
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা ভৎস্য কভ মকতমায কাম মারয় 

নড়াইর। 
 

 
1. ভবন  ভভনঃ 

ভবনঃ ভৎস্যজাত উৎ দত প্রাভণজ আভভদলয চাভদা পূযণ, দাভযদ্র ভফদভাচন  যপ্তাভন আয় বৃভি।  

ভভনঃ ভৎস্য  ভচাংভড় অন্যান্য জরজ ম্পদদয স্থাভয়ত্বীর উৎাদন বৃভি কদয জদদয পুভি চাভদা পূযণ  যপ্তাভন আয় বৃভি এফাং অভবষ্ঠ জনদগাষ্ঠীয অাং গ্রদণ উন্মুক্ত জরাদয়য সুষু্ঠ ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ এদেত্র দত 

প্রাপ্ত সুপদরয ভাধ্যদভ দভযদ্র ভৎস্যজীফী  ভৎস্যচালী তথা ফাাংরাদদদয আথ ম-াভাভজক জত্র কাভিত উন্নয়ন াধন।  

2. প্রভতশ্রম্নত জফামূঃ 

 

২.১) নাগভযক জফা 

 

ক্রভভক 

নাং 

জফায নাভ জফা 

প্রদাদন 

দফ মাচ্চ 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রাভপ্তস্থান 

জফামূল্য এফাং 

ভযদাধ িভত (মভদ 

থাদক) 

াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দফী, যম্নভ 

নম্বয, জজরায জকাড, অভপভয়ার জেভরদপান  

ইদভইর 

উর্ধ্মতন কভ মকতমায দফী, যম্নভ নম্বয, ভফবাদগয 

জকাড অভপভয়ার  জেভরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ উন্নত িভতদত ভাছ  ভচাংভড় চাল এফাং 

অন্যান্য জরজ ম্পদ ব্যফস্থানা ভফলয় 

রাগই প্রযুভক্ত ম্পভকমত যাভ ম প্রদান। 

 

তাৎেভণক জনই জনই জনই জনাব হ াসনন আরা  যাপি 

সহকারী পররচালক 

ইমমই:সরকারর ই-মেইল ঠিকানা 

happy.dof1974@gmail.com 

মোবাইল: ০১৭১২-৮৯৫৪৪৬ 

ফ োন-: ০৪৮১৬২০৩৩ 

 

ড.মেখ েরিকুর রহোন 

মেলা েৎস্য কে মকর্মা, নড়াইল। 

ইমমই:সরকারর ই-

মেইল:dfonarail@fisheries.gov.bd 

মোবাইল: 01711841226 

মিান: ০৪৮১৬২০৩৩ 

ওমেব:www. fisheries.narail.gov.bd 

২ ভৎস্যচাল ভফলয়ক পুত্মক, পুভত্মকা, 

খাভায ভযচারনায জন্য প্রভেণ 

াভগ্রী, ম্যানুদয়র, ফাভল মক প্রভতদফদন 

ইতযাভদ ভফতযণ। 

 

তাৎেভণক জনই জনই জনই 

৩ ভৎস্য খাদ্য আইন-২০১০    ভৎস্য 

খাদ্য ভফভধভারা-২০১১ফাত্মফায়দন 

ায়তা প্রদান। 

 

১ ভা ভফভধ 

জভাতাদফক 

অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক  

 

৪  ভৎস্য যাচাভয আইন-২০১০  ভৎস্য 

যাচাযী  ভফভধভারা-২০১১ ফাত্মফায়দন 

ায়তা প্রদান। 

 

১ ভা ভফভধ 

জভাতাদফক 

অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক এফাং 

চারাদনয ভাধ্যদভ  

৫ ভৎস্য   ভচাংভড় াংক্রাভত্ম তথ্য প্রদান তাৎেভণক ভফভধ 

জভাতাদফক 

অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক এফাং 

চারাদনয ভাধ্যদভ  

৬ ভৎস্য  ভৎস্য ণ্য(ভযদ মণ  

ভানভনয়ন্ত্রণ) অধ্যাদদভ-১৯৮৩ এফাং 

ভফভধভারা-১৯৯৭ (াংদাভধত -২০০৮ 

এফাং ২০১৪) ফাত্মফায়দন ায়তা 

প্রদান। 

 

১ ভা ভফভধ 

জভাতাদফক 

অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক এফাং 

চারাদনয ভাধ্যদভ  
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২.২) দাপ্তভযক জফা 

ক্রভভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

দফ মাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রাভপ্তস্থান 

জফামূল্য এফাং 

ভযদাধ িভত (মভদ 

থাদক) 

াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দফী, 

যম্নভ নম্বয, জজরায জকাড, অভপভয়ার 

জেভরদপান  ইদভইর 

উর্ধ্মতন কভ মকতমায দফী, যম্নভ নম্বয, ভফবাদগয 

জকাড অভপভয়ার  জেভরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ভফভবন্ন দপ্তদয ভৎস্য ভফলয়ক তথ্যাভদ ভফভনভয়  ভনধ মাভযত 

ভয়  

জনই জনই জনই জনাব হ াসনন আরা  যাপি 

সহকারী পররচালক 

ইমমই:সরকারর ই-মেইল ঠিকানা 

happy.dof1974@gmail.com 

মোবাইল: ০১৭১২-৮৯৫৪৪৬ 

ফ োন-: ০৪৮১৬২০৩৩ 

 

ড.মেখ েরিকুর রহোন 

মেলা েৎস্য কে মকর্মা, নড়াইল। 

ইমমই:সরকারর ই-

মেইল:dfonarail@fisheries.gov.bd 

মোবাইল: 01711841226 

মিান: ০৪৮১৬২০৩৩ 

ওমেব:www. fisheries.narail.gov.bd 

২ পুযস্কায প্রদাদন ভদনানয়ন দান  কভভটিয 

বায় জমাগদান 

ঐ জনই জনই জনই 

৩ জভাফাইর জকাে ম/অভবমান ভযচারনা 

ফাত্মফায়ন। 

ঐ জনই অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক 

৪ প্রভেণ প্রদান ঐ জনই অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক 

৫ ঋণ প্রাভপ্তদত ায়তা ভফভধ 

জভাতাদফক  

ভফভধ 

জভাতাদফক   

াংভস্নি দপ্তয  ভফভধ জভাতাদফক 

৬  ভনধ মাভযত 

ভয় 

জনই জনই            জনই 

৭ জজরায ফাভল মক কভ মভযকল্পনা প্রণয়ন, ভফভবন্ন 

প্রজাভতয গুণগত ভানম্পন্ন জানা উৎাদন   

যফযাদ ায়তা  

 
ঐ 

 
জনই  

 
জনই 

 
জনই 

২.৩ ) অবযভত্মযীন জফা 
ক্রভভক 

নাং 

জফায নাভ জফা প্রদাদন 

দফ মাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র/আদফদন 

পযভ প্রাভপ্তস্থান 

জফামূল্য এফাং 

ভযদাধ িভত (মভদ 

থাদক) 

াখায নাভ দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দফী, 

যম্নভ নম্বয, জজরায জকাড, অভপভয়ার 

জেভরদপান  ইদভইর 

উর্ধ্মতন কভ মকতমায দফী, যম্নভ নম্বয, ভফবাদগয 

জকাড অভপভয়ার  জেভরদপান  ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 জাতীয় ভৎস্য প্তা উদ্যান ভনধ মাভযত 

ভয়  

জনই জনই জনই জনাব হ াসনন আরা  যাপি 

সহকারী পররচালক 

ইমমই:সরকারর ই-মেইল ঠিকানা 

happy.dof1974@gmail.com 

মোবাইল: ০১৭১২-৮৯৫৪৪৬ 

ফ োন-: ০৪৮১৬২০৩৩ 

 

ড.মেখ েরিকুর রহোন 

মেলা েৎস্য কে মকর্মা, নড়াইল। 

ইমমই:সরকারর ই-

মেইল:dfonarail@fisheries.gov.bd 

মোবাইল: 01711841226 

মিান: ০৪৮১৬২০৩৩ 

ওমেব:www. fisheries.narail.gov.bd 

২ যকাযী ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভাদযয 

কভ মভযকল্পনা প্রনয়দণ ায়তা প্রদান  

ভফভবন্ন 

প্রজাভতয গুনগত ভানম্পন্ন জানা  ব্রম্নড ভাচ 

উৎাদন  যফযা। 

ঐ জনই জনই জনই 

৩ জরভার ,অবয়াম্রভ, জানা অফমুভক্ত কাম মক্রভ 

ভযচারনা। 

ঐ জনই অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক 

৪ জানা অফমুভক্ত প্রবাফ ভনযম্নন ভফলয়ক ভফভবন্ন 

প্রভতদফদন, পুত্মক ইতযাভদ ভফতযণ। 

ঐ জনই অত্র দপ্তয ভফভধ জভাতাদফক 

৫ কভ মচাযীগদণয চাকুযী ভনয়ভভতকযণ  

স্থায়ীকযদণয ব্যফস্থা কযা। 

ভফভধ 

জভাতাদফক  

ভফভধ 

জভাতাদফক   

াংভস্নি দপ্তয  ভফভধ জভাতাদফক 

৬ কভ মকতমা/কভ মচাযীগদণয ছুটি, দায়ন  ফদরীয 

প্রত্মাফ জপ্রযণ। 

ভনধ মাভযত 

ভয় 

জনই জনই            জনই 

৭ কভ মচাযীগদণয শাংখরাজভনত কাম মক্রভ 

ফাত্মফায়দনয ব্যফস্থা কযা। 

 
ঐ 

 
জনই  

 
জনই 

 
জনই 

৮ উদজরায দপ্তযমূদয প্রাভনক  অভপ 

ব্যফস্থানায় এফাং আভথ মক ব্যদয়য য 

অভধকতয স্বচ্ছতা আনায়দনয রেয 

অবযভত্মযীন ভনযীো কাম মক্রভ ভযচারনা কযা 

এফাং প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

 
ঐ 

 
জনই  

 
জনই 

 
জনই 
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২.৪ জজরা ভৎস্য দপ্তয কর্তমক প্রদত্ত জফাঃ                 

*জজরায ভফদ্যভান জরাদয়য সুষু্ঠ ব্যফস্থানায রদেয কাভযগভয যাভ ম প্রদান কযা।  

* ব্যভক্তগত  প্রভতষ্ঠানদক ভৎস্য ভফলয়ক প্রকল্প প্রণয়ন  ফাত্মফায়দন াভফ মক ায়তা প্রদান।  

* উদজরা ভৎস্য দপ্তয প্রণীত ভৎস্য ভফলয়ক উন্নয়ন প্রকদল্পয কাভযগভয ম্ভাব্যতা মাচাই পূফ মক ফাত্মফায়দন প্রদয়াজনীয় যাভ ম প্রদান।  

* ভৎস্য খাদ্য আইন-২০১০  ভফভধভারা-২০১১ এয আতায়  ভৎস্য খাদ্য উৎাদনকাযী/আভদাভনকাযক/ভফণনকাযীদক রাইদন্স প্রদান  নফায়ন কযা।  

* ভাছ  ভচাংভড় চাল ভফলয়ক প্রযুভক্ত পরবাদফ ত্মাভত্মদযয রদেয উব্ধুিকযণ, চালী প্রভেণ, প্রদ মণী খাভায ভযচারনায জন্য প্রভেন াভগ্রী, ম্যানুদয়র, ফাভল মক প্রভতদফদন ইতযাভদ াংগ্র  ভফতযণ;  

* অভধক উৎাদন ভনভিত কযায রদেয যকাযী ভৎস্য ফীজ উৎাদন খাভাদযয কভ মভযকল্পনা প্রনয়ন ভফভবন্ন প্রজাভতয গুনগত ভান ম্পন্ন ভৎস্য জানা  বুযম্নে ভাছ উৎাদদন ায়তা।  

* ভৎস্য উৎাদন বৃভিদত  ব্যাক গণদচতনতা সৃভিয রদেয জাতীয় ভৎস্য প্তা উদ্যান  পুযস্কায প্রদান অন্যান্য ভফবাদগয পুযস্কায প্রদান  ভদনানয়দন ায়তা প্রদান।  

* প্রাকৃভতক দূদম মাগকারীন ভয় াদফ মােভণক ভভনেভযাং যম্নভ খুদর ভাঠ ম মায় জথদক েয়েভতয তথ্য াংগ্র কযা  তা এভকভূত কদয ভন্ত্রনারদয় জপ্রযদণয ব্যফস্থা কযা।  

* কভ মকতমা  কভ মচাযী ভনদয়াগ দদান্নভত, দয দপ্তদযয কভ মচাযীদদয োইভদস্কর  ভদরকন জগ্রড প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা।  

* কভ মকতমা  কভ মচাযীদদয শিরাজভনত কাম মক্রভ ফাত্মফায়দনয ব্যফস্থা কযা। 

* কভ মকতমা কভ মচাযীদদয ভফ এপ  ভজভএপ অগ্রীভ ভঞ্জুভযয ব্যফস্থা কযা। 

* ভৎস্য চাদয়য ভাধ্যদভ ভনযাদ ভাছ  ভচাংভড় উৎাভদত দচ্ছ ভকনা তা মাচাদয়য রদেয NRCP ফাত্মফায়ন কযা। 

* ব্যভক্তগত প্রভতষ্ঠানদক ভৎস্য ভফলয়ক প্রকদল্পয প্রনয়ন  ফাত্মফায়দন াভফ মক ায়তা প্রদান।          

* অভধদপ্তদযয ভফভবন্ন উন্নয়ন প্রকদল্পয কল্প দভরদরয ফভণ মত দাভয়ত্ব ারদন কভ মকতমাদদয ায়তা প্রদান। 

* জজরা  উদজরায ফাত্মফাভয়ত ভৎস্য ভফলয়ক কর কাজ তদাযভক  ম মাদরাচনা এফাং যাভ ম প্রদান।  

* ইভর ম্পদ উন্নয়ন এফাং াংযেদণয জন্য জনদচতনতা বৃভি  ভফভবন্ন দপ্তদযয াদথ ভন্বদয়য ভাধ্যদভ অভবমান ভযচারনা কযা।  

 

১। মথামথ ভাধ্যদভ স্বয়াংম্পূণ ম আদফদন জভা প্রদান কযা (প্রদমাজযদেদত্র)। 

২। ভৎস্যচাদলয যাভ ম গ্রণকাদর পুকুদযয আয়তন, গবীযতা ইতযাভদ ম্পদকম ঠিক তথ্য প্রদান।  

৩। াোদতয জন্য ভনধ মাভযত ভদয়য পূদফ মই দপ্তদয উভস্থত থাকা। 

৪। মথামথ প্রভক্রয়ায় প্রদজায্য জেদত্র ভনধ মাভযত ভপ ভযদাধ কযা। 

[ 
 

 
জফা প্রাভপ্তদত অভত্মত্মি দর দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কভ মকতমায দে জমাগাদমাগ কযম্নন। তায কাছ জথদক ভাধান ায়া না জগদর ভনদভণাক্ত িভতদত জমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফভত কযম্নন।  

ক্রভভক 

নাং 

কখন জমাগাদমাগ কযদফন কায দে জমাগাদমাগ কযদফন জমাগাদমাদগয ঠিকানা ভনষ্পভত্তয ভয়ীভা 

১ দাভয়ত্বপ্রাপ্ত  কভ মকতমা ভাধান ভদদত না াযদর জজরা ভৎস্য কভ মকতমা, নড়াইর। 
 

 

মোবাইল: 01711841226 

মিান: ০৪৮১৬২০৩৩ 

ইমমই:সরকারর ই-

মেইল:dfonarail@fisheries.gov.bd 

 

১ ভা 

২ অভবদমাগ ভনষ্পভত্ত কভ মকতমা ভনভদ মি ভদয় ভাধান ভদদত না াযদর মোোঃ রেোন আলী 

উপপররচালক (প্রোসন) 

েৎস্য অরিদপ্তর, বাাংলাদদে, ঢাকা। 

 

মোবাইল: ০১৭১৫১১৮৮২৮ 

মিান: ০২-৯৫৬৯৩৫৫ 

ওমেব: www.fisheries.gov.bd 

  
১ ভা 

৩ আভর কভ মকতমা ভনভদ মি ভদয় ভাধান ভদদত না াযদর । মন্ত্রিপন্ত্ররদ ন্ত্রবভোমের অন্ত্রভমযোে ব্যবস্থোপনো ফ অন্ত্রভমযোে গ্রণ ফেন্দ্র 

৫ নং ফেইট, বোংোমদল ন্ত্রিবোে, ঢোেো 

ওমেব: www.grs.gov.bd 

 
৩  ভা 
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