
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপপররচালদকর কার্ যালয় 

মৎস্য পররেশ যন ও মান রনয়ন্ত্রণ  

মৎস্য অরিেপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।  

fiqcdhaka.fisheries.gov.bd 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি(Citizen’s Charter) 

 

১. তিশন (Vision) ও তিশন (Mission) 

 
তিশন: িৎস্যজাি উৎে হতি প্রাতিজ পুতির চাতহদা পূরি, দাতরদ্র তবতিাচন ও রপ্তাতন আয় বৃতি। 

 

তিশন: সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার িাধ্যতিিৎস্য ও তচিংতিেহ অন্যান্য জলজেম্পতদর স্থাতয়ত্বশীল উৎপাদন বৃতি কতর সদতশর পুতি চাতহদা পূরি ও রপ্তাতন আয় বৃতি এবিং দাতরদ্র িৎস্যজীবী ও িৎস্য চাতি িথা 

 বািংলাতদতশর আথ থ োিাতজক সেতে কাতিি উন্নয়ন োধন। 

 

২. প্রতিশ্রুতি সেবােমূহ 

 

২.১) নাগতরক সেবা 

 

ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় কাগজপে এবিং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবিং পতরতশাধ পিতি সেবা 

প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1. মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, 

প্যাক্রকিং সেন্টার, মৎস্য 

রপ্তাক্রনকারক, ক্রিপ া, আড়ত, 

অবতরণ সকন্দ্র, োক্রভ িে 

সেন্টার, ক্রিমাগার, বাক্রয়িং 

এপেন্ট, মৎস্য খামার, 

েরবরািকারী ও বরফকল এর 

লাইপেন্স প্রদান/নবায়ন। 

কলাি ০৪ এ 

উতেতিিিথ্যাতদেহ 

আতবদতনর সপ্রতেতি 

পেজারী। 

প্রতয়াজনীয় কাগজপে : 

• আতবদন পে ( রি-গ) 

এ আইতকউতে তবতধিালা-1997 

• সেড লাইতেতের হালনাগাদ 

 ত াকতপ । 

• ই-আর-তে এর হালনাগাদ 

 ত াকতপ। 

• েত্ত্বাতধকারীর জািীয় পতরচয় 
পতের  ত াকতপ। 

• প্যাতকিং সেন্টার িািা হতল িািার 
চুতিনািার মূল কতপ। 

• মূল লাইতেে 

* মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পররেশ যন ও মান 

রনয়ন্ত্রণ) রবরিমালা ১৯৯৭, সাংদশারিত ২০০৮, 

২০১৪, ২০১৭ অনুর্ায়ী রনি যাররত রি পররদশাি। 

* আতবদন ত /লাইতেে ত / নবায়ন ত / তবলম্ব 

ত /েিংতশাধন ত  (তকাড নম্বর-1-4431-

0000-1854) সোনালী ব্যািংতকর সে সকান 

শািায় জিা প্রদান। 

* 15% িযা  (তকাড নম্বর: 1-1133-0010-

0311) সোনালী ব্যািংতকর সে সকান শািায় 

জিা প্রদান। 

 

৩০ 

কি থতদবে 

সিতরনা পারিীন 

ইেতপক্টর 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:0171৮-২৮১৮৮২ 

ই-সিইল:marina.parveen@yahoo.com 

কে নিং- ১১০৬ 

ওতয়বোই  প্রদশ থতনর জন্য 

সেতেম্বর, ২০২২ 



ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় কাগজপে এবিং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবিং পতরতশাধ পিতি সেবা 

প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

• নন-প্যাকার রপ্তাতনকানক হতল 
প্যাতকিং সেন্টার/কারিানার োতথ 

গঠিি 300/- (তিনশি)  াকার 

িযাতম্প চুতিনািার মূল কতপ। 

প্রাতপ্তস্থান : 

উ  ক্ররচালপকর কার্ িালয়, 

মৎস্য  ক্ররদ িশন ও মানক্রনয়ন্ত্রণ, 

মৎস্য অক্রিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, 

ঢাকা। 

fiqcdhaka.fisheries.gov.bd 

 
 

2. আতবদতনর সপ্রতেতি িৎস্য ও 

িৎস্য পতের স্বাস্থযকরত্ব 

েনদ প্রদান 

কলাি ০৪ এ 

উতেতিি িথ্যাতদেহ 

আতবদতনর সপ্রতেতি 

েনদ প্রদান। 

প্রতয়াজনীয় কাগজপে : 

* আতবদন পে ( রি-ক) 

এ আইতকউতে তবতধিালা-1997 

* ইনিতয়জ 

* কন াক্ট 

* প্যাতকিংতলস্ট 

*হযাোপ ও োতেতবতলটি ডকুতিন্টে 

* অনুজীব ও রাোয়তনক পরীোর 

তরতপা থ 

* পতরদশ থন প্রতিতবদন 

প্রাতপ্তস্থান : 

উ  ক্ররচালপকর কার্ িালয়, 

মৎস্য  ক্ররদ িশন ও মানক্রনয়ন্ত্রণ, 

মৎস্য অক্রিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, 

ঢাকা। 

fiqcdhaka.fisheries.gov.bd 

* মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পররেশ যন ও মান 

রনয়ন্ত্রণ) রবরিমালা ১৯৯৭, সাংদশারিত ২০০৮, 

২০১৪, ২০১৭ অনুর্ায়ী রনি যাররত রি পররদশাি। 

 

* আতবদন ত /েনদ ত / েিংতশাধন ত  (তকাড 

নম্বর-1-4431-0000-2071) সোনালী 

ব্যািংতকর সে সকান শািায় জিা প্রদান। 

* 15% িযা  (তকাড নম্বর: 1-1133-0010-

0311) সোনালী ব্যািংতকর সে সকান শািায় 

জিা প্রদান। 

 

1০ 

কি থতদবে 

সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান: ০২-223352153 

সিাবাইল:01711-199014 

ইতিইল: sujit_llac24@yahoo.com 

কে নিং- ১১০7 

3. 
প্রচক্রলত মৎস্য িযান্ডক্রলিং, 

প্রপেক্রেিং ও বাোরোতকরণ 

 দ্ধক্রতর মান উন্নয়পনর লপযয 

এবিং মৎস্যোত  পের 

গুণগতমান রযাপথ ি প্রপয়ােনীয় 

 রামশ ি প্রদান। 

1. ব্যতিগি 
সোগাতোগ 

2. সিাবাইল 

৩. ই-তিইল 

প্রতোজয নয় তবনামূতল্য 01 ক্রদন সিাোঃ তিজানুর রহিান 

তেতনয়র েহকাতর পতরচালক 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল: 01712-365092 

ইতিইল:migan1976@gmail.com 

কে নিং– ১১০৫ 

mailto:migan1976@gmail.com


ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় কাগজপে এবিং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবিং পতরতশাধ পিতি সেবা 

প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

4. স্বাস্থ্যেম্মত মৎস্য ও 

মৎস্যোত  ে উৎ াদপনর 

ক্রনক্রমত্ত িযাো  (HACCP) 

বাস্তবায়পন কাক্ররগক্রর েিায়তা 

প্রদান। 

১. ব্যতিগি 

সোগাতোগ 

1. সিাবাইল 

৩. ই-তিইল 

প্রতোজয নয় তবনামূতল্য 0২ ক্রদন সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01711-199014 

ইতিইল: sujit_llac24@yahoo.com 

কে নিং- ১১০7 

5. ভযাল্যয সচইপনর ক্রবক্রভন্ন  র্ িাপয় 

মৎস্য ও মৎস্যোত  পের 

মান উন্নয়পনর েন্য ক্রবক্রভন্ন 

 রামশ ি প্রদান ও সেক্রেক্রবক্রলটি 

বাস্তবায়ন। 

১. ব্যতিগি 

সোগাতোগ 

২. সিাবাইল 

৩. ই-তিইল 

প্রতোজয নয় তবনামূতল্য 01 

কম িক্রদবে 

সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল:  sujit_llac24@yahoo.com  

কে নিং- ১১০7 

6. মৎস্য প্রক্রিয়াোতকরণ 

কারখানা, মৎস্য 

েরবিারকারী, মৎস্য  ে 

রপ্তানীকারক ইতযাক্রদ স্থ্া নার 

মানক্রনয়ন্ত্রণ কার্ িিম ও উন্নয়ন 

অব্যিত রাখার লপযয 

আইন/ক্রবক্রি বাস্তবায়ন করা। 

১. ব্যতিগি 

সোগাতোগ 

২. সিাবাইল 

৩. ই-তিইল 

প্রতোজয নয় তবনামূতল্য 01 

কম িক্রদবে 

প্লাবন েরকার 

িৎস্য পতরদশ থন ও িান তনয়ন্ত্রি 

কি থকিথা 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল:plabon.sarkerbau@gmail.com 

কে নিং- ১১০5 

7. রপ্তাক্রনর লপযয েিংগৃক্রিত 

নমুনা মানক্রনয়ন্ত্রণ ল্যাবপরটক্রর, 

মৎস্য 

অক্রিদপ্তর,ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাপম 

 রীযপণর েন্য প্রপয়ােনীয় 

 দপয  গ্রিন। 

আতবদন পে 

ইতিইল 

• স্বাস্থ্যকরত্ব েনপদর প্রাক্রপ্তর লপযয 
 ে  ক্ররদশ িন, নমুনা েিংগ্রি ও 

 রীযপণরআতবদন পে 

 

* মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পররেশ যন ও মান 

রনয়ন্ত্রণ) রবরিমালা ১৯৯৭, সাংদশারিত ২০০৮, 

২০১৪, ২০১৭ অনুর্ায়ী রনি যাররত রি পররদশাি। 

 

* সপ-অড থার/তডিান্ড ড্রা   েরকারী/প্রাইতি  

ব্যািংতকর সে সকান শািায় জিা প্রদান। 

* 15% িযা  (তকাড নম্বর: 1-1133-0010-

0311) সোনালী ব্যািংতকর সে সকান শািায় 

জিা প্রদান। 

15 

কম িক্রদবে 

প্লাবন েরকার 

িৎস্য পতরদশ থন ও িান তনয়ন্ত্রি 

কি থকিথা 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল:plabon.sarkerbau@gmail.com 

কে নিং- ১১০5 

8. গুি অযাপকায়াকালচার 

প্রযাকটিে এর উন্নয়ন এবিং 

মৎস্য আিরণ  রবতী যক্রতর 

১. ব্যতিগি 

সোগাতোগ 

২. সিাবাইল 

1. িাঠ পতরদশ থন 

2. েিা আহবান 

3. প্রতশেি 

তবনামূতল্য 01 

কম িক্রদবে 

সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান:০২-223352153 

mailto:%20sujit_llac24@yahoo.com
mailto:shabbirabm@gmail.com
mailto:shabbirabm@gmail.com


ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় কাগজপে এবিং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবিং পতরতশাধ পিতি সেবা 

প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 ক্ররমাণ কমাপনার লপযয 

প্রপয়ােনীয়  রামশ ি প্রদান। 

৩. ই-তিইল সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল: sujit_llac24@yahoo.com 

কে নিং- ১১০7 

9. রপ্তাক্রনকারক ও ক্রবক্রভন্ন 

সেকপিাল্ডারপদর মপে 

কাপের েমন্বয় োিন। 

১. ব্যতিগি 

সোগাতোগ 

২. সিাবাইল 

৩. ই-তিইল 

প্রতোজয নয় তবনামূতল্য 01 

কম িক্রদবে 

সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল: sujit_llac24@yahoo.com 

কে নিং- ১১০7 

  



 
২.2) প্রাতিষ্ঠাতনক সেবা 

 

ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে এবিং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবিং পতরতশাধ পিতি সেবা 

প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1. অে দপ্ততরর তবতিন্ন কাে থক্রতির অগ্রগতির 

প্রতিতবদন 

পে সোগাতোগ 

ইতিইল 

প্রস্তুিকৃি 

প্রতিতবদন 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 03 

কি থতদবে 

সিতরনা পারিীন 

ইেতপক্টর 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:0171৮-২৮১৮৮২ 

ই-তিইল :marina.parveen@yahoo.com 

কে নিং- ১১০৬ 

2. বাতনতজযক অতড  অতধদপ্তর হতি তবতিন্ন 

েিতয়র তনরীো প্রতিতবদতন উথ্থাতপি অতড  

আপতি তনষ্পতিকরতির ব্যবস্থা 

পে সোগাতোগ 

ইতিইল 

আগি পে 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 07 

কি থতদবে 

িাতনয়া নূর 

ইেতপক্টর 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01722-483698 

ই-তিইল : tanianoornira29@gmail.com 

কে নিং -১১10 

3. অতনষ্পন্ন অতড  আপতি তনষ্পতির লতেয 

তবতিন্ন অতড  আপতির ব্রডশী  জবাব ও 

তিপেীয়/তেপেীয় েিা আহবাতনর উতযাগ 

গ্রহতন জবাব িৎস্য অতধদপ্ততর সপ্ররি  

পে সোগাতোগ 

ইতিইল 

আগি পে 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 10 

কি থতদবে 

প্লাবন েরকার 

িৎস্য পতরদশ থন ও িান তনয়ন্ত্রি কি থকিথা 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল:plabon.sarkerbau@gmail.com 

কে নিং - ১১০5 

4. েরকারী তনতদ থশনার আতলাতক েিংগৃতহি নমুনা 

মানক্রনয়ন্ত্রণ ল্যাবপরটক্রর এবিং অন্যান্য 

অনুপমাক্রদত ল্যাবপরটক্ররপত  রীযপণর েন্য 

প্রপয়ােনীয়  দপয  গ্রিন। 

অনুপমাক্রদত প্লযান নমুনা সপ্ররপণর 

ক্রচঠি 

 রীযণ ক্রফ 

বাবদ স -অি িার 

ও ভযাট প্রতযয়ন  

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পররেশ যন ও মান 

রনয়ন্ত্রণ) রবরিমালা ১৯৯৭, সাংদশারিত 

২০০৮, ২০১৪, ২০১৭ অনুর্ায়ী রনি যাররত 

রি পররদশাি। 

07 

কি থতদবে 

প্লাবন েরকার 

িৎস্য পতরদশ থন ও িান তনয়ন্ত্রি কি থকিথা 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল:plabon.sarkerbau@gmail.com 

কে নিং - ১১০5 

5. অক্রভর্ান/পমাবাইল সকাট ি  ক্ররচালনা অ দ্রব্য পুশ ও মৎস্যোত 

 পের সভোল ক্রনরেপণ 

পুক্রলশ/র যাব/প্রশােন/পেলা 

মৎস্য দপ্তর, 

ঢাকা/ক্রনরা দ খাদ্য 

প্রক্রতপবদন 

মৎস্য ও মৎস্য 

পণ্য (পররেশ যন ও 

মান রনয়ন্ত্রণ) 

আইন/রবরিমালা 

েক্ররমানার মূল্য এবিং দন্ড  ক্ররপশাি 

কলাম 04 অনুোপর 

01 

কি থতদবে 

সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

mailto:tanianoornira29@gmail.com
mailto:shabbirabm@gmail.com
mailto:shabbirabm@gmail.com


ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় 

কাগজপে এবিং 

প্রাতপ্তস্থান 

সেবামূল্য এবিং পতরতশাধ পিতি সেবা 

প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কর্তি য েিপর্াপগ সর্ৌথ 

অক্রভর্ান 

ক্রনরা দ খাদ্য 

আইন/ক্রবক্রিমালা 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

ইতিইল: sujit_llac24@yahoo.com 

কে নিং - ১১০7 

6. EU/USFDA/China/Rassia এর 

অিংশগ্রিপণ েিংঘটিত অক্রিট 

অতড  েথােথ িাতব 

বাস্তবায়তনর ব্যবস্থা গ্রহন 

সপ্রতরি পে 

ভ্রমন সূচী 

আমদানীকারক 

সদপশরRules 

& 

Regulation 

ক্রবনামূল্য 15 

কি থতদবে 

সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল: sujit_llac24@yahoo.com 

কে -1107 

 
 

  



২.৩) অিযন্তরীি সেবা 

 

ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় কাগজপে এবিং প্রাতপ্তস্থান সেবামূল্য এবিং 

পতরতশাধ পিতি 

সেবা প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. কি থকিথা-কি থচারীতদর তেতলকশন 

সগ্রড/ াইিতেল প্রদাতনর 

প্রতয়াজনীয় উতযাগ 

প্রাপ্ত আতবদনপে 

পে সোগাতোগ 

• আতবদন পে  

• তনতয়াগপে 

• েিংতিি তজও 

• প্রথি উচ্চির সগ্রড প্রাতপ্তর আতদশ 

(প্রতোজয সেতে) 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 07 কি থতদবে িাতনয়া নূর 

ইেতপক্টর 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01722-483698 

ই-তিইল : tanianoornira29@gmail.com 

কে নিং -১১10 

2. বরাদ্দকৃি বাতজ  অনুতিাতদি ক্রয় 

পতরকল্পনা অনুোয়ী 

বরাদ্দকৃি বাতজ  

ব্যয় 

বরাদ্দপে 

িরতচর তববরিী 

প্রাতপ্তস্থান : 

অে দপ্ততরর কযাশ শািা 

তবনামূল্য 15 কি থতদবে িাতনয়া নূর 

ইেতপক্টর 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01722-483698 

ই-তিইল : tanianoornira29@gmail.com 

কে নিং -১১10 

3. তবিয়তিতিক প্রতশেি আতয়াজন প্রতশেন কাে থক্রি 

বাস্তবায়ন ও 

েিন্বয়করি 

অত ে আতদশ 

অনুতিাতদি বাতজ  তবিাজন 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 30 কি থতদবে সিাোঃ তিজানুর রহিান 

তেতনয়র েহকাতর পতরচালক 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল: 01712-365092 

ইতিইল:migan1976@gmail.com 

কে নিং - ১১০৫ 

4. কি থকিথা-কি থচারীগতির 

ননতিতিক/অতজথি/শ্রাতন্ততবতনাদন 

ছুটি 

আতবদন পে  

ইতিইল 

আতবদন পে  

অন্যান্য িথ্য-উপাি 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 07 কি থতদবে প্লাবন েরকার 

িৎস্য পতরদশ থন ও িান তনয়ন্ত্রি কি থকিথা 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল:plabon.sarkerbau@gmail.com 

কে নিং - ১১০5 

5. কি থকিথা-কি থচারীগতির 

লাম্পগ্রযান্ট, তপ.আর.এল ও 

সপনশন িঞ্জুরীর ব্যবস্থা 

আতবদন পে  

ইতিইল 

আতবদন পে  

এলতপতে ও না-দাবী 

জন্মেনদ/এে.এে.তে েনদ 

তপ.আর.এল আতদশ 

তবনামূল্য 10 কি থতদবে সিাোঃ তিজানুর রহিান 

তেতনয়র েহকাতর পতরচালক 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল: 01712-365092 

mailto:tanianoornira29@gmail.com
mailto:tania_nira@yahoo.com
mailto:migan1976@gmail.com
mailto:shabbirabm@gmail.com


ক্র. 

নিং 

সেবার নাি সেবা প্রদান পিতি প্রতয়াজনীয় কাগজপে এবিং প্রাতপ্তস্থান সেবামূল্য এবিং 

পতরতশাধ পিতি 

সেবা প্রদাতনর 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা 

(নাি, পদতব, স ান ও ইতিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

েথােথিাতব পূরিকৃি সপনশন  রি 

উিরাতধকার েনদ 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

ইতিইল: migan1976@gmail.com 

কে নিং - ১১০৫ 

6. কি থকিথা-কি থচারীগতির তজতপএ  

অগ্রীি উতিালতনর িঞ্জুরী 

আতবদন পে  

ইতিইল 

আতবদন পে  

অনুতিাতদি তজতপএ  তিপ 

তবনামূল্য 30 কি থতদবে সিাোঃ তিজানুর রহিান 

তেতনয়র েহকাতর পতরচালক 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল: 01712-365092 

ইতিইল: migan1976@gmail.com 

কে নিং - ১১০৫ 

7. কি থকিথা-কি থচারীতদর বাো 

বরাতদ্দর আতবদতনর প্রতয়াজনীয় 

উতযাগ 

প্রাপ্ত আতবদনপে 

পে সোগাতোগ 

ইতিইল 

• আতবদন পে  

• পূরিকৃি বাো বরাতদ্দর  রি 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 03 কি থতদবে সুতজি কুিার চা ার্জ্জী 

সজলা িৎস্য কি থকিথা (তরজাি থ) 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল: sujit_llac24@yahoo.com 

কে নিং - ১১০7 

8. কি থকিথা-কি থচারীতদর গৃহ তনি থাি, 

সিা র োইতকল, সিা র কার, বাই 

োইতকল, কতম্পউ ার অগ্রীি িঞ্জুর 

আতবদন 

প্রাপ্ত আতবদনপে 

পে সোগাতোগ 

ইতিইল 

• আতবদন পে  

• পূরিকৃি তনধ থাতরি  রি 

প্রাতপ্তস্থান : 

েিংতিি নতথ 

তবনামূল্য 03 কি থতদবে প্লাবন েরকার 

িৎস্য পতরদশ থন ও িান তনয়ন্ত্রি কি থকিথা 

স ান:০২-223352153 

সিাবাইল:01917283665 

ইতিইল: plabon.sarkerbau@gmail.com 

কে নিং - ১১০5 

 

 

mailto:migan1976@gmail.com
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3) আপনার (তেবা গ্রহীিার) কাতে আিাতদর (তেবা প্রদানকারীর) প্রিযাশা 

 

ক্রতিক নিং প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতপ্তর লতেয করিীয় 

1.  স্বয়িংেম্পূি থ আতবদন জিা প্রদান; 

2.  েথােথ প্রতক্রয়ায় প্রতয়াজনীয় ত ে পতরতশাধ করা; 

3.  প্রতোজয সেতে সিাবাইল সিতেজ/ই-তিইতলর তনতদ থশনা অনুেরি করা; 

4.  োোতির জন্য ধাে থ িাতরতি তনধ থাতরি েিতয়র পূতব থই উপতস্থি থাকা; 

5.  অনাবশ্যক স ান/িদতবর না করা 

 

৪) অতিতোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 

সেবা প্রাতপ্ততি অেন্তুি হতল দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথার েতে সোগাতোগ করুন। িার কাে সথতক েিাধান পাওয়া না সগতল তনতনাি পিতিতি সোগাতোগ কতর আপনার েিস্যা অবতহি করুন। 

 

ক্রতিক নিং কিন সোগাতোগ করতবন কার েতে সোগাতোগ করতবন সোগাতোতগর ঠিকানা তনষ্পতির েিয়েীিা 

1.  দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি থকিথা েিাধান তদতি 

ব্যথ থ হতল 

অতিতোগ তনষ্পতি কি থকিথা (অতনক) 

উপপতরচালক, অে দপ্তর 

উপপতরচালক 

স ান নম্বর : ০২-223352153 

ইপমইল: ddfiqc@fisheries.gov.bd 

30 কি থতদবে 

2.  অতিতোগ তনষ্পতি কি থকিথা তনতদ থি 

েিতয় েিাধান তদতি ব্যথ থ হতল 

আতপল কি থকিথা 

প্রিান ববজ্ঞাক্রনক কম িকতিা 

 

সমািাম্মদ িাক্রববুর রিমান 

প্রিান ববজ্ঞাক্রনক কম িকতিা 

মৎস্য  ক্ররদশ িন ও মানক্রনয়ন্ত্রণ 

মৎস্য অক্রিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা। 

স ান নম্বর : 02-223389943 

ইপমইল: psofiqc@fisheries.gov .bd 

 

20 কি থতদবে 

3.  আতপল কি থকিথা তনতদ থি েিতয় 

েিাধান তদতি ব্যথ থ হতল 

িহাপতরচালক 

মৎস্য অক্রিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা। 

ি: িাহবুবুল হক 

িহাপতরচালক  

িৎস্য অতধদপ্তর, বািংলাতদশ। 

স ান নম্বর : 02-223382861 

ইপমইল: dg@fisheries.gov.bd 

 

 

60 কি থতদবে 



 

 


