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িািীয় জ ংজি নীজিমালা ২০১৪
ভূজমকাোঃ
আথ ড-সামাজিক উন্নয়ন, োজেদ্রযজবদমা ন, কমডসংস্থান এবং ববদেজশক মুদ্রা অিডদন জ ংজি সম্পদেে অজমি সম্ভাবনা েদয়দে। বিডমাদন জ ংজি
হযা াজে, জ ংজি নাস ডাজে, জ ংজি খামাে, জ ংজি াষ, প্রজক্রয়ািািকেি কােখানা, জর্দপা, আিি, অবিেি রকন্দ্র, জ ংজি খাদ্য ও আহেি
সামগ্রী বিজে এবং পজেবহন ইিযাজে কাদি প্রায় ১.৫ রকাটি রলাক প্রিযক্ষ ও পদোক্ষভাদব িাঁদেে িীবন-িীজবকা জনব ডাদহে িন্য জ ংজি
রসক্টদে জনদয়াজিি েদয়দেন।
আজশে েশদক সীজমি পজেসদে বাজিজিযক জভজিদি জ ংজি াষ কার্ ডক্রদমে সূ না হয়। ক্রমান্বদয় জ ংজি াষ প্রযুজক্ত উন্নয়ন ও প্রসাদেে
পাশাপাজশ ক্রমবধ ডমান অথ ডননজিক সম্ভাবনা ও গুরুদেে রপ্রজক্ষদি জ ংজি সম্পদেে ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসােি ঘটদে। আমাদেে েপ্তাজন
বাজিদিয জ ংজি এককভাদব অন্যিম ববদেজশক মুদ্রা অিডনকােী পণ্য জহদসদব পজেেজিি হদয়দে। প্রাথজমক পর্ ডাদয় অপজেকজিিভাদব জ ংজি
াদষে প্রসাে ঘদটদে। পজেকজিিভাদব আধুজনক প্রযুজক্ত প্রদয়াদেে মাধ্যদম জ ংজি াষ কো হদল রহক্টে প্রজি জ ংজি উৎপােন উদেখদর্াগ্য
হাদে বৃজি কো সম্ভব। পজেদবশবান্ধব ও রটকসই উৎপােন বৃজিে মাধ্যদম জ ংজি খাদিে সম্ভাবনাদক কাদি লাজেদয় োজেদ্রয জবদমা ন ও
েপ্তাজন আয় উিদোিে বৃজিে লদক্ষয এ খাদিে প্রদয়ািনীয় অবকাঠাদমা উন্নয়ন, কাজেেজে ও প্রশাসজনক ব্যবস্থাপনা রিােোেকেি, লােসই
প্রযুজক্ত উদ্ভাবন ও সম্প্রসােি রকৌশল গ্রহি একান্ত িরুজে। বজি ডি অবস্থাে আদলাদক একটি যুদোপদর্ােী িািীয় জ ংজি নীজিমালা, ২০১৪
প্রিয়ন কো হদলা।

2. িািীয় জ ংজি নীজিে উদেশ্য:
ক) উৎপােন ও ব্যবস্থাপনা:
1) অথ ডননজিক, সামাজিক, পজেদবশ, ভূ-প্রাকৃজিক অবস্থান, িলবায়ু পজেবিডন ও উপদর্াজেিাে সাদথ সংেজি রেদখ সংজিষ্ট এলাকাে

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

পজেদবশ ও প্রজিদবশ অনুর্ায়ী লােসই প্রযুজক্ত উদ্ভাবন ও প্রদয়াে কদে পজেকজিি জ ংজি াষ কার্ ডক্রদমে মাধ্যদম কাজিি
লক্ষযমাত্রায় জ ংজি উৎপােন বৃজি;
জ ংজি াষ সম্প্রসােি ও ব্যবস্থাপনাে িন্য প্রদর্ািয রক্ষদত্র উলে/আনুভূজমক অথবা উভয় পিজিে রকৌশল অবলেন;
সম্পদেে উন্নয়ন ও স্থাজয়েশীল রটকসই উৎপােন বৃজিে মাধ্যদম প্রাজিি আজমদষে াজহো পূেদি সহায়িা;
সমুদ্র ও অভযন্তেীি িলাশদয় প্রাকৃজিকভাদব উৎপাজেি জ ংজি সম্পদেে রটকসই সংেক্ষি, ব্যবস্থাপনা এবং আহেি রকৌশল
প্রবিডন;
প্রিননক্ষম জ ংজি আহেি যুজক্তসংেিভাদব জনয়ন্ত্রি;
পজেদবশবান্ধব সমজন্বি জ ংজি াষ, শস্য বহুমুখীকেি (Crop Diversification) এবং শস্য আবিডন (Crop Rotation) ব্যবস্থাপনা
কার্ ডক্রদমে ওপে গুরুে আদোপ;
মূল্য সংদর্ািন, জবপিন ও েপ্তাজনে মাধ্যদম অজধক হাদে ববদেজশক মুদ্রা অিডন ও অথ ডননজিক প্রবৃজিে হাে বৃজিে লদক্ষয রভাক্তাে
াজহো অনুর্ায়ী জ ংজিে গুিেিমান সংেক্ষি, জ ংজি উৎপােন, আহেি, পজেবহন, প্রজক্রয়ািািকেি, জবপিন ইিযাজে রক্ষদত্র
জবজ্ঞাানসম্মি ব্যবস্থা প্রবিডন;
জ ংজি উৎপােদন িজিি ভযালু র ইদন Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ও
Traceability
নীজিমালা অনুসেি কার্ ডকেভাদব ালুকেি ।
খ) প্রজক্রয়ািািকেি, মানজনয়ন্ত্রি ও েপ্তাজন:

1)

রভাক্তাদেে াজহো অনুর্ায়ী জ ংজি ও জ ংজিিািপদণ্যে মানসম্পন্ন প্রজক্রয়ািািকেি, জবপিন এবং েপ্তাজনে মাধ্যদম ববদেজশক
মুদ্রা অিডন।
ে) কমডসংস্থান ও োজেদ্রযজবদমা ন:

1) উৎপােন, আহেি, প্রজক্রয়ািািকেি, জবপিন, ইিযাজে রক্ষদত্র জনদয়াজিি সংজিষ্ট ক্ষুদ্র ও প্রাজন্তক াজষ, মৎস্যিীবী ও িনদোষ্ঠীে

োজেদ্রয জবদমা ন ও আথ ড-সামাজিক অবস্থা উন্নয়দন র্থার্থ পেদক্ষপ গ্রহি;
2) জ ংজি উৎপােন, প্রজক্রয়ািািকেি, জবপিন ইিযাজে রক্ষদত্র নােীে অংশগ্রহি ও স্বাস্থযদসবাে মান উন্নয়ন;
3) প্রাকৃজিক উৎস হদি জ ংজি রপানা আহেি কার্ ডকেভাদব বন্ধ কোে লদক্ষয জ ংজি রপানা আহেিকাজেদেে জবকি কমডসংস্থান বা

উপািডদনে প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহি;
4) জ ংজি জশদি কমী জনদয়াদেে রক্ষদত্র িািীয় ও আন্তিডাজিক শ্রম আইন ও জবজধ র্থার্থ অনুসেি।
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ঘ) পজেদবশ ও রোেবালাই ব্যবস্থাপনা:
1) জ ংজি াষ এলাকায় পজেদবদশে ভােসাম্য েক্ষা, িীবনবজ ত্রয সংেক্ষি ও িনস্বাদস্থযে উন্নয়ন;
2) Specific Pathogen Free (SPF) Brood stock এে মাধ্যদম সুস্থ-সবল ও নীদোে রপানা উৎপােন;
3) িলবায়ু পজেবিডনিজনি ঝজুঁ ক রমাকাদবলায় কার্ ডকে রকৌশল উদ্ভাবন ও প্রদয়াে;
4) উন্নি ও লােসই ব্যবস্থাপনা পিজি উদ্ভাবন ও প্রদয়াদেে মাধ্যদম রোেবালাই েমন এবং প্রজিদোধমূলক ব্যবস্থা েদি রিালা।

3. িািীয় জ ংজি নীজিে পজেজধ:
 জ ংজি উৎপােনদর্াগ্য সকল িজম ও িলাশদয় জ ংজি উৎপােন ও আহেি ব্যবস্থাপনা;
 সংেক্ষি, প্রজক্রয়ািািকেি, আমোজন-েপ্তাজন;
 উপকেি সেবোহ ও ব্যবসাে সদঙ্গ িজিি জ ংজি উৎপােক, ব্যজক্ত, প্রজিষ্ঠান, েদবষক, ব্যবস্থাপক
 সংজিষ্ট সেকাজে, স্বায়েশাজসি, রবসেকাজে, আন্তিডাজিক প্রজিষ্ঠান, রবসেকাজে রস্বচ্ছাদসবী সংস্থা বা ব্যজক্ত
 ল্যাব, প্রদসসে, এদিন্ট, জর্দপা, সজমজি, পুকুে, িলাশয়, রঘে, জ ংজি খামােসহ এ খাদিে সাদথ সম্পৃক্ত সকদলই িািীয় জ ংজি
নীজিমালা, ২০১৪ এে আওিাভুক্ত হদব।

4. বাস্তবায়দনে রক্ষত্রসমূহ :
৪.১

জ ংজি উৎপােন ও রটকসই ব্যবস্থাপনা;

৪.২

প্রাকৃজিক উৎদসে জ ংজি সংেক্ষি ও সহনশীল আহেি;

৪.৩

মানজনয়ন্ত্রি ও প্রজক্রয়ািািকেি;

৪.৪

প্রজক্রয়ািাি পণ্য বহুমুখীকেি, মূল্যসংদর্ািন ও েপ্তাজন রক্ষত্র সম্প্রসােি;

৪.৫

কমডসংস্থাদনে সুদর্াে সৃজষ্ট ও োজেদ্রযজবদমা ন;

৪.৬

জ ংজি জশদি জনদয়াজিি িনদোষ্ঠীে আথ ড-সামাজিক অবস্থাে উন্নয়ন;

৪.৭

নােীে অংশগ্রহি ও ক্ষমিায়ন;

৪.৮

িািীয় ও আন্তিডাজিক শ্রম আইন ও জবজধ প্রজিপালন;

৪.৯

জ ংজি াষ জবষয়ক জশক্ষা, প্রজশক্ষি, সম্প্রসােি ও েদবষিা।

5. বাস্তবায়ন রকৌশল
5.1

জ ংজি উৎপােন ও ব্যবস্থাপনা

5.1.1 জ ংজি উৎপােন ও ব্যবস্থাপনাে রক্ষদত্র প্র জলি সম্প্রসাজেি (Extensive) ও উন্নি সম্প্রসাজেি (Improved extensive)
পিজি ক্রদমান্নয়দনে মাধ্যদম আধাজনজবি (Semi-intensive) াষ ও ব্যবস্থাপনায় জ ংজি উৎপােন বৃজি কো;
5.1.2 জ ংজিে খাদ্য উৎপােনকােী কর্তডক উৎপাজেি পদণ্যে গুিেিমান উন্নয়দনে লদক্ষয মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০
বা বায়নসহ সংজিষ্ট ওষুধ ও োসায়জনক দ্রব্যাজে উৎপােন, বািােিািকেি ও জবপিদনে িন্য লাইদসজসং প্রথা ালু কো;
5.1.3 মৎস্য হযা াজে আইন, ২০১০ অনুর্ায়ী জ ংজি ও রপানা উৎপােনকােী কর্তডক উৎপাজেি পদণ্যে গুিেিমাদনে সাজব ডক
ড
িথ্যাজেসহ সাটিজিদকট
প্রোন ও ভাইোসমুক্ত জপএল সেবোহ জনজিিকেি;
5.1.4 সকল জ ংজি খামাে/রঘে, মৎস্য খাদ্য প্রস্ত্িিকােী প্রজিষ্ঠান, হযা াজে, নাস ডাজে, বেি কল, জর্দপা, মৎস্য অবিেি রক্ষত্র,
পজেবহন সংজিষ্ট উপকেি প্রস্ত্িি কােখানা, প্যাদকজিং ও প্রজক্রয়ািািকেি প্রজিষ্ঠান সং ষ্ট উপযুক্ত কর্তডপক্ষ কর্তডক
জনবন্ধীকেি;
5.1.5 প্রাকৃজিক দুদর্ ডাদে ক্ষজিগ্র জ ংজি াজষদেে অথ ডননজিক প্রদিােনা প্রোন;
5.1.6 উৎপােন সং ষ্ট সব রক্ষদত্র মজহলাদেে অংশগ্রহদি অগ্রাজধকাে প্রোন।
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5.2 উপকূলীয় অঞ্চদলে নে-নেী ও িলাশদয়ে প্রাকৃজিক জ ংজি সংেক্ষি ও আহেি:
5.2.1 োজয়েশীল মৎস্য আ েি জবজধ (Code of Conduct for Responsible Fisheries) অনুসেিপূব ডক বদঙ্গাপসােদেে জ জিি
এলাকা হদি প্রিননক্ষম মা জ ংজি (Gravid Mother) এে সহনশীল আহেি জনজিিকেি;
5.2.2 জ ংজি উৎপােন বৃজি ও িীবনবজ ত্রয (Biodiversity) েক্ষাে উদেদশ্য বােো, েলো ও অন্যান্য বাজিজিযক
প্রিাজিে
জ ংজিে প্রিনন রক্ষত্র জ জিিকেি ও র্থার্থভাদব সংেক্ষদিে ব্যবস্থা গ্রহি;
5.2.3 প্রিননকাল ও প্রিনদনািে অজভপ্রয়াি (Migration) র্াদি বাধাগ্র না হয় িাে ব্যবস্থা গ্রহি;
5.2.4 উপকূলীয় ও সামুজদ্রক প্রজিদবশ এবং অন্যান্য প্রাকৃজিক িলাভূজমে জবদশষ কদে রর্ অংশ িলিপ্রাজিে জিজর্ং, জিজর্ং ও
নাস ডাজে রক্ষত্র জহদসদব জ জিি িা জ ংজি াদষে িন্য ইিাো প্রোন না কো;
5.2.5 জ ংজি াষ এলাকাে রপাল্ডােভুক্ত ও রপাল্ডাে বজহভূডি স্থাদন সেকাজে/বাংলাদেশ পাজন উন্নয়ন রবার্ ড এে অনুদমাজেি
রবসেকাজে ই রেইট জেদয় পাজন প্রদবশ ও জনষ্কাশদনে ব্যবস্থা কেদি হদব। নেীে পাজন প্রদবশ ও রবে কোে িন্য ব্যবহৃি
নে-নেীে খাল-নালা ইিযাজে ইিাো না রেয়া এবং এই নীজি কার্ ডকে হওয়াে পে ইদিাপূদব ড প্রেি ইিাো নবায়ন না কো।

5.3 উপকূলীয় এলাকায় সমজন্বি জ ংজি াষ ব্যবস্থাপনা:
5.3.1 পজেদবশ ও প্রজিদবদশে সাদথ সংেজি রেদখ বােো জ ংজি াষ ব্যবস্থাপনাদক পর্ ডায়ক্রদম জনজবিকেদিে ব্যবস্থা গ্রহি কোে
পাশাপাজশ অঞ্চলজভজিক াষ পিজিে প্রবিডন;
5.3.2 উপকূলীয় অঞ্চদলে প্রাকৃজিক ভােসাম্য েক্ষাকদি ভূজমে রশ্রজি িজেদপে (Survey of Land Classification) জভজিদি মাে ও
ধান াষ জকংবা জ ংজি ও ধান/লবি/অন্যান্য সাথী িসল াদষে সমন্বয় সাধন কো।
5.3.3 প্রাকৃজিক ভােসাম্য েক্ষা কদে জ ংজি াদষে অবকাঠাদমা বিজে কো;
5.3.4 জবদ্যমান এবং জনজমডিব্য রবজি বাঁদধে জকংবা জ ংজি রপাল্ডােভুক্ত এলাকারূ প্রাকৃজিক ভােসাম্য েক্ষাে লদক্ষয উপযুক্ত িসল
রর্মন- ধান, লবি, অন্যান্য সাথী িসল ও জ ংজি উৎপােদনে অনুকূল পজেদবশ সৃজষ্ট কো;
5.3.5 ম্যানদগ্রাভ বনাঞ্চল রকদট জ ংজি াদষে জব ে অথবা ম্যানদগ্রাভ বন জবপন্ন কেদি পাদে এমন জ ংজি াষ জবষয়ক
কার্ ডকলাপ জনজষি রঘাষিা কোে ব্যবস্থা কো এবং রবজি বাঁধ/রপাল্ডাে এলাকাে স্থাদন ম্যানদগ্রাভ বনায়ন কদে জ ংজি াদষে
জব ে কো;
5.3.6 োঞ্চদলে উপযুক্তিা সাদপক্ষ জসল্ভা-এযাকুয়াকাল াে প্রসাদেে কার্ ডক্রম গ্রহি কো;
5.3.7 জ ংজি াদষে িদল খামাে/রঘদেে মাটিে গুিাগুদিে রকান জবরূপ বা ক্ষজিকে প্রভাব সৃজষ্ট না হয় রস িন্য লােসই রঘে
ব্যবস্থাপনাে ওপে অজধক গুরুে আদোপ কো।

5.4

সামুজদ্রক জ ংজি সংেক্ষি, ব্যবস্থাপনা ও আহেি:
5.4.1 সামুজদ্রক জ ংজি সম্পদেে বিডমান অবস্থা িজেপপূব ডক প্রাপ্ত িথ্য-উপাি জব ষি কদে জ ংজি আহেদিে সহনশীল মাত্রা
জনধ ডােি;
5.4.2 প্রাকৃজিক জ ংজি প্রিনন জনজিি কোে লদক্ষয ভো রমৌসুদম জ জিি প্রিনন রক্ষদত্র জনজে ডষ্ট সমদয়ে িন্য জ ংজি আহেি
জনজষি কো এবং সােদেে কজিপয় জনব ডাজ ি জ ংজি প্রিনন রক্ষত্রদক অভয়াশ্রম জহদসদব রঘাষিা কো;
5.4.3 সামুজদ্রক জ ংজি সম্পদেে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংেক্ষদিে িন্য র্থার্থ Monitoring, Control and Surveillance (MCS)
ব্যবস্থাে প্রবিডন;
5.4.4 জ ংজি আহেদি জনদয়াজিি মৎস্যিীবী সম্প্রোদয়ে িীবন-িীজবকাে মান উন্নয়ন।
5.4.5 জ ংজি াষ, আহেি, জ ংজি প্রজক্রয়ািািকেিসহ সকল পর্ ডাদয় জনদয়াজিি শ্রমিীজবদেেদক জবদ্যমান শ্রম আইদনে আওিায়
সুেক্ষা প্রোদন সহায়িা কো।

5.5 জ ংজি হযা াজে:
5.5.1 জ ংজি াষ মূলিোঃ গুিেি মানসম্পন্ন জ ংজি রপানাে ওপে জনভডেশীল জবধায় মৎস্য হযা াজে আইন, ২০১০ এবং সং ষ্ট
জবজধমালা র্থার্থ বাস্তবায়ন;
5.5.2 সংক্রমিমুক্ত জ ংজি/রপানা সেবোহ জনজিি কোে লদক্ষয Shrimp Seed Certification পিজি প্রবিডন এবং িা
প্রদয়াদেে মাধ্যদম Specifc Pathogen Free (SPF) জ ংজি জপএল সেবোহ জনজিি কো;
5.5.3 জ ংজি হযা াজেদি কাি কোে লদক্ষয রেদশ কাজেেজে রর্াগ্যিাসম্পন্ন ও েক্ষ িনশজক্ত েদি রিালা।
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5.6 হযা াজে ও াদষে িন্য উপকেি সেবোহ:
5.6.1 জ ংজি াষ, জ ংজি আহেি ও জ ংজি রপানা উৎপােনসহ সংজিষ্ট কাদি প্রদয়ািনীয় মানসম্পন্ন উপকেি/সামগ্রী প্রাজপ্ত
সহিলভযকেি;
5.6.2 জ ংজিে খাদ্য উৎপােদন প্রদয়ািনীয় উপাোন, র্থা- জিসজমল, জভটাজমন, জমনাদেল জপ্রজমক্স, ফুর্বাইন্ডােসহ সংজিষ্ট
উপকেিাজেে আমোজন প্রজক্রয়া সহিীকেি।

5.7 জ ংজি সংক্রা পজেদবশ:
5.7.1 পজেদবশবান্ধব জ ংজি াষ ব্যবস্থাপনা কার্ ডক্রম প্রবিডদনে মাধ্যদম ম্যানদগ্রাভ বনাঞ্চদলে প্রাকৃজিক িলাশয় ও সমুদদ্রে
িীবনবজ ত্রয সংেক্ষদিে ব্যবস্থা কো;
5.7.2 পাজন সম্পে উন্নয়ন (বন্যা জনয়ন্ত্রি, রস সুজবধা ও অন্যান্য উদেদশ্য) সংক্রান্ত বাঁধ, অবকাঠাদমা ও উন্নয়ন সম্পজকডি জবষদয়
বাংলাদেশ পাজন উন্নয়ন রবার্ ড এে মিামি গ্রহি কেদি হদব এবং পাজন দূষি কেদি পাদে এমন সব কমডকান্ড, রর্মনড
অপজেদশাজধি বিডয জনেমনকােী
কলকােখানা স্থাপদনে পূদব ড EIA (Environmental Impact Assessment) জেদপডাট
োজখলসহ পজেদবশ অজধেপ্তে রথদক পজেদবশেি োিপত্র ও ECC (Environmental Clearance Certificate) গ্রহি কেদি
হদব, র্া জ ংজি াষ ও িৎসংজিষ্ট প্রকদিে রক্ষদত্রও প্রদর্ািয;
5.7.3 উপকূলীয় অঞ্চদল কৃজষ-িসল উৎপােনদর্াগ্য িজম এবং বনাঞ্চদলে আকৃজি ও প্রকৃজি পজেবিডন কদে এককভাদব জ ংজি
াদষে কাদি ব্যবহাদেে জবষয়টি জনরুৎসাজহি কো এবং সংজিষ্ট কর্তডপদক্ষে পূব ডানুমজি ব্যিীি এ সকল িজমদি জ ংজি াষ
কার্ ডক্রম গ্রহি না কো;
5.7.4 উপকূলীয় রিলাসমূদহে কৃজষ িজমদি িজম মাজলদকে পূব ডানুমজি ব্যিীি লবিাক্ত পাজন প্রদবশ কজেদয় জ ংজি াষ কো র্াদব
না;
5.7.5 র্ত্রিত্র রপাল্ডাদেে রবজিবাঁধ রকদট রলানা পাজন প্রদবশ না কজেদয় জনধ ডাজেি স্থান জেদয় পজেকজিি উপাদয় রলানা পাজন প্রদবশ
কজেদয় জ ংজি াষ কেদি হদব এবং বাঁদধে রক্ষদত্র বাংলাদেশ পাজন উন্নয়ন রবার্ ড এে মূল নকশা অনুসেি কেদি হদব। রঘে
মাজলকদেেদক রবজিবাঁধ েক্ষিাদবক্ষি জনজিি কেদি হদব ।

5.8 ভূজম অঞ্চজলকেি:
5.8.1 ভূজমে প্রকৃজিেি অবস্থান ও উপদর্াজেিা জবদব নায় জ ংজি/ধান/অন্যান্য িসলী এলাকা জ জিিপূব ডক বাৎসজেক জ ংজি
াদষে শুরু ও রশষ হওয়াে সময় উদেখসহ ভূজম অঞ্চজলকেি (Land Zoning) কো হদব। এ ব্যাপাদে সংজিষ্ট অন্যান্য
রসক্টদেে সাদথ সমজন্বি পজেকিনা গ্রহি ও বাস্তবায়ন;
5.8.2 জ ংজি াদষে সম্ভাবনাময় ও আথ ড-সামাজিকভাদব গ্রহিদর্াগ্য প্রজিটি অঞ্চদলে সেকাজে/রবসেকাজে ভূজম জ ংজি াদষে
আওিায় আনাে কমডসূজ গ্রহি;
5.8.3 ভূজমে মাজলদকে সম্মজিক্রদম িজমদি জ ংজি াষ কো র্াদব;
5.8.4 ভূজমে মাজলক ও ইিাোগ্রহীিাে মদধ্য িজমে হাজে (ইিাো মূল্য) জনধ ডােি সংক্রান্ত জবষদয় মিপাথ ডকয জনেসন, সামাজিক
সমস্যাে সুোহা, ভূজমে র্দথাপযুক্ত ব্যবহাে জনজিিকেি;
5.8.5 রহক্টে প্রজি উৎপােন বৃজিকেি, ব্যবস্থাপনা ও েক্ষিাদবক্ষি ব্যয় কমাদনা;
5.8.6 জ ংজি রঘদেে লবিাক্ত পাজন চুঁইদয় (seepage) পার্শ্ডবিী িসদলে িজমদি প্রদবশ বন্ধ কো;
5.8.7 সমজন্বি বালাই ব্যবস্থাপনাে (IPM) মাধ্যদম বািদি শাক-সজি িলমূল াষাবাদেে সুদর্াে সৃজষ্ট;
5.8.8 এলাকাে আথ ড-সামাজিক ও পজেদবদশে ভােসাম্য বিায় োখাে লদক্ষয জ ংজি রঘদেে আয়িন (জবদশষ কদে বােো জ ংজিে
রক্ষদত্র) সদব ডাচ্চ ১২.১৪ রহক্টদেে (৩০ একে) মদধ্য সীমাবি োখা;
5.8.9 আন্তোঃদঘদেে আইল বা বািি ১.৫-২.৫ জমটাে প্রশস্ত োখাে িন্য সংজিষ্ট জ ংজি াজষদেে উদ্বুি কো।

5.9 জ ংজি সম্পে উন্নয়দন উদ্বুিকেি ও সম্প্রসােি কার্ ডক্রম:
5.9.1 রটকসই ও পজেদবশবান্ধব জ ংজি াষ, উৎপােন ব্যবস্থাপনা, আহেি, সংেক্ষি ও জবপিন ইিযাজে সম্পদকড জ ংজি াদষ
সংজিষ্ট এলাকাে িনদোষ্ঠীদক উৎসাজহি ও উদ্বুিকেি;
5.9.2 অথ ডননজিকভাদব সিল ও লাভিনক জ ংজি াষ প্রযুজক্ত প্রেশডনীে আদয়ািন কদে সুিলদভােীসহ সাধােি িনেিদক
পজেদবশবান্ধব জ ংজি াদষ উদ্বুিকেি;
5.9.3 মৎস্য অজধেপ্তদেে কাজেেজে জেক-জনদে ডশনা ও িোেজকদি সংজিষ্ট সুিলদভােীদেে জনব ডাজ ি/অনুদমাজেি কজমটিে প্রিযক্ষ
িত্ত্বাবধাদন জ ংজি রঘদে পাজন উদিালন ও জনষ্কাশদনে ব্যবস্থা জনজিি কো।
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5.10 জ ংজি প্রজক্রয়ািািকেি ও মানজনয়ন্ত্রি:
5.10.1 জ ংজিে বহুমুখী প্রজক্রয়ািািকেি পিজি রিােোেকেি এবং উৎপাজেি পদণ্যে মানজনয়ন্ত্রদিে রক্ষদত্র সদব ডাচ্চ সিডকিামূলক
ব্যবস্থা গ্রহি;
5.10.2 জ ংজিে ববদেজশক বািাে সম্প্রসােি, মধ্যস্বেদভােী ভূজমকা কমাদনা এবং জ ংজি াজষ র্াদি সঠিক মূদল্য জ ংজি জবক্রয়
কেদি পাদেন িা জনজিি কোে উদেদশ্য জ ংজি াজষদেে ক্ষমিায়ন কার্ ডক্রম গ্রহি কোে পাশাপাজশ জ ংজি
প্রজক্রয়ািািকেি জশদিে সাদথ সংজিষ্টদেে স্বাথ ড সংেক্ষদিে প্রজি গুরুে রেয়া হদব। জ ংজিে েপ্তাজন বািাে নষ্ট কদে এমন
রকান কার্ ডকলাপ জ জিি হদল সংজিষ্ট ব্যজক্ত বা প্রজিষ্ঠাদনে জবরুদি আইনানুে ব্যবস্থা গ্রহি;
৫.১০.৩ জ ংজি উৎপােদনে প্রজিটি পর্ ডাদয় HACCP নীজিমালা কদঠােভাদব অনুসেি এবং যুক্তোদেে Bio- terrorism Act,
Anti-dumping Act, EU Sanitary Regulations, WTO ( World Trade Organization) এে SPS
(Sanitary and Phyto Sanitary) অনুর্ায়ী পদণ্যে গুিেিমান জনজিি কোে িন্য কার্ ডকেী ব্যবস্থা গ্রহি;

5.10.4 পদণ্যে Traceability জনজিি কোে িন্য উপাোদনে উৎস্যস্থল হদি সেবোদহে প্রজিটি ধাদপ িথ্য
সংেক্ষিসহ কাদিে মান উন্নয়ন এবং এিেসংজিষ্ট সকলদক লাইদসজসংদয়ে আওিায় এদন রকাজর্ং পিজিে ব্যবস্থা গ্রহি।
5.10.5 সকল রক্ষদত্র জ ংজিদক প্রকৃজি ও পজেদবদশে উপে জনভডেশীল রমৌসুমী ন্দ্রকলা অনুোমী রসইসদঙ্গ অজি দ্রুি প নশীল পণ্য
জহসাদব রঘাষিা ।
5.11 জ ংজি েপ্তাজন
৫.১১.১ জ ংজিদক ববদেজশক মুদ্রা অিডনকােী পণ্য জহদসদব েপ্তাজন সম্প্রসােি ও বহুমুখীকেদি প্রদয়ািনীয় সকল সুদর্াে-সুজবধাে সৃজষ্ট
এবং সেকাজে উদদ্যাদেে পাশাপাজশ রবসেকাজে খাদিে জবজনদয়াে উৎসাজহি কো;
5.11.2 জ ংজি েপ্তাজনে মাধ্যদম আয় বৃজিে লদক্ষয রবসেকাজে খাি এবং েপ্তাজনে সাদথ সংজিষ্ট সজমজি বা প্রজিষ্ঠান জকংবা ব্যজক্ত
জবদশদষে সুপাজেশ/মিামিসমূহদক প্র জলি জবজধ-জবধাদনে আওিায় অগ্রাজধকাে প্রোন;
5.11.3 জ ংজি প্রজক্রয়ািািকেি এবং প্রজক্রয়ািাি পদণ্যে উপস্থাপনাে রক্ষদত্র র্থাসম্ভব ববজ ত্রয সৃজষ্ট কোসহ আন্তিডাজিক াজহো
অনুর্ায়ী জবজভন্ন ধেদনে মূল্য সংদর্াজিি পণ্য বিজেে প্রযুজক্ত উন্নয়ন ও সম্প্রসােদিে ব্যবস্থা গ্রহি;
5.11.4 আন্তিডাজিক খাদ্য রমলায় রেদশে জ ংজি পণ্য প্রেশডনীসহ সেকাজে রবসেকাজে পর্ ডাদয়ে অংশগ্রহদিে উপযুক্ত পেদক্ষপ গ্রহদিে
মাধ্যদম েপ্তাজন বািাে সম্প্রসােদিে ব্যবস্থা কো;
5.11.5 আন্তিডাজিক প্রজিদর্াজেিামূলক বািাদেে াজহো অনুর্ায়ী েপ্তাজনদর্াগ্য পদণ্যে মান বৃজি কোে লদক্ষয মানজনয়ন্ত্রি জবজধজবধান অনুসেদিে মাধ্যদম প্রজক্রয়ািাি জ ংজি ও মৎস্য পদণ্যে মান উন্নয়ন কোে িন্য মৎস্য অজধেপ্তদেে জনিস্ব
মানজনয়ন্ত্রি ব্যবস্থা রিােোে কো।

5.12 জ ংজি সম্পকীয় জশক্ষা ও প্রজশক্ষি
5.12.1 প্রাথজমক হদি মাধ্যজমক পর্ ডায় পর্ ডন্ত জশক্ষাথীদেে িন্য জবজ্ঞাান পাঠ্যপুস্তদক জ ংজি সম্পে জবষয়ক িাজত্ত্বক ও ব্যবহাজেক
জশক্ষা অন্তভুডজক্তে উদদ্যাে গ্রহি;
৫.১২.২ কদলি/জবর্শ্জবদ্যালয় পর্ ডাদয় মৎস্য জবষয়ক জশক্ষাে পাঠ্যসূজ দি িাজত্ত্বক ও ব্যবহাজেক জ্ঞাান আহেদিে লদক্ষয পাঠ্যক্রদম
জ ংজি াষ ও ব্যবস্থাপনা জবষয়াজে অন্তভূডজক্তে উদদ্যাে গ্রহি ।
5.12.3 সম্ভাব্য রক্ষদত্র জবর্শ্জবদ্যালয় ও মৎস্য জবষয়ক কার্ ডক্রম বাস্তবায়নকােী সেকাজে/রবসেকাজে সংস্থাসমূদহে মদধ্য অজভজ্ঞািা
ও মি জবজনমদয়ে পেদক্ষপ গ্রহি;
5.12.4 জ ংজি জবষদয় রেদশ-জবদেদশ উচ্চ জশক্ষাে সুদর্াে সৃজষ্ট এবং স্থানীয় সমস্যাে গ্রহিদর্াগ্য/রটকসই সমাধাদনে িন্য সংজিষ্ট
রক্ষদত্র / জবষদয় েদবষিা কমডসূজ পজে ালনাে ওপে গুরুে আদোপ;
5.12.5 জবজভন্ন সেকাজে/স্বায়েশাজসি/এনজিও প্রজিষ্ঠাদন জবর্শ্জবদ্যালদয়ে জশক্ষাথীদেে সংযুক্ত কদে হাদি কলদম জশক্ষা, েদবষিা
এবং প্রজশক্ষি গ্রহদিে সুদর্াে সৃজষ্ট;
5.12.6 জ ংজি রপানা উৎপােদনে কাজেেজে কলাদকৌশল, রপানা পজেবহন ও পজে র্ ডা, জ ংজি াষ ও ব্যবস্থাপনা, জ ংজি আহেি,
ড হাদি কলদম
প্রজক্রয়ািািকেি, সংেক্ষি এবং জবপিন ইিযাজে কমডকাদন্ডে সাদথ সম্পৃক্ত সেকাজে/রবসেকাজে ব্যজক্তবেদক
প্রজশক্ষদিে ব্যবস্থা কো। এ লদক্ষয জনব ডাজ ি জ ংজি নাস ডাজে ও সেকাজে মৎস্য প্রজশক্ষি ও সম্প্রসােি রকন্দ্রসমূদহে মান
উন্নীি কদে প্রজশক্ষি রকন্দ্র জহদসদব ব্যবহাদেে ব্যবস্থা কো;
5.12.7 জ ংজি আহেদিািে (Post Harvest) সংেক্ষি ও আন্তিডাজিক মানসম্পন্ন প্রজক্রয়ািািকেি ব্যবস্থাপনাে ওপে সংজিষ্ট
রস্টকদহাল্ডােদেে প্রজশক্ষদিে ব্যবস্থা কো।
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5.13 জ ংজি জবষয়ক েদবষিা
5.13.1 জ ংজি সম্পে উন্নয়ন কাদি বাংলাদেশ মৎস্য েদবষিা রকন্দ্রসহ সেকাজে ও রবসেকাজে প্রজিষ্ঠান এবং কদলি/
জবর্শ্জবদ্যালয়সমূহদক পজেদবশবান্ধব ও লােসই প্রযুজক্ত উদ্ভাবদনে লদক্ষয েদবষিা কার্ ডক্রদম উৎসাহ প্রোন;
5.13.2 রেদশ জ ংজি জবষয়ক েদবষিা কার্ ডক্রম যুদোপদর্ােী কোে লদক্ষয বাংলাদেশ মৎস্য েদবষিা ইনজস্টটিউট এে জ ংজি
জবষয়ক েদবষিাে সুদর্াে-সুজবধা বৃজি কো;
জ ংজি াষ কার্ ডক্রম সম্প্রসােদিে লদক্ষয মাঠ পর্ ডাদয় এিেসংক্রা সমস্যাজে জ জিিকেি ও সমাধাদনে লদক্ষয মৎস্য
অজধেপ্তে কর্তডক গৃহীি কমডসূজ /উন্নয়ন প্রকদি সংজিষ্ট জবষদয়ে ওপে েদবষিা কদমডে সংস্থান োখা।
5.13.3 জ ংজি রসক্টদেে প্রাজিষ্ঠাজনক ব্যবস্থাপনা ক্রমপ্রসােমান জ ংজি জশদিে সাদথ প্রিযক্ষ বা পদোক্ষভাদব িজিি সকল
রশ্রজিে রস্টকদহাল্ডাদেে প্রিযাজশি রসবা প্রোদনে লদক্ষয জ ংজি সম্পজকডি মৎস্য জবভােীয় প্রাজিষ্ঠাজনক কাঠাদমা পুনজব ডন্যাস
ও সম্প্রসােি কো।
5.13.4 গুিেিমান সম্পন্ন জ ংজি উৎপােন বৃজি, সম্প্রসােি, সংেক্ষি এবং পজেদবশেি ভােসাম্য অক্ষুন্ন োখা।
5.13.5 জ ংজি সম্পে ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংজিষ্ট সুিলদভােীদেে স্বাথ ড সংেক্ষদিে িন্য অথ ড মন্ত্রিালয়, পজেদবশ ও বন মন্ত্রিালয়,
পাজন সম্পে মন্ত্রিালয়, ভূজম মন্ত্রিালয়, জশক্ষা মন্ত্রিালয়, কৃজষ মন্ত্রিালয়, জ্বালাজন ও খজনি সম্পে মন্ত্রিালয়, স্বাস্থয
মন্ত্রিালয়,স্বোে মন্ত্রিালয় এবং েদবষিা ও জশক্ষা প্রজিষ্ঠানসহ সংজিষ্ট মন্ত্রিালয়, জবভাে ও সংস্থাে সমন্বদয় মৎস্য ও
প্রাজিসম্পে মন্ত্রিালদয়ে মাননীয় মন্ত্রীে রনর্তদে একটি িািীয় সমন্বয় কজমটি েঠন কো;
5.13.6 িািীয় জ ংজি নীজিমালা, ২০১৩ কার্ ডকে কোে োজয়ে মৎস্য ও প্রাজিসম্পে মন্ত্রিালদয়ে উপে ন্য থাকদব। এ জবষদয়
কার্ ডকেী ব্যবস্থা গ্রহদিে লদক্ষয অথ ড মন্ত্রিালয়, বন ও পজেদবশ মন্ত্রিালয়, জশক্ষা মন্ত্রিালয়, কৃজষ মন্ত্রিালয়, জ্বালাজন ও খজনি
সম্পে মন্ত্রিালয়, পাজন সম্পে মন্ত্রিালয়, স্বোে মন্ত্রিালয়, ভূজম মন্ত্রিালয়সহ স্থানীয় সেকাে ও অন্যান্য সংজিষ্ট সকল
সজমজি, সংেঠন ও সংস্থাদক সম্পৃক্ত কদে মৎস্য ও প্রাজিসম্পে মন্ত্রিালদয়ে সজ দবে রনর্তদে একটি জনব ডাহী কজমটি েঠন
কো;
5.13.7 জ ংজি রসক্টদেে জবজভন্ন কমডকাদন্ডে সাদথ সম্পৃক্ত সেকাজে, রবসেকাজে, স্বায়েশাজসি ও রস্বচ্ছাদসবী প্রজিষ্ঠানসমূদহে
কার্ ডক্রম অজধকিে সমন্বয় কো।
৫.১৪ জ ংজি ঋি ও বীমা
৫.১৪.১ জ ংজি খাদি প্রাজিষ্ঠাজনক ঋি প্রোন কার্ ডক্রদম রবসেকাজে বাজিজিযক ব্যাংকসহ রবসেকাজে ঋিোন প্রজিষ্ঠানসমূহদক
উৎসাহী কোে উদদ্যাে গ্রহি কো ।
5.14.2 োজেদ্রযজবদমা ন ও কমডসংস্থান সহায়ক জ ংজি জশি স্থাপন এবং জ ংজি াদষে িন্য সহি শদিড ঋি প্রোদনে ব্যবস্থা গ্রহি
কো।
5.14.3 জ ংজি জশিদক অজধকিে লাভিনক েপ্তাজন জশি জহদসদব েদি রিালাে স্বাদথ ড জ ংজি বীমা ালু কোে লদক্ষয সেকাজে বীমা
রকাম্পানী ও রবসেকাজে বীমা রকাম্পানীগুদলাে উদদ্যাে গ্রহি কো।
৫.১৫ জনভডেদর্াগ্য র্াটাদবি
৫.১৫.১ জ ংজি জবষয়ক িথ্যাজে সংগ্রহ, সংেক্ষি ও জবজনময়সহ রেজসজবজলটিে িথ্য জনজিিকেদিে উদেদশ্য মৎস্য অজধেপ্তদেে
জ ংজি উইং-এ একটি র্াটাদবি (Database) েদি রিালা।
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