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জেবা প্রদান প্রতর্শ্রুতর্ (Citizen’s Charter) 

 

 

 

১. ভির্ে ও ভির্ে  

ভির্ে: মৎস্যোর্ উৎে হতর্ প্রাতিে আতমতের চাতহদা পূরি, দাতরদ্র তবতমাচন ও রপ্তাতন আয় বৃতি। 

ভির্ে: মৎস্য ও তচিংতিেহ অন্যান্য েলে েম্পতদর স্থাতয়ত্বশীল উৎপাদন বৃতি কতর জদতশর পুতি চাতহদা পূরি ও রপ্তাতন আয় বৃতি এবিং অভীষ্ঠ েনত াষ্ঠীর অিংশগ্রহতি উমু্মক্ত েলাশতয়র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যতম 

এতেত্র হতর্ প্রাপ্ত সুফতলর মাধ্যতম দতরদ্র মৎস্যেীবী ও মৎস্যচাতে র্থা বািংলাতদতশর আথ ম োমাতেক জেতত্র কািংতের্ উন্নয়ন োধন। 

২. প্রভতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) োগভরক সসবা 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদাে পদ্ধভত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থাে 

সসবামূল্য এবাং  

পভরয়র্াধ পদ্ধভত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, স াে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

উন্নর্ পিতর্তর্ মাছ ও তচিংতি চাে এবিং 

অন্যান্য েলে েম্পদ ব্যবস্থাপনা তবেয়ক 

লা েই প্রযুতক্ত েম্পকীর্ পরামশ ম প্রদান 

 

 

• ব্যতক্ত র্ জ া াত া  

• জেতলতফান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে 

• মৎস্য চাে তবেয়ক 

অযাপে 

চাে েিংক্রান্ত র্থ্য োনার তনধ মাতরর্ ফরম নাই। 

চাতে/আগ্রতহ ব্যতক্ত জেবা প্রদান পিতর্ 

অনুেরি পূব মক জেবা গ্রহি করতবন। 

তবনামূতে ১তদন 

----------------------- 

তেতনয়র েহকারী পতরচালক 

ইয়িইল: েরকাতর ই-জমইল ঠিকানা 

--------------------------------------- 

জমাবাইল: ------------------ 

স াে-: ----------------------- 

 

 

২ 

মৎস্যচাে তবেয়ক পুস্তক, পুতস্তকা, খামার 

পতরচালনার েন্য প্রতশেি োমতগ্র, ম্যানুতয়ল, 

বাতে মক প্রতর্তবদন ইর্যাতদ প্রিয়ন ও তবর্রি; 

• ব্যতক্ত র্ জ া াত া  

• জেতলতফান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে। 

জেবা গ্রহতির তনধ মাতরর্ ফরম নাই  

জেবা প্রাতপ্ত স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

তবনামূতে ১তদন 

http://fisheries.-----.gov.bd/
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৩ 
মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য 

তবতধমালা, ২০১১ জমার্াতবক লাইতেন্স প্রদান 

• ব্যতক্ত র্ জ া াত া  

• জেতলতফান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে। 

আতবদন ফরম প্রাতপ্ত: ওতয়বোইে/মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোরি শাখা/ জেলা/উপতেলা মৎস্য 

কম মকর্মার দপ্তর 

জেবা প্রাতপ্তর স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

আইন ও তবতধ 

জমার্াতবক 

আতবদন ফরম 

ও চালান 

৩০তদন 

৪ 
মৎস্য হযাচাতর আইন’ ২০১০ ও মৎস্য হযাচাতর 

তবতধমালা’ ২০১১ বাস্তবায়তন েহায়র্া প্রদান 

• ব্যতক্ত র্ জ া াত া  

• জেতলতফান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে। 

আতবদন ফরম প্রাতপ্ত: ওতয়বোইে/মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোরি শাখা/ জেলা/উপতেলা মৎস্য 

কম মকর্মার দপ্তর 

জেবা প্রাতপ্তর স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

আইন ও তবতধ 

জমার্াতবক 

আতবদন ফরম 

ও চালান 

৩০তদন 

৭. চ িংচি সিংক্রান্ত তথ্য প্রদান 

• ব্যচিগত য াগায াগ 

• পত্র য াগায াগ 

• ইন্টারতনে। 

যসবা প্রাচির য ান চনর্ ধাচরত ফরম নাই; 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 
তবনামূতে ১চদন 

 

১০. 
চ িংচি উৎপাদন বৃচির চনচমত্ত ববজ্ঞাচন  

পিচতযত চ িংচি  াযে সহায়তা প্রদান 

• ব্যচিগত য াগায াগ 

• পত্রয াগায াগ 

•  ইন্টারযনট 

 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: নাই 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

তবনামূতে ১ চদন 

১১. 

চ িংচি বাজারজাত/রফতাচনর পূযব ধ প্রাথচম  

পচর  ধার চনচমত্ত চ িংচি অবতরণ য ন্দ্র ও 

সাচভ ধস যসন্টার ব্যবহাযর সহায়তা 

• ব্যচিগত য াগায াগ 

•  পত্রয াগায াগ 

• জেতলতফান/তমাবাইল 

 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: 

েিংতিি কা েপত্রাতদ 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

তবনামূতে ৩ চদন 

 

১৩. 

তপতেআর েব প্রতর্ষ্ঠা ও তচিংতি আমদাতনর 

মাধ্যতম চাতে কর্তমক ভাইরােমুক্ত তপএল/তপানা 

মজুদ তনতির্করতন েহায়র্া 

• ব্যচিগত য াগায াগ 

•  পত্রয াগায াগ 

 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: 

েিংতিি কা েপত্রাতদ 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

তবনামূতে ৭ চদন 
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১২. 

স্বাস্থযেম্মর্ ও মানেম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য 

প্রতক্রয়াকরতি HACCP বাস্তবায়তন কাতর রী 

েহায়র্া প্রদান  

• ব্যচিগত য াগায াগ 

•  ইন্টারযনট। 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: 

েিংতিি কা েপত্রাতদ 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

চবনামূযে ১ চদন  

১৪. 

মৎস্য প্রতক্রয়াোর্করিেহ অন্যান্য প্রতর্ষ্ঠাতনর 

কা ক্রম পতরদশ মন, মূোয়ন এবিং লাইতেতন্স 

নবায়ন/প্রদান 

• ব্যচিগত য াগায াগ 

•  পত্রয াগায াগ 

 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: 

েিংতিি কা েপত্রাতদ 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

                  

চবচর্ যমাতাযব  

 ালান ও যপ-

অর্ ধার 

২ মাস 

১৬. 

রিানীবতয ও আমদানীকৃত মৎস্য ও মৎস্যপযের 

নমুনা পরীক্ষণ;  RMP ও NRCP এর নমুনা 

এবিং মৎস্য খাদ্য  এর নমুনা পরীক্ষণ  

• ব্যচিগত য াগায াগ 

•  পত্রয াগায াগ 

 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: 

েিংতিি কা েপত্রাতদ 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

চবচর্ যমাতাযব  

 ালান ও যপ-

অর্ ধার 

১৫ চদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২.২) দািভরক সসবা 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদাে পদ্ধভত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থাে 

সসবমূল্য এবাং  

পভরয়র্াধ পদ্ধভত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, স াে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
োর্ীয় মৎস্য পুরস্কার েিংক্রান্ত কা মক্রম 

পতরচালনা  

• পত্র জ া াত া  

• ই-জমইল 

• ইন্টারতনে 

প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: অধঃস্তন দপ্ততরর চাতহদা 

জেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 

তবনামূতে ৩০ তদন  

২ োর্ীয় মৎস্য েপ্তাহ উদ াপন 

•  োর্ীয় ও স্থানীয় 

কম মসূচীর আতলাতক 

জেবা প্রদান 

জেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর তবনামূতে ৭ তদন  

৩ 
েরকাতর মৎস্যবীে উৎপাদন খামার ও 

বাওতরর বাৎেতরক কম মপতরকল্পনা প্রনয়ন 

• পত্র জ া াত া  

• ই-জমইল 

 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: 

েিংতিি কা েপত্রাতদ 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

তবনামূতে ৩০ তদন  

৪ 
েলমহাল, অভয়াশ্রম ও জপানা অবমুতক্তর 

কা ক্রম 

• পত্র জ া াত া  

• ই-জমইল 

• ইন্টারতনে 

জেবা প্রাতপ্তর প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: 

েিংতিি কা েপত্রাতদ 

 

যসবা প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

তবনামূতে ৩০ তদন  

৫ 

বাচণচজয  অচর্ট, চসচভল  অচর্ট ও ববযদচি  

সাহায্যপুষ্ট অচর্ট অচর্দির হযত চবচভন্ন সমযয়র 

চনরীক্ষা প্রচতযবদযন উত্থাচপত অচর্ট আপচত্ত ও 

চনষ্পচত্তর চহসাবভুচত্ত  রণ । 

• পত্র জ া াত া  

• ই-জমইল 

প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: আ র্ পত্র  

 

জেবা প্রাতপ্ত স্থান:  জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

চবনামূযে ১৫চদন 

  

৬ 

চবভাগীয় উপপচর ালয র আওতার্ীন সমাি ও 

 লমান প্র ল্প এবিং স ল প ধাযয়র দির এর  

ব্রর্িীট জবাব প্রচক্রয়া  রণপূব ধ  অচর্দিযর যপ্ররণ।   

• পত্র  

• ই-জমইল 

 

প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: আ র্ পত্র  

 

জেবা প্রাতপ্ত স্থান:  জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

চবনামূযে ৩০ চদন 
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৭ 

চবভাগীয় উপপচর ালয র আওতার্ীন অচর্ট আপচত্ত 

ও চনষ্পচত্তর  মাচস , বত্রমাচস , োন্মাচস  ও বাচে ধ   

প্রচতযবদন  অচর্দিযর যপ্ররণ   

• পত্র জ া াত া  

• ই-জমইল 

প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: তনধ মাতরর্ প্রতর্তবদন  

ফরম জেবা প্রাতপ্ত স্থান:  জেলা মৎস্য 

কম মকর্মার দপ্তর 

চবনামূযে ৭ চদন 

৮ 

ক্রমপুচিভুত অচনষ্পন্ন সার্ারণ. অচিম (SFI )   

ও  খসিা (চর্চপ) অনুযেযদর অচর্ট আপচত্ত 

চনষ্পচত্তর লযক্ষয চি /চত্রপক্ষীয়  সভার  া ধপত্র 

সিংিহ পূব ধ   া ধক্রম িহণ । 

• পত্র জ া াত া  

• ই-জমইল 

প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: অতিে েিংক্রান্ত 

আপতিপত্র;  

জেবা প্রাতপ্ত স্থান:  জেলা মৎস্য কম মকর্মার 

দপ্তর 

চবনামূযে  ৩০ চদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদাে পদ্ধভত 
প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থাে 

সসবমূল্য এবাং  

পভরয়র্াধ পদ্ধভত 

সসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, স াে ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. 

যজলার  ম ধরত স ল  ম ধ তধার  চিউটার ও 

 চিউটার সামচির  াচরগরী সহায়তা, 

প্রচিক্ষন ও রক্ষাযবক্ষণ 

• ব্যতক্ত জ া াত া  

• জমাবাইল 

• ইন্টারতনে 

প্রতয়ােনীয় কা েপত্র: চাতহদাপত্র  

 

প্রাতপ্ত স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 

চবনামূযে ৩ চদন 

 

৬. ওযয়বসাইযট তথ্য হালনাগাদ রণ 

• ব্যতক্ত জ া াত া  

• জমাবাইল 

• ইন্টারতনে 

প্রযয়াজনীয়  াগজপত্র:  নযটন্ট সরবরাহ 

প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ১চদন 

৭.  চিউটার চবেয়  প্রচিক্ষণ 

• প্রকল্প 

• রােস্ব কা মক্রম 
প্রযয়াজনীয়  াগজপত্র: অচর্দিযরর আযদি 

প্রাচি  

প্রাচি স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 

চবনামূযে ৫ চদন 

১০. 

বযগাপসাগযর  মৎস্য আহরযণর জন্য  াচি  

মৎস্য যনৌ ান ও বাচণচজয  ট্রলাযরর চফচিিং 

লাইযসন্স প্রদান এবিং যসইচলিং পারচমট প্রদান 

• িাকত াত  

• ই-জমইতল 

প্রযয়াজনীয়  াগজপত্র: প্রাি আযবদন 

স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 

আইন ও চবচর্ 

যমাতাযব  
১০ চদন 

১৩. 
যপানা অবমুচি প্রভাব চনরুপণ চবেয়  চবচভন্ন 

প্রচতযবদন, পুস্ত  ইতযাচদ প্রণয়ন ও চবতরণ। 

• ব্যতক্ত জ া াত া ,  

• পত্র  

•  ইতমইল 

স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর চবনামূযে ৭ চদন 

১৪. 

 ম ধ তধা/ ম ধ ারী চনযয়াগ,বদলী, ছুটি, 

পযদান্নচত, টাইমযেল ও চসযল িন যির্ 

প্রদাযনর ব্যবস্থা/সুপাচরি  রা 

• আতবদনপত্র েমা প্রদান,  

• েরােতর  

•  ইতমইল 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ৭ চদন  



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

১৫. 

 ম ধ তধাগযণর  া চর চনয়চমত রণ ও 

স্থায়ী রযণর ব্যবস্থা  রা 
• আতবদনপত্র েমা প্রদান,  

• েরােতর  

• ইতমইল 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ৭ চদন 

১৭. 

  ম ধ তধাযদর োমিান্ট ও যপনিন  মঞ্জুচরর 

ব্যবস্থা  রা 
• আতবদনপত্র েমা প্রদান 

•  েরােতর  

• ইতমইল 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ৭ চদন 

১৮. 

শৃঙ্খলাজচনত  া ধক্রম বাস্তবায়যনর ব্যবস্থা 

 রা 

• আতবদনপত্র েমা প্রদান, 

• েরােতর  

• ইতমইল 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ৭ চদন 

১৯. 

চবএফ ও চজচপএফ অচিম মঞ্জুচরর ব্যবস্থা  রা • আতবদনপত্র েমা প্রদান 

• েরােতর  

• ইতমইল 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ৭ চদন 

২১. 

বচহিঃবািংলাযদি গমযন পাসযপাট প্রচির জন্য 

অনাপচত্ত (NOC) প্রদাযনর ব্যবস্থা  রা 

• আতবদনপত্র েমা প্রদান, 

• েরােতর  

• ইতমইল 

 াগজপত্র: চনর্ ধাচরত ফরম  

 

স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ৭চদন 

২৪. 

যজলা দিযরর  ম ধ ারীযদর বাচে ধ  বচর্ ধত 

যবতন প্রদান 
• আতবদনপত্র েমা প্রদান 

•  েরােতর  

• ইতমইল 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
চবনামূযে ৩চদন 

৩৭. 

েকল খাতর্ বরাদ্দ প্রস্তাব তর্তর করা এবিং 

েিংতিি দপ্তরেমূতহ  থােমতয় জপ্ররি তনতির্ 

করা। 

• ইন্টারযনট 

• পত্র য াগায াগ 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 
তবনামূতে ৭ তদন   



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪১. 

যজলার অবসরগামী  ম ধ তধাগযণর  চবচভন্ন 

 ম ধস্থযলর  ম ধসমযয়র অচর্ট আপচত্ত ও চনষ্পচত্তর 

চনরীক্ষা সিংক্রান্ত তথ্যাচদ  ১৭  লাম ছয  প্রাচির 

চনচমত্ত পত্র জারী  

• পত্র 

• ই-যমইল 

 াগজপত্র: সিংচিষ্ট  াগজপত্রাচদ 

স্থান: জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর 

চবনামূযে ৭ চদন 

 

 

২.৪) জেলা মৎস্য কম মকর্মার দপ্তর কর্তশক প্রদত্ত সসবা 

❖ উন্নর্ পিতর্তর্ মাছ ও তচিংতি চাে এবিং অন্যান্য েলে েম্পদ ব্যবস্থাপনা তবেয়ক লা েই প্রযুতক্ত েম্পকীর্ নীতর্ জকৌশল ও কম মসূতচ প্রিয়ন; 

❖ মৎস্য চাতের প্রযুতক্ত চাতহদা তনরুপি এবিং চাতহদা তভতিক লা েই প্রযুতক্তর উপর প্রতশেি পতরকল্পনা প্রিয়ন; 

❖ মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য তবতধমালা, ২০১১ এর আওর্ায় জেলা মৎস্য দপ্ততরর েমন্বতয় মৎস্যখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতর্ষ্ঠানেমূহ পতরদশ মন করা  এবিং আইন অমান্যকারীতদর তবরুতি ব্যবস্থা 

গ্রহি করা এবিং মৎস্যখাদ্য নমুনা েিংগ্রহ ও র্া পরীো কতর মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য তবতধমালা, ২০১১  প্রতর্পালতন ব্যথ ম প্রতর্ণ্ঠাতনর তবরুতি আইনানু  ব্যবস্থা গ্রহি; 

❖ মৎস্য হযাচাতর আইন, ২০১০ ও মৎস্য হযাচাতর তবতধমালা, ২০১১ এর আওর্ায় জেলা মৎস্য দপ্ততরর েমন্বতয় মৎস্য হযাচাতর েমূতহর তনবন্ধন তনতির্ করা করা  এবিং আইন প্রতর্পালতন ব্যথ ম প্রতর্ণ্ঠাতনর 

তবরুতি আইনানু  ব্যবস্থা গ্রহি; 

❖ মাছ ও তচিংতিতর্ ফরমাতলনেহ তনতেি জ াতের্ অপদ্রব্য ব্যবহারতরাধ এবিং তনরাপদ মৎস্যখাদ্য েরবরাতহ েহত াত র্া প্রদান; 

❖ মাছ ও তচিংতি চাে তবেয়ক প্রযুতক্ত েফলভাতব হস্তান্ততরর লতেয উদ্বুিকরি, চাতে প্রতশেি প্রদশ মনী খামার পতরচালনার েন্য প্রতশেি োমতগ্র, ম্যানুতয়ল, বাতে মক প্রতর্তবদন ইর্যাতদ প্রিয়ন ও তবর্রি; 

❖ অতধক উৎপাদন তনতির্ করার লতেয  েরকাতর মৎস্যবীে উৎপাদন খামাতরর কম মপতরকল্পনা প্রিয়নেহ তবতভন্ন প্রোতর্র গুি র্ মানেম্পন্ন জপানা ও ব্রুি মাছ উৎপাদন ও েরবরাহ; 

❖ মৎস্য উৎপাদন বৃতিতর্ ব্যাপক  িেতচর্না সৃতির লতেয োর্ীয় মৎস্য েপ্তাহ পালন, মৎস্য পুরস্কার প্রদানেহ অন্যান্য তবভাত র পুরস্কার প্রদান ও মতনানয়তন েহায়র্া প্রদান; 

❖ প্রযুতক্ত হস্তান্তর, েম্প্রোরি ও েিংরেি কা মাতদ সুষ্ঠুভাতব েম্পদতনর লতেয েকল প্রকার মুতদ্রর্ এবিং অতিও-তভসুযয়াল েম্প্রোরি োমতগ্র প্রিয়ন এবিং অভীি েনত াষ্ঠীর মতধ্য তবর্রি; 

❖ মৎস্য উৎপাদন বৃতি এবিং মৎস্য েম্পদ েিংরেি ও উন্নয়তনর লতেয প্রতয়ােনীয় নীতর্ ও জকৌশল প্রিয়তন েরকারতক েহায়র্া দান; 

❖ জেলার েকল কম মকর্মা/কম মচারী তির কতম্পউোতরর জেকতনকযাল োতপাে ম প্রদান 

❖ অভযন্তরীি মৎস্য েস্পদ েরীপ পতরচালনা করা; 

❖ প্রাকৃতর্ক দুত মা কালীন েময় োব মেতনক মতনেতরিং রুম খুতল মাঠ প মায় জথতক েয়েতর্র র্থ্য েিংগ্রহ করা ও র্া এতকভূর্ কতর অতধদপর্র ও তবভাত  জপ্ররতির ব্যবস্থা করা; 

❖ স ল প্র ার সামুচি  মৎস্য যনৌ ান সিংয াজন, সিংিহ ও পচর ালনা সিংক্রান্ত  া ধক্রম সমন্বয়; 
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❖ বযগাপসাগযর  মৎস্য আহরযণর জন্য  াচি  মৎস্য যনৌ ান ও বাচণচজয  ট্রলাযরর চফচিিং লাইযসন্স প্রদান এবিং যসইচলিং পারচমট প্রদাযনর চবেয় পচরবীক্ষণ ও মূোয়ন এবিং ভচবষ্যৎ  ম ধপন্থা চনর্ ধারণ; 

❖ বযগাপসাগযর সামুচি  মৎস্য সিদ ব্যবস্থাপনা সিংচিষ্ট স ল যদিী ও চবযদিী প্রচতষ্ঠাযনর সাযথ সমন্বয় সার্ন; 

❖ সামুচি  মৎস্য সিদ ব্যবস্থাপনায় সিংচিষ্ট আন্তজধাচত  ও আঞ্চচল  সিংস্থা সমূযহর সাযথ সমন্বয় সার্ন;  

❖  ম ধ তধা/ ম ধ ারী চনযয়াগ, পযদান্নচত, সদর দিযরর  ম ধ ারীযদর টাইমযেল ও চসযল িন যির্ প্রদাযনর ব্যাবস্থা/সহায়তা  রা 

❖  ম ধ তধা/ ম ধ ারীগযণর  া চর চনয়চমত রণ ও স্থায়ী রযণর ব্যবস্থা/সহায়তা  রা 

❖ দিযরর  ম ধ ারীযদর বাচে ধ  বচর্ ধত যবতন প্রদান 

❖  ম ধ তধা/ ম ধ ারীগযণর  ছুটি, পদায়ন ও বদলীর ব্যবস্থা/সহায়তা  রা 

❖  ম ধ তধা/ ম ধ ারীযদর োমিান্ট ও যপনিন মঞ্জুচরর ব্যবস্থা/সহায়তা  রা 

❖  ম ধ তধা/ ম ধ ারীযদর শৃিংখলাজচনত  া ধক্রম বাস্তবায়যনর ব্যবস্থা  রা 

❖  ম ধ তধা/ ম ধ ারীযদর চবএফ ও চজচপএফ অচিম মিৃচরর ব্যবস্থা/সহায়তা  রা 

❖  ম ধ তধা/ ম ধ ারীযদর বচহিঃবািংলাযদি গমযন পাসযপাট ধ প্রচির জন্য অনাপচত্ত (NOC) প্রদাযনর ব্যবস্থা  রা 

❖ ¯^v ’̄¨m¤§Z ও মানসিন্ন grm¨ I grm¨cY¨ প্রচক্রয়াজাত রযণর চনচমত্ত HACCP ev Í̄evq‡bi KvwiMix mnvqZv cÖ`vb| 

❖ grm¨ cÖwµqvRvZKiYmn msতিি Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Kvh©µg cwi`k©b ও পরামশ ম প্রদান কiv|  

❖ grm¨ cÖwµqvRvZKiY KviLvbv, grm¨ mieivnKvix, চর্যপা, মৎস্য অবতরণয ন্দ্র, বরফ ল,  grm¨cY¨ ißvbxKviK প্রভৃচত jvB‡mÝ cÖ`vb/নবায়ন Kiজন েহায়র্া প্রদান করা।  

❖ চনরাপদ মৎস্য উৎপাদযনর লযক্ষয উত্তম মৎস্য  াে পিচত বাস্তবায়যন সহায়তা  রা। 

❖ মৎস্য  াযের মাধ্যযম চনরাপদ মাছ ও চ িংচি উৎপাচদত হযে চ না তা  া াইযয়র লযক্ষয NRCP বাস্তবায়ন  রা।   

❖ মাছ ও চ িংচিযত অপিব্য পুি যরার্ যল্প অচভ ান পচর ালনা  রা।  

❖ মৎস্য ও মৎস্যপে রিাচনযত ভূচম া রাখার  ারযণ জাতীয় মৎস্য সিাযহর পুরোর প্রদাযনর মযনানয়যনর জন্য সহায়তা  রা। 
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❖   প্রতর্ মাতে আতয়র তরতপাে ম মাঠ প মায় জথতক েিংগ্রহ করর্ একীভুর্ কতর অতধদপ্ততর জপ্ররি তনতির্ করা। 

❖ তবতভন্ন শাখা হতর্ র্থ্য েিংগ্রতহর জপ্রতেতর্ বাতেতের বি মনামূলক অিংশ প্রস্তুর্ করা। 

❖ উপ পতরচালক (মৎস্যচাে) মতহাদতয়র োতথ েমন্বয় কতর work plan জমার্াতবক খামার/হযাচাতর/বাঁওি ও অন্যান্য তকছু দপ্ততর বরাদ্দ প্রদাতনর জেতত্র েমন্বয় করা।  

❖ প্রতকৌশল শাখার চাতহদা জমার্াতবক  অতফে ভবন ও অন্যান্য ভবন ও অবকাঠাতমা বরাদ্দ প্রদান করা । 

❖ অতধদপ্তর কর্তমক চাতহর্ তবতভন্ন প্রতর্তবদন জপ্ররি করা। 

৩) আপোর কায়ে আিায়দর প্রতযার্া 

ক্রভিক প্রভতশ্রুত/কাভিত সসবা প্রাভির লয়যয করণীে 

১ স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জিা প্রদাে 

২ িৎস্যচায়ের পরাির্ শ প্রদােকায়ল পুকুয়রর আেতে, গিীরতা ইতযাভদ সম্পয়কশ সঠিক তথ্য প্রদাে 

৩ সাযায়তর জন্য ভেধ শাভরত সিয়ের পূয়ব শই উপভস্থত থাকা 

৪ যথাযথ প্রভক্রোে প্রয়োজেীে ভ স পভরয়র্াধ করা 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪) অভিয়যাগ প্রভতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

সসবা প্রাভিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাভেত্বপ্রাি কি শকতশার সয়ে সযাগায়যাগ করুে। তার কাে সথয়ক সিাধাে পাওো ো সগয়ল ভেয়নাক্ত পদ্ধভতয়ত সযাগায়যাগ কয়র আপোর সিস্যা অবভহত করুে। 

ক্রভিক কখে সযাগায়যাগ করয়বে 
কার সয়ে সযাগায়যাগ 

করয়বে 
সযাগায়যায়গর ঠিকাো 

ভেষ্পভত্তর 

সিেসীিা 

১ দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা সিাধাে 

ভদয়ত ো পারয়ল 

জেলা মৎস্য কম মকর্মা 

 

 

জেলা মৎস্য কম মকর্মা 

ইয়িইল:েরকাতর ই-জমইল 

জমাবাইল: --------------- 

জফান: ------------------- 

ওয়েব: fisheries.-----.gov.bd  

   ভতে িাস 

২ 

অভিয়যাগ ভেষ্পভত্ত কি শকতশা 

ভেভদ শষ্ট সিয়ে সিাধাে ভদয়ত 

ো পারয়ল 

উপপতরচালক (প্রশােন) 

জমাঃ রমোন আলী 

উপপতরচালক (প্রশােন) 

মৎস্য অতধদপ্তর, বািংলাতদশ, ঢাকা। 

জমাবাইল: ০১৭১৫১১৮৮২৮ 

জফান: ০২-৯৫৬৯৩৫৫ 

ওয়েব: www.fisheries.gov.bd 

এক িাস 

৩ আভপল কি শকতশা ভেভদ শষ্ট সিয়ে 

সিাধাে ভদয়ত ো পারয়ল 

িভন্ত্রপভরেদ ভবিায়গর 

অভিয়যাগ ব্যবস্থাপো সসল 

অভিয়যাগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ োং সগইে, বাাংলায়দর্ সভচবালে, ঢাকা 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

ভতে িাস 

 

 


