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সভার  ননাটিশ  

আগামী  ১৪/০৭/২০২০ ণি. সকাল ১১:০০ ঘটিকায়  মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সণিব মদ ােদয়র সভাপণতদে মৎস্য অণিেপ্তর 

কর্তকৃ বাস্তবায়নািীন ‘Sustainable Coastal and Marine Fisheries (SCMF)’ শীষকৃ প্রকদল্পর আওতায় প্রস্তাবিত ‘Joint 

Monitoring Center" প্রবতষ্ঠা ও  সমন্বয় কবমটি গঠনের জন্য একটি মতবিবেময় সভা  Zoom apps  এর মাধ্যনম অনুণিত  দব।  

২। উক্ত সভায় সাংণিষ্ট সকলদক যথাসমদয় উপণিত থাকার জন্য অনুদরাি করা  দলা।  

সভার আদলািযসূিীঃ 

 (১)‘Joint Monitoring Center" এর সমন্বয় কণমটি চূড়ান্তকরণ; 

 (২) কণমটির কাযপণরণি পযাৃদলািনাপূবকৃ চূড়ান্তকরণ ;                                                       

 (৩) ণবণবি। 

 

 (ড. এস এম নযাবায়দুল কণবর) 

 উপসণিব                                                                                                         

ণবতরণ (দজযিতার ণভণিদত নয়) 

১। প্রিান, বাাংলাদেশ ননৌবাণ নী, বনানী, ঢাকা।  একজন উপযুক্ত প্রণতণনণি নপ্ররদণর অনুদরাি স । 

২। সণিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণিবালয়, ঢাকা। একজন উপযুক্ত প্রণতণনণি যুক্তকরদণর অনুদরাি স । 

৩। সণিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নসগুনবাণগিা, ঢাকা। নমণরটাইম ইউণনদটর একজন উপযুক্ত প্রণতণনণি যুক্তকরদণর অনুদরাি স । 

৪। ণবভাগীয় কণমশনার, িট্টগ্রাম ণবভাগ, িট্টগ্রাম। 

৫। ণবভাগীয় কণমশনার, খুলনা ণবভাগ, খুলনা। 

৬। নিয়ারম্যান, িট্টগ্রাম বন্দর কর্তপৃক্ষ, বন্দর ভবন, িট্টগ্রাম, এর একজন উপযুক্ত প্রণতণনণি। 

৭। নিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপাৃদরশন, কাওরানবাজার, ঢাকা। একজন উপযুক্ত প্রণতণনণি যুক্তকরদণর অনুদরাি স । 

৮। ম পণরিালক, মৎস্য অণিেপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।  

৯। ম াপণরিালক, বাাংলাদেশ নকাস্টগাড,ৃ আগারগাঁও ঢাকা। একজন উপযুক্ত প্রণতণনণি যুক্তকরদণর  অনুদরাি স । 

 ১০। ম াপণরিালক, বাাংলাদেশ মৎস্য গদবষণা ইনণস্টটিউট, ময়মনণসাং । 

 ১১। যুগ্মসণিব (ব্লু-ইদকানণম),মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

 ১২। ণপ্রণিপাল অণিসার, ননৌবাণণজয অণিেপ্তর, আগ্রাবাে, িট্টগ্রাম 

 ১৩। কণমশনার, বাাংলাদেশ কাস্টমস, কাস্টমস  াউজ, িট্টগ্রাম। 

১৪।উপপণরিালক (অথ ৃও পণরকল্পনা), মৎস্য অণিেপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। 

১৫।প্রকল্প পণরিালক, “Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project”  শীষকৃ প্রকল্প, মৎস্য ভবন, 

রমনা, ঢাকা। (সকল সেস্যদক সভার ননাটিশ ণনণিতকরদণর  অনুদরাি করা  দলা)। 

১৬। মনীষ কুমার মন্ডল, উপ-প্রকল্প পণরিালক, Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project” শীষকৃ 

প্রকল্প, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা। 

১৭। নমাঃ ইণলয়াস ন াদসন, ণসদস্টম এনাণলষ্ট,মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভাটি Zoom apps  এর মাধ্যদম আদয়াজন করার 

জন্য  অনুদরাি করা  দলা)। 

সেয় অবগণতর জন্য অনুণলণপঃ 

১। উপসণিব, ণনরাপিা শাখা-২, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,বাাংলাদেশ সণিবালয়, ঢাকা।   

২। উপসণিব, (প্রশাসন-২ অণিশাখা), মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণিবালয়, ঢাকা।  

৪। সণিব মদ ােদয়র একান্ত সণিব, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণিবালয়, ঢাকা। 

৫। অণতণরক্ত সণিব (মৎস|) মদ ােদয়র ব্যণক্তগত কমকৃতাৃ, মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণিবালয়, ঢাকা। 

৬। যুগ্মপ্রিান মদ ােদয়র ব্যণক্তগত কমকৃতাৃ,  মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সণিবালয়, ঢাকা। 

৭। অণিস কণপ। 




