
 

  

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উজজরা ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

জফাচাগঞ্জ,দদনাজপুয 

www.nahidh07@gmail.com 

জফা প্রদান প্রদর্শ্রুদর্ (Citizen’s Charter) 

১. ভবন ও ভভন  

ভবন: ভৎস্যজার্ উৎ তর্ প্রাদিজ আদভতলয চাদদা পূযি , দাদযদ্র দফতভাচন ও যপ্তাদন আয় বৃদি। 

ভভন: ভৎস্য ও দচিংদি অন্যান্য জরজ ম্পতদয স্থাদয়ত্বীর উৎাদন বৃদি কতয জদতয পুদি চাদদা পূযি ও যপ্তাদন আয় বৃদি এফিং অবীষ্ঠ জনতগাষ্ঠীয অিংগ্রতি উমু্মক্ত জরাতয়য সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যতভ 

এতেত্র তর্ প্রাপ্ত সুপতরয ভাধ্যজভ দদযদ্র ভৎস্যজীফী ও ভৎস্যচাদল  র্থা ফািংরাতদতয আথ ম াভাদজক জেতত্র কািংদের্ উন্নয়ন াধন।  

২. প্রভতশ্রুত সফামূ 

২.১) নাগভযক সফা 

ক্রভভক সফায নাভ 

সফা 

প্রদাদনয  

দফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাভিস্থান 

সফামূল্য এফাং  

ভযদাধ 

দ্ধভত (মভদ 

থাদক) 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায দফী, রুভ নাম্বায 

জজরা/উতজরায জকার্ ম, অদপদয়ার 

জেদরতপান ও ই-জভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (8) 

১ উন্নর্ িদর্তর্ ভাছ ও 

দচিংদি চাল এফিং অন্যান্য 

জরজ ম্পদ ব্যফস্থানা 

দফলয়ক রাগই প্রযুদক্ত 

ম্পকীর্ যাভ ম প্রদান 

1 দদন  ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

দনজ উতযাতগ দফনামূতে জভাোঃ নাদদ জাতন 

উতজরা ভৎস্য কভ মকর্মা 

ইতভইর: nahidh07@gmail.com 

০১৭২৩৫৩২৫৯০ 

সপান-: ০৫3২-৫৭৩২২১ 

2 ভৎস্যচাল দফলয়ক পুস্তক, 

পুদস্তকা,খাভায দযচারনায 

জন্য প্রদেি াভদগ্র, 

ম্যানুতয়র, ফাদল মক প্রদর্তফদন 

ইর্যাদদ প্রিয়ন ও দফর্যি; 

১দদন 

 ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

জফা গ্রতিয দনধ মাদযর্ পযভ 

নাই 

জফা প্রাদপ্ত স্থান: উজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 
দফনামূতে 



 

  

3 ভৎস্যখায আইন, ২০১০ ও 

ভৎস্যখায দফদধভারা, ২০১১ 

জভার্াতফক রাইতন্স প্রদান 
৩০দদন 

 ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

আতফদন পযভ প্রাদপ্ত: 

ওতয়ফাইে/ভৎস্যচাল ও 

ম্প্রাযি াখা/ জজরা/উতজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

জফা প্রাদপ্তয স্থান: উজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

আইন ও দফদধ 

জভার্াতফক 

আতফদন পযভ 

ও চারান 

4 ভৎস্য যাচাদয আইন’ ২০১০ 

ও ভৎস্য যাচাদয দফদধভারা’ 

২০১১ ফাস্তফায়তন ায়র্া 

প্রদান 
৩০দদন 

 ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

আতফদন পযভ প্রাদপ্ত: 

ওতয়ফাইে/ভৎস্যচাল ও 

ম্প্রাযি াখা/ জজরা/উতজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

জফা প্রাদপ্তয স্থান: উজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

আইন ও দফদধ 

জভার্াতফক 

আতফদন পযভ 

ও চারান 

5 চ িংচি িংক্রান্ত তথ্য প্রদান 

১চদন 

 ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

সবা প্রাচির স ান চনর্ ধাচরত 

ফরম নািআ; 

সবা প্রাচি স্থান: উজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 
দফনামূতে 

6 চ িংচি উৎপাদন বৃচির চনচমত্ত 

ববজ্ঞাচন  পিচততত চ িংচি 

 াত ায়তা প্রদান 
১ চদন 

 ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

জফা প্রাদপ্তয প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র: নাই 

 

সবা প্রাচি স্থান: উপজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

দফনামূতে 

7 স্বাস্থযম্মর্ ও ভানম্পন্ন 

ভৎস্য ও ভৎস্য ণ্য 

প্রদিয়াকযতি 

HACCPফাস্তফায়তন 

কাদযগযী ায়র্া প্রদান 

১ চদন  ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

জফা প্রাদপ্তয প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র: িংদিি 

কাগজত্রাদদ 

সবা প্রাচি স্থান: উপজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

চবনাভতে 



 

  

8 ভৎস্য প্রদিয়াজার্কযি 

অন্যান্য প্রদর্ষ্ঠাতনয কামিভ 

দযদ মন, মূোয়ন এফিং 

রাইততন্স নফায়ন/প্রদান 

২ মা  ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

জফা প্রাদপ্তয প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র: িংদিি 

কাগজত্রাদদ 

সবা প্রাচি স্থান: উপজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

চবচর্ সমাতাতব  

 াান ও সপ-

ির্ ধার 

9 রিানীতব্য ও িঅমদানীকৃত 

মৎস্য ও মৎস্যপতের নভৄনা 

পরীক্ষণ;  RMP ও NRCP 

এর নভৄনা এবিং মৎস্য খাদ্য  এর 

নভৄনা পরীক্ষণ 

১৫ চদন  ব্যদক্তগর্ 

জমাগাতমাগ 

 জেদরতপান/জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

 ভৎস্য চাল দফলয়ক 

অযা 

জফা প্রাদপ্তয প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র: িংদিি 

কাগজত্রাদদ 

 

সবা প্রাচি স্থান: উপজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

চবচর্ সমাতাতব  

 াান ও সপ-

ির্ ধার 

 

২.২) দািভযক সফা 

ক্রভভক সফায নাভ 

সফা 

প্রদাদনয  

দফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাভিস্থান 

সফামূল্য 

এফাং 

ভযদাধ 

দ্ধভত 

(মভদ 

থাদক) 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায দফী, রুভ নাম্বায 

জজরা/উতজরায জকার্ ম, অদপদয়ার 

জেদরতপান ও ই-জভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৮) 

১ জার্ীয় ভৎস্য পুযস্কায িংিান্ত 

কাম মিভ দযচারনা 

৩০ দদন  ত্র জমাগাতমাগ 

 ই-জভইর 

প্রতয়াজনীয় কাগজত্র: অধোঃস্তন 

দপ্ততযয চাদদা 

জফা প্রাদপ্ত স্থান: 

উজজরা ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

দফনামূতে জভাোঃ নাদদ জাতন 

উতজরা ভৎস্য কভ মকর্মা 

ইতভইর: nahidh07@gmail.com 

০১৭২৩৫৩২৫৯০ 

সপান-: ০৫3২-৫৭৩২২১ 

২ জার্ীয় ভৎস্য প্তা উদমান ৭ দদন  ত্র জমাগাতমাগ 

ই-জভইর 

জফা প্রাদপ্ত স্থান: 

উজজরা ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

দফনামূতে 

৩ জরভার, অবয়াশ্রভ ও জানা 

অফমুদক্তয কামিভ 

৩০ দদন  ত্র জমাগাতমাগ 

ই-জভইর 

জফা প্রাদপ্তয প্রতয়াজনীয় 

কাগজত্র: িংদিি কাগজত্রাদদ 

সবা প্রাচি স্থান: উজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

দফনামূতে 

4 বাচণচযি  িচর্ট, চচভ  িচর্ট ও ১৫চদন  ত্র জমাগাতমাগ প্রতয়াজনীয় কাগজত্র: আগর্ ত্র চবনাভতে 



 

  

ববতদচল  াায্যপুষ্ট িচর্ট 

িচর্দির তত চবচভন্ন মতয়র 

চনরীক্ষা প্রচততবদতন উত্থাচপত িচর্ট 

িঅপচত্ত ও চনষ্পচত্তর চাবভুচত্ত 

 রণ । 

ই-জভইর জফা প্রাদপ্ত স্থান: জজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয 

  

5 চবভাগীয় উপপচর াত র 

িঅওতার্ীন মাি ও  মান প্র ল্প 

এবিং   পয ধাতয়র দির এর  

ব্রর্লীট যবাব প্রচক্রয়া  রণপূব ধ  

িচর্দিতর সপ্ররণ। 

৩০ চদন  ত্র 

 ই-জভইর 

 

প্রতয়াজনীয় কাগজত্র: আগর্ ত্র 

জফা প্রাদপ্ত স্থান: উজজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয 

চবনাভতে 

6 চবভাগীয় উপপচর াত র 

িঅওতার্ীন িচর্ট িঅপচত্ত ও চনষ্পচত্তর  

মাচ , বৈমাচ , ান্মাচ  ও 

বাচ ধ   প্রচততবদন  িচর্দিতর সপ্ররণ 

৭ চদন  ত্র জমাগাতমাগ 

 ই-জভইর 

প্রতয়াজনীয় কাগজত্র: দনধ মাদযর্ 

প্রদর্তফদন 

পযভ জফা প্রাদপ্ত স্থান: উজজরা 

ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয 

চবনাভতে 

7 ক্রমপুচিভুত িচনষ্পন্ন ার্ারণ. 

িচিম (SFI )   ও  খিা (চর্চপ) 

িনুতেতদর িচর্ট িঅপচত্ত চনষ্পচত্তর 

তক্ষি চি /চৈপক্ষীয়  ভার  ায ধপৈ 

িংি পূব ধ   ায ধক্রম িণ । 

৩০ চদন  ত্র জমাগাতমাগ 

 ই-জভইর 

প্রতয়াজনীয় কাগজত্র: অদর্ে 

িংিান্ত আদিত্র; 

জফা প্রাদপ্ত স্থান: উজজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয 

চবনাভতে 



 

  

২.৩) অবযন্তযীণ সফা 

ক্রভভক সফায নাভ 

সফা 

প্রদাদনয  

দফ বাচ্চ 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ আদফদন 

পযভ প্রাভিস্থান 

সফামূল্য 

এফাং 

ভযদাধ 

দ্ধভত 

(মভদ 

থাদক) 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায দফী, রুভ 

নাম্বায জজরা/উতজরায জকার্ ম, 

অদপদয়ার জেদরতপান ও ই-

জভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৮) 

১. 

উপসযার  ম ধরত   

 ম ধ তধার  চিউটার ও 

 চিউটার ামচির  াচরগরী 

ায়তা, প্রচলক্ষন ও রক্ষাতবক্ষণ 

৩চদন 

 ব্যদক্ত জমাগাতমাগ 

 জভাফাইর 

ইন্টাযতনে 

প্রতয়াজনীয় কাগজত্র: চাদদাত্র 

প্রাদপ্ত স্থান: উতজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয 

চবনাভতে 

জভাোঃ নাদদ জাতন 

উতজরা ভৎস্য কভ মকর্মা 

ইতভইর: 

nahidh07@gmail.com 

০১৭২৩৫৩২৫৯০ 

সপান-: ০৫3২-৫৭৩২২১ 

২. ওতয়বািআতট তথ্য ানাগাদ রণ ১চদন  ব্যদক্ত জমাগাতমাগ 

 জভাফাইর 

 ইন্টাযতনে 

প্রতয়াযনীয়  াগযপৈ:  নতটন্ট 

রবরা 

প্রাচি স্থান: উতজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয 

চবনাভতে 

৩.  চিউটার চবয়  প্রচলক্ষণ ৫ চদন  প্রকল্প 

 যাজস্ব কাম মিভ 

প্রতয়াযনীয়  াগযপৈ: িচর্দিতরর 

িঅতদল প্রাচি 

প্রাচি স্থান: উতজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয 

চবনাভতে 

৪. সপানা িবভৄচি প্রভাব চনরুপণ 

চবয়  চবচভন্ন প্রচততবদন, পুস্ত  

িআতিাচদ প্রণয়ন ও চবতরণ। 

৭ চদন  ব্যদক্ত 

জমাগাতমাগ, 

 ত্র 

 ইতভইর 

স্থান: উতজরা ভৎস্য কভ মকর্মায 

দপ্তয 

চবনাভতে 

৫. 

শৃঙ্খাযচনত  ায ধক্রম 

বাস্তবায়তনর ব্যবস্থা  রা 
৭ চদন 

 আতফদনত্র 

জভা প্রদান, 

 যাদয 

 ইতভইর 

 াগযপৈ: িংচিষ্ট  াগযপৈাচদ 

স্থান: স্থান: উতজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয 
চবনাভতে 



 

  

৬. 

চবএফ ও চযচপএফ িচিম 

মঞ্জুচরর ব্যবস্থা  রা 
৭ চদন 

 আতফদনত্র 

জভা প্রদান 

 যাদয 

 ইতভইর 

 াগযপৈ: িংচিষ্ট  াগযপৈাচদ 

স্থান: স্থান: উতজরা ভৎস্য 

কভ মকর্মায দপ্তয চবনাভতে 

৭. 

উপসযা দিতরর  ম ধ ারীতদর 

বাচ ধ  বচর্ ধত সবতন প্রদান 
৩চদন 

 আতফদনত্র 

জভা প্রদান 

 যাদয 

 ইতভইর 

 াগযপৈ: িংচিষ্ট  াগযপৈাচদ 

স্থান: উতজরা ভৎস্য কভ মকর্মায 

দপ্তয 
চবনাভতে 

৮. 

কর খাতর্ ফযাদ্দ প্রস্তাফ তর্দয 

কযা এফিং িংদিি দপ্তযমূত 

মথাভতয় জপ্রযি দনদির্ কযা। 

৭ দদন 
 িআন্টারতনট 

 পৈ সযাগাতযাগ 

 াগযপৈ: িংচিষ্ট  াগযপৈাচদ 

স্থান: উতজরা ভৎস্য কভ মকর্মায 

দপ্তয 

দফনামূতে 

২.৪)জজরা ভৎস্য কভ মকর্মায দপ্তয কর্তবক প্রদত্ত সফা 

 উন্নর্ িদর্তর্ ভাছ ও দচিংদি চাল এফিং অন্যান্য জরজ ম্পদ ব্যফস্থানা দফলয়ক রাগই প্রযুদক্ত ম্পকীর্ নীদর্ জকৌর ও কভ মসূদচ প্রিয়ন ; 

 ভৎস্য চাদলয প্রযুদক্ত চাদদা দনরুি এফিং চাদদা দবদিক রাগই প্রযুদক্তয উয প্রদেি দযকল্পনা প্রিয়ন; 

 ভৎস্যখায আইন, ২০১০ ও ভৎস্যখায দফদধভারা, ২০১১ এয আওর্ায় জজরা ভৎস্য দপ্ততযয ভন্বতয় ভৎস্যখায উৎাদনকাযী প্রদর্ষ্ঠানমূ দযদ মন কযা  এফিং আইন অভান্যকাযীতদয দফরুতি ব্যফস্থা 

গ্রি কযা এফিং ভৎস্যখায নমুনা িংগ্র ও র্া যীো কতয ভৎস্যখায আইন, ২০১০ ও ভৎস্যখায দফদধভারা, ২০১১  প্রদর্ারতন ব্যথ ম প্রদর্ণ্ঠাতনয দফরুতি আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রি; 

 ভৎস্য যাচাদয আইন, ২০১০ ও ভৎস্য যাচাদয দফদধভারা, ২০১১ এয আওর্ায় জজরা ভৎস্য দপ্ততযয ভন্বতয় ভৎস্য যাচাদয মূতয দনফন্ধন দনদির্ কযা কযা  এফিং আইন প্রদর্ারতন ব্যথ ম প্রদর্ণ্ঠাতনয 

দফরুতি আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রি; 

 ভাছ ও দচিংদিতর্ পযভাদরন দনদলি জঘাদলর্ অদ্রব্য ব্যফাযতযাধ এফিং দনযাদ ভৎস্যখায যফযাত তমাদগর্া প্রদান; 

 ভাছ ও দচিংদি চাল দফলয়ক প্রযুদক্ত পরবাতফ স্তান্ততযয রতেয উদ্বুিকযি, চাদল প্রদেি প্রদ মনী খাভায দযচারনায জন্য প্রদেি াভদগ্র , ম্যানুতয়র, ফাদল মক প্রদর্তফদন ইর্যাদদ প্রিয়ন ও দফর্যি; 

 অদধক উৎাদন দনদির্ কযায রতেয  যকাদয ভৎস্যফীজ উৎাদন খাভাতযয কভ মদযকল্পনা প্রিয়ন দফদবন্ন প্রজাদর্য গুিগর্ ভানম্পন্ন জা না ও ব্রুর্ ভাছ উৎাদন ও যফযা; 

 ভৎস্য উৎাদন বৃদিতর্ ব্যাক গিতচর্না সৃদিয রতেয জার্ীয় ভৎস্য প্তা ারন , ভৎস্য পুযস্কায প্রদান অন্যান্য দফবাতগয পুযস্কায প্রদান ও ভতনানয়তন ায়র্া প্রদান; 

 প্রযুদক্ত স্তান্তয, ম্প্রাযি ও িংযেি কাম মাদদ সুষ্ঠুবাতফ ম্পদতনয রতেয কর প্রকায মুদদ্রর্ এফিং অদর্ও-দবসুযয়ার ম্প্রাযি াভদগ্র প্রিয়ন এফিং অবীি জনতগাষ্ঠীয ভতধ্য দফর্যি; 

 ভৎস্য উৎাদন বৃদি এফিং ভৎস্য ম্পদ িংযেি ও উন্নয়তনয রতেয প্রতয়াজনীয় নীদর্ ও জকৌর প্রিয়তন যকাযতক ায়র্া দান ; 

 জজরায কর কভ মকর্মা/কভ মচাযীগতিয কদম্পউোতযয জেকদনকযার াতাে ম প্রদান 

 অবযন্তযীি ভৎস্য স্পদ জযী দযচারনা কযা; 

 প্রাকৃদর্ক দুতম মাগকারীন ভয় াফ মেদনক ভদনেদযিং রুভ খুতর ভাঠ ম মায় জথতক েয়েদর্য র্থ্য িংগ্র কযা ও র্া এদকভূর্ কতয অদধদর্য ও দফবাতগ জপ্রযতিয ব্যফস্থা কযা; 

  ম ধ তধা/ ম ধ ারী চনতয়াগ, পতদান্নচত, দর দিতরর  ম ধ ারীতদর টািআমতে ও চত লন সির্ প্রদাতনর ব্যাবস্থা/ায়তা  রা 

  ম ধ তধা/ ম ধ ারীগতণর  া চর চনয়চমত রণ ও স্থায়ী রতণর ব্যবস্থা/ায়তা  রা 

 দিতরর  ম ধ ারীতদর বাচ ধ  বচর্ ধত সবতন প্রদান 



 

  

  ম ধ তধা/ ম ধ ারীগতণর  ছুটি, পদায়ন ও বদীর ব্যবস্থা/ায়তা  রা 

  ম ধ তধা/ ম ধ ারীতদর োমিান্ট ও সপনলন মঞ্জুচরর ব্যবস্থা/ায়তা  রা 

  ম ধ তধা/ ম ধ ারীতদর শৃিংখাযচনত  ায ধক্রম বাস্তবায়তনর ব্যবস্থা  রা  

  ম ধ তধা/ ম ধ ারীতদর চবএফ ও চযচপএফ িচিম মিৃচরর ব্যবস্থা/ায়তা  রা 

  ম ধ তধা/ ম ধ ারীতদর বচিঃবািংাতদল গমতন পাতপাট ধ প্রচির যন্য িনাপচত্ত (NOC) প্রদাতনর ব্যবস্থা  রা 

 ¯^v ’̄¨m¤§Z ও মানিন্নgrm¨ I grm¨cY¨ প্রচক্রয়াযাত রতণর চনচমত্ত HACCP ev Í̄evq‡bi KvwiMix mnvqZv cÖ`vb| 

 grm¨ cÖwµqvRvZKiYmn msদিি Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Kvh©µg cwi`k©b ও যাভ ম প্রদান কiv|  

 grm¨ cÖwµqvRvZKiY KviLvbv, grm¨ mieivnKvix, চর্তপা, মৎস্য িবতরণত ন্দ্র,বরফ ,  grm¨cY¨ ißvbxKviK প্রভৃচত jvB‡mÝ cÖ`vb/নবায়ন Kiজন ায়র্া প্রদান কযা। 

 চনরাপদ মৎস্য উৎপাদতনর তক্ষি উত্তম মৎস্য  া পিচত বাস্তবায়তন ায়তা  রা। 

 মৎস্য  াতর মাধ্যতম চনরাপদ মাছ ও চ িংচি উৎপাচদত তে চ না তা যা ািআতয়র তক্ষি NRCP বাস্তবায়ন  রা।  

 মাছ ও চ িংচিতত িপদ্রব্য পুলতরার্ তল্প িচভযান পচর ানা  রা।  

 মৎস্য ও মৎস্যপে রিাচনতত ভূচম া রাখার  ারতণ যাতীয় মৎস্য িাতর পুরোর প্রদাতনর মতনানয়তনর যন্য ায়তা  রা। 

   প্রদর্ ভাত আতয়য দযতাে ম ভাঠ ম মায় জথতক িংগ্র কযর্ একীভুর্ কতয অদধদপ্ততয জপ্রযি দনদির্ কযা। 

 দফদবন্ন াখা তর্ র্থ্য িংগ্রতয জপ্রদেতর্ ফাতজতেয ফি মনামূরক অিং প্রস্তুর্ কযা।  

 উ দযচারক (ভৎস্যচাল) ভতাদতয়য াতথ ভন্বয় কতয work plan জভার্াতফক খাভায/যাচাদয/ফাঁওি ও অন্যান্য দকছু দপ্ততয ফযাদ্দ প্রদাতনয জেতত্র ভন্বয় কযা।  

 প্রতকৌর াখায চাদদা জভার্াতফক অদপ বফন ও অন্যান্য বফন ও অফকাঠাতভা ফযাদ্দ প্রদান কযা । 

 অদধদপ্তয কর্তমক চাদর্ দফদবন্ন প্রদর্তফদন জপ্রযি কযা।  

 

৩) আনায কাদে আভাদদয প্রতযাা 

 

 

 

 

ক্রভভক প্রভতশ্রুত/কাভিত সফা প্রাভিয রদযয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ব আদফদন জভা প্রদান 

২ ভৎস্যচাদলয যাভ ব প্রদানকাদর পুকুদযয আয়তন, গবীযতা ইতযাভদ ম্পদকব ঠিক তথ্য প্রদান  

৩ াযাদতয জন্য ভনধ বাভযত ভদয়য পূদফ বই উভস্থত থাকা 

৪ মথামথ প্রভক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ভপ ভযদাধ কযা 



 

  

৪)অভবদমাগ প্রভতকায ব্যফস্থানা (GRS) 

সফা প্রাভিদত অন্তুষ্ট দর দাভয়ত্বপ্রাি কভ বকতবায দে সমাগাদমাগ করুন। তায কাে সথদক ভাধান াওয়া না সগদর ভনদনাক্ত দ্ধভতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফভত করুন। 

ক্রভভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন 
কায দে সমাগাদমাগ 

কযদফন 
সমাগাদমাদগয ঠিকানা 

ভনষ্পভত্তয 

ভয়ীভা 

১ 
দাভয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা ভাধান ভদদত 

না াযদর 

জজরা ভৎস্য কভ মকর্মা 

 

 

জজরা ভৎস্য কভ মকর্মা 

ইতভইর: 

dfodinajpur@fisheries.gov.bd 

০১৭১১০০৬৯৫০ 

সপান-: ০৫31-৬4486 

ওদয়ফ: 

www.fisheries.dinajpur.gov.bd 

ভতন ভা 

২ 

অভবদমাগ 

ভনষ্পভত্তকভ বকতবাভনভদ বষ্টভদয়ভাধান 

ভদদত না াযদর 

উদযচারক (প্রান) 

জভাোঃ যভজান আরী 

উদযচারক (প্রান) 

ভৎস্য অদধদপ্তয, ফািংরাতদ, ঢাকা। 

জভাফাইর: ০১৭১৫১১৮৮২৮ 

জপান: ০২-৯৫৬৯৩৫৫ 

ওদয়ফ: www.fisheries.gov.bd 

এক ভা 

৩ 

আভর 

কভ বকতবাভনভদ বষ্টভদয়ভাধান ভদদত 

না াযদর 

ভভন্ত্রভযলদ ভফবাদগয 

অভবদমাগ ব্যফস্থানা সর 

অভবদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইট, ফাাংরাদদ ভচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

ভতন ভা 

 

 


