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সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

 

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 মৎস্য অতিিপ্তর েোবিীয় কোে যিম ির্ো িোিক (Client) 

যসবোরমোন আনরো উন্নি করোর মোধ্যনম তসটিনজন চোর্ যোর ইতিবোচক ও কোে যকর ূমতমকো রোবনব বনল আশো করো েোয়।  

 

১. ধভর্ে ও ধমর্ে  

ধভর্ে: মৎস্যজাি উৎে হতি প্রাতিজ আতমতের চাতহদা পূরি, দাতরদ্র তবতমাচন ও রপ্তাতন আয় বৃতি। 

ধমর্ে: মৎস্য ও তচিংতিেহ অন্যান্য জলজ েম্পতদর স্থাতয়ত্বশীল উৎপাদন বৃতি কতর সদতশর পুতি চাতহদা পূরি ও রপ্তাতন আয় বৃতি 

এবিং অভীষ্ঠ জনত াষ্ঠীর অিংশগ্রহতি উমু্মক্ত জলাশতয়র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যতম এতেত্র হতি প্রাপ্ত সুফতলর মাধ্যতম দতরদ্র মৎস্যজীবী 

ও মৎস্যচাতে িথা বািংলাতদতশর আথ থ োমাতজক সেতত্র কাতিি উন্নয়ন োধন। 

২. প্রধতশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১) োগধরক সসবা 

ক্রধম

ক 

সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ 

েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি পদ্ধধত 

(যধদ থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে 

কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ উন্নি পিতিতি 

মাছ ও তচিংতি চাে 

এবিং অন্যান্য 

জলজ েম্পদ 

ব্যবস্থাপনা 

তবেয়ক লা েই 

প্রযুতক্ত েম্পকীি 

পরামশ থ প্রদান 

১ধদে  ব্যতক্ত ি 

স া াত া  

 সমাবাইল 

 ইন্টারতনট। 

তনজ উতযা  তবনামূতে জুতয়ল সশখ 

প্রিাে মৎস্য 

সম্প্রসারণ কম শকতশা, 

কক্ষ োং ৩০৪ 

ইয়মইল: cfeo@ 

fisheries.gov.bd 

jewel_shaik@ya

hoo.com 

ম োবোইল: ০১৭১৩

৪০৫১৩৫ 

সফাে-: 02-

9567220 

 

র্. ধজল্লুর 

রহমাে 

উপপতরচালক 

(মৎস্যচাে) কে 

নিং ৩০৩ 

ইয়মইল: 

ddaqua@ 

fisheries.gov

.bd 

ম োবোইল 

01712237412 

সফাে-: 02-

9567220 

 ২ 

মৎস্যচাে তবেয়ক 

পুস্তক, পুতস্তকা, 

খামার পতরচালনার 

জন্য প্রতশেি 

োমতগ্র, ম্যানুতয়ল, 

বাতে থক প্রতিতবদন 

ইিযাতদ প্রিয়ন ও 

তবিরি; 

  ১তদন  ব্যতক্ত ি 

স া াত া  

 সমাবাইল 

 ইন্টারতনট। 

মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোরি শাখা 

তবনামূতে 

৩ 

মৎস্যখায আইন, 

২০১০ ও 

মৎস্যখায 

৭ তদন  ব্যতক্ত ি 

স া াত া  

 সমাবাইল 

আতবদন ফরম 

প্রাতপ্ত: 

ওতয়বোইট/মৎস্য

তবনামূতে 

mailto:jewel_shaik@yahoo.com
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ক্রধম

ক 

সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ 

েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি পদ্ধধত 

(যধদ থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে 

কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

তবতধমালা, ২০১১ 

বাস্তবায়তন 

েহায়িা প্রদান 

 ইন্টারতনট। চাে ও েম্প্রোরি 

শাখা/ সজলা মৎস্য 

কম থকিথার দপ্তর 

সেবা প্রাতপ্তর স্থান: 

েিংতিি সজলা 

মৎস্য কম থকিথার 

দপ্তর 

৪ 

মৎস্য হযাচাতর 

আইন’ ২০১০ ও 

মৎস্য হযাচাতর 

তবতধমালা’ ২০১১ 

বাস্তবায়তন 

েহায়িা প্রদান 

 ৭তদন  ব্যতক্ত ি 

স া াত া  

 সমাবাইল 

 ইন্টারতনট। 

আতবদন ফরম 

প্রাতপ্ত: 

ওতয়বোইট/মৎস্য

চাে ও েম্প্রোরি 

শাখা/ সজলা মৎস্য 

কম থকিথার দপ্তর 

সেবা প্রাতপ্তর স্থান: 

েিংতিি সজলা 

মৎস্য কম থকিথার 

দপ্তর 

তবনামূতে জুতয়ল সশখ 

প্রিাে মৎস্য 

সম্প্রসারণ কম শকতশা, 

কক্ষ োং ৩০৪ 

ইয়মইল: cfeo@ 

fisheries.gov.bd 

jewel_shaik@ya

hoo.com 

ম োবোইল: ০১৭১৩

৪০৫১৩৫ 

সফাে-: 02-

9567220 
৫ 

তবতিন্ন প্রজোতির 

যপোনো/মোছ 

আমিোতনর 

অনোপতি পত্র প্রিোন 

৭ তদন  ব্যতক্ত ি 

স া াত া  

 পত্র 

স া াত া  

 

সেবা প্রাতপ্তর 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: ১। 

আতবদন পত্র; ২। 

পণ্য আমদানীর 

স্বপতে প্রমািক 

েমূহ; 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোরি শাখা,  

তবনামূতে 

 ৬ 

জোল আমিোতনর 

অনোপতি সনিপত্র 

প্রিোন 

 

 ১০তিন  ডোকনেোনগ 

 ই-যমইনল 

সোমুতিক শোবো আইন ও তবতি 

যমোিোনবক 

রোতশিো আক্তোর, 

সিকোরী পতরচোলক, 

যমোবোইল 

নং০১৭১৬৩২৭৮২৭  

ই-যমইল: 

pollyrashida@

gmail.com, কে 

নং-৯১২  

জনোব ড. যমোোঃ 

আব্দুল আতলম  

উপ প্রধান ( 

সামুদ্রিক শাখা)  

 যমোবোইল-

০১৭১৮১৫৭৭৩০ 

 ই-যমইল: 

mdalim_2003

@yahoo.com 

কে নং-১১২৮ 

৭. 

তচংতি সংিোন্ত 

িথ্য প্রিোন 

১তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেোগ 

 পত্র 

যেোগোনেোগ 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: 

তচংতি শোবো 

তবনামূতে 

সমাোাঃ শামসুন 

নাহার, মৎস্য 

েম্প্রোরি কম থকিথা, 

সমাবাইল নিং- 

০১৭১৬৪১৬২৯০  

কে নিং-১১১২  

জোব কাজী 

র্ামস আফয়রাজ  

পধরচালক 

(অভযন্তরীণ 

মৎস্য)  

সমাবাইল: 

০১৭১১৯৬৮৬২
৮. 

কক্সবোজোর যজলোর 

চকতরয়ো 

৩০তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেোগ 

সেবা প্রাতপ্তর 

প্রতয়াজনীয় 

আইন ও তবতি 

যমোিোনবক 

mailto:jewel_shaik@yahoo.com
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ক্রধম

ক 

সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ 

েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি পদ্ধধত 

(যধদ থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে 

কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

উপনজলোর রোমপুর 

যমৌজোস্থ মৎস্য 

অতিিপ্তরোিীন 

তচংতি প্লর্ ইজোরো 

বরোদ্দ/ নবোয়ন 

 পত্র 

যেোগোনেোগ 

 

কা জপত্র: 

আঞ্চতলক 

মৎস্যচাে 

দপ্ততরর সুপাতরশ 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: 

তচংতি শোবো 

চোলোন ৭  

ইতমইল: 
qsafroz@gm

ai.com  

কক্ষ নং – ১১২  

 

৯. 

তচংতি প্লনর্র 

ইজোরো িিীিোর 

নতমতন পতরবিযন 

১৫তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেোগ 

 পত্র 

যেোগোনেোগ 

 

সেবা প্রাতপ্তর 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: 

আঞ্চতলক 

মৎস্যচাে 

দপ্ততরর সুপাতরশ 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: 

তচংতি শোবো 

তবনো মূনল্য 

সমাোাঃ শামসুন 

নাহার, মৎস্য 

েম্প্রোরি কম থকিথা, 

সমাবাইল নিং- 

০১৭১৬৪১৬২৯০ 

কে নিং- ১১১২  

১০. 

তচংতি উৎপোিন 

বৃতির তনতমি 

ববজ্ঞোতনক 

পিতিনি তচংতি 

চোনে সিোয়িো 

প্রিোন 

১তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেোগ 

 পত্রনেোগো

যেোগ 

  ইন্টোরননর্ 

 

সেবা প্রাতপ্তর 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: নাই 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: 

তচংতি শোবো 

তবনামূতে 

১১. 

তচংতি 

বোজোরজোি/রফিো

তনর পূনব য প্রোর্তমক 

পতরচে যোর তনতমি 

তচংতি অবিরে 

যকন্দ্র ও সোতি যস 

যসন্টোর ইজোরো 

প্রিোনন সিোয়িো 

৩০তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেোগ 

 পত্রনেোগো

যেোগ 

 

সেবা প্রাতপ্তর 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: 

তনধ থাতরি 

আতবদন ফরম  

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: 

তচংতি শোবো 

তবনামূতে 

১২. 

তপতেআর েব 

প্রতিষ্ঠা ও তচিংতি 

আমদাতনর মাধ্যতম 

চাতে কর্তথক 

ভাইরােমুক্ত 

তপএল/তপানা মজুদ 

তনতিিকরতন 

েহায়িা 

৭তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেোগ 

 পত্রনেোগো

যেোগ 

 

সেবা প্রাতপ্তর 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: নাই 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: 

তচংতি শোবো 

তবনামূতে 

mailto:qsafroz@gmai.com
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রধম

ক 

সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ 

েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি পদ্ধধত 

(যধদ থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে 

কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১৩. 

স্বাস্থযেম্মি ও 

মানেম্পন্ন মৎস্য 

ও মৎস্য পণ্য 

প্রতিয়াকরতি 

HACCP 

বাস্তবায়তন 

কাতর রী েহায়িা 

প্রদান  

 ১তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেোগ 

  

ইন্টোরননর্

। 

সেবা প্রাতপ্তর 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র:-

হযাচাপ েিংিান্ত 

কা জ পত্র 

 

যসবো প্রোতপ্ত স্থোন: 

মৎস্য পতরিশ ©ন ও 

মোনতনয়ন্ত্রে িপ্তর, 

ঢোকো/ চট্টিোম / 

খুলনো এবং মৎস্য 

অতিিপ্তর, মৎস্য 

িবন, ঢোকো।  

তবনোমূনল্য ড. যমোোঃ হুমোয়ুন কতবর 

বোন, তসতনয়র সিকোরী 

পতরচোলক, যমোবোইল 

নং-, কে নং-৬০০  

 

(ক) জনোব ছোনলি 

আিনমি 

উপপদ্রিচালক,  

এফ আই দ্রকউ দ্রস 

, ঢোকো; যমোবোইল: 

০১৭১১৯০৪৯৫৬, 

ই-যমইল:  

saleh.ahm

eednpd@y

ahoo.com   

(ব) জনাব প্রীদ্রিষ 

কুমাি মদ্রিক  

উপপদ্রিচালক,  

এফ আই দ্রকউ দ্রস 

, চট্টগ্রাম ।   

০১৭১৭০০৮৬৪৭ 

Pkomamal

lick@yaho

o.com   

 (গ)জনাব আব্দুল 

অদুদ  

উপপদ্রিচালক, 

এফ আই দ্রকউ দ্রস 

,খুলনা । 

০১৭১২৬৬২৪২৭ 

wadud196

0@yahoo.

com   

১৪. 

ißvwbi D‡Ï‡k¨ 

†NvwlZ 

কনোইনতমতন্টর 

grm¨ I grm¨c‡Y¨i 

¸YMZgvb পতরিশ©ন 

I mb`cÎ cÖ`vb|  

৩০তিন এ সংিোন্ত 

আনবিন 

 

এফআইতকউ

তস, মৎস্য 

অতিিপ্তর  

মৎস্য পতরিশ ©ন ও 

মোনতনয়ন্ত্রে িপ্তর, 

ঢোকো/চট্টিোম/খুল

নো 

 

                  

আইন ও তবতি 

যমোিোনবক 

১৫. 

grm¨ 

cÖwµqvRvZKiYmn 

েিংতিি Ab¨vb¨ 

cÖwZôv‡bi Kvh©µg 

cwi`k©b, ম~j¨vqb 

এবিং লাইেতে 

নবায়ন/নতুন কতর 

প্রদান । 

৬০তিন এ সংিোন্ত 

আনবিন 

 

এফআইতকউ

তস, মৎস্য 

অতিিপ্তর 

মৎস্য পতরিশ ©ন ও 

মোনতনয়ন্ত্রে িপ্তর, 

ঢোকো/চট্টিোম/খুল

নো এবং  

মৎস্য অতিিপ্তর, 

মৎস্য িবন, 

ঢোকো। 

                  

আইন ও তবতি 

যমোিোনবক 

১৬. 

রপ্তোনীবিয ও 

আমিোনীকৃি মৎস্য 

ও মৎস্যপনের 

নমুনো পরীেে; 

RMP ও NRCP 

এর নমুনো এবং 

মৎস্য বোদ্য  এর 

নমুনো পরীেে  

১৫তিন এ সংিোন্ত 

আনবিন 

 

এফআইতকউ

তস, মৎস্য 

অতিিপ্তর 

মৎস্য মোনতনয়ন্ত্রে 

ল্যোবনরর্তর 

ঢোকো/চট্টিোম/খুল

নো এবং 

 মৎস্য অতিিপ্তর, 

মৎস্য িবন, 

ঢোকো। 

আইন ও তবতি 

যমোিোনবক 

(ক) জনোব যমোোঃ 

মোতনক তময়ো, 

তকইতসএম, 

মোনতনয়ন্ত্রে ল্যো, 

ঢোকো, যমোবো: 

০১৭১২-

২৬০৩১৯, 

ইনমইল: 

manikfiqc.

govt@yah

oo.com 

 (ব) জনোব শোি 

mailto:Pkomamallick@yahoo.com
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রধম

ক 

সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ 

েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি পদ্ধধত 

(যধদ থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে 

কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

ইমোম জোফর 

সোনিক, 

তকইতসএম, 

মোনতনয়ন্ত্রে ল্যো, 

চট্রিোম, যমোবো: 

০১৭১২-৫৭০৭০৮, 

ইনমইল: 

shawpans

adeque@g

mail.com, 

qamctg@

gmail.com 

গ) ড. যমোোঃ 

নোজমুল 

িোসোন,তকইতসএম, 

মোনতনয়ন্ত্রে ল্যো, 

খুলনো, যমোবো: 

০১৭১১-

৩৯৪২৩৯, 

ইনমইল: 

nazmulhas

san786@y

ahoo.com 
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২.২) দাপ্তধরক সসবা 

ক্রধমক সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি 

পদ্ধধত (যধদ 

থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ 

তবতভন্ন দপ্ততরর 

খেিা 

নীতিমালার 

ওপর মিামি 

প্রদান 

 

৭তদন  পত্র 
স া াত া  

 ই-সমইল 

 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র 

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোরি শাখা 

তবনামূতে জুতয়ল সশখ 

প্রিাে মৎস্য 

সম্প্রসারণ কম শকতশা 

ইয়মইল: cfeo@ 

fisheries.gov.bd 

jewel_shaik@ya

hoo.com 

ম োবোইল: ০১৭১৩

৪০৫১৩৫ 

সফাে-: 02-

9567220 

র্. ধজল্লুর রহমাে 

উপপতরচালক 

(মৎস্যচাে) কে 

নিং ৩০৩ 

ইয়মইল: 

ddaqua@ 

fisheries.gov.b

d 

ম োবোইল 

01712237412 

সফাে-: 02-

9567220 
২ 

জািীয় মৎস্য 

পুরস্কার 

েিংিান্ত 

কা থিম 

পতরচালনা 

৬০তদন  পত্র 
স া াত া  

 ই-সমইল 

 ইন্টরতনট 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: 

তনধ থাতরি আতবদন 

ফরম 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোরি 

শাখা/ওতয়বোই

ট 

তবনামূতে 

৩ 

বনগোপসোগনর 

সোমুতিক মৎস্য 

সম্পি 

ব্যবস্থোপনো 

সংতিষ্ট সকল 

যিশী ও 

তবনিশী 

প্রতিষ্ঠোননর 

সোনর্ সমন্বয় 

সোিন । 

১০তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র:  

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

সোমুতিক শোবো, 

মৎস্য অতিিপ্তর 

তবনামূতে রোতশিো আক্তোর, 

সিকোরী পতরচোলক, 

যমোবোইল 

নং০১৭১৬৩২৭৮২৯ 

ই-যমইল: 

pollyrashida@

gmail.com, কে 

নং-৯১২  

জনোব ড. যমোোঃ 

আব্দুল আতলম 

উপ প্রধান ( 

সামুদ্রিক শাখা) 

যমোবোইল-

০১৭১৮১৫৭৭৩০ 

ই-যমইল: 

mdalim_2003@y

ahoo.com কে 

নং-১১২৮ 

 ৪ 

সোমুতিক মৎস্য 

সম্পি 

ব্যবস্থোপনোয় 

সংতিষ্ট 

আন্তজযোতিক ও 

আঞ্চতলক 

সংস্থো সমূনির 

সোনর্ সমন্বয় 

সোিন। 

 

১০তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র:  

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

সোমুতিক শোবো, 

মৎস্য অতিিপ্তর তবনামূতে 

৫ 

সমুনির তবতিন্ন 

ব্লনক 2D 

সোইসতমক সোনি য 

পতরচোলনোর 

জন্য যবসোমতরক 

সংস্থোনক 

অনোপতি 

সনিপত্র প্রিোন 

১০তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র:  

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

সোমুতিক শোবো, 

মৎস্য অতিিপ্তর 

তবনামূতে 

mailto:jewel_shaik@yahoo.com
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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রধমক সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি 

পদ্ধধত (যধদ 

থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬ 

সংসনি তচংতি 

সংিোন্ত  

প্রনের উির 

প্রেয়ন 

১তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র  

সেবা প্রাতপ্ত স্থান: 

তচংতি শোবো, 

মৎস্য অতিিপ্তর 

তবনামূতে 

সমাোাঃ শামসুন 

নাহার, মৎস্য 

েম্প্রোরি কম থকিথা, 

সমাবাইল নিং-

০১৭১৬৪১৬২৯০  

কে নিং- 1112  

জোব কাজী র্ামস 

আফয়রাজ  

পধরচালক 

,অভযন্তরীণ মৎস্য  

সমাবাইল: 

০১৭১১৯৬৮৬২৭  

ইতমইল: 
qsafroz@gmai.

com  

৭ 

মৎস্য ও 

মৎস্যপে 

রপ্তোতন তবেনয় 

মৎস্য ও 

প্রোতেসম্পি 

মন্ত্রেোলয়সি 

অন্যোন্য 

মন্ত্রেোলয় ও 

সরকোতর সংস্থোর 

সোনর্ পত্র 

মোরফি 

যেোগোনেোগ রেো 

করো, তবতিন্ন 

তবেনয় মিোমি 

প্রিোন করো এবং 

সিোয় যেোগিোন 

করো।     

৩০তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র  

সেবা প্রাতপ্ত স্থান:  

এফআইতকউতে,  

মৎস্য অতিিপ্তর 

তবনোমূনল্য ড. যমোোঃ হুমোয়ুন 

কতবর বোন, তসতনয়র 

সিকোরী পতরচোলক, 

যমোবোইল নং, কে 

নং-৬০০  

 

জনাব ছাললহ 

আহমদ 

প্রিোন ববঞ্জোতনক 

কম যকিযো,  এফ 

আই দ্রকউ দ্রস , 

মৎস্য অতিিপ্তর । 

যমোবোইল: 

০১৭১১৯০৪৯৫৬ 

ই-যমইল 

saleh_ahmednp

d@yahoo.com 

কক্ষ নং- ৬০৩  

৮ 

Foof 

Safety 

তবেয়ক তবতিন্ন 

িপ্তনরর বসিো 

আইন, 

তবতিমোলো ও 

নীতিমোলোর 

উপর মিোমি 

প্রিোন করো। 

১০তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র  

সেবা প্রাতপ্ত স্থান:  

এফআইতকউতে,  

মৎস্য অতিিপ্তর 

তবনোমূনল্য 

৯ 

মৎস্য ও 

মৎস্যপে 

রপ্তোতনর সনগ 

জতিি তবতিন্ন 

আন্তজযোতিক ও 

যিশীয় সংস্থোর 

সোনর্ যেোগোনেোগ 

রেো করো  

৩০তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র  

সেবা প্রাতপ্ত স্থান:  

এফআইতকউতে,  

মৎস্য অতিিপ্তর 

তবনোমূনল্য 

mailto:qsafroz@gmai.com
mailto:qsafroz@gmai.com
mailto:saleh_ahmednpd@yahoo.com
mailto:saleh_ahmednpd@yahoo.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রধমক সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি 

পদ্ধধত (যধদ 

থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

10. 

বোতেতজযক 

অতডর্, তসতিল  

অতডর্ ও 

ববনিতশক 

সোিোয্যপুষ্ট 

অতডর্ অতিিপ্তর 

িনি তবতিন্ন 

সমনয়র তনরীেো 

প্রতিনবিনন 

উত্থোতপি অতডর্ 

আপতি ও 

তনষ্পতির 

তিসোবভুতি করে 

। 

 ৫(পাঁচ) 

তিন 

 পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র  

 

সেবা প্রাতপ্ত স্থান:  

মৎস্য অতিিপ্তনরর 

অতডর্ শোবো 

তবনোমূনল্য জনাব মমাোঃ মাহবুব 

উল হক  

সহকািী পদ্রিচালক 

( দ্রিজার্ ভ), অদ্রিট 

শাখা । 

০১৭১৪৮৭৩৪৯৭ 

ই-যমইল 

mahbub_dof@yah

oo.com 

কক্ষ নং – ৪১২  

যমোোঃ আতিয়োর 

রিমোন 

যজলো মৎস্য 

কম যকিযো (তর) 

ইলমইল: 

atir_dof@yah

oo.com 

যমোবোইল: 

০১৭১১৫৭৯৮০৬ 

কক্ষ নং- ৪১০  
 

১১. 

অতিিপ্তরোিীন 

সমোপ্ত ও 

চলমোন প্রকল্প 

এবং সকল 

পে যোনয়র িপ্তর 

এর  ব্রডশীর্ 

জবোব প্রতিয়ো 

করেপূব যক 

সংতিষ্ট অতডর্ 

অতিিপ্তনর 

যপ্ররে।   

১০ তিন পত্র ও  

প্রত াজয 

সেতত্র ই-

সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র  

সেবা প্রাতপ্ত স্থান:  

অতিট শাখা  

মৎস্য অতিিপ্তর   

তবনোমূনল্য 

১২. 

মিোপতরচোলনকর 

িপ্তরসি সমোপ্ত  

প্রকনল্পর 

অতনষ্পন্ন অতডর্ 

আপতি তনষ্পতির 

লনেয তবতিন্ন 

অতডর্ 

অতিিপ্তনরর 

অতডর্ আপতির 

ব্রডশীর্ জবোব  

সংতিষ্ট অতডর্ 

অতিিপ্তনর যপ্ররে  

এবং অতনষ্পন্ন 

অতডর্ আপতি 

তনষ্পতির লনেয  

 ১০ তিন পত্র ও  

প্রত াজয 

সেতত্র ই-

সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: আ ি 

পত্র  

সেবা প্রাতপ্ত স্থান:  

অতিট শাখা  

মৎস্য অতিিপ্তর   

তবনোমূনল্য 

mailto:mahbub_dof@yahoo.com
mailto:mahbub_dof@yahoo.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রধমক সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য এবাং 

পধরয়র্াি 

পদ্ধধত (যধদ 

থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

তিপেী ও  

তত্রপেীয় সিো 

আিবোননর 

তনতমি কোে যপত্র 

বিতর ও যপ্ররে ।  

১৩. 

িমপুতঞ্জভুি 

অতনষ্পন্ন 

সোিোরে. অতিম 

(SFI )   ও  

বসিো (তডতপ) 

অনুনচ্ছনির 

অতডর্ আপতি 

তনষ্পতির লনেয 

তি /তত্রপেীয়  

সিোর 

কোে যতববরেী 

সংিি পূব যক 

কোে যিম িিন । 

 ৪০ তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: অতিট 

েিংিান্ত 

আপতিপত্র; সেবা 

প্রাতপ্ত অতিট শাখা  

মৎস্য অতিিপ্তর   

তবনোমূনল্য জনাব মমাোঃ মাহবুব 

উল হক  

সহকািী পদ্রিচালক 

( দ্রিজার্ ভ), অদ্রিট 

শাখা । 

০১৭১৪৮৭৩৪৯৭ 

ই-যমইল 

mahbub_dof@yah

oo.com 

কক্ষ নং – ৪১২
 

যমোোঃ আতিয়োর 

রিমোন 

যজলো মৎস্য 

কম যকিযো (তর) 

ইলমইল: 

atir_dof@yah

oo.com 

যমোবোইল: 

০১৭১১৫৭৯৮০৬ 

ঐ 

১৪. 

মিো তিসোব 

তনরীেক ও 

তনয়ন্ত্রনকর 

বোতে যক 

তরনপোর্ যভুক্ত 

(সংকলনভুক্ত) 

বসিো (তডতপ) 

অনুনচ্ছি 

তনষ্পতির লনেয 

কোে যপত্র সংিি , 

প্রস্তুি ও প্রতিয়ো 

করে পূব যক  

মন্ত্রেোলনয় যপ্ররে 

। 

১৫ তিন  পত্র 
স া াত া  

ই-সমইল 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: তিতপ 

েিংিান্ত, সেবা 

প্রাতপ্ত স্থান:  অতিট 

শাখা  মৎস্য 

অতিিপ্তর   

তবনোমূনল্য  

 

২.৩) অভযন্তরীণ সসবা 

mailto:mahbub_dof@yahoo.com
mailto:mahbub_dof@yahoo.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রধম

ক 

সসবার োম সেবা 

প্রদাতনর 

েতব থাচ্চ েময় 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র / 

আয়বদে ফরম 

প্রাধপ্ত স্থাে 

সসবামূল্য 

এবাং 

পধরয়র্াি 

পদ্ধধত 

(যধদ 

থায়ক) 

র্াখার োমসহ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

পদধব, রুম োং, ও 

সজলা/উপয়জলার 

সকার্ শ, অধফধসোল 

সেধলয়ফাে ও ই-

সমইল 

উধ্বতশে কম শকতশার 

পদবী, রুম োং, 

সজলা/উপয়জলা 

সকার্সহ সেধলয়ফাে 

ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ 

জািীয় 

মৎস্য েপ্তাহ 

উদ াপন  

30তদন 

েম্প্রোরি 

োমগ্রী 

তবিরি 

মৎস্যচাে ও 

েম্প্রোরি 

শাখা 

তবনামূতে 

জুতয়ল সশখ 

প্রিাে মৎস্য 

সম্প্রসারণ কম শকতশা 

ইয়মইল: cfeo@ 

fisheries.gov.bd 

jewel_shaik@ya

hoo.com 

ম োবোইল: ০১৭১৩

৪০৫১৩৫ 

সফাে-: 02-

9567220 

র্. ধজল্লুর রহমাে 

উপপতরচালক 

(মৎস্যচাে) কে নিং 

৩০৩ 

ইয়মইল: ddaqua@ 

fisheries.gov.bd 

ম োবোইল 

01712237412 

সফাে-: 02-

9567220 

২. 

েরকাতর 

মৎস্যবীজ 

উৎপাদন 

খামাতরর 

কম থপতরকল্প

না প্রিয়ন  

 

 30 তদন   ব্যতক্ত 

স া াত া

  

 সমাবাইল 

ইন্টারতনট 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র : 

কপ থতরকল্পনা 

প্রিয়তনর 

ফরতমট 

 

প্রাতপ্ত স্থান: 

মৎস্যচাে শাখা 

তবনামূতে 

৩. 

অতিিপ্তনর 

কম যরি 

সকল 

কম যকিযোর 

কতম্পউর্োর 

ও 

কতম্পউর্োর 

সোমতির 

কোতরগরী 

সিোয়িো ও 

রেোনবেে 

৩ তিন 

 পত্র 
স া াত া

  

 সমাবাইল 

ইন্টারতনট 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: 

চাতহদাপত্র প্রাতপ্ত 

স্থান: আইতেটি 

শাখা/তেবা ও 

েরবরাহ শাখা 

তবনোমূনল্য 

সোিন চন্দ্র সরকোর, 

সিকোরী পতরচোলক. 

যমোবোইল নং- 

01718005175, 

কে নং-৬০৭  

ই-যমইল- 

adict@fisherie

s.gov.bd  

যমো: ইউসুফ বোন 

তসনেম এনোতলষ্ট 

ইলমইল:yousuf@

fisheries.gov.vd 

মফান-

০১৭১২৭৫৪৩০৪ 

কে নং-৬১০  
 

৪. 

যলোকোল 

এতরয়ো 

যনর্ওয়োকয 

সম্প্রসোরে ও 

রেোনবেে 

১০তিন 

 ব্যতক্ত 

স া াত া

  

 সমাবাইল 

ইন্টারতনট 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: 

চাতহদাপত্র প্রাতপ্ত 

স্থান: আইতেটি 

শাখা/তেবা ও 

েরবরাহ শাখা 

তবনোমূনল্য 

৫. 

WiFi 

রেোেোনবে

ে ও 

সম্প্রসোরে 

৩০তিন 

 ব্যতক্ত 

স া াত া

  

 সমাবাইল 

ইন্টারতনট 

প্রতয়াজনীয় 

কা জপত্র: 

চাতহদাপত্র প্রাতপ্ত 

স্থান: আইতেটি 

শাখা/তেবা ও 

েরবরাহ শাখা 

তবনোমূনল্য 

৬. 

ওনয়বসোইনর্ 

িথ্য 

িোলনোগোিক

রে 

১তিন 

 ব্যতক্ত 

স া াত া

  

 সমাবাইল 

ইন্টারতনট 

প্রনয়োজনীয় 

কোগজপত্র: 

কননর্ন্ট 

সরবরোি 

প্রোতপ্ত স্থোন: 

আইতসটি শোবো 

তবনোমূনল্য 

mailto:jewel_shaik@yahoo.com
mailto:jewel_shaik@yahoo.com
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৭. 

কতম্পউর্োর 

তবেয়ক 

প্রতশেে 

পনত্রর 

আনিশ 

মনি 

 প্রকল্প 

রাজস্ব 

কা থিম 

প্রনয়োজনীয় 

কোগজপত্র: 

অতিিপ্তনরর 

আনিশ প্রোতপ্ত 

সরবরোি 

প্রোতপ্ত স্থোন: 

আইতসটি শোবো 

তসতডউল 

অনুসোনর 

 

৮. 

অনর্োনমশনন

র লনে 

সফর্ওয়যোর 

পতরচোলনো, 

রেোনবেে 

ও সোনপোর্ য 

১তিন 

 মাঠ 
প ায় 

হতি স  

সকান 

দপ্ততরর 

সটতলতফা

ন 

 

প্রোতপ্ত স্থোন: 

আইতসটি শোবো 

তবনোমূনল্য 

৯. 

সোমুতিক 

মৎস্য সম্পি 

ব্যবস্থোপনো, 

সংরেে 

এবং আিরে 

তবেয় 

নীতিমোলো 

প্রেয়নে 

সরকোরনক  

সিোয়িো 

প্রিোন। 

 

 ৭তিন 

 িাকত া
স  

ই-সমইতল প্রনয়োজনীয় 

কোগজপত্র: 

উর্ধ্যিন 

কর্তযপনের 

চোতিিোপত্র 

স্থোন: সোমুতিক 

শোবো, মৎস্য 

অতিিপ্তর 

তবনোমূনল্য 

রোতশিো আক্তোর, 

সিকোরী পতরচোলক, 

যমোবোইল 

নং০১৭১৬৩২৭৮২৯ 

ই-যমইল: 

pollyrashida@

gmail.com, কে 

নং-৯১২  

জনোব ড. যমোোঃ 

আব্দুল আতলম 

উপ প্রধান ( সামুদ্রিক 

শাখা) 

যমোবোইল-

০১৭১৮১৫৭৭৩০ 

ই-যমইল: 

mdalim_2003@yah

oo.com  

কে নং-১১২৮  

১০. 

বনগোপসোগ

যর  মৎস্য 

আিরনের 

জন্য েোতন্ত্রক 

মৎস্য 

যনৌেোন ও 

বোতেতজযক 

ট্রলোনরর 

তফতশং 

লোইনসন্স 

প্রিোন  

১০ তিন 

 িাকত া
স  

ই-সমইতল 
প্রনয়োজনীয় 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: সোমুতিক 

শোবো, মৎস্য 

অতিিপ্তর 

আইন ও 

তবতি 

যমোিোনবক 

mailto:mdalim_2003@yahoo.com
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১১. 

বনগোপসোগ

যর সোমুতিক 

মৎস্য 

সম্পনির 

মজুি  

তনরুপনন 

জতরপ 

পতরচোলনো 

এবং মৎস্য  

যেত্র 

তচতিিকরে 

কোে যিম 

পতরচোলনোয় 

অতিনস্ত 

িপ্তরসমুিনক 

সিোয়িো 

প্রিোন। 

১০ তিন 

 িাকত া
স  

 ই-

সমইতল 

অতফস 

পতরিশ যন 
প্রনয়োজনীয় 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: সোমুতিক 

শোবো, মৎস্য 

অতিিপ্তর 

তবনোমূনল্য  

১২. 

জলমিোল, 

অিয়োশ্রম, 

যপোনো 

অবমুতক্ত 

কোে যিম 

পতরচোলনো  

৬০তিন 

 ব্যতক্ত 

স া াত া

  

 পত্র  
ইতমইল 

প্রনয়োজনীয় 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

মৎস্যসম্পি 

ব্যবস্থোপনো 

শোবো/ওনয়বসো

ইর্ 

তবনোমূনল্য 

উতম্ম কুলসুম 

সফরতদৌেী 

েহকারী পতরচালক 

সমাবাইল-

০১৭৩৬২৭০২০৮ 

ই-সমইল-

ferdousi02@y

ahoo.com 

কক্ষ নং – ৭১২ 
 

র্. ধজল্লুর রহমাে 

উপপতরচালক 

(মৎস্যচাে) কে নিং 

৩০৩ 

ইয়মইল: ddaqua@ 

fisheries.gov.bd 

ম োবোইল 

01712237412 

সফাে-: 02-

9567220 

 

১৩. 

যপোনো 

অবমুতক্ত 

প্রিোব 

তনরুপে 

তবেয়ক 

তবতিন্ন 

প্রতিনবিন, 

পুস্তক 

ইিযোতি 

প্রেয়ন ও 

তবিরে।  

৩০তিন 

 ব্যতক্ত 

স া াত া

  

 পত্র  
ইতমইল 

মৎস্যসম্পি 

ব্যবস্থোপনো 

শোবো/ 

ওনয়বসোইর্ 

তবনোমূনল্য 

১৪. 

মৎস্য 

অতিিপ্তরোিী

ন তচংতি প্লর্ 

ও বোমোর 

এর উপর 

িোনয়রকৃি 

মোমলোয় 

সরকোনরর 

পনে 

প্রতিিন্দ্বীিো 

কোনজ 

সিোয়িো 

প্রিোন 

৩০তিন 

আিোলি 

িনি 

মোমলোর 

নতর্ প্রোতপ্তর 

পর প্রনয়োজনীয় 

কোগজপত্র: 

মোমলোর নতর্, 

যসবো প্রোতপ্ত: 

তচংতি শোবো ও 

তলগোল শোবো 

তবনোমূনল্য 

সমাোাঃ শামসুন 

নাহার, মৎস্য 

েম্প্রোরি কম থকিথা, 

সমাবাইল নিং- 

০১৭১৬৪১৬২৯০ 

কে নিং- ১১১২  

জোব কাজী র্ামস 

আফয়রাজ 

পধরচালক 

(অভযন্তরীণ মৎস্য) 

সমাবাইল: 

০১৭১১৯৬৮৬২৭ 

ইতমইল: 
qsafroz@gmai.c

om 

কক্ষ নং – ১১২ 
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১৫. 

কম যকিযো 

তননয়োগ, 

পনিোন্নতি, 

র্োইমনেল ও 

তসনলকশন 

যিড 

প্রিোননর 

ব্যবস্থো করো 

৩০তিন 

 আতবদন

পত্র জমা 

প্রদান 

 ইতমইল 

আতবদন 

প্রাপ্ত 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো 
তবনোমূনল্য 

জনাব মমাোঃ মাহবুব 

উল হক 

সহকািী পদ্রিচালক ( 

দ্রিজার্ ভ), অদ্রিট 

শাখা । 

০১৭১৪৮৭৩৪৯৭ 

ই-যমইল 

mahbub_dof@yah

oo.com 

 

কক্ষ নং – ৪১২
 

যমোোঃ আতিয়োর 

রিমোন 

যজলো মৎস্য কম যকিযো 

(তর) 

ইলমইল: 

atir_dof@yaho

o.com 

যমোবোইল: 

০১৭১১৫৭৯৮০৬ 

কক্ষ নং – ৪১০ 
 

 

১৬. 

কম যকিযোগনে

র চোকতর 

তনয়তমিকর

ে ও 

স্থোয়ীকরনের 

ব্যবস্থো করো 

৩০তিন 

আতবদনপত্র 

ইতমইল কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো 

তবনোমূনল্য 

১৭. 

কম যকিযোগনে

র ছুটি, 

পিোয়ন ও 

বিলীর 

ব্যবস্থো করো 

৭তিন 

 আতবদন

পত্র  

ইতমইল 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো 

তবনোমূনল্য 

১৮. 

 

কম যকিযোনির 

ল্যোমিোন্ট ও 

যপনশন  

মঞ্জুতরর 

ব্যবস্থো করো 

১০তিন 

 আতবদন

পত্র 

ইতমইল 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো 

তবনোমূনল্য 

১৯. 

শৃঙ্খলোজতন

ি কোে যিম 

বোস্তবোয়ননর 

ব্যবস্থো করো 

১০তিন  কর্তপ
সের 

আতদশ 

ইতমইল 

কোগজপত্র: এ 

সংিোন্ত 

কোগজপত্র 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো 

তবনোমূনল্য 

২০. 

তবএফ ও 

তজতপএফ 

অতিম 

মঞ্জুতরর 

ব্যবস্থো করো 

 ৭তিন  আতবদন 

ইতমইল 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো 

তবনোমূনল্য 

২১. 

কযোর্োগতরতি

তিক 

যজযষ্ঠিো 

িোতলকো 

প্রেয়নন 

সিোয়িো 

প্রিোন করো 

৩০তিন  আতবদ 

 ইতমইল 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো তবনোমূনল্য 

২২. 

বতিোঃবোংলো

যিশ গমনন 

পোসনপোর্ 

প্রতপ্তর জন্য 

অনোপতি 

(NOC) 

প্রিোননর 

ব্যবস্থো করো 

৩ তিন  আতবদন

পত্র জমা 

প্রদান, 

েরােতর 

ও 

ইতমইল 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

১  শোবো 
তবনোমূনল্য 

mailto:mahbub_dof@yahoo.com
mailto:mahbub_dof@yahoo.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২৩. 

কম যচোরী 

তননয়োগ, 

পনিোন্নতি, 

সির িপ্তনরর 

কম যচোরীনির 

র্োইমনেল ও 

তসনলকশন 

যিড 

প্রিোননর 

ব্যবস্থো করো 

৩০তিন 

 আতবদন

পত্র 

 ইতমইল 

কর্তথপতের 

আতদশ 

কোগজপত্র: 

সংতিষ্ট 

কোগজপত্র 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য 

যমোিোম্মি 

কোমরুজ্জোমোন 

সিকোরী 

পতরচোলক 

ইলমইল: 

adadmin_2@

fisheries.gov.b

d 

মফান: ৯৫৬৬১০৩ 

কক্ষ নং – ৪০৭ 
 

 

যমোোঃ আতিয়োর 

রিমোন 

যজলো মৎস্য কম যকিযো 

(তর) 

ইলমইল: 

atir_dof@yaho

o.com 

যমোবোইল: 

০১৭১১৫৭৯৮০৬ 

কক্ষ নং – ৪১০ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৪. 

কম যচোরীগনে

র চোকতর 

তনয়তমিকর

ে ও 

স্থোয়ীকরনের 

ব্যবস্থো করো 

৩০তিন 

 

 আতবদন

পত্র 

 ইতমইল 

কর্তথপতের 

আতদশ 

কোগজপত্র: 

সংতিষ্ট 

কোগজপত্র 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য 

২৫. 

সির িপ্তনরর 

কম যচোরীনির 

বোতে যক 

বতি যি যবিন 

প্রিোন ১০তিন 

 আতবদন

পত্র 

 ইতমইল 

কর্তথপতের 

আতদশ 

কোগজপত্র: 

সংতিষ্ট 

কোগজপত্র 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য 

২৬. 

কম যচোরীগনে

র ছুটি, 

পিোয়ন ও 

বিলীর 

ব্যবস্থো করো 

৭তিন 

 আতবদন

পত্র 

 ইতমইল 

কর্তথপতের 

আতদশ 

কোগজপত্র: 

সংতিষ্ট 

কোগজপত্র 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য 

২৭. 

সির িপ্তনরর 

কম যচোরীনির 

ল্যোমিোন্ট ও  

যপনশন  

মঞ্জুতরর 

ব্যবস্থো করো 

১০তিন 

 আতবদন

পত্র 

 ইতমইল 

কর্তথপতের 

আতদশ 

কোগজপত্র: 

সংতিষ্ট 

কোগজপত্র 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য 

২৮. 

কম যচোরীগনে

র 

শৃঙ্খলোজতন

ি কোে যিম 

বোস্তবোয়ননর 

ব্যবস্থো করো 

১০তিন 

 অতভত া
  

কর্তথপতের 

আতদশ 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত অতিনেোগ 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য 

২৯. 

কম যচোরীগনে

র তবএফ ও 

তজতপএফ 

অতিম 

মঞ্জুতরর 

ব্যবস্থো করো 

৩০তিন 

 আতবদন

পত্র  

কর্তযপনের 

আনিশ 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৩০. 

কযোর্োগতরতি

তিক 

যজযষ্টিো 

িোতলকো 

প্রেয়ন ও 

চূিোন্তকরনের 

ব্যোবস্থো করো 

৯০তিন 

 আতবদন

পত্র জমা 

প্রদান, 

েরােতর 

ও 

 ইতমইল  
তবতি 

যমোিোনবক 

কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনিশ 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য  

 

 

 

 

 

৩১. 

বতিোঃবোংলো

যিশ গমনন 

কম যচোরীগনে

র পোসনপোর্ য 

প্রতপ্তর জন্য 

অনোপতি 

(NOC) 

প্রিোননর 

ব্যবস্থো করো 

১০তিন 

 আতবদন

পত্র 

কর্তথপতের 

আতদশ 
কোগজপত্র: 

প্রোপ্ত আনবিন 

স্থোন: প্রশোসন-

২  শোবো 

তবনোমূনল্য  

৩২. 

৩টি  মৎস্য 

মোনতনয়ন্ত্রে 

ল্যোবনরর্তর 

পতরচোলনোয় 

নমুনো পরীেে 

তফ বোনি প্রোপ্ত 

অর্ © ব্যোনয়র 

তনতমি বরোদ্দ 

প্রিোন করো।  

৩০তিন  পত্র 
স া াত া

  

ইন্টারতনট। 

এফআইতকউতে,  

মৎস্য অতিিপ্তর 

তবনোমূনল্য ড. যমোোঃ হুমোয়ুন কতবর 

বোন, তসতনয়র সিকোরী 

পতরচোলক, যমোবোইল 

নং-  কে নং-৬০০  

 

জনাব ছাললহ আহমদ  

উপপদ্রিচালক,  এফ 

আই দ্রকউ দ্রস , ঢাকা 

।  

যমোবোইল: 

০১৭১১৯০৪৯৫৬  

ই-যমইল 

saleh_ahmednpd

@yahoo.com 

কক্ষ নং – ৬০৩ 
 

৩৩. 

েকল খাতি 

বরাদ্দ প্রস্তাব 

তিতর করা 

এবিং েিংতিি 

দপ্তরেমূতহ 

 থােমতয় 

সপ্ররি 

তনতিি 

করা। 

৩০তদন 

 ইন্টোরনন

র্ 

পত্র 

যেোগোনেোগ বরাতদ্দর 

আতবদন 

 

অথ থ শাখা 

তবনামূতে 

জনাব শবনম 

মমাস্তািী  

সহকািী 

পদ্রিচালক , অর্ ভ  

০১৭১২২৪৬৬৬৪  

smjdof@yah

oo.com 

কক্ষ নং – ৩২৫ 
 

জনোব যমোোঃ মননোয়োর 

যিোনসর, উপপতরচোলক 

(অর্ য ও পতরকল্পনো) 

যফোন নং-

01711143517

, কে নং- ৩১৭       

ই-যমইল- 

ddfinance@fisheri

es.gov.bd 

mailto:saleh_ahmednpd@yahoo.com
mailto:saleh_ahmednpd@yahoo.com
mailto:smjdof@yahoo.com
mailto:smjdof@yahoo.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৩৪. 

েরকারী 

মৎস্যবীজ 

উৎপাদন 

খামার, 

বাঁওি এবিং 

অতধদপ্ততরর 

তবতভন্ন দপ্তর 

হতি প্রিীি  

কম থপতরকল্প

না 

বাস্তবায়তন 

েহত াত িা 

প্রদান করা।  

 

৩০তদন 

 ব্যতক্তগি 

যেোগোনেো

গ 

 যসল 

যফোন 

 পত্র 

ইন্টোরননর্। 

বরাতদ্দর 

আতবদন 

 

অথ থ শাখা 

তবনামূতে  

৩৫. 

পতরকল্পনা 

শাখা ও 

অন্যান্য 

শাখার েতে 

েমন্বয় কতর 

kpi 

তনধ থারি 

করা। 

৩০তদন 

 ব্যতক্তগি 

যেোগোনেো

গ 

 পত্র 

ইন্টোরননর্। 

মন্ত্রিালতয়র 

তনতদ থশনা 

 

অথ থ শাখা 

তবনামূতে  

৩৬. 

মধ্যতময়াদী 

বাতজট 

প্রিয়ন, আয় 

ব্যয় তনধ থারি 

(মূল বাতজট 

ও 

েিংতশাতধি 

বাতজট) 

 5 তদন 

পত্র ও 

েভায় 

অিংশগ্রহি। 

অথ থ শাখা তবনামূতে 

শবনম সমাস্তারী,  

েহকারী পতরচালক 

(অথ থ) 

ইয়মইল:adfinance

@fisheries.gov.

bd 

সমাবাইল: 

০১৭১২২৪৬৬৬৪ 

সফাে-৯৫54992 

কক্ষ োং- ৩২৫  

জনোব যমোোঃ মননোয়োর 

যিোনসর, উপপতরচোলক 

(অর্ য ও পতরকল্পনো) 

যফোন নং-

01711143517

, কে নং- ৩১৭       

ই-যমইল- 

ddfinance@fisheri

es.gov.bd 

৩৭. 

মাননীয় অথ থ 

মন্ত্রী কর্তথক 

প্রদি বাতজট 

বক্তৃিার 

মৎস্য েম্পদ 

েিংিান্ত 

গুরুত্বপূি থ 

তবেয়াবলীর 

অগ্র তি 

েম্পতকথ 

তত্রমাতেক 

প্রতিতবদন 

সপ্ররি করা। 

 

৩তদন 

মন্ত্রিালয় ও 

েিংেতদর 

চাতহদাপত্র 

 

অথ থ শাখা তবনামূতে 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৩৮. 

তবতশে 

আপাতরশন  

ও জাটকা 

েিংরেি 

েপ্তাহ 

উপলতে 

মন্ত্রিালয় 

হতি প্রদি 

বরাতদ্দর 

েমন্বয় োধন 

করা। 

  

৩তদন 

মন্ত্রিালয় 

চাতহদাপত্র 

অথ থ শাখা তবনামূতে 

৩৯. 

মৎস্য ও 

মৎস্যজাি 

দ্রব্য খাতি 

(তপানা) ও 

তবতশে ব্যয় 

খাতি (তবল 

নাে থারী) 

বরাতদ্দর  

সেতত্র 

মাননীয় মন্ত্রী 

মতহাদয় ও 

স্থানীয় 

েিংেদ 

েদস্যবৃতের 

সুপাতরশেমূহ 

(তিও 

সলটার) 

েিংরেি 

কতর 

উপস্থাপন 

করা। 

 

মন্ত্রিালয় 

হতি প্রাপ্ত 

চাতহদা পত্র 

অথ থ শাখা তবনামূতে 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪০. 

মৎস্য 

অতিিপ্তরোিীন 

প্রকল্প িপ্তরসি 

সকল 

পে যোনয়র িপ্তর 

সমূনির 

প্রশোসতনক ও 

অতফস 

ব্যবস্থোপনোয় 

এবং আতর্ যক 

ব্যনয়র উপর 

অতিকির 

সচ্ছিো 

আনয়নের 

লনেয 

অিযন্তরীে 

তনরীেো 

কোে যিম 

পতরচোলনো 

করো  এবং 

মৎস্য 

অতিিপ্তনরর 

গঠিি 

অিযন্তরীে 

তনরীেো 

কতমটির 

কোে যিনমর 

সমন্বয় সোিন 

। 

  ৭ তিন  ব্যতক্তগি 

যেোগোনেো

গ 

 পত্র 

 ইন্টোরনন

র্ 

সরজতমনন   

তনরীতেি 

িপ্তনরর 

চোতিিোপত্র 

 

 

 

অতডর্ শোবো 

তবনোমূনল্য জনাব মমাোঃ মাহবুব 

উল হক  

সহকািী পদ্রিচালক ( 

দ্রিজার্ ভ), অদ্রিট 

শাখা । 

০১৭১৪৮৭৩৪৯৭ 

mahbub_dof

@yahoo.co

m 

 

কক্ষ নং- ৪১২   

 

যমোোঃ আতিয়োর 

রিমোন 

যজলো মৎস্য কম যকিযো 

(তর) 

ইলমইল: 

atir_dof@yaho

o.com 

যমোবোইল: 

০১৭১১৫৭৯৮০৬ 

কক্ষ নং – ৪১০ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪১. 

মৎস্য 

অতিিপ্তনরর 

অবসরগোমী 

কম যকিযোগনের  

তবতিন্ন 

কম যস্থনলর 

কম যসমনয়র 

অতডর্ আপতি 

ও তনষ্পতির 

তনরীেো 

সংিোন্ত 

িথ্যোতি  ১৭ 

কলোম ছনক 

প্রোতপ্তর তনতমি 

পত্র জোরী  

 ৭ তিন  পত্র 

ই-যমইল 

মৎস্য অতিিপ্তর 
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২.৪) মৎস্য অতধদপ্তর কর্তশক প্রদত্ত সসবা 

 উন্নি পিতিতি মাছ ও তচিংতি চাে এবিং অন্যান্য জলজ েম্পদ ব্যবস্থাপনা তবেয়ক লা েই প্রযুতক্ত েম্পকীি নীতি সকৌশল ও 

কম থসূতচ প্রিয়ন; 

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

 মৎস্যখায আইন, ২০১০ ও মৎস্যখায তবতধমালা, ২০১১ এর আওিায় সজলা মৎস্য দপ্ততরর েমন্বতয় মৎস্যখায 

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানেমূহ পতরদশ থন করা  এবিং আইন অমান্যকারীতদর তবরুতি ব্যবস্থা গ্রহি করা এবিং মৎস্যখায নমুনা 

েিংগ্রহ ও িা পরীো কতর মৎস্যখায আইন, ২০১০ ও মৎস্যখায তবতধমালা, ২০১১  প্রতিপালতন ব্যথ থ প্রতিণ্ঠাতনর তবরুতি 

আইনানু  ব্যবস্থা গ্রহি; 

 মৎস্য হযাচাতর আইন, ২০১০ ও মৎস্য হযাচাতর তবতধমালা, ২০১১ এর আওিায় সজলা মৎস্য দপ্ততরর েমন্বতয় মৎস্য হযাচাতর 

েমূতহর তনবন্ধন তনতিি করা করা  এবিং আইন প্রতিপালতন ব্যথ থ প্রতিণ্ঠাতনর তবরুতি আইনানু  ব্যবস্থা গ্রহি; 

 মাছ ও তচিংতিতি ফরমাতলনেহ তনতেি স াতেি অপদ্রব্য ব্যবহারতরাধ এবিং তনরাপদ মৎস্যখায েরবরাতহ েহত াত িা প্রদান; 

 মাছ ও তচিংতি চাে তবেয়ক প্রযুতক্ত েফলভাতব হস্তান্ততরর লতেয উদ্বুিকরি, চাতে প্রতশেি প্রদশ থনী খামার পতরচালনার জন্য 

প্রতশেি োমতগ্র, ম্যানুতয়ল, বাতে থক প্রতিতবদন ইিযাতদ প্রিয়ন ও তবিরি; 

 অতধক উৎপাদন তনতিি করার লতেয  েরকাতর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাতরর কম থপতরকল্পনা প্রিয়নেহ তবতভন্ন প্রজাতির 

গুি ি মানেম্পন্ন সপানা ও ব্রুি মাছ উৎপাদন ও েরবরাহ; 

 মৎস্য উৎপাদন বৃতিতি ব্যাপক  িেতচিনা সৃতির লতেয জািীয় মৎস্য েপ্তাহ পালন, মৎস্য পুরস্কার প্রদাতনর ব্যবস্থাগ্রহি 

 প্রযুতক্ত হস্তান্তর, েম্প্রোরি ও েিংরেি কা থাতদ সুষ্ঠুভাতব েম্পদতনর লতেয েকল প্রকার মুতদ্রি এবিং অতিও-তভসুযয়াল 

েম্প্রোরি োমতগ্র প্রিয়ন এবিং অভীি জনত াষ্ঠীর মতধ্য তবিরি; 

 মৎস্য উৎপাদন বৃতি এবিং মৎস্য েম্পদ েিংরেি ও উন্নয়তনর লতেয প্রতয়াজনীয় নীতি ও সকৌশল প্রিয়তন েরকারতক েহায়িা 

দান; 

 অতধদপ্ততরর েকল কম থকিথা/কম থচারী তির কতম্পউটাতরর সটকতনকযাল োতপাট থ প্রদান 

 তরতপাট থ অতটাতমশতনর লতে  াবিীয় েফটওয়যার ব্যবস্থাপনা, রোতবেি ও অতধদপ্তরেহ মাঠ প থাতয়র েকল কম থকিথাতক 

সটতনকযাল োতপাট থ প্রদান; 

 অভযন্তরীি মৎস্য েস্পদ জরীপ পতরচালনা করা; 

 প্রাকৃতিক দুত থা কালীন েময় োব থেতনক মতনটতরিং রুম খুতল মাঠ প থায় সথতক েয়েতির িথ্য েিংগ্রহ করা ও িা এতকভূি 

কতর মন্ত্রিালতয় সপ্ররতির ব্যবস্থা করা; 

 বনগোপসোগনর সোমুতিক মৎস্য সম্পনির মজুি  তনরুপনন জতরপ পতরচোলনো এবং মৎস্য  যেত্র তচতিিকরে কোে যিম 

পতরচোলনোয় অতিনস্ত িপ্তরসমুিনক সিোয়িো প্রিোন; 

 সোমুতিক মৎস্য সম্পি 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 েোতন্ত্রক 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 সম্পি ব্যবস্থোপনো সংতিষ্ট সকল যিশী ও তবনিশী প্রতিষ্ঠোননর সোনর্ সমন্বয় সোিন; 

 সোমুতিক মৎস্য সম্পি ব্যবস্থোপনোয় সংতিষ্ট আন্তজযোতিক ও আঞ্চতলক সংস্থো সমূনির সোনর্ সমন্বয় সোিন;  
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 কম যকিযো/কম যচোরী তননয়োগ, পনিোন্নতি, সির িপ্তনরর কম যচোরীনির র্োইমনেল ও তসনলকশন যিড প্রিোননর ব্যোবস্থো করো 

 কম যকিযো/কম যচোরীগনের চোকতর তনয়তমিকরে ও স্থোয়ীকরনের ব্যবস্থো করো 

 সির িপ্তনরর কম যচোরীনির বোতে যক বতি যি যবিন প্রিোন 

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

 কম যকিযো/কম যচোরীনির ল্যোমিোন্ট ও যপনশন মঞ্জুতরর ব্যবস্থো করো 

 কম যকিযো/কম যচোরীনির শৃংবলোজতনি কোে যিম বোস্তবোয়ননর ব্যবস্থো করো 

 কম যকিযো/কম যচোরীনির তবএফ ও তজতপএফ অতিম মঞ্জৃতরর ব্যবস্থো করো 

 কযোর্োগতরতিতিক যজযষ্ঠিো িোতলকো প্রেয়ন ও চূিোন্তকরনের ব্যবস্থো করো 

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

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

 ißvwbi D‡Ï‡k¨ †NvwlZ কনসোইননমনন্টর grm¨ I grm¨c‡Y¨i ¸YMZgvb পতরিশ©ন,নমুনো সংিিকরে, পরীেে ও স্বোস্থযকরত্ব mb`cÎ 

cÖ`vb|  

 grm¨ cÖwµqvRvZKiYmn msতিি Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Kvh©µg cwi`k©b ও g~j¨vqb Kiv|  

 ‡µZv †`‡ki Lv`¨gv‡bi Pvwn`vbymv‡i gvb m¤úbœ Lv`¨ Drcv`‡b KvwiMix civgk© cÖ`vb Kiv|  

 grm¨ cÖwµqvRvZKiY KviLvbv, grm¨ mieivnKvix, তডনপো, মৎস্য অবিরেনকন্দ্র, বরফকল,  grm¨cY¨ ißvbxKviK প্রভৃতি jvB‡mÝ 

cÖ`vb/নবোয়ন Kiv|  

 cÖwµqvRvZ grm¨ I grm¨c‡Y¨র gvb wbqš¿‡Y D×z×KiY Kvh©µg MÖnY Ges AvBb/wewai ev Í̄evqb Kiv|  

 তনরোপি মৎস্য উৎপোিননর লনেয উিম মৎস্য চোে পিতি বোস্তবোয়নন সিোয়িো করো। 

 মৎস্য চোনের মোধ্যনম তনরোপি মোছ ও তচংতি উৎপোতিি িনচ্ছ তকনো িো েোচোইনয়র লনেয NRCP বোস্তবোয়ন করো।   

 মৎস্য  ও মৎস্যপে অধ্যোনিশ/তবতিমোলো বোস্তবোয়ন করো।  

 মোছ ও তচংতিনি অপিব্য পুশ যরোিকনল্প অতিেোন পতরচোলনো করো।  

 মৎস্য ও মৎস্যপে রপ্তোতননি ূমতমকো রোবোর কোরনে জোিীয় মৎস্য সপ্তোনির পুরেোর প্রিোননর মননোনয়ননর জন্য সিোয়িো করো। 

 মধ্যতময়াদী বাতজট প্রিয়ন, আয় ব্যয় তনধ থারি (মূল বাতজট ও েিংতশাতধি বাতজট)। 

 েকল সকাতির বরাদ্দ পত্র তিতর করা এবিং েিংতিি বরাদ্দ পত্র েমূহ মাঠ প থায় ও ICT শাখায় সপ্ররি তনতিি করা। 

   প্রতি মাতে আতয়র তরতপাট থ মাঠ প থায় সথতক েিংগ্রহ করি একীভুি কতর মন্ত্রিালতয় সপ্ররি তনতিি করা। 

 বাতজট ব্যবস্থাপনা কতমটির েিংতিি তবতভন্ন িথ্য উপািগুতলা েিংগ্রহ কতর মহাপতরচালক, মৎস্য ও প্রাতিেম্পদ মন্ত্রিালয় ও 

অথ থ মন্ত্রিালতয় উপস্থাপন করা। 

 সকাি তভতিক সকাতির বরাদ্দ কিথন ও িা সরতজিাতর েিংরেি করা। 

 মাঠ প থাতয়র চাতহদােমূহ েিংরেিপূব থক বরাদ্দপতত্রর োতথ েমন্বয় োধন। 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 তবতভন্ন শাখা হতি িথ্য েিংগ্রতহর সপ্রতেতি বাতজতটর বি থনামূলক অিংশ প্রস্তুি করা। 

 পতরকল্পনা শাখা ও অন্যান্য শাখার েতে েমন্বয় কতর kpi তনধ থারি করা। 

 উপ পতরচালক (মৎস্যচাে) মতহাদতয়র োতথ েমন্বয় কতর work plan সমািাতবক খামার/হযাচাতর/বাঁওি ও অন্যান্য তকছু 

দপ্ততর বরাদ্দ প্রদাতনর সেতত্র েমন্বয় করা।  

 মৎস্য ও মৎস্যজাি দ্রব্য  ও তবতশে ব্যয়  বরাতদ্দর সেতত্র জলমহল শাখার োতথ েমন্বয় করা এবিং মাননীয় মন্ত্রী মতহাদয় ও 

স্থানীয় েিংেদ েদস্যতদর সুপাতরশেমূহ (তিও সলটার) েিংরেি কতর উপস্থাপন করা। 

 প্রতশেি শাখার চাতহদা েমন্বয় কতর  প্রতশেি ও সেতমনার, কনফাতরে খাতি বরাদ্দ প্রদান করা। 

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

 মন্ত্রিালয় কর্তথক চাতহি তবতভন্ন প্রতিতবদন সপ্ররি করা। 

 মাননীয় অথ থ মন্ত্রী কর্তথক প্রদি বাতজট বক্তৃিার মৎস্য েম্পদ েিংিান্ত গুরুত্বপূি থ তবেয়াবলীর অগ্র তি েম্পতকথ তত্রমাতেক 

প্রতিতবদন সপ্ররি করা। 

 সপৌরকর/ভূতমকর/তটতলতফান/তবদুযৎ খাতি মন্ত্রিালয় কর্তথক তনতদ থশনা সমািাতবক মাঠ  প থাতয় বতকয়া তবলেমূতহর চাতহদা 

েিংগ্রহ কতর বরাদ্দ প্রদান তনতিি কতর মন্ত্রিালতয় িথ্য প্রদান করা। 

 তবতশে আপাতরশন  ও জাটকা েিংরেি েপ্তাহ উপলতে মন্ত্রনালয় হতি প্রদি বরাতদ্দর েমন্বয় োধন করা। 

 জািীয় মৎস্য েপ্তাহ উদ াপন (অনুষ্ঠান/উৎেবাতদ) খাতি বরাদ্দ প্রদাতনর সেতত্র েিংতিি কতমটির েতে েমন্বয় োধন কতর 

কাজ করা।  

 গৃহ তনম থাি অতগ্রম, সমাটর োইতকল, সমাটর কার ও কতম্পউটার অতগ্রম খাতি বরাদ্দ প্রদান করা।  

  

 

 

 

 

 

৩) আপোর কায়ে আমায়দর প্রতযার্া 

ক্রধমক প্রধতশ্রুত/কাধিত সসবা প্রাধপ্তর লয়ক্ষয করণীে 

১ স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জমা প্রদাে 

২ মৎস্যচায়রর পরামর্ শ প্রদােকায়ল ুকুরয়রর আেতে, গভীরতা ইতযাধদ স্পরয়কশ সিকক ত্য  প্রদাে 

৩ সাক্ষায়তর জন্য ধেি শাধরত সময়ের পূয়ব শই উপধস্থত থাকা 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৪ যথাযথ প্রধক্রোে প্রয়োজেীে ধফস পধরয়র্াি করা 
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৪) অধভয়যাগ প্রধতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

সসবা প্রাধপ্তয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশার সয়ে সযাগায়যাগ করুে। তার কাে সথয়ক সমািাে পাওো ো সগয়ল ধেয়নাক্ত 

পদ্ধধতয়ত সযাগায়যাগ কয়র আপোর সমস্যা অবধহত করুে। 

ক্রধমক 
কখে সযাগায়যাগ 

করয়বে 

কার সয়ে 

সযাগায়যাগ করয়বে 
সযাগায়যায়গর িককাো 

ধেষ্পধত্তর 

সমেসীমা 

১ 

দাধেত্বপ্রাপ্ত কম শকতশা 

সমািাে ধদয়ত ো 

পারয়ল 

উপপতরচালক 

(প্রশােন) 

 

 

জনাব রমজান আলী 

উপপতরচালক (প্রশােন) 

ইয়মইল:ddadmin@fisheries.gov.bd 

সমাবাইল: ০১৭১৫১১৮৮২৮ 

সফান:  

ওয়েব: www.fisheries.gov.bd 

   ধতে মাস 

২ 

অধভয়যাগ ধেষ্পধত্ত 

কম শকতশা ধেধদ শষ্ট 

সময়ে সমািাে 

ধদয়ত ো পারয়ল 

আধপল কম শকতশা 
মন্ত্রণালে কর্তশক ধেি শাধরত কম শকতশা 

ওয়েব: www.mofl.gov.bd 
এক মাস 

৩ 

আধপল কম শকতশা 

ধেধদ শষ্ট সময়ে 

সমািাে ধদয়ত ো 

পারয়ল 

মধন্ত্রপধররদ 

ধবভায়গর 

অধভয়যাগ 

ব্যবস্থাপো সসল 

অধভয়যাগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ োং সগইে, বাাংলায়দর্ সধচবালে, ঢাকা 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

ধতে মাস 

 


