
  

তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বাধষ িক প্রধতববদন ২০২১-২২ 

উপপরিচালকেি োর্ যালয় 

মৎস্য অরিদপ্তি, রিকলট রিভাগ, রিকলট 

 

রূপকল্প (Vision) 

মৎস্যজাত উৎস হবত প্রাধিজ আধমবষর চাধহদা পূরি, দাধরদ্র্য ধববমাচন ও রপ্তাধন আয় বৃধি। 

 অধিলক্ষ্য (Mission) 

মৎস্য ও ধচংধিসহ অন্যান্য জলজসম্পবদর স্থাধয়ত্বশীল উৎপাদন বৃধি কবর দদবশর পুধি চাধহদা পূরি ও রপ্তাধন আয় বৃধি এবং অিীি 

জনব াষ্ঠীর অংগ্রহবি উন্মুক্ত জলাশবয়র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যবম এবক্ষ্ত্র হবত প্রাপ্ত সুফবলর মাধ্যবম দধরদ্র্ মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাধষ, 

তথা বাংলাবদবশর আথ ি-সামাধজক দক্ষ্বত্র কাধিত উন্নয়ন সািন। 

 

অধফবসর সাং ঠধনক কাঠাবমা 

 

 

 

অধফস প্রিান 

 

দ া াব া  

দমাোঃ আবনায়ার দহাবসন (উপ-পধরচালক) 

ব্যাচ (ধবধসএস) : ১৭ 

দমাবাইল নং : ০১৭১২৯১২৩৬৭, দফান 

(অধফস) : ০২৯৯৬৬৩৬১৫৭ 

ই-বমইল : ddsylhet@fisheries.gov.bd 

বতিমান কম িস্থবল দ া দাবনর তাধরখ : ০৬ জুলাই ২০২২ 

উপ-পধরচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, 

সুধবদবাজার, ধসবলট 

দফানোঃ ০২৯৯৬৬৩৬১৫৭ 

ই-বমইলোঃ ddsylhet@fisheries.gov.bd 

Web: http://fisheries.sylhetdiv.gov.bd 



এে   নজকি  মৎস্য  অরিদপ্তি,  রিকলট  রিভাগ,  রিকলট  এি   রিভাগীয়  িািািণ ও মৎস্য  রিষয়ে  তথ্যািলী: 

িািািণ তথ্যািলী 

1.  মমাট আয়তন: ১২৫58 িগ য রেকলারমটাি 

2.  মমাট জনিংখ্যা: মমাট ১,১০,৩৪,৮৬৩ জন (রিকলট: ৩৮,৫৭,০৩৭ জন; সুনামগঞ্জ: ২৬,৯৫,৪৯৫জন; 

মমৌলভীিাজাি: ২১,২৩,৪৪৫জন;  হরিগঞ্জ: ২৩,৫৮,৮৮৬জন) 

3.  জন িংখ্যাি ঘনত্ব: প্ররত িগ য রেকলারমটাকি ৮৭৩জন। 

4.  মমাট মজলাি িংখ্যা: ০৪ টি (রিকলট, সুনামগঞ্জ, হরিগঞ্জ, মমৌলভীিাজাি) 

5.  িংিদীয় আিন: ১৯ টি (রিকলট- ০৬টি, সুনামগঞ্জ- ০৫টি, হরিগঞ্জ- ০৪টি, মমৌলভীিাজাি- ০৪টি) 

6.  উপকজলা: মমাট ৪০টি (রিকলট-১৩টি, সুনামগঞ্জ-১১টি, হরিগঞ্জ- ০৯টি, মমৌলভীিাজাি- ০৭টি) 

7.  থানা: মমাট ৪4 টি (রিকলট- ১৭টি, সুনামগঞ্জ- ১১টি, হরিগঞ্জ- ১০টি, মমৌলভীিাজাি- ০৭টি) 

8.  রিটিেকপ যাকিশন: ০১ টি (রিকলট রিটিেকপ যাকিশন) 

9.  মপৌিিভা: মমাট ১৯ টি (রিকলট-০৪টি, সুনামগঞ্জ-০৪টি, হরিগঞ্জ- ০৬টি, মমৌলভীিাজাি-০৫টি) 

10.  ইউরনয়ন: ৩৩৬ টি (রিকলট-১০৫টি, সুনামগঞ্জ-৮৭টি, হরিগঞ্জ- ৭৭টি, মমৌলভীিাজাি-৬৭টি) 

11.  উকেখকর্াগ্য স্থলিন্দি: ৬ টি (কভালাগঞ্জ, তামারিল, মশওলা, সুতািোরন্দ, জরেগঞ্জ ও চাতলা) 

12.  রিমান িন্দি: ০১ টি (ওিমানী আন্তজযারতে রিমানিন্দি) 

মৎস্য রিষয়ে তথ্যািলী 

1.  মমাট মৎস্যজীিীি িংখ্যা: 2,৯৪,০৮৬ জন 

2.  মমাট মৎস্য চাষীি িংখ্যা: 1,07,552 জন 

3.  মমাট মজকলি িংখ্যা: ১,৮৬,৬৯৯ জন 

4.  মমাট হাটিাজাকিি িংখ্যা: 732 টি, মমাট মৎস্য আড়কতি িংখ্যা: 274 টি 

5.  মমাট পুকুকিি িংখ্যা: (ে) িিোিী: িংখ্যা- 1455 টি, আয়তন- 224.14 মহেঃ, উৎপাদন- 

250.46 মম.টন 

   

6.  (খ) মিিিোিী: িংখ্যা- 12৬৮৮৫ টি, আয়তন- 2১,১৩৩.67 মহেঃ, উৎপাদন- 72009.00 

মম.টন 
7.  মিিিোিী নাি যািী: িংখ্যা- 1005 টি, আয়তন – 508.52 মহেঃ, উৎপাদন- 2382.17 মম.টন 

8.  রিল/জলমহাল: িংখ্যা-২৫৯০ টি, আয়তন -৩৯৮৮২.২৮ মহেঃ, উৎপাদন - ৩5406.00 মম.টন  

9.  প্লািনভূরম: িংখ্যা-৬৬৩ টি, আয়তন -৫৪১২০২.০৫ মহেঃ, উৎপাদন - ১670০4.00কম.টন 

 
10.  নদ-নদী: িংখ্যা-36 টি, আয়তন- ৮০০৫.৫১ মহ:, উৎপাদন- ৩262.00 মম.টন           

  
11.  অভয়াশ্রম: 35 টি (রিকলট- 06 টি, সুনামগঞ্জ- 15 টি, হরিগঞ্জ- 03 টি, মমৌলভীিাজাি- 11 টি) 

12.  মৎস্য হযাচারি: (ে) িিোিী- 07 টি, আয়তন- 33.49 মহেঃ 

(খ) মিিিোিী- 19 টি, আয়তন – 192.28 মহেঃ 

 



                        ২০২১-২২ সাবলর অজিন সমূহ 

 20২1 িাকল রিকলট রিভাকগি মমাট মাকেি চারহদা: 2,14,773.30 মম.টন। 

 20২1 িাকল উৎপাদন: 2,81,886.00 মম.টন, উদ্ধৃত্ত: ৬7,১1৩.00 মম.টন । 

 20২১ িাকল রিকলট রিভাকগি মমাট কুচিয়া উৎপাদন: ১৫০৭ (মে. টন)।  

 20২১ িাকল রিকলট মমাট শুটচি উৎপাদন ৫২৩২.০৮ (মে. টন)। 

 

  

উপপরিচালকেি োর্ যালয়, মৎস্য অরিদপ্তি, রিকলট রিভাগ, রিকলট এি ওকয়ি িাইকট স্বপ্রকণারদতভাকি 

প্রোশকর্াগ্য তকথ্যি তারলো। 

        

ক্রম তবথ্যর ধববরি 

1.  সদর দপ্তবর কম িরত কম িকতিা/কম িচারী বির নাম, পদবী, শাখা, অধিশাখা, 

অনুধবিা , দাপ্তধরক ও আবাধসক দটধলবফান নম্বর, দমাবাইল নম্বর, ফযাক্স নম্বর ও 

ই-বমইল 

2.  অধিদপ্তবরর বাবজট 

3.  অধিদপ্তবরর ক্রয় পধরকল্পনা 

4.  আওতািীন দপ্তবরর সাবথ অধিদপ্তবরর বাধষ িক কম ি সম্পাদন চুধক্ত বাস্থবায়ন 

5.  ই- িবন িন্স সংক্রান্ত ধবধিন্ন িরবির প্রজ্ঞাপন, পধরপত্র, ধনবদ িধশকা  

6.  মৎস্য অধিদপ্তবরর বাধষ িক উদ্ভাবন কম ি পধরকল্পনা 

7.  ইবনাবিশন টিম 

8.  সরকাধর দপ্তবর ধসটিবজনস চাট িার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য  

9.  দসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত (ধসটিবজনস চাট িার) প্রিয়ন সংক্রান্ত ধনবদ িধশকা, ২০১৭  

10.  Grievance Redress System (GRS) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য  

11.  অধিব া  প্রধতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধনবদ িধশকা -২০১৫ (পধরমাধজিত ২০১৮)  

12.  অধিব া  ধনষ্পধি কম িকতিা (অধনক) এর তাধলকা 



13.  জাতীয় শুিাচার দকৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য  

14.  জাতীয় শুিাচার কম ি-পধরকল্পনা প্রিয়ন, পধরবীক্ষ্ি ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য  

15.  শুিাচার পুরস্কার প্রদান নীধতমালা সংক্রান্ত তথ্য 

16.  তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য  

17.  বাধষ িক কম ি সম্পদন চুধক্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য  

18.  অধিদপ্তর কর্তিক বাস্তবাধয়ত প্রকল্প /কম িসূচীর তাধলকা 

19.  সিার দনাটিশ ও কা িধববরিী 

20.  উিম চচ িা 

21.  জাতীয় শুিাচার দকৌশল (NIS) সংক্রান্ত তথ্য  

22.  বাধষ িক কম িসম্পাদন চুধক্ত বাস্তবায়ন অগ্র ধত প্রধতববদন  

23.  জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ধবষয়ক তথ্য  

24.  তথ্য বাতায়বন সাম্প্রধতক পধরবতিন সমূহ 

25.  জাতীয় শুিাচার দকৌশল সংক্রান্ত ত্রত্রমাধসক অগ্র ধত প্রধতববদন 

26.  অধিব া  ও প্রধতকাবরর পধরসংখ্যান 

27.  দসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত সংক্রান্ত প্রধতববদন 

 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিার নাম, ঠিকানা ও পদবী  

 দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা আপীল কর্তিপক্ষ্ 

কম িকতিার নাম:   আল-ধমনান নূর নাম: দমাোঃ আবনায়ার দহাবসন দহাবসন 

পদবী:  সহকারী পধরচালক  উপপধরচালক  

দফান:  02996634257 02996636157 

দমাবাইল:  ০১৭১৬১৫১২৪৯ ০১৭১২৯১২৩৬৭ 

ইবমইল:  ddsylhet@fisheries.gov.bd 

 

ওবয়বসাইট:  www.fisheries.sylhetdiv.gov.bd 

কা িালয়:  উপপরিচালকেি োর্ যালয়, মৎস্য অরিদপ্তি, রিকলট রিভাগ, রিকলট 

 


