযিয ভৎস্যজীফীরদয স্পষ্ট ফররবদররআ দতা য়, ভৎস্যজীফী দযবজরেন তারদয জন্য নয়। 
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     ভায়, অা কযবে দুয়ারয যকারয ভৎস্যজীফীরদয এআ দুযাফস্থা অবন নুবফ কযরত 
াযরেন। অযও   এযকভ তথয ধীরয ধীরয ংগ্র করয অনায ফগবতরত অনা 
রফ। ভৎস্যজীফীরদয করযারণয উরেরশ্য দুয়ারয যকারযয ভাধযরভ ভৎস্যজীফীরদয দযবজরেন কযারনায দম 
গুরুত্বূণে, দথেক ও তযন্ত প্ররয়াজনীয় উরদযাগ বিভফঙ্গ যকায বনরয়রে দআ উরদযাগ ও উরেশ্য মারত 
চূিান্ত ফযথেতায় মেফবত না য় দফযাারয প্ররয়াজনীয় ফযফস্থা বনরত নুরযাধ কযবে। এআরঙ্গ, থেীন 
একনররজরভন্ট দমকর ভৎস্যজীফীযা দরয়রেন তাযা মারত বফররে বঠক একনররজরভন্ট ান দফযাারয 
প্ররয়াজনীয় ফযফস্থা বনরত নুরযাধ কযবে। অযও জানাআ দম, কুল্পী ব্লরকয ভৎস্য ম্প্রাযণ অবধকাবযক একজন 
রমাগয ও বনবিয় অবধকাবযক। বতবন এআ কর ভস্যা দজরনও দকানপ্রকায ফযফস্থা দননবন। তায ফযাারয 
প্ররয়াজনীয় ফযফস্থা বনরত নুরযাধ কযবে।                          
ধন্যফাদারন্ত, 

বফনীত 

বভরন দা 

                                                                                াধাযণ ম্পাদক    

                                                            দবিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী দপাযাভ  

                                                           দভাফাআর নং ৯৮০০২৬৬২৬৫ 

আরভরঃ mdas1640@gmail.com 

         

                                                                             

দভরভা নং-  বড.এভ.এপ./বজ.এ. – ৩৮/২২ (১/৩)  তাং. ১১-১১-২০২২         
প্ররয়াজনীয় ফযফস্থা গ্ররণয জন্য প্রবতবরব দদওয়া র- 

১। ভাননীয় বধকতো, ভৎস্য দপ্তয,  বিভফঙ্গ যকায। আরভরঃ dfwb_kol@hotmail.com 

২। ভাননীয়  ভৎস্য বধকতো  (াভবুিক) ডায়ভন্ড াযফায। আরভরঃ adfmarinedh19@gmail.com 

৩। ভাননীয় দজরা াক, দবিণ ২৪ যগণা।  আরভরঃ  dm-ali@nic.in 

  

                                                                           বভরন দা 

                                                                                       াধাযণ ম্পাদক    

                                                            দবিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী দপাযাভ  

                                                           দভাফাআর নং ৯৮০০২৬৬২৬৫ 

আরভরঃ mdas1640@gmail.com 
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