
মৎস্য অধিদপ্তরেে ওরেবসাইরে স্বপ্রর াধদতভারব প্রকাশর াগ্য তরেে তাধিকা 

 

ক্রম তরেে ধববে  

1.  সদে দপ্তরে কম মেত কম মকতমা/কম মচােীগর ে নাম, পদবী, শাখা, অধিশাখা, অনুধবভাগ, 

দাপ্তধেক ও আবাধসক টেধির ান নম্বে, টমাবাইি নম্বে,  যাক্স নম্বে ও ই-টমইি 

2.  অধিদপ্তরেে বারেে 

3.  অধিদপ্তরেে ক্রে পধেকল্পনা 

4.  োতীে সামাধেক সুেক্ষা টকৌশিসমূহ 

5.  টেকসই উন্নেন অধভিক্ষয (SDG)-এে মৎস্য অধিদপ্তে, সদে দপ্তে সম্পধকমত তে 

6.  আওতািীন দপ্তরেে সারে অধিদপ্তরেে বাধষ মক কম মসম্পাদন চুধি বাস্তবােন 

7.  ই-গভরন মন্স সংক্রান্ত ধবধভন্ন িের ে প্রজ্ঞাপন, পধেপত্র, ধনরদ মধশকা 

8.  সহধেকৃত টসবাে তাধিকা 

9.  অধিদপ্তে ও আওতািীন দপ্তরেে বাধষ মক উদ্ভাবন কম মপধেকল্পনা প্র েন ও বাস্তবােন অগ্রগধত 

মূল্যােন ধনরদ মধশকা ২০২০-২০২১ 

10.  মৎস্য অধিদপ্তরেে বাধষ মক উদ্ভাবন কম ম-পধেকল্পনা 

11.  ইরনারভশন টিম 

12.  সেকাধে দপ্তরে ধসটিরেনস চাে মাে বাস্তবােন সংক্রান্ত তে 

13.  টসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত (ধসটিরেনস চাে মাে) প্র েন সংক্রান্ত ধনরদ মধশকা, ২০১৭ 

14.  Grievance Redress System (GRS) বাস্তবােন সংক্রান্ত তে 

15.  অধভর াগ প্রধতকাে ব্যবস্থা সংক্রপান্ত ধনরদ মধশকা-২০১৫ (পধেমাধেমত ২০১৮) 

16.  অধভর াগ ধনষ্পধি কম মকতমা (অধনক) এে তাধিকা 

17.  োতীে শুদ্ধাচাে টকৌশি বাস্তবােন সংক্রান্ত তে 

18.  োতীে শুদ্ধাচাে কম ম-পধেকল্পনা প্র েন, পধেবীক্ষ  ও মূল্যােন সংক্রান্ত তে 

19.  শুদ্ধাচাে পুেস্কাে প্রদান নীধতমািা সংক্রান্ত তে 

20.  তে অধিকাে আইন বাস্তবােন সংক্রান্ত তে 

21.  বাধষ মক কম মসম্পাদন চুধি বাস্তবােন সংক্রান্ত তে 

22.  অধিদপ্তে কর্তমক বাস্তবাধেত প্রকল্প/কম মসূধচে তাধিকা 

23.  মৎস্য অধিদপ্তরেে বদিী ও পরদান্নধত 

24.  অনাপধি পত্রসমূহ (NOC) 

25.  বধহিঃ বাংিারদশ ছুটি মঞ্জুে সংক্রান্ত 

26.  অভযন্তেী  প্রধশক্ষ   

27.  ধবরদরশ প্রধশক্ষ  



ক্রম তরেে ধববে  

28.  ধপআেএি ও টপনশন সংক্রান্ত 

29.  ট াকাি পরেন্ট সমূহ 

30.  সভাে টনাটিশ ও কা মধববে ী 

31.  উন্নেন টমিা সংক্রান্ত 

32.  উিম চচ মা 

33.  োতীে শুদ্ধাচাে টকৌশি (NIS) সংক্রান্ত তে 

34.  মাননীে প্রিানমন্ত্রীে প্রধতশ্রুধত ও ধনরদ মশনা বাস্তবােন 

35.  বাধষ মক কম মসম্পাদন চুধি বাস্তবােন অগ্রগধত প্রধতরবদন 

36.  মন্ত ািে হরত টপ্রধেত পত্র 

37.  এসধিধে সংক্রান্ত 

38.  সুনীি অে মনীধত সংক্রান্ত প্রধতরবদন 

39.  ক্ষুদ্র উন্নেন প্রকল্প 

40.  পধত্রকাে প্রকাধশত খবে 

41.  সামাধেক ধনোপিা সংক্রান্ত তে 

42.  মুধেববষ ম 

43.  োতীে মৎস্য সপ্তাহ ধবষেক তে 

44. তে বাতােরন সাম্প্রধতক পধেবতমনসমূহ 

45.  উচ্চ ধশক্ষা 

46.  োতীে টশাক ধদবস 

47.  সেকাধে টগরেে 

48.  বৃধি-স্কিােধশপ 

49.  অধিে ধনষ্পধি সংক্রান্ত প্রধতরবদন 

50.  োতীে শুদ্ধাচাে টকৌশি সংক্রান্ত ত্রত্রমাধসক অগ্রগধত প্রধতরবদন 

51.  ধভধিও কন ারেন্স সংক্রান্ত 

52.  অধভর াগ ও প্রধতকারেে পধেসংখ্যান 

53.  সুনীি-অে মনীধত সংক্রান্ত খবে 

54.  সুনীি অে মনীধত ধবষেক কম মপধেকল্পনা 

55.  টসবা প্রদান প্রধতশ্রুধত সংক্রান্ত প্রধতরবদন 

56.  ভযাধক্সন সংক্রান্ত তে 

57.  স্বািীনতাে সুব মেেন্তী 

58.   

 


