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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

উপজেলা মৎস্য কম মকর্মার কাযালয় 
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http://fisheries.-------.khulna.gov.bd 
সেবা প্রদান প্রতর্শ্রুতর্ (Citizen’s Charter) 

১. ভির্ে ও ভির্ে  

ভির্ে: মৎস্যোর্ উৎে হজর্ প্রাতিে আতমজের চাতহদা পূরি, দাতরদ্র তবজমাচন ও রপ্তাতন আয় বৃতি। 

ভির্ে: মৎস্য ও তচিংতিেহ অন্যান্য েলে েম্পজদর স্থাতয়ত্বশীল উৎপাদন বৃতি কজর সদজশর পুতি চাতহদা পূরি ও রপ্তাতন আয় বৃতি এবিং অভীষ্ঠ েনজ াষ্ঠীর অিংশগ্রহজি উমু্মক্ত েলাশজয়র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যজম 

এজেত্র হজর্ প্রাপ্ত সুফজলর মাধ্যজম দতরদ্র মৎস্যেীবী ও মৎস্যচােী র্থা বািংলাজদজশর আথ ম োমাতেক সেজত্র কািংতের্ উন্নয়ন োধন। 

২. প্রভতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) নাগরিক সেবা 

ক্ররিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধরি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রারিস্থান 

সেবামূল্য এবং  

পরিয় াধ পদ্ধরি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 

দারয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদরব, স ান ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

উন্নত পদ্ধতততত মাছ ও তচিংতি চাষ এবিং 

অন্যান্য জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা তবষয়ক 

লাগসই প্রযুতি সম্পকীত পরামর্ শ প্রদান 

 

 

• ব্যতিগত য াগাত াগ 

• যেতলত ান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে 

• মৎস্য চাষ তবষয়ক 

অযাপস 

চাষ সিংক্রান্ত তথ্য জানার তনর্ শাতরত  রম নাই। 

চাতষ/আগ্রতি ব্যতি যসবা প্রদান পদ্ধতত 

অনুসরণ পূব শক যসবা গ্রিণ করতবন। 

তবনামূতে ১তদন 

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

তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশা 

ইয়িইল: সরকারী ই-যমইল ঠিকানা 

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

যমাবাইল: ------------------ 

স ান-: ----------------------- 

 

 ২ 

মৎস্যচাষ তবষয়ক পুস্তক, পুতস্তকা, খামার 

পতরচালনার জন্য প্রতর্ক্ষণ সামতগ্র, ম্যানুতয়ল, 

বাতষ শক প্রতততবদন ইতযাতদ প্রণয়ন ও তবতরণ; 

• ব্যতিগত য াগাত াগ 

• যেতলত ান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে। 

যসবা গ্রিতণর তনর্ শাতরত  রম নাই  

যসবা প্রাতি স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূতে ১তদন 

৩ 

মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য 

তবতর্মালা, ২০১১ যমাতাতবক লাইতসন্স প্রাতিতত 

সিায়তা প্রদান 

• ব্যতিগত য াগাত াগ 

• যেতলত ান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে। 

আতবদন  রম প্রাতি: ওতয়বসাইে/মৎস্যচাষ ও 

সম্প্রসারণ র্াখা/ যজলা/উপতস:ত উপতজলা 

মৎস্য কম শকতশার কা ালয় 

যসবা প্রাতির স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূতে ৩তদন 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪ 

মৎস্য িযাচাতর আইন’ ২০১০ ও মৎস্য িযাচাতর 

তবতর্মালা’ ২০১১ তনবন্ধন প্রাতিতত সিায়তা 

প্রদান 

• ব্যতিগত য াগাত াগ 

• যেতলত ান/তমাবাইল 

• ইন্টারতনে। 

আতবদন  রম প্রাতি: ওতয়বসাইে/মৎস্যচাষ ও 

সম্প্রসারণ র্াখা/ যজলা/উপতস:ত উপতজলা 

মৎস্য কম শকতশার কা ালয় 

যসবা প্রাতির স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূতে ৩তদন 

৫. তচিংতি েিংক্রান্ত র্থ্য প্রদান 

• ব্যতক্ত র্ সযা াজযা  

• পত্র সযা াজযা  

• ইন্টারতনে। 
 

সেবা প্রাতপ্তর সকান তনধ মাতরর্ ফরম নাই; 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় তবনামূতে ১তদন 

 ৬. 
তচিংতি উৎপাদন বৃতির তনতমত্ত ববজ্ঞাতনক 

পিতর্জর্ তচিংতি চাজে েহায়র্া প্রদান 

• ব্যতক্ত র্ সযা াজযা  

• পত্রজযা াজযা  

•  ইন্টারজনট 

 

যসবা প্রাতির প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: নাই 

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূতে ১ তদন 

৭. 

তপতসআর েব প্রততষ্ঠা ও তচিংতি আমদাতনর 

মাধ্যতম চাতষ কর্তশক ভাইরাসমুি তপএল/তপানা 

মজুদ তনতিতকরতন সিায়তা 

• ব্যতক্ত র্ সযা াজযা  

•  পত্রজযা াজযা  

 

যসবা প্রাতির প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: 

সিংতিষ্ট কাগজপত্রাতদ 

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূতে ৭ তদন 

৮. 

স্বাস্থযসম্মত ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য 

প্রতক্রয়াকরতণ HACCP বাস্তবায়তন কাতরগরী 

সিায়তা প্রদান  

• ব্যতক্ত র্ সযা াজযা  

•  ইন্টারজনট। 

যসবা প্রাতির প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: 

সিংতিষ্ট কাগজপত্রাতদ 

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূজে ১ তদন  

৯. 

মৎস্য প্রতক্রয়াজাতকরণসি অন্যান্য প্রততষ্ঠাতনর 

কা ক্রম পতরদর্ শন, মূোয়ন এবিং লাইতসতন্স 

নবায়ন/প্রদাতন সিায়তা প্রদান 

• ব্যতক্ত র্ সযা াজযা  

•  পত্রজযা াজযা  

 

যসবা প্রাতির প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: 

সিংতিষ্ট কাগজপত্রাতদ 

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

                   

তবনামূজে 

২ তদন 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

১০. 

রপ্তানীবর্য ও আমদানীকৃর্ মৎস্য ও মৎস্যপজের 

নমুনা পরীেি;  RMP ও NRCP এর নমুনা 

এবিং মৎস্য খাদ্য  এর নমুনা পরীোকরজি েহায়র্া 

প্রদান 

• ব্যতক্ত র্ সযা াজযা  

•  পত্রজযা াজযা  

 

যসবা প্রাতির প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: 

সিংতিষ্ট কাগজপত্রাতদ 

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনা মূজে ১৫ তদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

২.২) দািরিক সেবা 

ক্ররিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধরি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রারিস্থান 

সেবমূল্য এবং  

পরিয় াধ পদ্ধরি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 

দারয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদরব, স ান ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
জাতীয় মৎস্য পুরস্কার সিংক্রান্ত কা শক্রম 

পতরচালনা  

• পত্র য াগাত াগ 

• ই-যমইল 

• ইন্টারতনে 

প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: অর্ঃস্তন দিতরর চাতিদা 

যসবা প্রাতি স্থান: 

তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূতে ৩০ তদন  

২ জাতীয় মৎস্য সিাি উদ াপন 

•  জাতীয় ও স্থানীয় 

কম শসূচীর আতলাতক 

যসবা প্রদান 

যসবা প্রাতি স্থান: 

তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার কা ালয় তবনামূতে ৭ তদন  

৩ 
জলমিাল, অভয়াশ্রম ও যপানা অবমুতির 

কা ক্রম 

• পত্র য াগাত াগ 

• ই-যমইল 

• ইন্টারতনে 

যসবা প্রাতির প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: 

সিংতিষ্ট কাগজপত্রাতদ 

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূতে ৩০ তদন  

৪ 

বাতিতেযক অতিট, তেতভল  অতিট ও ববজদতশক 

োহায্যপুি অতিট অতধদপ্তর হজর্ তবতভন্ন েমজয়র 

তনরীো প্রতর্জবদজন উত্থাতপর্ অতিট আপতত্ত ও 

তনষ্পতত্তর তহোবভুতত্ত করি । 

• পত্র য াগাত াগ 

• ই-যমইল 

প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: আগত পত্র  

 

যসবা প্রাতি স্থান:  তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূজে ১৫তদন 

  

৫ 

উপজেলার আওর্াধীন েমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প দপ্তর 

এর  ব্রিশীট েবাব প্রতক্রয়া করিপূব মক সেলা মৎস্য 

কম মকর্মার দপ্তজর সপ্ররি।   

• পত্র  

• ই-যমইল 

 

প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: আগত পত্র  

 

যসবা প্রাতি স্থান:  তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূজে ৩০ তদন 

৬ 

সেলা মৎস্য কম মকর্মার আওর্াধীন অতিট আপতত্ত ও 

তনষ্পতত্তর  মাতেক, বত্রমাতেক, োন্মাতেক ও বাতে মক  

প্রতর্জবদন  সপ্ররি   

• পত্র য াগাত াগ 

• ই-যমইল 

প্রতয়াজনীয় কাগজপত্র: তনর্ শাতরত প্রতততবদন  

 রম যসবা প্রাতি স্থান:  তস:/উপতজলা মৎস্য 

কম শকতশার কা ালয় 

তবনামূজে ৭ তদন 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

২.৩) অভ্যন্তিীণ সেবা 

ক্ররিক সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধরি 
প্রয়য়াজনীয় কাগজপত্র 

এবং প্রারিস্থান 

সেবমূল্য এবং  

পরিয় াধ পদ্ধরি 

সেবা প্রদায়নি 

েিয়েীিা 

দারয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদরব, স ান ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ওজয়বোইজট র্থ্য হালনা াদকরি 

• ব্যতি য াগাত াগ 

• যমাবাইল 

• ইন্টারতনে 

প্রজয়ােনীয় কা েপত্র: কনজটন্ট েরবরাহ 

প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 

তবনামূজে ১তদন 

 ২. কতম্পউটার তবেয়ক প্রতশেি 

• প্রকল্প 

• রাজস্ব কা শক্রম 

প্রজয়ােনীয় কা েপত্র: অতধদপ্তজরর আজদশ 

প্রাতপ্ত  

প্রাতপ্ত স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 

তবনামূজে ৫ তদন 

৩. 
সপানা অবমুতক্ত প্রভাব তনরুপি তবেয়ক তবতভন্ন 

প্রতর্জবদন, পুস্তক ইর্যাতদ প্রিয়ন ও তবর্রি। 

• ব্যতি য াগাত াগ,  

• পত্র  

•  ইতমইল 

স্থান: তস:ত উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 
তবনামূজে ৭ তদন 

৪. 

কম মকর্মা/কম মচারী তনজয়া ,বদলী, ছুটি, 

পজদান্নতর্, টাইমজেল ও তেজলকশন সগ্রি 

প্রদাজনর ব্যবস্থা/সুপাতরশ করা 

• আতবদনপত্র জমা প্রদান,  

• সরাসতর  

•  ইতমইল 

কা েপত্র: েিংতিি কা েপত্রাতদ 

স্থান: স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 
তবনামূজে ৭ তদন 

 ৫. 

 কম মকর্মাজদর োমগ্রান্ট ও সপনশন  মঞ্জুতরর 

ব্যবস্থা করা 
• আতবদনপত্র জমা প্রদান 

•  সরাসতর  

• ইতমইল 

কা েপত্র: েিংতিি কা েপত্রাতদ 

স্থান: স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 

তবনামূজে ৭ তদন 

৬. 

শৃঙ্খলােতনর্ কায মক্রম বাস্তবায়জনর ব্যবস্থা 

করা 

• আতবদনপত্র জমা প্রদান, 

• সরাসতর  

• ইতমইল 

কা েপত্র: েিংতিি কা েপত্রাতদ 

স্থান: স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 
তবনামূজে ৭ তদন 
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৭. 

তবএফ ও তেতপএফ অতগ্রম মঞ্জুতরর ব্যবস্থা করা • আতবদনপত্র জমা প্রদান 

• সরাসতর  

• ইতমইল 

কা েপত্র: েিংতিি কা েপত্রাতদ 

স্থান: স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 
তবনামূজে ৭ তদন 

৮. 

বতহিঃবািংলাজদশ  মজন পােজপাট প্রতপ্তর েন্য 

অনাপতত্ত (NOC) প্রদাজনর ব্যবস্থা করা 

• আতবদনপত্র জমা প্রদান, 

• সরাসতর  

• ইতমইল 

কা েপত্র: তনধ মাতরর্ ফরম  

 

স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 

তবনামূজে ৭তদন 

৯. 

উপজেলা দপ্তজরর কম মচারীজদর বাতে মক বতধ মর্ 

সবর্ন প্রদান 
• আতবদনপত্র জমা প্রদান 

•  সরাসতর  

• ইতমইল 

কা েপত্র: েিংতিি কা েপত্রাতদ 

স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 
তবনামূজে ৩তদন 

১০. 

সকল খাতত বরাদ্দ প্রস্তাব তততর করা এবিং 

সিংতিষ্ট দিরসমূতি  থাসমতয় যপ্ররণ তনতিত 

করা। 

• ইন্টারজনট 

• পত্র সযা াজযা  

কা েপত্র: েিংতিি কা েপত্রাতদ 

স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 

তবনামূতে ৭ তদন   

১১. 

উপজেলার অবের ামী কম মকর্মা জির  তবতভন্ন 

কম মস্থজলর কম মেমজয়র অতিট আপতত্ত ও তনষ্পতত্তর 

তনরীো েিংক্রান্ত র্থ্যাতদ  ১৭ কলাম ছজক প্রাতপ্তর 

তনতমত্ত পত্র োরী  

• পত্র 

• ই-সমইল 

কা েপত্র: েিংতিি কা েপত্রাতদ 

স্থান: তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার 

কা ালয় 

তবনামূজে ৭ তদন 

 

 

২.৪) তস:/উপতজলা মৎস্য কম শকতশার কা ালয় কর্তমক প্রদত্ত সেবা 

❖ উন্নত পদ্ধতততত মাছ ও তচিংতি চাষ এবিং অন্যান্য জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা তবষয়ক লাগসই প্রযুতি সম্পকীত তথ্য প্রদান; 

❖ মৎস্য চাতষর প্রযুতি চাতিদা তনরুপণ এবিং চাতিদা তভতিক লাগসই প্রযুতির উপর প্রতর্ক্ষণ পতরকল্পনা প্রণয়ন; 

❖ মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য তবতর্মালা, ২০১১ এর আওতায় যজলা মৎস্য দিতরর সমন্বতয় মৎস্যখাদ্য উৎপাদনকারী প্রততষ্ঠানসমূি পতরদর্ শন করা  এবিং আইন অমান্যকারীতদর তবরুতদ্ধ ব্যবস্থা 

গ্রিণ করা এবিং মৎস্যখাদ্য নমুনা সিংগ্রি ও তা পরীক্ষা কতর মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য তবতর্মালা, ২০১১  প্রততপালতন ব্যথ শ প্রততণ্ঠাতনর তবরুতদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ; 
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❖ মৎস্য িযাচাতর আইন, ২০১০ ও মৎস্য িযাচাতর তবতর্মালা, ২০১১ এর আওতায় যজলা মৎস্য দিতরর সমন্বতয় মৎস্য িযাচাতর সমূতির তনবন্ধন তনতিত করা করা  এবিং আইন প্রততপালতন ব্যথ শ প্রততণ্ঠাতনর 

তবরুতদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ; 

❖ মাছ ও তচিংতিতত  রমাতলনসি তনতষদ্ধ য াতষত অপদ্রব্য ব্যবিারতরার্ এবিং তনরাপদ মৎস্যখাদ্য সরবরাতি সিত াতগতা প্রদান; 

❖ মাছ ও তচিংতি চাষ তবষয়ক প্রযুতি স লভাতব িস্তান্ততরর লতক্ষয উদ্বুদ্ধকরণ, চাতষ প্রতর্ক্ষণ প্রদর্ শনী খামার পতরচালনার জন্য প্রতর্ক্ষণ সামতগ্র, ম্যানুতয়ল, বাতষ শক প্রতততবদন ইতযাতদ তবতরণ; 

❖ অতর্ক উৎপাদন তনতিত করার লতক্ষয  সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাতরর কম শপতরকল্পনা প্রণয়নসি তবতভন্ন প্রজাততর গুণগত মানসম্পন্ন যপানা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন ও সরবরাি; 

❖ মৎস্য উৎপাদন বৃতদ্ধতত ব্যাপক গণসতচতনা সৃতষ্টর লতক্ষয জাতীয় মৎস্য সিাি পালন, মৎস্য পুরস্কার প্রদানসি অন্যান্য তবভাতগর পুরস্কার প্রদান ও মতনানয়তন সিায়তা প্রদান; 

❖ প্রযুতি িস্তান্তর, সম্প্রসারণ ও সিংরক্ষণ কা শাতদ সুষ্ঠুভাতব সম্পদতনর লতক্ষয সকল প্রকার মুতদ্রত এবিং অতডও-তভসুযয়াল সম্প্রসারণ সামতগ্র অভীষ্ট জনতগাষ্ঠীর মতধ্য তবতরণ; 

❖ অভযন্তরীণ মৎস্য সস্পদ জরীপ পতরচালনা করা; 

❖ প্রাকৃততক দুত শাগকালীন সময় সাব শক্ষতনক মতনেতরিং রুম খুতল মাঠ প শায় যথতক ক্ষয়ক্ষততর তথ্য সিংগ্রি করা ও তা এতকভূত কতর যজলায় যপ্ররতণর ব্যবস্থা করা; 

❖ কম মকর্মা/কম মচারী তনজয়া , পজদান্নতর্, েদর দপ্তজরর কম মচারীজদর টাইমজেল ও তেজলকশন সগ্রি প্রদাজনর ব্যাবস্থা/েহায়র্া করা 

❖ কম মকর্মা/কম মচারী জির চাকতর তনয়তমর্করি ও স্থায়ীকরজির ব্যবস্থা/েহায়র্া করা 

❖ দপ্তজরর কম মচারীজদর বাতে মক বতধ মর্ সবর্ন প্রদান 

❖ কম মকর্মা/কম মচারী জির  ছুটি, পদায়ন ও বদলীর ব্যবস্থা/েহায়র্া করা 

❖ কম মকর্মা/কম মচারীজদর োমগ্রান্ট ও সপনশন মঞ্জুতরর ব্যবস্থা/েহায়র্া করা 

❖ কম মকর্মা/কম মচারীজদর শৃিংখলােতনর্ কায মক্রম বাস্তবায়জনর ব্যবস্থা করা 

❖ কম মকর্মা/কম মচারীজদর তবএফ ও তেতপএফ অতগ্রম মঞ্জৃতরর ব্যবস্থা/েহায়র্া করা 

❖ কম মকর্মা/কম মচারীজদর বতহিঃবািংলাজদশ  মজন পােজপাট ম প্রতপ্তর েন্য অনাপতত্ত (NOC) প্রদাজনর ব্যবস্থা করা 

❖ ¯^v ’̄¨m¤§Z ও মানেম্পন্ন grm¨ I grm¨cY¨ প্রতক্রয়াোর্করজির তনতমত্ত HACCP ev Í̄evq‡bi KvwiMix mnvqZv cÖ`vb| 
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❖ grm¨ cÖwµqvRvZKiY KviLvbv, grm¨ mieivnKvix, তিজপা, মৎস্য অবর্রিজকন্দ্র, বরফকল,  grm¨cY¨ ißvbxKviK প্রভৃতর্ jvB‡mÝ cÖ`vb/নবায়ন Kiযন সিায়তা প্রদান করা।  

❖ তনরাপদ মৎস্য উৎপাদজনর লজেয উত্তম মৎস্য চাে পিতর্ বাস্তবায়জন েহায়র্া করা। 

❖ মৎস্য চাজের মাধ্যজম তনরাপদ মাছ ও তচিংতি উৎপাতদর্ হজে তকনা র্া যাচাইজয়র লজেয NRCP বাস্তবায়ন করা।   

❖ মাছ ও তচিংতিজর্ অপদ্রব্য পুশ সরাধকজল্প অতভযান পতরচালনা করা।  

❖ মৎস্য ও মৎস্যপে রপ্তাতনজর্ ভূতমকা রাখার কারজি োর্ীয় মৎস্য েপ্তাজহর পুরোর প্রদাজনর মজনানয়জনর েন্য েহায়র্া করা। 

❖   প্রতত মাতস আতয়র তরতপাে শ যজলায় যপ্ররণ তনতিত 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 ভের্ শাভরত সিয়ের পূয়ব শই উপভিত থাকা 

৪ যথাযথ প্রভক্রোে প্রয়োজেীে ভিস পভরয়র্ার্ করা 

 
 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪) অভিয়যাগ প্রভতকার ব্যবিাপো (GRS) 

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

ক্রভিক কখে সযাগায়যাগ করয়বে 
কার সয়ে সযাগায়যাগ 

করয়বে 
সযাগায়যায়গর ঠিকাো 

ভেষ্পভির 

সিেসীিা 

১ দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা সিার্াে 

ভদয়ত ো পারয়ল 

   

সেলা মৎস্য কম মকর্মা 

 

 

েিংতিস্ট সেলা মৎস্য কম মকর্মা 

ওয়েব: www.fisheries.gov.bd 

   এক  িাস 

২ 

অভিয়যাগ ভেষ্পভি কি শকতশা 

ভেভদ শষ্ট সিয়ে সিার্াে ভদয়ত 

ো পারয়ল 

উপপভরচালক (প্রশােন), 

মৎস্য অতধদপ্তর 

 

যমাঃ রমজান আলী 

উপপতরচালক (প্রর্াসন) 

মৎস্য অতর্দির, বািংলাতদর্, ঢাকা। 

যমাবাইল: ০১৭১৫১১৮৮২৮ 

য ান: ০২-৯৫৬৯৩৫৫ 

ওয়য়ব: 

www.fisheries.gov.bd 

এক িাস 

৩ আভপল কি শকতশা ভেভদ শষ্ট সিয়ে 

সিার্াে ভদয়ত ো পারয়ল 

িভন্ত্রপভরেদ ভবিায়গর 

অভিয়যাগ ব্যবিাপো সসল 

অভিয়যাগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ োং সগইে, বাাংলায়দর্ সভচবালে, ঢাকা 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 
ভতে িাস 

 


