
 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয় 

বাাংলাদদশ মৎস্য উন্নয়ন কদ্ পাদেশন 

ককদেে নাম: কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও ণব্িন ককে, বামউক, োঙ্গামাটি।  

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (citizens charter)  
 

১. তিশন ও তিশন:  

১.১) তিশন: জনগদিে জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সেবোদে সোয়তাকেি   

 

১.২) তিশন: সাগে, নদী-নালা, কাপ্তাই কলক ও োওে অঞ্চদল আেণেত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উ্াদয় অবতেি, অবতেি ্েবতী অ্চয় হ্রাসকেি এবাং মৎস্য ণব্িন কার্ পক্রম 

 সুষ্ঠুভাদব ্ণেচালনা কদে জনগদিে কদাে কগাড়ায় ক্ৌছাদনা। 

২) প্রতিশ্রুি সেবােমূহ: প্রয াজ্য নয়। 

২.১) নাগতিক সেবা:  

ক্রঃ 

নং 

সেবাি নাি সেবা প্রদান 

পদ্ধতি 

প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র এবং প্রাতিস্থান সেবামূল্য এবং পতিযশাধ 

পদ্ধতি 

 

সেবা 

প্রদাযনি 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদতব, স ান ও 

ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কাপ্তাই কলদক মৎস্য আেেদি ব্যবহৃত 

মৎস্যজীবীদদে জাদলে লাইদসন্স 

প্রদান; 

সোসণে  

প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র: 

ক) ণনর্ পাণেত আদবদন ফেম; 

খ) ০২ (দুই) কণ্ সতযাণয়ত ছণব; 

গ) জাতীয় ্ণেচয়্দেে সতযাণয়ত কণ্; 

ঘ) নাগণেক সনদ্দেে সতযাণয়ত কণ্;  

প্রাতিস্থান:  

ণবএফণিণস োঙ্গামাটি ককে, উ্দকে: 

কাপ্তাই, লাংগদু, বাঘাইছণড়, মোলছণড়  এবাং 

কমাবাইল মণনটণোং কসন্টাে।  

জাদলে প্রকাে অনুর্ায়ী 

(বাৎসণেক): 

র্ম পজাল ৪৫০/- 

ককচণক জাল ৪০০/- 

িাগ জাল ৫০০/- 

ভাসা জাল ১৭০/- 

কবে জাল: ৭০০/- 

বড়ণশ ৪০০/- 
 

্ণেদশার্ ্দ্ধণত: নগদ 

০১ ণদন  

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল 

ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

২ কাপ্তাই হ্রদদ মৎস্য ব্যবসায়ীদদে 

লাইদসন্স প্রদান; 

সোসণে  

প্রদয়াজনীয় কাগজ্ে:  

ক) ণনর্ পাণেত আদবদন ফেম; 

খ) ০২ (দুই) কণ্ সতযাণয়ত ছণব; 

গ) জাতীয় ্ণেচয়্দেে সতযাণয়ত কণ্; 

ঘ) নাগণেক সনদ্দেে সতযাণয়ত কণ্;  

ঙ) োলনাগাদ কেি লাইদসন্স 

প্রাতিস্থান:  

ণবএফণিণস োঙ্গামাটি ককে, কাপ্তাই ও  

মোলছণড় উ্দকে। 

মৎস্য ব্যবসাে ্ণেণর্ 

অনুর্ায়ী (বাৎসণেক):  

ক) খুচো মৎস্য ব্যবসায়ী 

লাইদসন্স: ৯৩০/- 

খ) ্াইকােী মৎস্য 

ব্যবসায়ী লাইদসন্স: 

১,৯৬৫/- (ভযাট ও আদবদন 

ফেদমে মূল্যসে) 

০৫ ণদন  

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল 

ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 



৪ ক) ্াব পতয কজলা সমূদেে জনগদিে 

আর্ প-সামাণজক অবস্থ্াে উন্নয়দন 

প্রজনন কমৌসুদম মাদছে অবার্ ও সুষ্ঠ ু

প্রজনদনে জন্য প্রণত বছে প্রায় ণতন 

মাস কলদক মাছ আেেি, ্ণেবেি ও 

বাজােজাত ণনণিদ্ধকেি; 

খ) মাছ আেেি, ্ণেবেি ও 

বাজােজাত ণনণিদ্ধকেি ণনণিদতে 

লদযয ণনো্ত্তা কজােদােকেি  

সোসণে 

কজলা প্রশাসক, 

োঙ্গামাটি এে আদদশ 

ণবএফণিণস োঙ্গামাটি ককদেে অর্ীন 

কাপ্তাই, লাংগদু, বাঘাইছণড় এবাং মোলছণড় 

উ্দকেসে সকল কচকদ্াষ্ট/অণফস 

ণবনামূদল্য ৯০ তদন  

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল 

ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

৫ ক) কাপ্তাই কলদক কদশীয় প্রজাণতে 

মৎস্য উৎ্াদন বৃণদ্ধ; 

খ) উৎ্াণদত/আেেিকৃত মাদছে স্বাস্থ্য 

সম্মত অবতেি সুণবর্াণদ প্রদান  
সোসণে 

ণবএফণিণস 

োঙ্গামাটি ককে, কাপ্তাই, বাঘাইছণড় 

(মাণেশ্যা) এবাং মোলছণড় উ্দকে 

ণনর্ পাণেত কসবামূল্য ১ তদন  

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল 

ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

৬ কাপ্তাই কলদক মৎস্য ব্যবসায়ী ও 

মৎস্যজীবীদদে মাছ সাংেযদিে জন্য 

সুলভ মুদল্য বেফ সেবোে   
সোসণে 

চাণেদা্ে অনুর্ায়ী, 

ণবএফণিণস 

োঙ্গামাটি ককে এবাং কাপ্তাই উ্দকে 

ণনর্ পাণেত কসবামূল্য 

১ তদন কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল 

ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

৭ কাপ্তাই কলদক উৎ্াণদত/আেণেত মাছ 

বাজােজাতকেদিে উদেদশ্য ্ণেবেি 

সুণবর্া প্রদাদনে ণনণমত্ত সাংণিষ্ট  গাড়ীে 

্াণকপাং সুণবর্া প্রদান  
সোসণে 

ণবএফণিণস 

োঙ্গামাটি ককে, কাপ্তাই, বাঘাইছণড় 

(মাণেশ্যা) এবাং মোলছণড় উ্দকে 

ণবনামূদল্য 

১ তদন কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল 

ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

৮ মৎস্য উৎ্াদন বৃণদ্ধসে স্থ্ানীয় 

জনদগাষ্ঠীে প্রাণিজ আণমদিে চাণেদা 

পূেি ও মৎস্যজীবীদদে আয় (বাদ) 

বৃণদ্ধে ণনণমত্ত ণনজস্ব েযাচােী ও 

নাস পােীদত কা্ প জাতীয় মাদছে ক্ানা 

প্রণত্ালন এবাং কলদক অবমুক্তকেি     

সোসণে 
ণবএফণিণস 

োঙ্গামাটি ককে 
ণবনামূদল্য ৯০ তদন  

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল 

ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 



২.২) দািতিক সেবা: 

ক্রঃ 

নাং 
সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি 

প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতিযশাধ পদ্ধতি 

সেবা প্রদাযনি 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদতব, স ান ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ েিকাযিি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও 

তবতিন্ন তবষযয় িন্ত্রনালয়/ 

তবিাগ/অতধদিি/দিি/ 

সবেিকািী প্রতিষ্ঠাযনি োযে 

স াগায াগ  

ওযয়বোইট/স ানালাপ/ 

ডাক স াগায াগ 

তবতিন্ন আগি পত্র  

 
তবনামূযল্য ৭ তদন  

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

২ দািতিক কাযজ্ গাড়ী সেবোে  

েিােতি েংতিষ্ট সকন্দ্র/উপযকন্দ্র তবনামূযল্য ১ তদন  

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

৩ ব্যণক্তগত কাদজ গাড়ী ব্যবোে 

েিােতি েংতিষ্ট সকন্দ্র/উপযকন্দ্র ণনর্ পাণেত মূদল্য ১ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

৪ দািতিক পতিচালনা ব্যয় পতিযশাধ  

নগদ/সচযকি িাধ্যযি 

প্রযয়াজ্ন অনু ায়ী 

তহোব তবিাগ, েংতিষ্ট 

সকন্দ্র/উপযকন্দ্র 

তবনামূযল্য ১ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

৫ তবএ তডতেি অবকাঠাযিা/স্থাপনা 

তনি মাণ,  ন্ত্রপাতি েংয াজ্যনি 

প্রস্তাব সপ্রিণ  
তবতধ সিািাযবক 

আযবদন পত্র/ 

সকযন্দ্রি প্রস্তাব অনু ায়ী 

 

প্রাক্কতলি মূযল্য ৩ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

১০ প্রযয়াজ্নীয় িালািাল 

ক্রয়/েিবিাহ, দিপত্র 

তিতি/প্রকাশ  
েিােতি 

প্রধান কা মালয় হযি  

অনুযিাদযনি পত্র 
বাজ্াি মূযল্য 

৩ তদন কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 



yahoo.com 
 

১১ িাজ্স্ব বাযজ্ট প্রণয়ন এবং 

অনুযিাদযনি ব্যবস্থা গ্রহণ 

েিােতি 
প্রধান কা মালযয় খেড়া বাযজ্ট 

সপ্রিণ  
তবনামূযল্য 

১৫ তদন কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

১২ কযপ মাযিশযনি তনিীক্ষা কা মক্রি 

ও প্রতিযবদন প্রণয়ন 

েিােতি 
প্রধান কা মালযয়ি ও অতডট 

অত যেি  িযিট অনু ায়ী  
তবনামূযল্য ১৫ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

১৩ মালামাল ক্রদয়ে আণর্ পক 

অনুদমাদন 

ণবণর্ কমাতাদবক 
প্রধান কা মালযয়ি প্রশাসণনক 

ও  আণর্ পক অনুদমাদন 
ণবনামূদল্য ৫ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

১৪ ণবএফণিণসে মূলর্ন খেদচে 

আণর্ পক মঞ্জুেী প্রদান 

ণবণর্ কমাতাদবক 
প্রধান কা মালযয়ি প্রশাসণনক 

ও  আণর্ পক অনুদমাদন 
ণবনামূদল্য ৫ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

১৫ ককে সমূদেে অপ্রতযা্নদর্াগ্য 

খেচ (কম পচােীদদে অণতণেক্ত 

সময় কাদজে ভাতা, ছা্া বার্াই 

ও মদনােেী দ্রব্যাণদ বাবদ) এে 

আণর্ পক মঞ্জুেী প্রদান 

ণবণর্ কমাতাদবক েংতিষ্ট সকন্দ্র/ইউতনট ণবনামূদল্য ৫ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ 

yahoo.com 
 

 
 

 

 

 

 



২.৩) অিযন্তিীণ সেবা: 

ক্র: সেবাি নাি সেবা প্রদান পদ্ধতি 
প্রযয়াজ্নীয় কাগজ্পত্র এবং 

প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতিযশাধ পদ্ধতি 

সেবা 

প্রদাযনি 

েিয়েীিা 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

(নাি, পদতব, স ান ও ই-সিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২ িালািাল ক্রয় এি প্রশােতনক 

অনুযিাদযনি প্রস্তাব সপ্রিণ 
তবতধ সিািাযবক চাতহদাপত্র তবনামূযল্য ১৫ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ yahoo.com 

৩ কি মকিমা/কি মচািীযদি তবরুযদ্ধ 

শংখলাজ্তনি অতিয াগ 

উপস্থাপন  
তবতধ সিািাযবক অতিয াগ পত্র, তবতধ সিািাযবক তবনামূযল্য ২০ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ yahoo.com 

৪ কি মকিমা/কি মকিমাযদি 

ছুটি/অবেি প্রস্ত্ততিমুলক 

ছুটিি প্রস্তাব সপ্রিণ    
তবতধ সিািাযবক তবতধ সিািাযবক তবনামূযল্য ৬০ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ yahoo.com 

৬  ৪ে ম সেণীি কি মচািীযদি 

সপাশাকাণদ েিবিাহ  
তবতধ সিািাযবক তবতধ সিািাযবক তবনামূযল্য ৬০ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ yahoo.com 

৭ সবিন-িািাতদ পতিযশাধ  

নগদ/যচযকি িাধ্যযি তহোব তবিাগ, োঙ্গামাটি তবনামূযল্য ১ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ yahoo.com 

৮ অবেিজ্তনি ছুটিি প্রস্তাব 

ণবণর্ কমাতাদবক 
আযবদন পত্র 

তহোব তবিাগ, প্রধান কা মালয়, ঢাকা 
তবনামূযল্য ৯০ তদন 

কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম 

ব্যবস্থ্া্ক 

০৩৫১-৬২২৩৬ 

bfdcrangamati@ yahoo.com 

 

৩) আপনাি কাযে আিাযদি প্রিযাশা: 

ক্রতিক প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতিি লযক্ষয কিণীয় 

১ স্বয়ংেম্পূণ ম আযবদন জ্িা প্রদান 

২  ো ে প্রতক্রয়ায় প্রযয়াজ্নীয় ত ে পতিযশাধ কিা  

৩ োক্ষাযিি জ্ন্য তনধ মাতিি েিযয়ি পূযব মই উপতস্থি োকা 

 



 

 

৪. অতিয াগ প্রতিকাি ব্যবস্থাপনা (GRS): 

 সেবা প্রাতিযি অেন্তুষ্ট হযল দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমাি েযে স াগায াগ করুন  িাি কাে সেযক েিাধান পাওয়া না সগযল তনযনাক্ত পদ্ধতিযি স াগায াগ কযি আপনাি েিস্যা অবতহি করুন  

 

ক্রতিক কখন স াগয াগ কিযবন 
কাি েযে স াগায াগ 

কিযবন 
স াগায াযগি ঠিকানা তনস্পততি েিয়েীিা 

১ 

দাতয়ত্বপ্রাি কি মকিমা 

েিাধান তদযি না পািযল 

অতিয াগ তনস্পতত 

কি মকিমা (অতনক) 

নাি ও পদতব: কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম, 

ব্যবস্থ্া্ক 

স ান: ০৩৫১-৬২২৩৬ 

ইযিইল: bfdcrangamati@yahoo.com

ওযয়ব: www.bfdc.gov.bd 

৩০ কার্ পণদবস 

২ 

অতিয াগ তনস্পতত কি মকিমা 

তনতদ মষ্ট েিযয় েিাধান 

তদযি না পািযল 

আতপল কি মকিমা 

নাি ও পদতব: কল: কমান্ডাে কমা: কতৌণেদুল ইসলাম, 

ব্যবস্থ্া্ক 

স ান: ০৩৫১-৬২২৩৬ 

ইযিইল: bfdcrangamati@yahoo.com

ওযয়ব: www.bfdc.gov.bd 

২০ কার্ পণদবস 

৩ 

আণ্ল কম পকতপা ণনণদষ্ট 

সমদয় সমার্ান ণদদত না 

্ােদল 

বাংলাযদশ িৎস্য 

উন্নয়ন কযপ মাযিশযনি 

অতিয াগ ব্যবস্থাপনা 

সেল 

নাি ও পদতব: কাজী োসান আেদমদ, সচয়ািম্যান 

স ান: ০২-৫৫০১২৫৪৬ 

ইযিইল: bfdc_64@yahoo.com,  

          chairman@bfdc.gov.bd

ওযয়ব: www.bfdc.gov.bd,  

বাংলাযদশ িৎস্য উন্নয়ন কযপ মাযিশন 

২৩-২৪ কাওিান বাজ্াি, সিজ্গাঁও,  

 

৬০ কার্ পণদবস 

 

mailto:bfdc_64@yahoo.com

