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যে যকোন প্রতিষ্ঠোননর সোমতিক কোে যোতি গতিশীলিো, স্বচ্ছিো এবং জবোবতিতিিো তনতিিকরনের অন্যিম পূব য শিয একটি তসটিনজন চোর্ যোর। সুতনতিষ্ট এবং সুস্পষ্ট তসটিনজন চোর্ যোনরর মোধ্যনম দ্রুি ও কোে যকর যসবো 

প্রিোন সিজির িয়। প্রোতিষ্ঠোতনক উন্নয়ননর একটি অন্যিম পূব য শিয যসবো িিীিোর সন্তুতষ্ট। িাঁনির মূল্যবোন মিোমি/সুপোতরনশর তিতিনি যসবো প্রিোন প্রতিয়ো যুনগোপনেোগীকরে সিজির িয়।  যিনশর জনগনের 

অর্ যননতিক ও সোমোতজক উন্নয়ননর লনে তবিোগীয় মৎস্য অতিিপ্তর েোবিীয় কোে যিম ির্ো (Clint) িোিক যসবোরমোন আনরো উন্নি করোর মোধ্যনম তসটিনজন চোর্ যোর ইতিবোচক ও কোে যকর ভূতমকো রোখনব বনল 

আশো করো েোয়।  

 

১. ভির্ে ও ভির্ে  

ভির্ে: মৎস্যজাি উৎে হকি প্রাবিজ আবমকেি চাবহদা পূিি, দাবিদ্র বিকমাচন ও িপ্তাবন আয় বৃবি। 

ভির্ে: মৎস্য ও বচিংবিেহ অন্যান্য জলজ েম্পকদি স্থাবয়ত্বশীল উৎপাদন বৃবি েকি সদকশি পুবি চাবহদা পূিি ও িপ্তাবন আয় বৃবি এিিং অভীষ্ঠ জনকগাষ্ঠীি অিংশগ্রহকি উমু্মক্ত জলাশকয়ি সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনাি মাধ্যকম 

একেত্র হকি প্রাপ্ত সুফকলি মাধ্যকম দবিদ্র মৎস্যজীিী ও মৎস্যচাবে িথা িািংলাকদকশি আথ থ োমাবজে সেকত্র োিংবেি 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 

উন্নি পিবিকি মাছ ও বচিংবি চাে এিিং 

অন্যান্য জলজ েম্পদ ব্যিস্থাপনা বিেয়ে 

লাগেই প্রযুবক্ত েম্পেীি পিামশ থ প্রদান 

 

 

• ব্যবক্তগি স াগাক াগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

• মৎস্য চাে বিেয়ে 

অযাপে 

চাে েিংক্রান্ত িথ্য জানাি বনধ থাবিি ফিম নাই। 

চাবে/আগ্রবহ ব্যবক্ত সেিা প্রদান পিবি 

অনুেিি পূি থে সেিা গ্রহি েিকিন। 

বিনামূকে ১বদন 

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

বেবনয়ি েহোিী পবিচালে 

ইয়িইল: েিোিী ই-সমইল ঠিোনা 

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

ম োবোইল: ------------------ 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২ 

মৎস্যচাে বিেয়ে পুস্তে, পুবস্তো, খামাি 

পবিচালনাি জন্য প্রবশেি োমবগ্র, ম্যানুকয়ল, 

িাবে থে প্রবিকিদন ইিযাবদ প্রিয়ন ও বিিিি; 

• ব্যবক্তগি স াগাক াগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে। 

সেিা গ্রহকিি বনধ থাবিি ফিম নাই  

সেিা প্রাবপ্ত স্থান: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ১বদন 

স াে-: 02-9567220 

 

 

৩ 
মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য 

বিবধমালা, ২০১১ িাস্তিায়কন েহায়িা প্রদান 

• ব্যবক্তগি স াগাক াগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে। 

আকিদন ফিম প্রাবপ্ত: ওকয়িোইে/মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোিি শাখা/ সজলা/উপকজলা মৎস্য 

েম থেিথাি দপ্তি 

সেিা প্রাবপ্তি স্থান: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ৭বদন 

৪ 
মৎস্য হযাচাবি আইন’ ২০১০ ও মৎস্য হযাচাবি 

বিবধমালা’ ২০১১ িাস্তিায়কন েহায়িা প্রদান 

• ব্যবক্তগি স াগাক াগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে। 

আকিদন ফিম প্রাবপ্ত: ওকয়িোইে/মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোিি শাখা/ সজলা/উপকজলা মৎস্য 

েম থেিথাি দপ্তি 

সেিা প্রাবপ্তি স্থান: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ৭বদন 

5. তচংতি সংিোন্ত িথ্য প্রিোন 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

• পত্র যেোগোনেোগ 

• ইন্টািকনে। 
 

যসবো প্রোতপ্তর যকোন তনি যোতরি ফরম নোই; 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি বিনামূকে ১তিন 

 

6. 
তচংতি উৎপোিন বৃতির তনতমি ববজ্ঞোতনক 

পিতিনি তচংতি চোনে সিোয়িো প্রিোন 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

• পত্রনেোগোনেোগ 

•  ইন্টোরননর্ 

 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: নাই 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ১ তিন 

7. 

তচংতি বোজোরজোি/রফিোতনর পূনব য প্রোর্তমক 

পতরচে যোর তনতমি তচংতি অবিরে যকন্দ্র ও 

সোতি যস যসন্টোর ব্যবিোনর সিোয়িো 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্রনেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ৩ তিন 

 

8. 

বপবেআি েি প্রবিষ্ঠা ও বচিংবি আমদাবনি 

মাধ্যকম চাবে ের্তথে ভাইিােমুক্ত বপএল/কপানা 

মজুদ বনবিিেিকন েহায়িা 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্রনেোগোনেোগ 

 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ৭ তিন 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

9. 

স্বাস্থযেম্মি ও মানেম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য 

প্রবক্রয়ােিকি HACCP িাস্তিায়কন োবিগিী 

েহায়িা প্রদান  

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  ইন্টোরননর্। 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

তবনোমূনল্য ১ তিন  

১0. 

মৎস্য প্রবক্রয়াজািেিনেহ অন্যান্য প্রবিষ্ঠাকনি 

ো ক্রম পবিদশ থন, মূোয়ন এিিং লাইকেকে 

নিায়ন/প্রদান 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্রনেোগোনেোগ 

 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

                  

তবতি যমোিোনবক 

চোলোন ও যপ-

অর্ যোর 

২ মোস 

১1. 

রপ্তোনীবিয ও আমিোনীকৃি মৎস্য ও মৎস্যপনের 

নমুনো পরীেে;  RMP ও NRCP এর নমুনো 

এবং মৎস্য খোদ্য  এর নমুনো পরীেে  

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্রনেোগোনেোগ 

 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

তবতি যমোিোনবক 

চোলোন ও যপ-

অর্ যোর 

১৫ তিন 

 

12. 
বিবভন্ন প্রজাবিি সপানা/মাছ আমদানীি 

অনাপবি পত্র  

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্রনেোগোনেোগ 

 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ৭ বদন  
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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 
জািীয় মৎস্য পুিস্কাি েিংক্রান্ত ো থক্রম 

পবিচালনা  

• পত্র স াগাক াগ 

• ই-সমইল 

• ইন্টািকনে 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: অধঃস্তন দপ্তকিি চাবহদা 

সেিা প্রাবপ্ত স্থান: 

বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 

বিনামূকে ৩০ বদন  

২ জািীয় মৎস্য েপ্তাহ উদ াপন 

•  জািীয় ও স্থানীয় 

েম থসূচীি আকলাকে 

সেিা প্রদান 

সেিা প্রাবপ্ত স্থান: 

বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি বিনামূকে ৭ বদন  

৩ 
েিোিী মৎস্যিীজ উৎপাদন খামাি ও 

িাওকিি িাৎেবিে েম থপবিেল্পনা প্রনয়ন 

• পত্র স াগাক াগ 

• ই-সমইল 

 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় উপপবিচালকেি 

দপ্তি 

বিনামূকে ৩০ বদন  

৪ 
জলমহাল, অভয়াশ্রম ও সপানা অিমুবক্তি 

ো ক্রম 

• পত্র স াগাক াগ 

• ই-সমইল 

• ইন্টািকনে 

সেিা প্রাবপ্তি প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: 

েিংবিি োগজপত্রাবদ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় উপপবিচালকেি 

দপ্তি 

বিনামূকে ৩০ বদন  

৫ 

বোতেতজযক অতর্র্, তসতিল  অতর্র্ ও ববনিতশক 

সোিোয্যপুষ্ট অতর্র্ অতিিপ্তর িনি তবতিন্ন সমনয়র 

তনরীেো প্রতিনবিনন উত্থোতপি অতর্র্ আপতি ও 

তনষ্পতির তিসোবভুতি করে । 

• পত্র স াগাক াগ 

• ই-সমইল 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: আগি পত্র  

সেিা প্রাবপ্ত স্থান:  বিভাগীয় উপপবিচালকেি 

দপ্তি 

তবনোমূনল্য ১৫তিন 

  

৬ 

তবিোগীয় উপপতরচোলনকর আওিোিীন সমোপ্ত ও 

চলমোন প্রকল্প এবং সকল পে যোনয়র িপ্তর এর  

ব্রর্শীর্ জবোব প্রতিয়ো করেপূব যক অতিিপ্তনর যপ্ররে।   

• পত্র  

• ই-সমইল 

 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: আগি পত্র  

সেিা প্রাবপ্ত স্থান:  বিভাগীয় উপপবিচালকেি 

দপ্তি 

তবনোমূনল্য ৩০ তিন 
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৭ 

তবিোগীয় উপপতরচোলনকর আওিোিীন অতর্র্ আপতি 

ও তনষ্পতির  মোতসক, বত্রমোতসক, েোন্মোতসক ও বোতে যক  

প্রতিনবিন  অতিিপ্তনর যপ্ররে   

• পত্র স াগাক াগ 

• ই-সমইল 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: বনধ থাবিি প্রবিকিদন 

ফিম সেিা প্রাবপ্ত স্থান:  বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

তবনোমূনল্য ৭ তিন 

৮ 

িমপুতিভুি অতনষ্পন্ন সোিোরে. অতিম (SFI )   

ও  খসিো (তর্তপ) অনুনচ্ছনির অতর্র্ আপতি 

তনষ্পতির লনেয তি /তত্রপেীয়  সিোর কোে যপত্র 

সংিি পূব যক কোে যিম িিন । 

• পত্র স াগাক াগ 

• ই-সমইল 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: অবিে েিংক্রান্ত 

আপবিপত্র; সেিা প্রাবপ্ত স্থান:  বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 

তবনোমূনল্য  ৩০ তিন 
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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) 

১. 

অতিিপ্তনর কম যরি সকল কম যকিযোর 

কতিউর্োর ও কতিউর্োর সোমতির কোতরগরী 

সিোয়িো, প্রতশেন ও রেোনবেে 

• ব্যবক্ত স াগাক াগ 

• সমািাইল 

• ইন্টািকনে 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: চাবহদাপত্র প্রাবপ্ত স্থান: 

বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৩ তিন 

 

২. WiFi রেোেোনবেে ও সম্প্রসোরে 

• ব্যবক্ত স াগাক াগ 

• সমািাইল 

• ইন্টািকনে 

প্রকয়াজনীয় োগজপত্র: চাবহদাপত্র প্রাবপ্ত স্থান: 

বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৭তিন 

৩. ওনয়বসোইনর্ িথ্য িোলনোগোিকরে 

• ব্যবক্ত স াগাক াগ 

• সমািাইল 

• ইন্টািকনে 

প্রনয়োজনীয় কোগজপত্র: কননর্ন্ট সরবরোি 

প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ১তিন 

৪. কতিউর্োর তবেয়ক প্রতশেে 

• প্রেল্প 

• িাজস্ব ো থক্রম 
প্রনয়োজনীয় কোগজপত্র: অতিিপ্তনরর আনিশ 

প্রোতপ্ত  

প্রোতপ্ত স্থোন: বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 

তবনোমূনল্য ৫ তিন 

৫. 

বনগোপসোগনর  মৎস্য আিরনের জন্য েোতিক 

মৎস্য যনৌেোন ও বোতেতজযক ট্রলোনরর তফতশং 

লোইনসন্স প্রিোন এবং যসইতলং পোরতমর্ 

প্রিোননর তবেয় পতরবীেে ও মূল্যোয়ন এবং 

িতবষ্যৎ কম যপন্থো তনি যোরে  

• িােক াকগ 

• ই-সমইকল 

প্রনয়োজনীয় কোগজপত্র: প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 

আইন ও তবতি 

যমোিোনবক 
১০ তিন 

৬. 
যপোনো অবমুতি প্রিোব তনরুপে তবেয়ক তবতিন্ন 

প্রতিনবিন, পুস্তক ইিযোতি প্রেয়ন ও তবিরে। 

• ব্যবক্ত স াগাক াগ,  

• পত্র  

•  ইকমইল 

স্থোন: বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি তবনোমূনল্য ৭ তিন 
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৭. 

কম যকিযো/কম যচোরী তননয়োগ,বিলী, ছুটি, 

পনিোন্নতি, র্োইমনেল ও তসনলকশন যির্ 

প্রিোননর ব্যবস্থো/সুপোতরশ করো 

• আকিদনপত্র জমা প্রদান,  

• েিােবি  

•  ইকমইল 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৭ তিন 

 

৮. 

কম যকিযোগনের চোকতর তনয়তমিকরে ও 

স্থোয়ীকরনের ব্যবস্থো করো 
• আকিদনপত্র জমা প্রদান,  

• েিােবি  

• ইকমইল 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৭ তিন 

৯. 

 কম যকিযোনির ল্যোমিোন্ট ও যপনশন  মঞ্জুতরর 

ব্যবস্থো করো 
• আকিদনপত্র জমা প্রদান 

•  েিােবি  

• ইকমইল 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৭ তিন 

১০. 

শৃঙ্খলোজতনি কোে যিম বোস্তবোয়ননর ব্যবস্থো 

করো 

• আকিদনপত্র জমা প্রদান, 

• েিােবি  

• ইকমইল 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৭ তিন 

১১. 

তবএফ ও তজতপএফ অতিম মিতরর ব্যবস্থো করো • আকিদনপত্র জমা প্রদান 

• েিােবি  

• ইকমইল 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৭ তিন 

১২. 

বতিিঃবোংলোনিশ গমনন পোসনপোর্ প্রতপ্তর জন্য 

অনোপতি (NOC) প্রিোননর ব্যবস্থো করো 

• আকিদনপত্র জমা প্রদান, 

• েিােবি  

• ইকমইল 

কোগজপত্র: তনি যোতরি ফরম স্থোন: বিভাগীয় 

উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৭তিন 

১৩. 

উপপতরচোলনকর  িপ্তনরর কম যচোরীনির বোতে যক 

বতি যি যবিন প্রিোন 
• আকিদনপত্র জমা প্রদান 

•  েিােবি  

• ইকমইল 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
তবনোমূনল্য ৩তিন 

১৪. 

েেল খাকি িিাদ্দ প্রস্তাি তিবি েিা এিিং 

েিংবিি দপ্তিেমূকহ  থােমকয় সপ্রিি বনবিি 

েিা। 

• ইন্টোরননর্ 

• পত্র যেোগোনেোগ 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 
বিনামূকে ৭ বদন   
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১৫. 

তবিোগীয় উপপতরচোলনকর িপ্তনরর অবসরগোমী 

কম যকিযোগনের  তবতিন্ন কম যস্থনলর কম যসমনয়র 

অতর্র্ আপতি ও তনষ্পতির তনরীেো সংিোন্ত িথ্যোতি  

১৭ কলোম ছনক প্রোতপ্তর তনতমি পত্র জোরী  

• পত্র 

• ই-যমইল 

কোগজপত্র: সংতিষ্ট কোগজপত্রোতি 

স্থোন:বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি 

তবনোমূনল্য ৭ তিন 

 

 

২.৪) বিভাগীয় উপপবিচালকেি দপ্তি কর্তশক প্রদত্ত সসবা 

❖ উন্নি পিবিকি মাছ ও বচিংবি চাে এিিং অন্যান্য জলজ েম্পদ ব্যিস্থাপনা বিেয়ে লাগেই প্রযুবক্ত েম্পেীি নীবি সেৌশল ও েম থসূবচ প্রিয়ন; 

❖ মৎস্য চাবেি প্রযুবক্ত চাবহদা বনরুপি এিিং চাবহদা বভবিে লাগেই প্রযুবক্তি উপি প্রবশেি পবিেল্পনা প্রিয়ন; 

❖ মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিবধমালা, ২০১১ এি আওিায় সজলা মৎস্য দপ্তকিি েমন্বকয় মৎস্যখাদ্য উৎপাদনোিী প্রবিষ্ঠানেমূহ পবিদশ থন েিা  এিিং আইন অমান্যোিীকদি বিরুকি ব্যিস্থা 

গ্রহি েিা এিিং মৎস্যখাদ্য নমুনা েিংগ্রহ ও িা পিীো েকি মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য বিবধমালা, ২০১১  প্রবিপালকন ব্যথ থ প্রবিণ্ঠাকনি বিরুকি আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহি; 

❖ মৎস্য হযাচািী আইন, ২০১০ ও মৎস্য হযাচািী বিবধমালা, ২০১১ এি আওিায় সজলা মৎস্য দপ্তকিি েমন্বকয় মৎস্য হযাচাবি েমূকহি বনিন্ধন বনবিি েিা েিা  এিিং আইন প্রবিপালকন ব্যথ থ প্রবিণ্ঠাকনি 

বিরুকি আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহি; 

❖ মাছ ও বচিংবিকি ফিমাবলনেহ বনবেি স াবেি অপদ্রব্য ব্যিহািকিাধ এিিং বনিাপদ মৎস্যখাদ্য েিিিাকহ েহক াবগিা প্রদান; 

❖ মাছ ও বচিংবি চাে বিেয়ে প্রযুবক্ত েফলভাকি হস্তান্তকিি লকেয উদ্বুিেিি, চাবে প্রবশেি প্রদশ থনী খামাি পবিচালনাি জন্য প্রবশেি োমবগ্র, ম্যানুকয়ল, িাবে থে প্রবিকিদন ইিযাবদ প্রিয়ন ও বিিিি; 

❖ অবধে উৎপাদন বনবিি েিাি লকেয  েিোিী মৎস্যিীজ উৎপাদন খামাকিি েম থপবিেল্পনা প্রিয়নেহ বিবভন্ন প্রজাবিি গুিগি মানেম্পন্ন সপানা ও ব্রুি মাছ উৎপাদন ও েিিিাহ; 

❖ মৎস্য উৎপাদন বৃবিকি ব্যাপে গিেকচিনা সৃবিি লকেয জািীয় মৎস্য েপ্তাহ পালন, মৎস্য পুিস্কাি প্রদানেহ অন্যান্য বিভাকগি পুিস্কাি প্রদান ও মকনানয়কন েহায়িা প্রদান; 

❖ প্রযুবক্ত হস্তান্তি, েম্প্রোিি ও েিংিেি ো থাবদ সুষ্ঠুভাকি েম্পদকনি লকেয েেল প্রোি মুবদ্রি এিিং অবিও-বভসুযয়াল েম্প্রোিি োমবগ্র প্রিয়ন এিিং অভীি জনকগাষ্ঠীি মকধ্য বিিিি; 

❖ মৎস্য উৎপাদন বৃবি এিিং মৎস্য েম্পদ েিংিেি ও উন্নয়কনি লকেয প্রকয়াজনীয় নীবি ও সেৌশল প্রিয়কন েিোিকে েহায়িা দান; 

❖ অবধদপ্তকিি েেল েম থেিথা/েম থচািীগকিি েবম্পউোকিি সেেবনেযাল োকপাে থ প্রদান 

❖ বিকপাে থ অকোকমশকনি লকে  ািিীয় েফেওয়যাি ব্যিস্থাপনা, িোকিেি ও অবধদপ্তিেহ মাঠ প থাকয়ি েেল েম থেিথাকে সেবনেযাল োকপাে থ প্রদান; 

❖ অভযন্তিীি মৎস্য েস্পদ জিীপ পবিচালনা েিা; 

❖ প্রাকৃবিে দুক থাগোলীন েময় োি থেবনে মবনেবিিং রুম খুকল মাঠ প থায় সথকে েয়েবিি িথ্য েিংগ্রহ েিা ও িা এবেভূি েকি মন্ত্রিালকয় সপ্রিকিি ব্যিস্থা েিা; 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

❖ বনগোপসোগনর সোমুতিক মৎস্য সিনির মজুি  তনরুপনন জতরপ পতরচোলনো এবং মৎস্য  যেত্র তচতিিকরে কোে যিম পতরচোলনোয় অতিনস্ত িপ্তরসমুিনক সিোয়িো প্রিোন; 

❖ সোমুতিক মৎস্য সিি ব্যবস্থোপনো, সংরেে এবং আিরে তবেয় নীতিমোলো প্রেয়নন সরকোরনক  সিোয়িো প্রিোন; 

❖ সকল প্রকোর সোমুতিক মৎস্য যনৌেোন সংনেোজন, সংিি ও পতরচোলনো সংিোন্ত কোে যিম সমন্বয়; 

❖ বনগোপসোগনর  মৎস্য আিরনের জন্য েোতিক মৎস্য যনৌেোন ও বোতেতজযক ট্রলোনরর তফতশং লোইনসন্স প্রিোন এবং যসইতলং পোরতমর্ প্রিোননর তবেয় পতরবীেে ও মূল্যোয়ন এবং িতবষ্যৎ কম যপন্থো তনি যোরে; 

❖ বনগোপসোগনর সোমুতিক মৎস্য সিি ব্যবস্থোপনো সংতিষ্ট সকল যিশী ও তবনিশী প্রতিষ্ঠোননর সোনর্ সমন্বয় সোিন; 

❖ সোমুতিক মৎস্য সিি ব্যবস্থোপনোয় সংতিষ্ট আন্তজযোতিক ও আঞ্চতলক সংস্থো সমূনির সোনর্ সমন্বয় সোিন;  

❖ কম যকিযো/কম যচোরী তননয়োগ, পনিোন্নতি, সির িপ্তনরর কম যচোরীনির র্োইমনেল ও তসনলকশন যির্ প্রিোননর ব্যোবস্থো/সিোয়িো করো 

❖ কম যকিযো/কম যচোরীগনের চোকতর তনয়তমিকরে ও স্থোয়ীকরনের ব্যবস্থো/সিোয়িো করো 

❖ িপ্তনরর কম যচোরীনির বোতে যক বতি যি যবিন প্রিোন 

❖ কম যকিযো/কম যচোরীগনের  ছুটি, পিোয়ন ও বিলীর ব্যবস্থো/সিোয়িো করো 

❖ কম যকিযো/কম যচোরীনির ল্যোমিোন্ট ও যপনশন মঞ্জুতরর ব্যবস্থো/সিোয়িো করো 

❖ কম যকিযো/কম যচোরীনির শৃংখলোজতনি কোে যিম বোস্তবোয়ননর ব্যবস্থো করো 

❖ কম যকিযো/কম যচোরীনির তবএফ ও তজতপএফ অতিম মিৃতরর ব্যবস্থো/সিোয়িো করো 

❖ কম যকিযো/কম যচোরীনির বতিিঃবোংলোনিশ গমনন পোসনপোর্ য প্রতপ্তর জন্য অনোপতি (NOC) প্রিোননর ব্যবস্থো করো 

❖ ¯^v ’̄¨m¤§Z ও মোনসিন্ন grm¨ I grm¨cY¨ প্রতিয়োজোিকরনের তনতমি HACCP ev Í̄evq‡bi KvwiMix mnvqZv cÖ`vb| 

❖ grm¨ cÖwµqvRvZKiYmn msবিি Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Kvh©µg cwi`k©b ও পিামশ থ প্রদান েiv|  

❖ grm¨ cÖwµqvRvZKiY KviLvbv, grm¨ mieivnKvix, তর্নপো, মৎস্য অবিরেনকন্দ্র, বরফকল,  grm¨cY¨ ißvbxKviK প্রভৃতি jvB‡mÝ cÖ`vb/নবোয়ন Kiসন েহায়িা প্রদান েিা।  

❖ তনরোপি মৎস্য উৎপোিননর লনেয উিম মৎস্য চোে পিতি বোস্তবোয়নন সিোয়িো করো। 
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❖ মৎস্য চোনের মোধ্যনম তনরোপি মোছ ও তচংতি উৎপোতিি িনচ্ছ তকনো িো েোচোইনয়র লনেয NRCP বোস্তবোয়ন করো।   

❖ মোছ ও তচংতিনি অপিব্য পুশ যরোিকনল্প অতিেোন পতরচোলনো করো।  

❖ মৎস্য ও মৎস্যপে রপ্তোতননি ভূতমকো রোখোর কোরনে জোিীয় মৎস্য সপ্তোনির পুরেোর প্রিোননর মননোনয়ননর জন্য সিোয়িো করো। 

❖   প্রবি মাকে আকয়ি বিকপাে থ মাঠ প থায় সথকে েিংগ্রহ েিি এেীভুি েকি অবধদপ্তকি সপ্রিি বনবিি েিা। 

❖ বিবভন্ন শাখা হকি িথ্য েিংগ্রকহি সপ্রবেকি িাকজকেি িি থনামূলে অিংশ প্রস্তুি েিা। 

❖ উপ পবিচালে (মৎস্যচাে) মকহাদকয়ি োকথ েমন্বয় েকি work plan সমািাকিে খামাি/হযাচাবি/িাঁওি ও অন্যান্য বেছু দপ্তকি িিাদ্দ প্রদাকনি সেকত্র েমন্বয় েিা।  

❖ প্রকেৌশল শাখাি চাবহদা সমািাকিে  অবফে ভিন ও অন্যান্য ভিন ও অিোঠাকমা িিাদ্দ প্রদান েিা । 

❖ অবধদপ্তি ের্তথে চাবহি বিবভন্ন প্রবিকিদন সপ্রিি েিা। 

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 
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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 

বিভাগীয় উপপবিচালে  

 

 

বিভাগীয় উপপবিচালে  

ইয়িইল:েিোিী ই-সমইল 

সমািাইল: --------------- 

সফান: ------------------- 

ওয়েব: fisheries------

div.gov.bd 

 

   ভতে িাস 

২ 

অভিয়যাগ ভেষ্পভত্ত কি শকতশা 

ভেভদ শষ্ট সিয়ে সিাধাে ভদয়ত 

ো পারয়ল 

উপপবিচালে (প্রশােন) 

সমাঃ িমজান আলী 

উপপবিচালে (প্রশােন) 

মৎস্য অবধদপ্তি, িািংলাকদশ, ঢাো। 

সমািাইল: ০১৭১৫১১৮৮২৮ 

সফান: 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 

 


