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তিবা প্রোন প্রবেশ্রুবে (citizens charter)  
 

১. বভশন ও বমশন:  

১.১) বভশন: জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সোয়তাকরে   

 

১.২) বমশন: সাগর, নদী-নালা, কাপ্তাই ণলক ও োওর অঞ্চহল আেররত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপাহয় অবতরে, অবতরে পরবতী অপচয় হ্রাসকরে এবং মৎস্য 

রবপেন কার্ যক্রম  সুষ্ঠুভাহব পররচালনা কহর জনগহের ণদার ণগাড়ায় ণপৌছাহনা   

** প্রারতষ্ঠারনক ণসবা: নতুন ণকন্দ্র স্থ্াপন এবং সীমানা পুন:রনর্ যারে সংক্রান্ত প্রস্তাব  

২. প্রবেশ্রুে তিবািমূহ: প্রদ াজয নয়। 

২.১) নাগবেক তিবা: 
 

 

ক্রঃ 

নাং 
তিবাে নাম তিবা প্রোন ্দ্ধবে প্রদয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবাং প্রাবিস্থান 

তিবামূল্য এবাং 

্বেদশাধ 

্দ্ধবে 

তিবা প্রোদনে 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম পকেপা 

(নাম, ্েবব, তফান ও ই-তমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ঢাকা শেহর ণররি টু কুক 

রিস রবপেন সুরবর্া প্রদান ভ্রাম্যমান রিশভযাহনর 

মাধ্যহম রনর্ যাররত 

স্পহে 

ববএফবিবি তিলি তিন্টাে 

২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা ও ভ্রাম্যমাে বফশভযান 

(ধানমবি, ইস্কাটন, বমেপুে বিওএইচএি, বনানী 

বিওএইচএি, মহাখালী বিওএইচএি, গুলশান, তিচ 

ভবন-মাবনক বময়া এবভবনউ 

বাজার মূহে 

ও নগহদ  
১ রদন  

জনাব ণমা: ইসানুল েক 

ব্যবস্থ্াপক (রবপেন) 

bfdc_64@yahoo.com 

২ অনলাইহন িরমারলনমুক্ত 

মাছ রবক্রয় কার্ যক্রম সুরবর্া 

প্রদান 

ওহয়বসাইহের মাধ্যহম 

(www.bfdc 

onlinefish.com 

অনলাইহন আহবদন  
বাজার মূহে 

ও নগহদ  
১ রদন 

জনাব ণমা: ইসানুল েক 

ব্যবস্থ্াপক (রবপেন) 

bfdc_64@yahoo.com 

 

 

 

http://www.bfdc.gov.bd/
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২.২) োিবেক তিবা: 

ক্রঃ 

নং 
তিবাে নাম তিবা প্রোন ্দ্ধবে 

প্রদয়াজনীয় কাগজ্ত্র 

এবাং প্রাবিস্থান 

তিবামূল্য এবাং 

্বেদশাধ 

্দ্ধবে 

তিবা প্রোদনে 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম পকেপা 

(নাম, ্েবব, তফান ও ই-তমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িেকাদেে প্রবেশ্রুবে 

বাস্তবায়ন ও বববভন্ন 

ববষদয় মন্ত্রনালয়/ 

ববভাগ/অবধেিে/েিে/

তবিেকােী প্রবেষ্ঠাদনে 

িাদে ত াগাদ াগ 

ওদয়বিাইট/তফানালা্/ 

িাক ত াগাদ াদগে মাধ্যদম 

আগে ্ত্র/প্রদয়াজন 

অনু ায়ী 
 

প্রশািন ববভাগ 

ববনামূদল্য ৫ কার্ যরদবস 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

২ 

োিবেক কাদজ গাড়ী 

সরবরাে কো 

কদ্ পাদেশদনে িবচব এে 

অনুদমােন িাদ্দে 

আদবেন্ত্র 

প্রশািন ববভাগ 
ববনামূদল্য ১ কার্ যরদবস 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৩ 

ব্যরক্তগত কাহজ গাড়ী 

ব্যবোর 

কদ্ পাদেশদনে িবচব এে 

অনুদমােন িাদ্দে 

আদবেন্ত্র 

প্রশািন ববভাগ 

রনর্ যাররত 

মূহে 
১ কার্ যরদবস 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৪ 

সংস্থ্ার পদ রবলুপ্ত/সৃজন 

সংক্রান্ত  প্রস্তাহব প্রদান 

রবদ্যমান রবরর্-রবর্ান 

অনুসরেপূব যক প্রশাসরনক 

মন্ত্রেলহয় প্রস্তাব ণপ্ররে। 

 

রবদ্যমান অগ যাহনাগ্রাম 

প্রশািন ববভাগ 
রবনামূূ্হে ২৫ কার্ যরদবস 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৫ 

রনহয়াগরবরর্ 

রবদ্যমান রবরর্-রবর্ান 

অনুসরেপূব যক প্রশাসরনক 

মন্ত্রেলহয় প্রস্তাব ণপ্ররে। 

 

রবদ্যমান অগ যাহনাগ্রাম রবনামূূ্হে ২৫ কার্ যরদবস 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৬ 

োিবেক ্বেচালনা ব্যয় 

্বেদশাধ 

প্রশাসরনক ও আরথ যক 

অনুহমাদহনর পর প্রাপ্ত রবল 

ণচহকর মাধ্যহম পররহশার্ 

অনুদমাবেে ববল 

বহিাব ববভাগ, 

প্রধান কা পালয়, ঢাকা 

ববনামূদল্য ১ কার্ যরদবস 

জনাব ণমা: রারজবুল আলম 

বহিাব বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪৩ 

ca@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 
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৭ 

ববএফবিবিে 

অবকাঠাদমা/স্থা্না 

বনম পাণ,  ন্ত্র্াবে 

িাংদ াজন 

তকন্দ্র তেদক প্রাি প্রস্তাব 

 াচাই/্বেেশ পন প্রবেদবেন 

অনু ায়ী প্রাক্কলন তেবে ও 

অনুদমােন 

আদবেন ্ত্র/দকদন্দ্রে 

প্রস্তাব অনু ায়ী 

প্রধান কা পালয়, ঢাকা 

প্রাক্কবলে 

মূদল্য 
২৫ কার্ যরদবস 

জনাব ণমা: মাসুদুল আলম 

ব্যবস্থা্ক 

বাস্তবায়ন ববভাগ 

৫৫০১২৫৪৪ (অ) 

manager.implementation@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৮ 

পরামশ যক/ঠিকাোে 

বনদয়াগ, বশবিউল 

প্রণয়ন ও 

চুবি্ত্র স্বােে 

জােীয় তেবনক ্বত্রকায় 

ববজ্ঞা্ন প্রোন ও প্রাি প্রস্তাব 

মূল্যায়ন 

েে্ত্র বশবিউল 

প্রধান কা পালয়, ঢাকা 
শেপানু ায়ী ৪৫ কার্ যরদবস 

জনাব ণমা: মাসুদুল আলম 

ব্যবস্থা্ক 

বাস্তবায়ন ববভাগ 

৫৫০১২৫৪৪ (অ) 

manager.implementation@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৯ 
মৎস্য ও মৎস্য বশদেে 

উন্নয়দন বাস্তবানদ াগ্য 

প্রকদেে 

Feasibility 

study কো 

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় 

জনপ্রবেবনবধ/বনজস্ব প্রস্তাব 

প্রাবিে ্ে িাংবিষ্ট স্থান 

্বেেশ পনাদে প্রবেদবেন োবখল 

মন্ত্রণালদয়ে 

্ত্র/বনদে পশনা 

প্রধান কা পালয়, ঢাকা 

ববনামূদল্য ২৫ কার্ যরদবস 

জনাব ণমা: শামসুজ্জামান 

ব্যবস্থা্ক 

্বেকেনা ববভাগ 

ণিানঃ ৫৫০১১৮৫২ 

manager.planning@gmail.com 

bfdcplanning64@gmail.com 

১০ 
প্রকদেে 

বিব্ব্/আেবিব্ব্ 

প্রণয়ন এবাং প্রকে 

অনুদমােদনে ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

মন্ত্রণালয়/স্থানীয় 

জনপ্রবেবনবধ/বনজস্ব প্রস্তাব 

প্রাবি, ্বেেশ পন প্রবেদবেন, 

প্রকদেে বিব্ব্/ আেবিব্ব্ 

প্রণয়নাদে প্রস্তাব মন্ত্রণালদয় 

তপ্রেণ 

মন্ত্রণালদয়ে 

্ত্র/বনদে পশনা 

প্রধান কা পালয়, ঢাকা 

ববনামূদল্য ৯০ কার্ যরদবস 

জনাব ণমা: শামসুজ্জামান 

ব্যবস্থা্ক 

্বেকেনা ববভাগ 

ণিানঃ ৫৫০১১৮৫২ 

manager.planning@gmail.com 

bfdcplanning64@gmail.com 

১১ 

এবিব্, িাংদশাবধে 

এবিব্ ও মধ্যদময়াবে 

বাদজট কাঠাদমা প্রণয়ন 

কো 

মন্ত্রণালদয়ে নমুনা ছক অনু ায়ী 

খিড়া বাদজট প্রণয়ন ও 

মন্ত্রণালদয় অনুদমােদনে জন্য 

তপ্রেণ 

মন্ত্রণালদয়ে নমুনা ছক 

ওদয়বিাইট/মন্ত্রণালয়হ

তে প্রাি ্ত্র 

ববনামূদল্য ১০ কার্ যরদবস 

জনাব ণমা: শামসুজ্জামান 

ব্যবস্থা্ক 

্বেকেনা ববভাগ 

ণিানঃ ৫৫০১১৮৫২ 

manager.planning@gmail.com 

bfdcplanning64@gmail.com 

১২ 

প্রদয়াজনীয় মালামাল 

ক্রয়/িেবোহ, েে্ত্র 

তেবে/প্রকাশ 

োিবেক আদবেন প্রাবিে ্ে 

প্রশািবনক ও আবে পক অনুদমােন 

গ্রহণ 

ক্রদয়ে আদেশ 

প্রধান কা পালয় 
ববনামূদল্য ১০ কার্ যরদবস 

জনাব তাসরলমা ণবগম 

ব্যবস্থা্ক, ক্রয় ববভাগ 

৫৫০১২৫৪৫ 

manager.purchase 

@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

  

mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net


ক্রঃ 

নাং 
তিবাে নাম তিবা প্রোন ্দ্ধবে 

প্রদয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

তিবামূল্য এবাং 

্বেদশাধ ্দ্ধবে 

তিবা প্রোদনে 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম পকেপা 

(নাম, ্েবব, তফান ও ই-তমইল) 

১৩ 

অত্র কদ্ পাদেশদনে োজস্ব 

বাদজট প্রণয়ন এবাং 

অনুদমােদনে ব্যবস্থা গ্রহণ 

প্রধান কা পালয় ও ববহ:স্থ 

তকদন্দ্রে প্রস্তাব বনধ পাবেে ছদক 

প্রণয়ন ও অনুদমােদনে জন্য 

মন্ত্রণালদয় তপ্রেণ 

িাংবিষ্ট তকন্দ্র/ইউবনট হদে প্রাি 

খিড়া বাদজট, প্রধান কা পালয় 
ববনামূদল্য ১৫ কম পবেবি 

জনাব রওশনুল েক 

অে প বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪২ 

cf@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

১৪ 

কদ্ পাদেশদনে বনেীো 

কা পক্রম ও প্রবেদবেন 

প্রণয়ন 

িমদয় িমদয় বববভন্ন তকদন্দ্র 

গমন বনেীো কা পক্রম অদে 

প্রবেদবেন োবখল 

বনেীো প্রবেদবেন 

প্রধান কা পালয় 
ববনামূদল্য ১৫ কম পবেবি 

জনাব োরববুল ইসলাম 

অবিট বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪২ 

caudit@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

১৫ 

মালামাল/সরঞ্জামারদ 

ক্রহয়র আরথ যক অনুহমাদন 

োিবেক আদবেন প্রাবিে ্ে 

আবে পক অনুদমােন গ্রহণ 

অরিস আহদশ/অনুহমাদহনর পত্র 

প্রধান কা পালয় 
রবনামূহে ১০ কার্ যরদবস 

জনাব ররশদ আেহমদ 

্বেচালক (অে প) 

তফান: ০২-৫৫০১২৫৪৮ 

bfdc_64@yahoo.com 

১৬ 

রবএিরিরসর মূলর্ন 

খরহচর আরথ যক মঞ্জুরী 

প্রদান 

আবে পক অনুদমােদনে ্ে 

মঞ্জুেী আদেশজােী 

প্রশাসরনক ও আরথ যক অনুহমাদন 

প্রধান কা পালয়, ঢাকা 
রবনামূহে ১০ কার্ যরদবস 

জনাব রওশনুল েক 

অে প বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪২ 

cf@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

 

২.৩) অভযেেীণ তিবা: 

ক্রবমক তিবাে নাম তিবা প্রোন ্দ্ধবে 
প্রদয়াজনীয় কাগজ্ত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

তিবামূল্য এবাং 

্বেদশাধ ্দ্ধবে 

তিবা প্রোদনে 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম পকেপা 

(নাম, ্েবব, তফান ও ই-তমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
কম পকেপা/কম পচােী 

বনদয়াগ, ্দোন্নবে, 

্োয়ন, বেলী এবাং 

তপ্রষণ 

ববদ্যমান প্রববধানমালা, 

বনদয়াগবববধ অনুিেণ ও 

্বত্রকায় ববজ্ঞবি, ্দোন্নবেে 

বববধ অনুিেণ 

আদবেন্ত্র 

প্রধান কা পালয়/ ওদয়বিাইট 
ববনামূদল্য রবরর্ অনুর্ায়ী 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

২ 

পররচালনা ণবাি য ও 

সমন্বয় সভা আেবান 

পররচালনা ণবাি য সভার জন্য 

অনুহমাদন গ্রেে ও রনর্ যাররত 

রদহন কহপ যাহরশহনর সহম্মলন 

কহে সভা আহয়াজন 

সভার ণনাটিশ 

প্রধান কা পালয়/ ওদয়বিাইট 
ববনামূদল্য ৯০ কার্ যরদবস 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৩ কম পকেপা/কম পচােীদেে 

ববরুদদ্ধ শাংখলাজবনে 

িাংবিষ্ট কম পকেপা/কম পচােীে 

ববরুদদ্ধ প্রাি অবভদ াদগে 

েেে প্রবেদবেন 

প্রধান কা পালয় 
ববনামূদল্য ২০ কম পবেবি 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

mailto:bfdc@citechco.net
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অবভদ াগ উ্স্থা্ন ও 

বনষ্পবি 

আদবেন, েেে প্রবেদবেন 

োবখল 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৪ 

কম পকেপা/কম পচােীদেে  

ছুটি/অবিে প্রস্তুবেমুলক 

ছুটি 

কম পকেপা/কম পচােীদেে 

আদবেন প্রাবিে ্ে 

কর্তপ্ দেে অনুদমােন ও 

অবফি আদেশ জােী 

কম পকেপা/কম পচােীদেে 

আদবেন 

প্রধান কা পালয় 

ববনামূদল্য ৬০ কম পবেবি 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৫ গ্রযাচুইটি মঞ্জুেী, 

অবিেজবনে ছুটি 

নগোয়ন, বিব্এফ, গ্রু্্ 

ইন্সুদেন্স ও কল্যাণ 

েহববল প্রোন 

কম পকেপা/কম পচােীদেে 

আদবেন প্রাবিে ্ে 

কর্তপ্ দেে অনুদমােন ও 

অবফি আদেশ জােী 

কম পকেপা/কম পচােীদেে 

আদবেন 

প্রধান কা পালয় 

ববনামূদল্য ৯০ কম পবেবি 

জনাব ণমা: রারজবুল আলম 

বহিাব বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪৩ 

ca@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৬ 

৪ে প তেণীে কম পচােীদেে 

ত্াশাকারদ িেবোহ 

কম পচােীদেে আদবেন প্রাবিে 

্ে কর্তপ্ দেে অনুদমােন ও 

অবফি আদেশ জােী 

কম পচােীদেে আদবেন 

প্রধান কা পালয় 
ববনামূদল্য ৬০ কম পবেবি 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৭ 

িমন্বয় ও ্বেচালনা 

তবাি প িভাে বিদ্ধাে 

বাস্তবায়ন  

িমন্বয় ও ্বেচালনা তবাি প 

িভাে বিদ্ধাে িাংবিষ্ট 

ববভাগ/ইউবনদট বাস্তবায়দনে 

জন্য তপ্রেণ 

অবফি আদেশ 

প্রধান কা পালয় 
ববনামূদল্য ১০ কম পবেবি 

জনাব মুহাম্মে হারুন অে েশীে 

িবচব 

৫৫০১২৫৪১ 

secretary@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

৮ 

তবেন-ভাোবে 

্বেদশাধ 

তবেন-ভাোবে প্রবেমাদি 

ব্যাাংক একাউদন্টে মাধ্যদম 

্বেদশাধ কো হয় 

বহিাব ববভাগ 

প্রধান কা পালয় 
ববনামূদল্য ১ কম পবেবি 

জনাব ণমা: রারজবুল আলম 

বহিাব বনয়ন্ত্রক 

৫৫০১২৫৪৩ 

ca@bfdc.gov.bd/ 

bfdc_64@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net
mailto:bfdc@citechco.net


৩) আ্নাে কাদছ আমাদেে প্রেযাশা: 

 

ক্রবমক প্রবেশ্রুে/কাবিে তিবা প্রাবিে লদেয কেণীয় 

১ স্বয়াংিম্পূণ প আদবেন জমা প্রোন; 

২  ো ে প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বফি ্বেদশাধ কো;  

৩ প্রহর্াজয ণেহত্র ণমাবাইল ণমহসজ/ই-ণমইহলর রনহদ যশনা অনুসরে করা; 

৪ িাোদেে জন্য র্ার্ য তাররহখ বনধ পাবেে িমদয়ে পূদব পই উ্বস্থে োকা; এবাং 

৫ অনাবশ্যক ণিান/তদরবর না করা।  

 

৪. অবভদ াগ প্রবেকাে ব্যবস্থা্না (GRS): 

 তিবা প্রাবিদে অিন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাি কম পকেপাে িদে ত াগাদ াগ করুন  োে কাছ তেদক িমাধান ্াওয়া না তগদল বনদনাি ্দ্ধবেদে ত াগাদ াগ কদে আ্নাে িমস্যা অববহে 

করুন  

 

ক্রবমক কখন ত াগদ াগ কেদবন 
কাে িদে ত াগাদ াগ 

কেদবন 
ত াগাদ াদগে ঠিকানা 

বনস্পবিে 

িময়িীমা 

১ 

োবয়ত্বপ্রাি কম পকেপা 

িমাধান বেদে না ্ােদল 

অবভদ াগ বনস্পবি 

কম পকেপা (অবনক) 

নাম ও ্েবব: জনাব ররশদ আেহমদ 

্বেচালক (অে প) 

তফান: ০২-৫৫০১২৫৪৮ 

ইদমইল: bfdc_64@yahoo.com,  

       বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদ্ পাদেশন 

২৩-২৪ কাওোন বাজাে, তেজগাঁও,  

ঢাকা-১২১৫  

৩০ কার্ যরদবস 

২ 

অবভদ াগ বনস্পবি কম পকেপা 

বনবে পষ্ট িমদয় িমাধান 

বেদে না ্ােদল 

আব্ল কম পকেপা 

নাম ও ্েবব: কাজী োসান আেহমদ, তচয়ােম্যান 

তফান: ০২-৫৫০১২৫৪৬ 

ইদমইল: bfdc_64@yahoo.com,  

          chairman@bfdc.gov.bd

ওদয়ব: www.bfdc.gov.bd,  

বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদ্ পাদেশন 

২৩-২৪ কাওোন বাজাে, তেজগাঁও, ঢাকা 

২০ কার্ যরদবস 

৩ 
আরপল কম যকতযা রনরদষ্ট 

সমহয় সমার্ান রদহত না 

পারহল 

মবন্ত্র্বেষে ববভাদগে 

অবভদ াগ ব্যবস্থা্না 

তিল 

মবন্ত্র্বেষে ববভাগ ৬০ কার্ যরদবস 
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