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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
মৎ� অিধদ�র, বাংলােদশ

মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা

স�সারণ শাখা

www.fisheries.gov.bd
ন�র ৩৩.০২.০০০০.১২০.১৪.০০১.২২.৬৯ তািরখ: 

১১ িডেস�র ২০২২

২৬ অ�হায়ণ ১৪২৯

সভার �না�শ

িবষয়: �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম � পিরক�না ২০২২-২০২৩ এর কায ��ম িহসােব মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন দ�র সম�েয় ২য়

��মািসক সভা আহবান

অবগিতর জ� জানােনা যাে� �য, �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম � পিরক�না ২০২২-২০২৩ এর কায ��ম িহসােব মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন দ�র

সম�েয় ২য় ��মািসেকর সভা আগামী ১৩/১২/২০২২ ি�. তািরখ �রাজ ম�লবার সকাল ১০.০০ ঘ�কায় মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র-এর সভাপিতে� মৎ�

অিধদ�েরর সে�লনকে� (২য় তলা) এবং ভা� �য়াল মা�েম (Zoom Apps) অ�ি�ত হেব। 

উ� সভায় িনধ �ািরত সমেয় সংি�� সকলেক �শরীের/Zoom Apps-এর মা�েম সং�� থাকার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ জানােনা হেলা। 

Zoom Meeting ID: 676 349 9169

Passcode: dof@2022

আেলাচ��িচ:

১। �সবা �দান �িত�িত িবষেয় মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন দ�রস�েহর সােথ অংশ�হণ�লক আেলাচনা।
২। িবিবধ।

১১-১২-২০২২

অলক �মার সাহা

উপপিরচালক (মৎ�চাষ)
�ফান: ০২-২২৩৩৮১৫৯২

ইেমইল: ddaqua@fisheries.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, মৎ� অিধদ�র

২) পিরচালক (অভ��রীণ মৎ�), পিরচালক (অভ��রীণ মৎ�) এর দ�র , মৎ� অিধদ�র

৩) �ধান �ব�ািনক কম �কত�া (মৎ� পিরদশ �ন ও মান িনয়�ণ/পিরক�না ও জিরপ), মৎ� অিধদ�র

৪) পিরচালক, সা�ি�ক মৎ� দ�র, আ�াবাদ, চ��াম
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৫) উপপিরচালক (�শাসন/অথ � ও পিরক�না/িচংিড়/িফ� সািভ �স), মৎ� অিধদ�র

৬) উপপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, ঢাকা/চ��াম/রাজশাহী/িসেলট/�লনা/বিরশাল/রং�র/ময়মনিসংহ িবভাগ

৭) উপপিরচালক, মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, ঢাকা/চ��াম/�লনা
৮) �জলা মৎ� কম �কত�া, পিরক�না শাখা, মৎ� অিধদ�র

৯) িসিনয়র সহকারী পিরচালক(সরবরাহ ও �সবা), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা (সভায় ২৫ জেনর আ�ায়েনর অ�েরাধ জানােনা হেলা)

১০) সহকারী পিরচালক, পিরক�না শাখা, মৎ� অিধদ�র

১১) �াফ অিফসার (সহকারী পিরচালক), মহাপিরচালেকর দ�র, মৎ� অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
১২) উপেজলা মৎ� কম �কত�া (ির), স�সারণ শাখা, মৎ� অিধদ�র

১৩) ��া�ামার, আইিস� শাখা, মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা (Zoom Apps-এর মা�েম সভা পিরচালনায় সহায়তা করার অ�েরাধসহ)



গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

মৎ� অিধদ�র, বাংলােদশ

মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা
স�সারণ শাখা

�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) িবষেয় মৎ� অিধদ�েরর আওতাধীন দ�র/সং�ার সম�েয় ২য় ��মািসক সভার কায �িববরণী

সভাপিত
খঃ মাহ��ল হক
মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র

সভার তািরখ ১৩/১২/২০২২ ি�.
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ�কা
�ান সভাক� (২য় তলা), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা এবং ভা� �য়াল �াটফম � (Zoom Apps)
উপি�িত সভায় অং�হণকারীগেণর নােমর তািলকা পিরিশ� ‘ক’-�ত �দিশ �ত হেলা।

সভাপিত উপি�ত/ভা��য়াল �াটফেম � (Zoom Apps) সং�� সকলেক �াগত জািনেয় সভা আর� কেরন। িতিন বেলন, �দেশর আথ �-সামািজক

উ�য়েনর লে�� মৎ� অিধদ�র ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�তকরেণর জ� �িতিনয়ত কাজ কের যাে� এবং িবিভ� পদে�প �হণ কেরেছ। �সবা

�দান �িত�িত যথাথ � বা�বায়ন হেল নাগিরক �সবা �দােন ��তা, জবাবিদিহতা ও গিতশীলতা �ি� পােব বেল িতিন আশা �কাশ কেরন। অতঃপর

িতিন অিতির� মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�রেক �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন অ�গিত স�েক� ব�� উপ�াপন করেত আহবান জানান।

২. জনাব �মাহাঃ আিতয়ার রহমান, অিতির� মহাপিরচালক িবিভ� �সবা �দান িবষেয় মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক �ণীত ‘ম�ণালয়/ িবভাগ/ দ�র/

সং�ার �সবা�দান �িত�িত (িস�েজনস চাট �ার) �ণয়ন সং�া� িনেদ �িশকা, ২০১৭’ এবং ‘�সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩’

অ�সরন করার জ� উপি�ত সংি�� দ�েরর কম �কত�া��েক িনেদ �শনা �দান কেরন। �দিশ �ত ‘�সবা �দান �িত�িত’ �মাতােবক সকল �সবা

যথাথ �ভােব �দান করার িবষেয় িতিন ���ােরাপ কেরন। এরপর িতিন উপপিরচালক (মৎ�চাষ)-�ক এ িবষেয় ব�� উপ�াপেনর জ� অ�েরাধ

জানান।

৩. অলক �মার সাহা, উপপিরচালক (মৎ�চাষ) জানান মৎ� অিধদ�েরর ০৮� িবভাগীয় দ�র, ০১ � সা�ি�ক মৎ� দ�র এবং ০৩� আ�িলক

মৎ� পিরদশ �ন ও মান িনয়�ণ দ�র (�মাট ১২� দ�র) সভায় ভা� �য়াল �াটফেম � সং�� আেছন। িতিন সংি�� দ�রস�েহর িবিভ� �কােরর �সবা

যথা- নাগিরক �সবা, �ািত�ািনক �সবা এবং অভ��রীণ �সবা স�েক� িব�ািরত আেলাচনা কেরন।

৪. অতঃপর জনাব �মাঃ �েয়ল �শখ, �ধান মৎ� স�সারণ কম �কত�া মৎ� অিধদ�েরর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন িবষেয় এক� পাওয়ার

পেয়� ��েজে�শন উপ�াপন কেরন। িতিন ‘�সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না ২০২২-২৩’ অ�সাের সংি�� দ�েরর িবিভ� কায ��ম

স�েক� সভােক অবিহত কেরন। এরপর িতিন পয �ায়�েম সং�� ১২� দ�েরর ‘�সবা �দান �িত�িত’ আেলাচনার উে�ে� সভায় উপ�াপন কেরন

এবং িবিভ� পয �েব�ণ ও করণীয় স�েক� আেলাকপাত কেরন।

এরপর সভাপিত উপি�ত সকলেক তােদর িনজ িনজ দ�র হেত �দ� �সবা �দান �িত�িত িবষেয় উ�ু� আেলাচনায় অংশ�হেণর জ� অ�েরাধ

জানান। সংি�� দ�েরর কম �কত�াগণ আেলাচনায় অংশ�হণ কের ��বান মতামত �দান কেরন। 

িব�ািরত আেলাচনা �শেষ সভায় িন��প িস�া�স�হ সব �স�িত�েম �হীত হয়-

িস�া�-



১. মাঠ পয �ােয়র ‘�সবা �দান �িত�িত’ ��ত করার ��ে� মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক �ণীত ফর�াট অ�সরণ করেত হেব (কিপ সং��

(https://nothi.gov.bd/content/Nothi/276/2022/12/22/nothi_276_2022_12_22_41671683

052.pdf?

token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzE3MDEwNTIsImp

0aSI6Ik1UWTNNVFk0TWpRMU1nPT0iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvbm90aGkuZ
292LmJkXC8iLCJkYXRhIjp7ImZpbGUiOiJOb3RoaVwvMjc2XC8yMDIyXC8xMlwvM

jJcL25vdGhpXzI3Nl8yMDIyXzEyXzIyXzQxNjcxNjgzMDUyLnBkZiIsImZpbGVfYWN

jZXNzX2tleSI6Im5JY3NRSXh4Rm1KZkRJejBRZGoybUdRNDhkR05penNSKzZQUll

5KzZzS1l0TnJcL0tQXC9pXC9rUk93RE5UaDZ2clZTcVwvNnFVaEpibE1zN1N6bT
VsWG9SWjJRQnN2ZDdDU2lhTjdGOGFJd0ZVV0hZbjRaTFdyVTJyRW9HcTF0XC9n

OFZGeG9zMERxVkdKcFwvNENmN2N4M0JlQT09In19.HiWkiQ5U4xNqCquCldAh

KgpPdm9QQE8lXyYyZvgLnwI));

২. ‘�সবা �দান �িত�িত’-�ত িভশন (Vission) ও িমশন (Mission)-এর আেগ �কান �ারি�ক ব�� হেব না;

৩.  মৎ� অিধদ�র-এর সদর দ�েরর �সবা �দান �িত�িত-�ত উি�িখত 'িভশন ও িমশন'-এর আেলােক সকল দ�েরর ‘�সবা �দান �িত�িত’

যথাযথভােব হালনাগাদ করেত হেব;

৪. ওেয়ভ-�পাট �ােল �কািশত ‘�সবা �দান �িত�িত’-র ��ে� �হডার-এ ডানপােশ কন �াের ‘ওেয়বসাইেট     �দশ �েনর জ�’ �লখা থাকেব এবং

হালনাগােদর সময় উে�খ করেত হেব (�যমন- ২য় ��মািসক, তািরখ- ..............);

৫. ‘�সবা �দান �িত�িত’-�ত ��মা� সংি�� দ�েরর আওতায় �দ� নাগিরক �সবা, �ািত�ািনক ও অভ��রীণ �সবাস�হ অ�� �� থাকেব;

৬. সংি�� দ�েরর আওতায় �দ� নাগিরক �সবা, �ািত�ািনক ও অভ��রীণ �সবাস�েহর �েয়াজনীয় �নিব ��াস এবং নাম সংেশাধন করেত

হেব। এ ��ে� মৎ� অিধদ�েরর সদর দ�েরর ‘�সবা �দান �িত�িত’ অ�সরণ করা �যেত পাের।

৭. ‘অিভেযাগ �িতকার �াব�াপনা’ অংেশ দািয়��া� কম �কত�ার �ণ � নামসহ পদ পদবী উে�খ করেত হেব এবং িন�ি�র সময়সীমা

কায �িদবেস উে�খ করেত হেব।

৮. সংি�� উ��তন দ�রস�হ মাঠ পয �ােয়র �জলা, উপেজলা, মান িনয়�ণ �াবেরটির এবং সা�ি�ক মৎ� জিরপ �ব�াপনা ইউিনট,

চ��াম-এর ‘�সবা �দান �িত�িত’ যথাযথভােব হালনাগাদকরেণ �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব;

সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

সং�ি�- বণ �না �মাতােবক।

(https://nothi.gov.bd/content/Nothi/276/2022/12/22/nothi_276_2022_12_22_41671683052.p

df?

token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzE3MDEwNTIsImp0aSI
6Ik1UWTNNVFk0TWpRMU1nPT0iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvbm90aGkuZ292LmJk

XC8iLCJkYXRhIjp7ImZpbGUiOiJOb3RoaVwvMjc2XC8yMDIyXC8xMlwvMjJcL25vdGhp

XzI3Nl8yMDIyXzEyXzIyXzQxNjcxNjgzMDUyLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Im

5JY3NRSXh4Rm1KZkRJejBRZGoybUdRNDhkR05penNSKzZQUll5KzZzS1l0TnJcL0tQX
C9pXC9rUk93RE5UaDZ2clZTcVwvNnFVaEpibE1zN1N6bTVsWG9SWjJRQnN2ZDdDU

https://nothi.gov.bd/content/Nothi/276/2022/12/22/nothi_276_2022_12_22_41671683052.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzE3MDEwNTIsImp0aSI6Ik1UWTNNVFk0TWpRMU1nPT0iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvbm90aGkuZ292LmJkXC8iLCJkYXRhIjp7ImZpbGUiOiJOb3RoaVwvMjc2XC8yMDIyXC8xMlwvMjJcL25vdGhpXzI3Nl8yMDIyXzEyXzIyXzQxNjcxNjgzMDUyLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Im5JY3NRSXh4Rm1KZkRJejBRZGoybUdRNDhkR05penNSKzZQUll5KzZzS1l0TnJcL0tQXC9pXC9rUk93RE5UaDZ2clZTcVwvNnFVaEpibE1zN1N6bTVsWG9SWjJRQnN2ZDdDU2lhTjdGOGFJd0ZVV0hZbjRaTFdyVTJyRW9HcTF0XC9nOFZGeG9zMERxVkdKcFwvNENmN2N4M0JlQT09In19.HiWkiQ5U4xNqCquCldAhKgpPdm9QQE8lXyYyZvgLnwI
https://nothi.gov.bd/content/Nothi/276/2022/12/22/nothi_276_2022_12_22_41671683052.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzE3MDEwNTIsImp0aSI6Ik1UWTNNVFk0TWpRMU1nPT0iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvbm90aGkuZ292LmJkXC8iLCJkYXRhIjp7ImZpbGUiOiJOb3RoaVwvMjc2XC8yMDIyXC8xMlwvMjJcL25vdGhpXzI3Nl8yMDIyXzEyXzIyXzQxNjcxNjgzMDUyLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Im5JY3NRSXh4Rm1KZkRJejBRZGoybUdRNDhkR05penNSKzZQUll5KzZzS1l0TnJcL0tQXC9pXC9rUk93RE5UaDZ2clZTcVwvNnFVaEpibE1zN1N6bTVsWG9SWjJRQnN2ZDdDU2lhTjdGOGFJd0ZVV0hZbjRaTFdyVTJyRW9HcTF0XC9nOFZGeG9zMERxVkdKcFwvNENmN2N4M0JlQT09In19.HiWkiQ5U4xNqCquCldAhKgpPdm9QQE8lXyYyZvgLnwI


2lhTjdGOGFJd0ZVV0hZbjRaTFdyVTJyRW9HcTF0XC9nOFZGeG9zMERxVkdKcFwvNE

NmN2N4M0JlQT09In19.HiWkiQ5U4xNqCquCldAhKgpPdm9QQE8lXyYyZvgLnwI)

খঃ মাহ��ল হক

মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র

�ারক ন�র: ৩৩.০২.০০০০.১২০.১৪.০০১.২২.৭০ তািরখ: 

২২ িডেস�র ২০২২

৭ �পৗষ ১৪২৯

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) :
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালেকর দ�র, মৎ� অিধদ�র

২) পিরচালক (অভ��রীণ মৎ�), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা

৩) �ধান �ব�ািনক কম �কত�া (মৎ� পিরদশ �ণ ও মানিনয়�ণ/পিরক�না ও জিরপ), মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, রমনা, ঢাকা

৪) পিরচালক, সা�ি�ক মৎ� দ�র, চ��াম, মৎ� অিধদ�র
৫) উপপিরচালক (�শাসন/অথ � ও পিরক�না/িচংিড়/িফ� সািভ �স), মৎ� অিধদ�র

৬) উপপিরচালক, মৎ� অিধদ�র, ঢাকা/চ��াম/রাজশাহী/িসেলট/�লনা/বিরশাল/রং�র/ময়মনিসংহ িবভাগ

৭) উপপিরচালক, মৎ� পিরদশ �ন ও মানিনয়�ণ, ঢাকা/চ��াম/�লনা

৮) �জলা মৎ� কম �কত�া, পিরক�না শাখা, মৎ� অিধদ�র
৯) �ধান মৎ� স�সারণ কম �কত�া, মৎ� অিধদ�র

১০) সহকারী পিরচালক, পিরক�না শাখা, মৎ� অিধদ�র

১১) উপেজলা মৎ� কম �কত�া (ির), স�সারণ শাখা, মৎ� অিধদ�র

অলক �মার সাহা
উপপিরচালক (মৎ�চাষ)

https://nothi.gov.bd/content/Nothi/276/2022/12/22/nothi_276_2022_12_22_41671683052.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NzE3MDEwNTIsImp0aSI6Ik1UWTNNVFk0TWpRMU1nPT0iLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvbm90aGkuZ292LmJkXC8iLCJkYXRhIjp7ImZpbGUiOiJOb3RoaVwvMjc2XC8yMDIyXC8xMlwvMjJcL25vdGhpXzI3Nl8yMDIyXzEyXzIyXzQxNjcxNjgzMDUyLnBkZiIsImZpbGVfYWNjZXNzX2tleSI6Im5JY3NRSXh4Rm1KZkRJejBRZGoybUdRNDhkR05penNSKzZQUll5KzZzS1l0TnJcL0tQXC9pXC9rUk93RE5UaDZ2clZTcVwvNnFVaEpibE1zN1N6bTVsWG9SWjJRQnN2ZDdDU2lhTjdGOGFJd0ZVV0hZbjRaTFdyVTJyRW9HcTF0XC9nOFZGeG9zMERxVkdKcFwvNENmN2N4M0JlQT09In19.HiWkiQ5U4xNqCquCldAhKgpPdm9QQE8lXyYyZvgLnwI



















































