
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা মৎস্য কম মকতমার কার্ মালয় 

র্দশার 
 

 

 

১. ভিশন ও ভমশনঃ 

ভিশনঃ মৎস্যজাত উৎস হদত প্রাভণজ আভমদের চাভহো পূরণ, োভরদ্র ভবদমাচন ও রপ্তাভন আয় বৃভি।  
ভমশনঃ মৎস্য ও ভচাংভিসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থাভয়ত্বশীল উৎপােন বৃভি কদর জেদশর পুভি চাভহো পূরণ ও রপ্তাভন আয় বৃভি এবাং অভিষ্ঠ জনদগাষ্ঠীর অাংশ গ্রহদণ উন্মুক্ত জলাশদয়র সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম এ জেত্র হদত প্রাপ্ত সুফদলর মাধ্যদম 

েভরদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচােী তথা বাাংলাদেদশর আথ ম-সামাভজক জেদত্র কাভিত উন্নয়ন সাধন। 
 

২. প্রভতশ্রম্নত জসবাসমূহঃ 

২.১) নাগভরক জসবা 
 

ক্রভমক 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোদন 

সদব মাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম 

প্রাভপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পভরদশাধ পিভত (র্ভে 

থাদক) 

শাখার নামসহ োভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার পেবী, 

জফান নম্বর, জজলার 

 জকাড, অভফভসয়াল জেভলদফান ও ইদমইল 

উর্ধ্মতন কম মকতমার পেবী, জফান নম্বর, ভবিাদগর 

জকাডসহ অভফভসয়াল  জেভলদফান ও ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ উন্নত পিভতদত মাছ ও ভচাংভি চাে এবাং অন্যান্য 

জলজ সম্পে ব্যবস্থাপনা ভবেয় লাগসই প্রযুভক্ত 

সম্পভকমত পরামশ ম প্রোন। 

১ কম মভেবস জনই জনই জনই ভসভনয়র সহকারী পভরচালক/সহকারী 

পভরচালক/উপসহকারী পভরচালক, র্দশার, 

জকাড- ৭৪০০, জফান-০৪২১-৬৫৭৫২, 

ইদমইল- 

dfojessore@fisheries.gov.bd 

ভসভনয়র সহকারী পভরচালক/সহকারী 

পভরচালক/উপসহকারী পভরচালক, র্দশার, জকাড- 

৭৪০০, জফান-০৪২১-৬৫৭৫২, 

ইদমইল- dfojessore@fisheries.gov.bd ২ মৎস্যচাে ভবেয়ক পুস্তক, পুভস্তকা, খামার 

পভরচালনার জন্য প্রভশেণ সামগ্রী, ম্যানুদয়ল, 

বাভে মক প্রভতদবেন ইতযাভে ভবতরণ। 

১ কম মভেবস জনই জনই জনই 

৩ মৎস্য খাদ্য আইন-২০১০  ও  মৎস্য খাদ্য 

ভবভধমালা-২০১১ বাস্তবায়দন সহায়তা প্রোন। 

৩০ 

কম মভেবস 

ভবভধ 

জমাতাদবক 

অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক  

 

৪ মৎস্য হযাচাভর আইন-২০১০ ও মৎস্য হযাচারী  

ভবভধমালা-২০১১ বাস্তবায়দন সহায়তা প্রোন। 

৩০ 

কম মভেবস 

ভবভধ 

জমাতাদবক 

অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক এবাং 

চালাদনর মাধ্যদম  

৫ মৎস্য  ও ভচাংভি সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন ১ কম মভেবস ভবভধ 

জমাতাদবক 

অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক এবাং 

চালাদনর মাধ্যদম  

৬ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য(পভরেশ মণ ও মানভনয়ন্ত্রণ) 

অধ্যাদেম-১৯৮৩ এবাং ভবভধমালা-১৯৯৭ 

(সাংদশাভধত -২০০৮ এবাং ২০১৪) বাস্তবায়দন 

সহায়তা প্রোন। 

৩০ 

কম মভেবস 

ভবভধ 

জমাতাদবক 

অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক এবাং 

চালাদনর মাধ্যদম  

 

 

 

 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 



২.২) োপ্তভরক জসবা 

ক্রভমক 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোদন 

সদব মাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন 

ফরম প্রাভপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং পভরদশাধ 

পিভত (র্ভে থাদক) 

শাখার নামসহ োভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার পেবী, 

জফান নম্বর, জজলার জকাড, অভফভসয়াল 

জেভলদফান ও ইদমইল 

উর্ধ্মতন কম মকতমার পেবী, জফান নম্বর, 

ভবিাদগর জকাডসহ অভফভসয়াল  জেভলদফান 

ও ইদমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ভবভিন্ন েপ্তদর মৎস্য ভবেয়ক তথ্যাভে ভবভনময়  ভনধ মাভরত 

সময়  

জনই জনই জনই ভসভনয়র সহকারী পভরচালক/সহকারী 

পভরচালক/উপসহকারী পভরচালক, র্দশার, 

জকাড- ৭৪০০, জফান-০৪২১-৬৫৭৫২, 

ইদমইল- 

dfojessore@fisheries.gov.bd 

ভসভনয়র সহকারী পভরচালক/সহকারী 

পভরচালক/উপসহকারী পভরচালক, র্দশার, 

জকাড- ৭৪০০, জফান-০৪২১-৬৫৭৫২, 

ইদমইল- 

dfojessore@fisheries.gov.bd 

২ পুরস্কার প্রোদন মদনানয়ন োন ও কভমটির সিায় 

জর্াগোন 

ঐ জনই জনই জনই 

৩ জমাবাইল জকাে ম/অভির্ান পভরচালনা বাস্তবায়ন ঐ জনই অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক 

৪ প্রভশেণ প্রোন ঐ জনই অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক 

৫ ঋণ প্রাভপ্তদত সহায়তা ভবভধ 

জমাতাদবক  

ভবভধ 

জমাতাদবক   

সাংভিি েপ্তর  ভবভধ জমাতাদবক 

৬ জজলার বাভে মক কম মপভরকল্পনা প্রণয়ন, ভবভিন্ন 

প্রজাভতর গুণগত মানসম্পন্ন জপানা উৎপােন ও  

সরবরাদহ সহায়তা  

 
ঐ 

 
জনই  

 
জনই 

 
জনই 

২.৩ ) অিযন্তরীণ জসবা 

ক্রভমক 

নাং 

জসবার নাম জসবা প্রোদন 

সদব মাচ্চ সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আদবেন 

ফরম প্রাভপ্তস্থান 

জসবামূল্য এবাং 

পভরদশাধ পিভত (র্ভে 

থাদক) 

শাখার নামসহ োভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার পেবী, 

জফান নম্বর, জজলার জকাড, অভফভসয়াল 

জেভলদফান ও ইদমইল 

উর্ধ্মতন কম মকতমার পেবী, জফান নম্বর, ভবিাদগর 

জকাডসহ অভফভসয়াল  জেভলদফান ও ইদমইল 
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 জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্যাপন ভনধ মাভরত 

সময়  

জনই জনই জনই ভসভনয়র সহকারী পভরচালক/সহকারী 

পভরচালক/উপসহকারী পভরচালক, র্দশার, 

জকাড- ৭৪০০, জফান-০৪২১-৬৫৭৫২, 

ইদমইল- 

dfojessore@fisheries.gov.bd 

ভসভনয়র সহকারী পভরচালক/সহকারী 

পভরচালক/উপসহকারী পভরচালক, র্দশার, জকাড- 

৭৪০০, জফান-০৪২১-৬৫৭৫২, 

ইদমইল- dfojessore@fisheries.gov.bd 

২ সরকারী মৎস্য বীজ উৎপােন খামাদরর 

কম মপভরকল্পনা প্রনয়দণ সহায়তা প্রোন ও ভবভিন্ন 

প্রজাভতর গুনগত মানসম্পন্ন জপানা ও ব্রুড মাছ 

উৎপােন ও সরবরাহ। 

ঐ জনই জনই জনই 

৩ জলমহাল ,অিয়াশ্রম, জপানা অবমুভক্ত কার্ মক্রম 

পভরচালনা। 

ঐ জনই অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক 

৪ জপানা অবমুভক্ত প্রিাব ভনরুপন ভবেয়ক ভবভিন্ন 

প্রভতদবেন, পুস্তক ইতযাভে ভবতরণ। 

ঐ জনই অত্র েপ্তর ভবভধ জমাতাদবক 

৫ কম মচারীগদণর চাকুরী ভনয়ভমতকরণ ও 

স্থায়ীকরদণর ব্যবস্থা করা। 

ভবভধ 

জমাতাদবক  

ভবভধ 

জমাতাদবক   

সাংভিি েপ্তর  ভবভধ জমাতাদবক 

৬ কম মকতমা/কম মচারীগদণর ছুটি, পোয়ন ও বেলীর 

প্রস্তাব জপ্ররণ। 

ভনধ মাভরত 

সময় 

জনই জনই            জনই 

৭ কম মচারীগদণর শাংখলাজভনত কার্ মক্রম 

বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা করা। 
 

ঐ 
 

জনই  
 

জনই 
 

জনই 

৮ উপদজলার েপ্তরসমূদহর প্রশাসভনক ও অভফস 

ব্যবস্থাপনায় এবাং আভথ মক ব্যদয়র ওপর 

অভধকতর স্বচ্ছতা আনায়দনর লেয অিযন্তরীণ 

ভনরীো কার্ মক্রম পভরচালনা করা এবাং 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 
ঐ 

 
জনই  

 
জনই 

 
জনই 

  

 



২.৪ জজলা মৎস্য েপ্তর কর্তমক প্রেত্ত জসবাঃ                  

* জজলার ভবদ্যমান জলাশদয়র সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনার লদেয কাভরগভর পরামশ ম প্রোন করা। 

* ব্যভক্তগত  প্রভতষ্ঠানদক মৎস্য ভবেয়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন সাভব মক সহায়তা প্রোন।  

* উপদজলা মৎস্য েপ্তর প্রণীত মৎস্য ভবেয়ক উন্নয়ন প্রকদল্পর কাভরগভর সম্ভাব্যতা র্াচাই পূব মক বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় পরামশ ম প্রোন। 

* মৎস্য খাদ্য আইন-২০১০ ও ভবভধমালা-২০১১ এর আওতায়  মৎস্য খাদ্য উৎপােনকারী/আমোভনকারক/ভবপণনকারীদক লাইদসন্স প্রোন ও নবায়ন করা। 

* মাছ ও ভচাংভি চাে ভবেয়ক প্রযুভক্ত সফলিাদব হস্তান্তদরর লদেয উব্ধুিকরণ, চােী প্রভশেণ, প্রেশ মণী খামার পভরচালনার জন্য প্রভশেন সামগ্রী, ম্যানুদয়ল, বাভে মক প্রভতদবেন ইতযাভে সাংগ্রহ ও ভবতরণ; 

* অভধক উৎপােন ভনভিত করার লদেয সরকারী মৎস্য বীজ উৎপােন খামাদরর কম মপভরকল্পনা প্রনয়নসহ ভবভিন্ন প্রজাভতর গুনগত মান সম্পন্ন মৎস্য জপানা ও ব্রুড মাছ উৎপােদন সহায়তা। 

* মৎস্য উৎপােন বৃভিদত  ব্যাপক গণসদচতনতা সৃভির লদেয জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্যাপন ও পুরস্কার প্রোনসহ অন্যান্য ভবিাদগর পুরস্কার প্রোন ও মদনানয়দন সহায়তা প্রোন। 

* প্রাকৃভতক দূদর্ মাগকালীন সময় সাব মেভণক মভনেভরাং জফান খুদল মাঠ পর্ মায় জথদক েয়েভতর তথ্য সাংগ্রহ করা ও তা এভকভূত কদর মন্ত্রনালদয় জপ্ররদণর ব্যবস্থা করা। 

* কম মকতমা ও কম মচারী ভনদয়াগ পদোন্নভত, সের েপ্তদরর কম মচারীদের োইমদস্কল ও ভসদলকশন জগ্রড প্রোদনর ব্যবস্থা করা।  

* কম মকতমা ও কম মচারীদের শিলাজভনত কার্ মক্রম বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা করা। 

* কম মকতমা কম মচারীদের ভব এফ ও ভজভপএফ অগ্রীম মঞ্জুভরর ব্যবস্থা করা। 

* মৎস্য চাদয়র মাধ্যদম ভনরাপে মাছ ও ভচাংভি উৎপাভেত হদচ্ছ ভকনা তা র্াচাদয়র লদেয NRCP বাস্তবায়ন করা। 

* ব্যভক্তগত প্রভতষ্ঠানদক মৎস্য ভবেয়ক প্রকদল্পর প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন সাভব মক সহায়তা প্রোন।          

* অভধেপ্তদরর ভবভিন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পর প্রকল্প েভলদলর বভণ মত োভয়ত্ব পালদন কম মকতমাদের সহায়তা প্রোন। 

* জজলা ও উপদজলার বাস্তবাভয়ত মৎস্য ভবেয়ক সকল কাজ তোরভক ও পর্ মাদলাচনা এবাং পরামশ ম প্রোন। 

* ইভলশ সম্পে উন্নয়ন এবাং সাংরেদণর জন্য জনসদচতনতা বৃভি ও ভবভিন্ন েপ্তদরর সাদথ সমন্বদয়র মাধ্যদম অভির্ান পভরচালনা করা। 

 

 

১। র্থার্থ মাধ্যদম স্বয়াংসম্পূণ ম আদবেন জমা প্রোন করা (প্রদর্াজয জেদত্র)। 

২। মৎস্যচাদের পরামশ ম গ্রহণকাদল পুকুদরর আয়তন, গিীরতা ইতযাভে সম্পদকম সঠিক তথ্য প্রোন।  

৩। সাোদতর জন্য ভনধ মাভরত সমদয়র পূদব মই েপ্তদর উপভস্থত থাকা। 

৪। র্থার্থ প্রভক্রয়ায় প্রদর্াজয জেদত্র ভনধ মাভরত ভফ পভরদশাধ করা। 
 

 
জসবা প্রাভপ্তদত অসন্তুি হদল োভয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমার সাংদগ জর্াগাদর্াগ করুন। তার কাছ জথদক সমাধান পাওয়া না জগদল ভনদম্নাক্ত পিভতদত জর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অবভহত করুন। 

ক্রভমক 

নাং 

কখন জর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে জর্াগাদর্াগ করদবন জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা ভনষ্পভত্তর সময়সীমা 

১ োভয়ত্বপ্রাপ্ত  কম মকতমা সমাধান ভেদত না পারদল জজলা মৎস্য কম মকতমা, র্দশার 

 

জফান-০৪২১-৬৫৭৫২, 

ইদমইল- dfojessore@fisheries.gov.bd 

৩০ কম মভেবস 

২ অভিদর্াগ ভনষ্পভত্ত কম মকতমা ভনভে মি সমদয় সমাধান ভেদত না পারদল উপপভরচালক পভরচালক, মৎস্য অভধেপ্তর, 

খুলনা ভবিাগ, খুলনা। 

জফান- ৪২১-৬৭২৬৩৫ 

ইদমইল- ddkhulna@fisheries.gov.bd 

  
৩০ কম মভেবস 

৩ আভপল কম মকতমা ভনভে মি সমদয় সমাধান ভেদত না পারদল । পভরচালক (অিযন্তরীণ), মৎস্য অভধেপ্তর, মৎস্য 

িবন, ঢাকা 

অভিদর্াগ গ্রহণ জকন্দ্র, ৫নাং জগইে, বাাংলাদেশ সভচবালয়, ঢাকা 

ওদয়বঃ www.grs.gov.bd 

 

 
৯০ কম মভেবস 

 

 

 

 


