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সেিা প্রদান প্রবিশ্রুবি (Citizen’s Charter) 
যে যকোন প্রতিষ্ঠোননর সোমতিক কোে যোতিনি গতিশীলিো, স্বচ্ছিো এবং জবোবতিতিিো তনতিিকরনের অন্যিম পূব যশিয একটি তসটিনজন চোর্ যোর। সুতনতি যষ্ট এবং সুস্পষ্ট তসটিনজন চোর্ যোনরর মোধ্যনম দ্রুি ও কোে যকর যসবো প্রিোন সিজির িয়। 

প্রোতিষ্ঠোতনক উন্নয়ননর একটি অন্যিম পূব যশিয যসবো িিীিোর সন্তুতষ্ট। িাঁনির মূল্যবোন মিোমি/সুপোতরনশর তিতিনি যসবো প্রিোন প্রতিয়ো যুনগোপনেোতগকরে সিজির িয়। যিনশর জনগনের অর্ যননতিক ও সোমোতজক উন্নয়ননর লনযে তবিোগীয় 

মৎস্য অতিিপ্তর এর েোবিীয় কোে যিনম, ির্ো (Clint) িোিক যসবোর মোন আরও 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 বচংবিেহ অন্যান্য জলজ েম্পকদি স্থাবয়ত্বশীল উৎপাদন বৃবি েকি সদকশি পুবি চাবহদা পূিি ও িপ্তাবন আয় বৃবি এিং অভীষ্ঠ জনকগাষ্ঠীি অংশগ্রহকি উম্মুক্ত জলাশকয়ি সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনাি মাধ্যকম এ সেত্র হকি প্রাপ্ত 

সুফকলি মাধ্যকম দবিদ্র মৎস্যজীিী ও মৎস্যচাবে িথা িাংলাকদকশি আথ থ-োমাবজে সেকত্র োবিি উন্নয়ন োিন। 

 

২. প্রভতশ্রুত সসবাসমূহ 

 

২.১) োগভরক সসবা 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

 

 

 

উন্নি পিবিকি মাছ ও বচংবি চাে এিং 

অন্যান্য জলজ েম্পদ ব্যিস্থাপনা বিেয়ে 

লাগেই প্রযুবক্ত েম্পেীি পিামশ থ প্রদান 

০১ বদন 

 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

• মৎস্য চাে বিেয়ে 

অযাপে 

 

অত্র দির বিনামূকল্য সমাোঃ মনজুরুল ইেলাম 

েহোিী পবিচালে 

ইয়িইল: 

adrangpur2018@gmail.com 

সমািাইল নং- ০১৭৬৯৪৫৯৭৪২ 

সফাে: 02589961951 

সমাোঃ মবনরুল ইেলাম 

উপপবিচালে 

ইয়িইল: 

ddrangpur@fisheries.gov.bd 

সমািাইল নং- ০১৭৬৯৪৫৯৭৪0  

সফাে: 0258996২৭৩৬ 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 
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২. মৎস্যচাে বিেয়ে পুস্তে, পুবস্তো, খামাি 

পবিচালনাি জন্য প্রবশেি োমবগ্র, ম্যানুকয়ল, 

িাবে থে প্রবিকিদন ইিযাবদ প্রিয়ন ও বিিিি; 

০১ বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

 

অত্র দির বিনামূকল্য  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. মৎস্যখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্যখাদ্য 

বিবিমালা, ২০১১ িাস্তিায়কন েহায়িা প্রদান 

০৭ বদন 

 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

সাংভিষ্ট 

সজলা/উপয়জলা 

দির 

অত্র দির (িাধ্যি) 

বিনামূকল্য 

৪. মৎস্য হযাচাবি আইন, ২০১০ ও মৎস্য 

হযাচাবি বিবিমালা, ২০১১ িাস্তিায়কন 

েহায়িা প্রদান 

০৭ বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

সাংভিষ্ট 

সজলা/উপয়জলা 

দির 

অত্র দির (িাধ্যি) 

 

বিনামূকল্য 

5. তচংতি সংিোন্ত িথ্য প্রিোন ০১ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

• পত্র যেোগোনেোগ 

• ইন্টািকনে 

 

অত্র দির বিনামূকল্য 

6. তচংতি উৎপোিন বৃতির তনতমি ববজ্ঞোতনক 

পিতিনি তচংতি চোনে সিোয়িো প্রিোন 

০১ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

• পত্রনেোগোনেোগ 

•  ইন্টোরননর্ 

 

সাংভিষ্ট 

সজলা/উপয়জলা 

দির 

অত্র দির (িাধ্যি) 

 

বিনামূকল্য 

7. তচংতি বোজোরজোি/রফিোতনর পূনব য প্রোর্তমক 

পতরচে যোর তনতমি তচংতি অবিরে যকন্দ্র ও 

সোতি যস যসন্টোর ব্যবিোনর সিোয়িো 

০৩ বদন 

 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. বপবেআি ল্যি প্রবিষ্ঠা ও বচংবি আমদাবনি 

মাধ্যকম চাবে ের্তথে ভাইিােমুক্ত 

বপএল/কপানা মজুদ বনবিিেিকি েহায়িা 

০৭ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

 

িৎস্য অভিদির, 

বাাংলায়দর্ 

অত্র দির (িাধ্যি) 

বিনামূকল্য 

9. স্বাস্থযেম্মি ও মানেম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্য 

পণ্য প্রবিয়ােিকি HACCP িাস্তিায়কন 

োবিগবি েহায়িা প্রদান  

০১ বদন 

 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

 

সাংভিষ্ট 

সজলা/উপয়জলা 

দির 

অত্র দির (িাধ্যি) 

 

বিনামূকল্য 

১0. মৎস্য প্রবিয়াজািেিিেহ অন্যান্য 

প্রবিষ্ঠাকনি োয থিম পবিদশ থন, মূল্যায়ন এিং 

লাইকেন্স নিায়ন/প্রদান 

৬০ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

 

সাংভিষ্ট 

সজলা/উপয়জলা 

দির 

অত্র দির (িাধ্যি) 

 

বিবি সমািাকিে 

চালান ও সপ 

অর্ থাি 

১1. রপ্তোনীবিে ও আমিোনীকৃি মৎস্য ও 

মৎস্যপনের নমুনো পরীযে; RMP ও 

NRCP এর নমুনো এবং মৎস্য খোদ্য এর 

নমুনো পরীযে  

১৫ বদন 

 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

 

িৎস্য অভিদির, 

বাাংলায়দর্ 

অত্র দির (িাধ্যি) 

বিবি সমািাকিে 

চালান ও সপ 

অর্ থাি 

12. বিবভন্ন প্রজাবিি সপানা/মাছ আমদানীি 

অনাপবি পত্র  

০৭ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

 

িৎস্য অভিদির, 

বাাংলায়দর্ 

অত্র দির (িাধ্যি) 

বিনামূকল্য 

 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

২.২) প্রাবিষ্ঠাবনে সেিা  

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

 

 

জািীয় মৎস্য পুিস্কাি েংিান্ত োয থিম 

পবিচালনা  

৩০ বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির বিনামূকল্য সমাোঃ মনজুরুল ইেলাম 

েহোিী পবিচালে 

ইয়িইল: 

adrangpur2018@gmail.com 

সমািাইল নং- ০১৭৬৯৪৫৯৭৪২ 

সফাে: 02589961951 

 

 

সমাোঃ মবনরুল ইেলাম 

উপপবিচালে 

ইয়িইল: 

ddrangpur@fisheries.gov.bd 

সমািাইল নং- ০১৭৬৯৪৫৯৭৪0  

সফাে: 0258996২৭৩৬ 

 

 

 

২. জািীয় মৎস্য েপ্তাহ উদযাপন ও িৎেংবিি 

অন্যান্য োয থিম 

০৭ বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির বিনামূকল্য 

৩. েিোবি মৎস্যিীজ উৎপাদন খামাি ও 

িাঁওকিি িাৎেবিে েম থপবিেল্পনা প্রিয়ন 

৩০ বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির  বিনামূকল্য 

৪. জলমহাল, অভয়াশ্রম ও সপানা অিমুবক্তি 

োয থিম 

৩০ বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির বিনামূকল্য 

5. বোতেতজেক অতির্, তসতিল অতির্ ও 

ববনিতশক সোিোয্যপুষ্ট অতির্ অতিিপ্তর িনি 

তবতিন্ন সমনয়র তনরীযো প্রতিনবিনন উত্থোতপি 

অতির্ আপতি ও তনষ্পতির তিসোবভুতিকরে 

১৫ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

• পত্র যেোগোনেোগ 

• ইন্টািকনে 

 

অত্র দির বিনামূকল্য 

6. তবিোগীয় উপপতরচোলনকর আওিোিীন সমোপ্ত 

ও চলমোন প্রকল্প এবং সকল পে যোনয়র িপ্তর 

এর ব্রিশীর্ জবোব প্রতিয়োকরেপূব যক 

অতিিপ্তনর যপ্ররে 

৩০ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

• পত্রনেোগোনেোগ 

•  ইন্টোরননর্ 

অত্র দির বিনামূকল্য 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

7. তবিোগীয় উপপতরচোলনকর আওিোিীন অতির্ 

আপতি ও তনষ্পতির মোতসক, বত্রমোতসক, 

েোন্মোতসক ও বোতে যক প্রতিনবিন অতিিপ্তনর যপ্ররে   

০৭ বদন 

 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

8. িমপুতিভূি অতনষ্পন্ন সোিোরে. অতিম 

(SFI) ও খসিো (তিতপ) অনুনচ্ছনির অতির্ 

আপতি তনষ্পতির লনযে তি /তত্রপযীয় সিোর 

কোে যপত্র সংিিপূব যক কোে যিম িিে 

৩০ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

 

 

 

কম যকিযো/কম যচোরীগনের কতিউর্োর ও 

কতিউর্োর সোমতির কোতরগতর সিোয়িো, 

প্রতশযে ও রযেোনবযে 

০3 বদন 

 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির বিনামূকল্য সমাোঃ মনজুরুল ইেলাম 

েহোিী পবিচালে 

ইয়িইল: 

adrangpur2018@gmail.com 

সমািাইল নং- ০১৭৬৯৪৫৯৭৪২ 

সফাে: 02589961951 

 

 

সমাোঃ মবনরুল ইেলাম 

উপপবিচালে 

ইয়িইল: 

ddrangpur@fisheries.gov.bd 

সমািাইল নং- ০১৭৬৯৪৫৯৭৪0  

সফাে: 0258996২৭৩৬ 

 

 

 

২. WiFi রযেোনবযে ও সম্প্রসোরে ০7 বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির বিনামূকল্য 

৩. ওনয়বসোইনর্ িথ্য িোলনোগোিকরে ০1 বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির বিনামূকল্য 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪. কতিউর্োর তবেয়ক প্রতশযে ০5 বদন 

 

• ব্যবক্তগি সযাগাকযাগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

• ইন্টািকনে 

অত্র দির বিনামূকল্য 

৫. যপোনো অবমুতি প্রিোব তনরুপে তবেয়ক 

তবতিন্ন প্রতিনবিন, পুস্তক ইিেোতি প্রেয়ন ও 

তবিরে 

০7 বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

• পত্রনেোগোনেোগ 

•  ইন্টোরননর্ 

অত্র দির বিনামূকল্য 

৬. কম যকিযো/কম যচোরী তননয়োগ, বিতল, ছুটি, 

পনিোন্নতি, র্োইমনেল ও তসনলকশন যিি 

প্রিোননর ব্যবস্থো/সুপোতরশ করো 

০7 বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

৭. কম যকিযো/কম যচোরীগনের চোকতর তনয়তমিকরে 

ও স্থোয়ীকরনের ব্যবস্থো করো 

০৭ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

৮. কম যকিযো/কম যচোরীগনের ল্যোমিোন্ট ও যপনশন 

মঞ্জুতরর ব্যবস্থো করো 

০7 বদন 

 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

৯. শৃঙ্খলোজতনি কোে যিম বোস্তবোয়ননর ব্যবস্থো 

করো 

০7 বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

১০. তবএফ ও তজতপএফ অতিম মঞ্জুতরর ব্যবস্থো 

করো 

07 বদন 

 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

1১. বতিিঃবোংলোনিশ গমনন পোসনপোর্ য প্রোতপ্তর জন্য 

অনোপতি (NOC) প্রিোননর ব্যবস্থো করো 

০৭ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রভিক সসবার োি সসবা প্রদায়ে 

সয়ব শাচ্চ সিে 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র/আয়বদে 

ফরি প্রাভিস্থাে 

সেিাি মূল্য ও 

পবিকশাি পিবি 

(যবদ থাকে) 

দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

ঊর্ধ্শতে কি শকতশা 

(োি, পদভব, অভফভসোল সেভলয়ফাে 

ও ইয়িইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1২. উপপতরচোলনকর িপ্তনরর কম যচোরীনির বোতে যক 

বতি যি যবিন প্রিোন 

০৩ বদন • ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

1৩. েেল খাকি িিাদ্দ প্রস্তাি তিবি েিা এিং 

েংবিি দপ্তিেমূকহ যথােমকয় সপ্রিি বনবিি 

েিা 

07 বদন 

 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

1৪. তবিোগীয় উপপতরচোলনকর িপ্তনরর 

অবসরগোমী কম যকিযো/কম যচোরীগনের তবতিন্ন 

কম যস্থনলর কম যসমনয়র অতির্ আপতি ও 

তনষ্পতির তনরীযো সংিোন্ত িথ্যোতি ১৭ কলোম 

ছনক প্রোতপ্তর তনতমি কোে যিম িিে 

০৭ বদন 

 

• ব্যতিগি যেোগোনেোগ 

•  পত্র যেোগোনেোগ 

• সেবলকফান/কমািাইল 

অত্র দির বিনামূকল্য 

 

 

 

৩) আপোর (য়সবা গ্রহীতার) কায়ে আিায়দর (য়সবা প্রদােকারীর) প্রতযার্া 

 

ক্রভিক প্রভতশ্রুত/কাভিত সসবা প্রাভির লয়যয করণীে 

১. স্বোংসম্পূণ শ আয়বদে জিা প্রদাে 

২. যথাযথ প্রভক্রোে প্রয়োজেীে ভফস পভরয়র্াি করা 

৩. প্রকযাজয সেকত্র সমািাইল সমকেজ/ই-সমইকলি বনকদ থশনা অনুেিি েিা 

৪. সাযায়তর জন্য িায শ তাভরয়ে ভেি শাভরত সিয়ের পূয়ব শই উপভস্থত থাকা 

৫. অনািশ্যে সফান/িদবিি না েিা 

 

 



ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

৪) অভিয়যাগ প্রভতকার ব্যবস্থাপো (GRS) 

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

 

ক্রভিক কেে সযাগায়যাগ করয়বে কার সয়ে সযাগায়যাগ করয়বে সযাগায়যায়গর ঠিকাো ভেষ্পভির সিেসীিা 

১. দাভেত্বপ্রাি কি শকতশা সিািাে ভদয়ত ো পারয়ল বিভাগীয় উপপবিচালে 

 

 

সমাোঃ মবনরুল ইেলাম 

বিভাগীয় উপপবিচালে 

সমািাইল: ০১৭৬৯৪৫৯৭৪০ 

সফান: 0258996২৭৩৬ 

ইয়িইল: ddrangpur@fisheries.gov.bd 

ওয়েব: www.fisheries.rangpurdiv.gov.bd 

৩০ কি শভদবস 

২. অভিয়যাগ ভেষ্পভি কি শকতশা ভেভদ শষ্ট সিয়ে সিািাে ভদয়ত ো পারয়ল উপপবিচালে (প্রশােন) জনাি তেয়দ সমাোঃ আলমগীি 

উপপবিচালে (প্রশােন) 

মৎস্য অবিদপ্তি, িাংলাকদশ, মৎস্য ভিন, ঢাো 

সমািাইল: ০১৭৬৯৪৫৯৯৯৯ 

সফান: ০২-৯৫৬৯৩৫৫ 

ইয়িইল: ddadmin@fisheries.gov.bd 

ওয়েব: www.fisheries.gov.bd 

২০ কি শভদবস 

৩. আভপল কি শকতশা ভেভদ শষ্ট সিয়ে সিািাে ভদয়ত ো পারয়ল িভন্ত্রপভরষদ ভবিায়গর 

অভিয়যাগ ব্যবস্থাপো সসল 

অভিয়যাগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ োং সগইে, বাাংলায়দর্ সভিবালে, ঢাকা 

সফান: 9513601 

ইয়িইল: grs_sec@cabinet.gov.bd 

ওয়েব: www.grs.gov.bd 

৬০ কি শভদবস 

 

 


