
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববভাগীয় উপপবরচালদকর কার্ যালয় 

মৎস্য অবিেপ্তর, সিলেট ববভাগ, সিলেট 

fisheries.sylhetdiv.gov.bd 

সসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (বসটিদজন চার্ যার) 

১. বভশন ও বমশন 

বভশন : মৎস্যজাত উৎস্য হদত প্রাবণজ আবমদের চাবহো পূরন, োবরদ্র ববদমাচন ও রপ্তাবন আয় বৃবি। 

বমশন :মৎস্য ও বচাংবি সহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থাবয়ত্বশীল উৎপােন বৃবি কদর সেদশর পুবি চাবহো পূরন ও রপ্তাবন আয় বৃবি এবাংঅভীি জনদগাষ্ঠীর অাংশগ্রহদন উনু্মক্ত জলাশদয়র সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনার মাধ্যদম এদেত্র হদত প্রাপ্ত সুফদলর 

মাধ্যদম েবরদ্র মৎস্যজীবব ও মৎস্যচােী তথা বাাংলাদেদশর আথ যসামাবজক সেদত্র কাবিত উন্নয়ন সািন। 

 

২. প্রবতশ্রুত সসবাসমূহঃ 

২.১) নাগবরক সসবা 

 

ক্রম 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ প্রাবপ্তস্থান সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

(র্বে থাদক) 

সসবা প্রোদনর সদব যাচ্চ 

সময় 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম,পেবব, অবফবসয়াল 

সফান ও ইদমইল 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

১ উন্নত পিবতদত মাছ ও বচাংবি চাে 

এবাং অন্যান্য জলজসম্পে ব্যবস্থাপনা 

ববেয়ক লাগসই প্রযুবক্ত সম্পবকযত 

পরামশ য প্রোন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

 মৎস্যচাে ববেয়ক 

আযাপস 

মৎস্যচাবে অথবা আগ্রহী ব্যবক্ত সসবা 

প্রোন পিবত অনুসরণপূব যক সসবা গ্রহণ 

করদবন 

প্রাবপ্তস্থান: ববভাগ/সজলা/উপদজলা 

মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০১ কম যবেবস আল-বমনান নূর 

সহকারী পবরচালক 

সফান : 029966৩৪২৫৭ 

সমাবাইল: ০১৭৬৯৪৫৯৮36 

ইদমইল: adsylhetdiv@fisheries.gov.bd 

 

২ মাছচাে ববেয়ক পুস্তক,পুবস্তকা,খামার 

পবরচালনার জন্য প্রবশেণ 

সামগ্রী,ম্যানুয়যাল,বাবে যক প্রবতদবেন 

ইতযাবে প্রণয়ন ওববতরন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 
 

সসবা গ্রহদণর বনি যাবরত ফরম নাই 

প্রাবপ্তস্থান: ওদয়বসাইর্/ 

ববভাগ/সজলা/উপদজলা মৎস্য েপ্তর 

০১ কম যবেবস 

৩ মৎস্য খাদ্য আইন ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য 

বববিমালা ২০১১ বাস্তবায়দন ও 

লাইদসন্স প্রাবপ্তদত সহায়তা প্রোন  

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

আদবেন ফরম প্রাবপ্ত: ওদয়ব 

সাইর্/সম্প্রসারণ শাখা প্রিান 

কার্ যালয়)/ববভাগ/ সজলা/ উপদজলা  

মৎস্য েপ্তর 

সসবা প্রাবপ্ত স্থান: সজলা/ ইপদজলা 

মৎস্য েপ্তর, অত্র েপ্তর (মাধ্যম) 

বববি সমাতাদবক 

চালান/সপ অর্ যার 

০৭ কম যবেবস 

৪ মৎস্য হযাচাবর আইন ২০১০ ও মৎস্য 

বববিমালা ২০১১ বাস্তবায়ন ও লাইদসন্স 

প্রাবপ্তদত সহায়তা প্রোন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

আদবেন ফরম প্রাবপ্ত: ওদয়ব 

সাইর্/সম্প্রসারণ শাখা প্রিান 

কার্ যালয়)/ববভাগ/ সজলা/ উপদজলা  

বববি সমাতাদবক 

চালান/সপ অর্ যার 

০৭ কম যবেবস 



ক্রম 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ প্রাবপ্তস্থান সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

(র্বে থাদক) 

সসবা প্রোদনর সদব যাচ্চ 

সময় 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম,পেবব, অবফবসয়াল 

সফান ও ইদমইল 

 ইন্টারদনর্ মৎস্য েপ্তর 

সসবা প্রাবপ্ত স্থান: সজলা/ ইপদজলা 

মৎস্য েপ্তর, অত্র েপ্তর (মাধ্যম) 

৫ মাছ, বচাংবি ও অন্যান্য জলজ প্রাবণ 

(কাঁকিা, কুবচয়া ইতযাবে) সাংক্রান্ত 

তথ্য প্রোন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 

 সর্বলদফন/সমাবাইল 

 ইন্টারদনর্ 

আদবেন ফরম প্রাবপ্ত: ওদয়ব 

সাইর্/সম্প্রসারণ শাখা প্রিান 

কার্ যালয়)/ববভাগ/ সজলা/ উপদজলা  

মৎস্য েপ্তর 

সসবা প্রাবপ্ত স্থান: সজলা/ ইপদজলা 

মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০১ কম যবেবস 

৬ বচাংবি উৎপােন বৃবির বনবমত্ত 

ববজ্ঞাবনক পিবতদত বচাংবি চাদে 

সহায়তা প্রোন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 

 ইন্টারদনর্ 

মৎস্যচাবে অথবা আগ্রহী ব্যবক্ত সসবা 

প্রোন পিবত অনুসরণপূব যক সসবা গ্রহণ 

করদবন 

প্রাবপ্তস্থান: ববভাগ/সজলা/উপদজলা 

মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০১ কম যবেবস 

৭ বচাংবি বাজারজাত/রপ্তাবনর পূদব য 

প্রাথবমক পবরচর্ যার বনবমত্ত বচাংবি 

অবতরণদকন্দ্র ও সাবভ যস সসন্টার 

ব্যবহাদর সহায়তা 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 

 সর্বলদফান /সমাবাইল 

 ইন্টারদনর্ 

সসবা প্রাবপ্ত বনি যাবরত ফরম নাই 

প্রাবপ্তস্থান: ববভাগ/সজলা/উপদজলা 

মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৩কম যবেবস 

৮ বপবসআর ল্যাব প্রবতষ্ঠা ও বচাংবি 

আমোবনর মাধ্যদম চাবে কর্তযক 

ভাইরাসমুক্ত বপএল/সপানা মজুদে 

সহায়তা 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 
 

মৎস্য অবিেপ্তর, বাাংলাদেশ,  

অত্রেপ্তর (মাধ্যম) 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

৯ স্বাস্থযসম্মত ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও 

মৎস্যপন্য প্রবক্রয়াজাতকরদন 

HACCP বাস্তবায়দন কাবরগরী 

সহায়তা প্রোন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল 

 ইন্টারদনর্ 

HACCP সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

আদবেন ফরম প্রাবপ্ত: ওদয়ব সাইর্, 

মানবনয়ন্ত্রণ শাখা (প্রিান কার্ যালয়), 

ববভাগ/সজলা/উপদজলা মৎস্য েপ্তর 

সসবা প্রাবপ্ত স্থান: 

ববভাগ/সজলা/উপদজলা েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০১ কম যবেবস 

10 মৎস্য প্রবক্রয়াজাতকরন সহ অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠাদনর কার্ যক্রম পবরেশ যন,মূল্যায়ন 

এবাং লাইদসন্স নবায়ন/প্রোন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 
 

লাইদসন্স সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

আদবেন ফরম প্রাবপ্ত: ওদয়ব সাইর্, 

মানবনয়ন্ত্রণ শাখা (প্রিান কার্ যালয়), 

ববভাগ/সজলা/উপদজলা মৎস্য েপ্তর 

সসবা প্রাবপ্ত স্থান: 

ববভাগ/সজলা/উপদজলা েপ্তর 

বববি সমাতাদবক চালান 

ও সপ অর্ যার 

৬০ কম যবেবস 



ক্রম 

নাং 

সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ প্রাবপ্তস্থান সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

(র্বে থাদক) 

সসবা প্রোদনর সদব যাচ্চ 

সময় 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম,পেবব, অবফবসয়াল 

সফান ও ইদমইল 

11 রপ্তাবনবতয ও আমোবনকৃতমৎস্য ও 

মৎস্যপণ্য, মৎস্যপণ্য, RPM এবাং 

NRCP এবাং মৎস্য খাদদ্যর নমুনা 

পরীক্েণ 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 

 

মৎস্য অবিেপ্তর, বাাংলাদেশ,  

অত্র েপ্তর (মাধ্যম) 

বববি সমাতাদবক চালান 

ও সপ অর্ যার 

১৫ কম যবেবস 

12 বববভন্ন প্রজাবতর সপাণা/মাছ ও এতে 

সাংবিি ব্যবহৃত উপকরন আমোনীর 

অনাপবত্তপত্র 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 

 

সাংবিি কাগজপত্রাবে 

  

সসবা প্রাবপ্ত স্থান: সজলা/উপদজলা েপ্তর  

বববি সমাতাদবক চালান 

ও সপ অর্ যার 

০৭ কম যবেবস 

 

 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সসবা 

 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ প্রাবপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

(র্বে থাদক) 

সসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ সময় 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম, পেবব, অবফবসয়াল সফান ও 

ইদমইল 

১ ২ ৪ ৫ ৬ ৩ ৭ 

১ জাতীয় মৎস্য পুরষ্কার সাংক্রান্ত কার্ যক্রম 

পবরচালনা 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

 মৎস্যচাে ববেয়ক 

আযাপস 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

আগত পত্র  

সসবা প্রাবপ্তস্থান: 

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ৩০ কম যবেবস আল-বমনান নূর 

সহকারী পবরচালক 

সফান : 029966৩৪২৫৭ 

সমাবাইল: ০১৭৬৯৪৫৯৮36 

ইদমইল: adsylhetdiv@fisheries.gov.bd 

 

২ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উের্াপন ও তৎ সাংবিি 

কার্ যক্রম পবরচালনা 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

আগত পত্র  

সসবা প্রাবপ্তস্থান: 

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

৩ সরকারী মৎস্যবীজ উৎপােন খামার ও বাঁওদির 

উৎপােন কম যপবরকল্পনা প্রণয়ন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

আগত পত্র  

সসবা প্রাবপ্তস্থান: 

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ৩০ কম যবেবস 

৪ জলমহাল, অভয়াশ্রম ও সপানা অবমুবক্ত কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

সসবা প্রাবপ্তস্থান: 

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ৩০ কম যবেবস 



ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ প্রাবপ্তস্থান 

সসবামূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

(র্বে থাদক) 

সসবা প্রোদনর 

সদব যাচ্চ সময় 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার নাম, পেবব, অবফবসয়াল সফান ও 

ইদমইল 

৫ বাবণবজযক অবর্র্, বসবভল অবর্র্ ও ববদেবশক 

সাহায্যপুি অবর্র্ অবিেপ্তর হদত বববভন্নসমদয় 

বনরীো প্রবতদবেদন উথ্থাবপত অবর্র্ আপবত্ত ও 

বনষ্পবত্তর বহসাবভূবক্তকরণ 

 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

আগত পত্র  

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ১৫কম যবেবস 

৬ ববভাগীয় উপপবরচালদকর আওতািীন সমাপ্ত ও 

চলমান প্রকল্পএবাং সকল পর্ যাদয়র েপ্তর এর 

ব্রর্শীর্ জবাব প্রবক্রয়াকরন পূব যক অবিেপ্তদর 

সপ্ররন 

 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

আগত/অবর্র্ সাংক্রান্ত 

আপবত্ত পত্র  

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ৩০ কম যবেবস 

৭ ববভাগীয় উপপবরচালদকর আওতািীন 

েপ্তরসমূদহর অবর্র্ আপবত্ত ও বনষ্পবত্তর মাবসক, 

বত্রমাবসক,োন্মাবেক ও বাবে যক প্রবতদবেন মৎস্য 

অবিেপ্তদর সপ্ররন 

 

 

 ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

 সমাবাইল/ সর্বলদফান 

 ইন্টারদনর্ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

আগত/অবর্র্ সাংক্রান্ত 

আপবত্ত পত্র  

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

৮ ক্রমপুবিত অবনষ্পন্ন সািারন.অবগ্রম (SFI) ও 

খসিা (বর্বপ) অনুদেদের অবর্র্ আপবত্ত 

বনষ্পবত্তর লদেয বি/বত্রপেীয় সভার কার্ যপত্র 

সাংগ্রহপূব যক কার্ যক্রম গ্রহণ 

ব্যবক্তগত সর্াগাদর্াগ 

সমাবাইল/ সর্বলদফান 

ইন্টারদনর্ 

 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: 

আগত/অবর্র্ সাংক্রান্ত 

আপবত্ত পত্র  

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ৩০ কম যবেবস 

  

২.৩) অভযন্তরীন সসবা 

ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরম প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

(র্বে থাদক) 

সসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ সময় 

িাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (নাম, পেবব, অবফবসয়াল 

সর্বলদফান ও ই সমইল) 

১ আইবসটি সাংক্রান্ত কাবরগরী সহায়তা, প্রবশেণ 

ও রেণাদবেণ 

 ব্যবক্ত 

 সমাবাইল 

 ইন্টারদনর্ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: চাবহো পত্র 

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৩ কম যবেবস আল-বমনান নূর 

সহকারী পবরচালক 

সফান : 029966৩৪২৫৭ 

সমাবাইল: ০১৭৬৯৪৫৯৮36 

ইদমইল: adsylhetdiv@fisheries.gov.bd 

 

৩ ওদয়বসাইদর্ তথ্য হালনাগােকরণ  ব্যবক্ত 

 সমাবাইল 

 ইন্টারদনর্ 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: চাবহো পত্র 

ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০১ কম যবেবস 

৪ সপানা অবমুবক্ত প্রভাব বনরুপন ববেয়ক বববভন্ন 

প্রবতদবেন, পুস্তক ইতযাবে প্রণয়ন ও ববতরণ 

 ব্যবক্ত সর্াগাদর্াগ সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 



ক্রম সসবার নাম সসবা প্রোন পিবত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরম প্রাবপ্তস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

পবরদশাি পিবত 

(র্বে থাদক) 

সসবা প্রোদন 

সদব যাচ্চ সময় 

িাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (নাম, পেবব, অবফবসয়াল 

সর্বলদফান ও ই সমইল) 

 পত্র 

 ইদমইল 

৬ কম যকতযা/ কম যচারী বনদয়াগ, বেল, ছুটি, 

পদোন্নবত, র্াইমদেল ও বসদলকশন সগ্রর্ 

প্রোদনর ব্যবস্থা/ সুপাবরশ করা 

 আদবেনপত্র জমা 

প্রোন 

 সরাসবর 

 ইদমইল 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: সঅাদবেনপত্র, 

বনদয়াগপত্র, সাবখযস বুক, 

বনয়বমতকরণ/স্থায়ীকরণ আদেশ 

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

৭ কম যকতযাগদণর চাকবর বনয়বমতকরণ ও 

স্থায়ীকরদনর ব্যবস্থা করা 

 আদবেনপত্র জমা 

প্রোন 

 সরাসবর 

 ইদমইল 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: সঅাদবেনপত্র, 

বনদয়াগপত্র, সাবখযস বুক 

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

৮ কম যকতযাদের ল্যাম্পগ্য্যান্ট ও সপনশন মন্জজুবরর 

ব্যবস্থা করা 

 আদবেনপত্র জমা 

প্রোন 

 সরাসবর 

 ইদমইল 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: সঅাদবেনপত্র, 

ইএলবপবস, নাোবী প্রতযয়ন, জন্ম 

সনে/এসএসবস সনে/বপআরএল 

আদেশ, উত্তরাবিকার সনে 

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

৯ শাংখলাজবনত কার্ যক্রম বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা 

করা 

 আদবেনপত্র জমা 

প্রোন 

 সরাসবর 

 ইদমইল 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: অবভদর্াগ পত্র 

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

১০ বব এফ ও বজবপএফ অবগ্রম মন্জজুবরর ব্যবস্থা 

করা। 

 আদবেনপত্র জমা 

প্রোন 

 সরাসবর 

 ইদমইল 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: আদবেন পত্র, 

বজবপএফ স্ট্যার্দমন্ট 

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

১১ ববহঃবাাংলাদেশ গমদন পাসদপার্ য প্রাবপ্তর জন্য 

অনাপবত্ত (NOC) প্রোদনর ব্যবস্থা করা। 

 আদবেনপত্র জমা 

প্রোন 

 সরাসবর 

 ইদমইল 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: আদবেন পত্র, 

অন্যান্য সাংবিি তথ্য  

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

১২ সকল খাদত বরাদ্দ প্রস্তাব বতবর করা এবাং 

সাংবিি েপ্তরসমূদহ র্থাসমদয় সপ্ররণ বনবিত 

করা।  

 

 ইন্টারদনর্ 

 পত্র সর্াগাদর্াগ 

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 

১৪ উপপবরচালদকর েপ্তদরর অবসরগামী 

কম যকতযাগদণর বববভন্ন কম যস্থদলর কম যসমদয়র 

অবর্র্ আপবত্ত ও বনষ্পবত্তর সাংক্রান্ত তথ্যাবে ১৭ 

কলাম ছদক প্রাবপ্তর বনবমত্ত পত্র জাবর। 

 পত্র 

 ই - সমইল 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র: সাংবিি তথ্য  

সসবা প্রাবপ্তস্থান: ববভাগীয় মৎস্য েপ্তর 

ববনা মূদল্য ০৭ কম যবেবস 



 ৩) আপনার (সসবা গ্রহীতার) কাদছ আমাদের (সসবা প্রোনকারীর) প্রতযাশা 

ক্রম প্রবতশ্রুত / কাবিত সসবা প্রাবপ্তর লদেয করণীয় 

১ স্বয়াংসম্পূণ য আদবেন জমা প্রোন 

২ র্থার্থ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বফস পবরদশাি করা 

৩ প্রদর্াজয সেদত্র সমাবাইল সমদসজ/ ই সমইদলর বনদে যশনা অনুসরণ করা 

৪ সাোদতর জন্য িার্ য তাবরদখ বনি যাবরত সমদয়র পূদব যই উপবস্থত থাকা 

৫ অনাবশ্যক সফান/ তেববর না করা 

 ৪) অবভদর্াগ প্রবতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

 সসবা প্রাবপ্তদত অসন্তুি হদল োবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযার সদে সর্াগাদর্াগ করুন। তার কাছ সথদক সমািান পাওর্া না সগদল বনদনাক্ত পিবতদত সর্াগাদর্াগ কদর আপনার সমস্যা অববহত করুন। 

ক্রবমক কখন সর্াগাদর্াগ করদবন কার সদে সর্াগাদর্াগ করদবন সর্াগাদর্াদগর ঠিকানা বনষ্পবত্তর সময়সীমা 

১ িাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা সমািান বেদত না পারদল ববভাগীয় উপপবরচালক  সমা: আল োয়োর সহাদসন  

ববভাগীয় উপপবরচালক 

সফান : ০২৯৯৬৬৩৬১৫৭ 
সমাবাইল:০১৭৬৯৪৫৯৮৩৬ 

ইদমল : ddsylhetdiv@fisheries.gov.bd 

৩০ কম যবেবস 

২ অবভদর্াগ বনষ্পবত্ত কম যকতযা বনবে যি সমদয় সমািান 

বেদত না পারদল 

উপপবরচালক (প্রশাসন) জনাব বসয়ে সমাঃ আলমগীর 

উপপবরচালক (প্রশাসন) 

মৎস্য অবিেপ্তর, বাাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা, বাাংলাদেশ 

সমাবাইল: ০১৭৬৯৪৫৯৯৯৯ 

সফান: ০২-৯৫৬৯৩৫৫ 

ই সমইল: ddadmin@fisheries.gov.bd 

২০ কম যবেবস 

৩ আবপল কম যকতযা বনবে যি সমদয় সমািান বেদত না 

পারদল 

মবন্ত্রপবরেে ববভাদগর অবভদর্াগ 

ব্যবস্থাপনা সসল 

অবভদর্াগ গ্রহণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইর্, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা 

সফান: ৯৫১৩৬০১ 

ই সমইল: grs_sec@cabinet.gov.bd 

৬০ কম যবেবস 

 

 

 

 

 

 



 

 


