
1 

নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা িীনিমালা-২০১১ 

 
নসরাজগঞ্জ জজলার রায়গঞ্জ ও িাড়াশ এবং পাবিা জজলার চাটমমাহর ও িাঙ্গুরা উপমজলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ জহক্টর আয়িি নবনশষ্ট 

৭৮৩ টি সরকারী  পুকুর/নিনি/জলাশয় নিময় মৎস্য অনিিপ্তমরর আওিায় নিমগানি মৎস্য  প্রকল্পটি ২০/০১/১৯৮৬ নি: িানরখ পর্ যন্ত চলমাি 

নিল। প্রকল্প শুরুর প্রাক্কামল মৎস্য অনিিপ্তমরর িত্ত্বাবিামি উক্ত এলাকায় মৎস্য চামষর অনুপমর্াগী জঙ্গলাকীর্ য এলাকা পনরস্কার কমর ও জলজ 

আগািায় পনরপূর্ য িীি য নিি িমর পমড় থাকা হাজা-মজা পুকুর-নিিীর কচুনর-পািা ও জলজ আগািাসহ অন্যান্য  উনিি অপসারমর্র পর পুকুর 

সংস্কার, পুর্ঃখিি করা এবং প্রময়াজিীয় অবকাঠামমা নিমার্ য কমর নিমগানি মৎস্যচাষ প্রকল্প বাসত্মবায়ি করা হয়।মৎস্য উৎপািি বৃনি, জরণু 

ও জপািা উৎপািি, মৎস্য প্রযুনক্তর উন্নয়ি ও হস্তান্তর এবং মৎস্য নবষয়ক প্রনশক্ষর্  প্রিামির মাধ্যমম প্রকল্প  সংনিষ্ট সংনিষ্ট এলাকায় মৎস্য 

সম্পি উন্নয়ি কমর গ্রামীর্ জিমগাষ্ঠীর আথ য সামানজক অবস্থার উন্নয়িই নিল প্রকমল্পর মূল উমেশ্য। মৎস্য অনিিপ্তমরর অনিজ্ঞ জিশনক্তর 

মাধ্যমম  প্রকমল্পর কার্ যক্রম শুরু কমর। মৎস্য নবষয়ক প্রযুনক্ত উন্নয়ি এবং প্রিশ যর্ী খামার স্থাপি ও প্রনশক্ষর্ কার্ যক্রমমর মাধ্যমম প্রযুনক্ত 

হসত্মামত্মর ও মৎস্য নবষয়ক উন্নয়ি কার্ যক্রম বাস্তবায়মির পর প্রকমল্পর কার্ যক্রম অব্যাহি নিল। 
 

১৯৮৬ সামল মৎস্য অনিিপ্তমরর জকাি প্রস্তাবিা বা প্রকমল্পর কার্ যক্রমমর মূল্যায়ি িা কমরই হঠাৎ কমর নিমগানি মৎস্য চাষ প্রকমল্পর 

চলমাি কার্ যক্রমসহ সব অবকাঠামমা গ্রামীর্ ব্যাংক-জক ২৫ বিমরর জন্য ইজারা প্রিাি করা হয়। গ্রামীর্ ব্যাংমকর অনুকূমল প্রিি ইজারা 

জময়াি গি ২০/০১/১১ নি: িানরমখ উিীর্ য হময়মি। 
 

মৎস্য ও পশুসম্পি মন্ত্রর্ালময়র ০৯/০৬/০৯ নি: িানরমখর মপম/মৎস্য-২(গ্রামীর্ মঃপঃসঃ ফাউমেশি)-১২১/২০০৬/১০৫ সংখ্যক 

পমে সামবক িীমগানি মৎস্যচাষ প্রকল্পটির ইজারার চুনক্ত পুিরায় িবায়ি করা হমব িা মমম য িীনিগি নসিান্ত গ্রহর্ করা হময়মি এবং চুনক্তর 

জময়াি জশমষ অনিষ্ঠ জিমগাষ্ঠীর অংশগ্রহমর্ সমাজনিনিক মৎস্যচাষ কার্ যক্রম শুরু করার প্রস্ত্িনি গ্রহমর্র নিমিশ যিা প্রিাি করা হময়মি। এ 

জপ্রনক্ষমি নিমগানি মৎস্যচাষ প্রকল্প মৎস্য অনিিপ্তমরর নিকট হস্তান্তমরর পর অিীষ্ট জিমগাষ্ঠীর অংশগ্রহমর্ সমাজনিনিক ব্যবস্থাপিায় 

পনরচালিার জন্য নিম্নরূপ িীনিমালা অনুসরর্পূবকয নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা কার্ যক্রম পনরচানলি হমব। 
 

নবগি সময় গুনলমি গ্রামীর্ মৎস্য ও পশুসম্পি ফাউমেশি এটির পনরচালিার িানয়মে থাকাকালীি সমময় স্থািীয় সুফলমিাগীগর্ 

প্রকল্প হমি প্রাপ্ত আময়র ৫০% অনিকার নিল। বিযমাি িীনিমালা বাস্তবানয়ি হমল িারা ১০০% অনিকার পামব। এিাড়াও জবকার যুব ও 

যুবমনহলা,মুনক্তমর্ািা, প্রনিবন্ধী, স্থািীয় হিিনরদ্র ও দঃস্থগর্ র্ারা জকাি সরকারী সহায়িা প্রাপ্ত হি িা িামির এ িীনিমালায় অগ্রানিকার 

প্রিাি করা হময়মি। 
 

১. িীনিমালা 

 িীনিমালা বলমি নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা িীনিমালা-২০১১ জক বুঝামব। 

২. নিমগানি সমানিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিার িীনিমালার লক্ষয ও উমেশ্য 

২.১  উৎপািি ও ব্যবস্থাপিা  

 ক.  নিমগািী সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিায় জটকসই প্রযুনক্ত উিাবি ও প্রময়াগ কমর পনরকনল্পি বামব মৎস্যচাষ ও উৎপািি 

কার্ যকমমর মাধ্যমম জলাশয়সমূমহ সমবার্চ্য মৎস্য উপািি করা র্া সংনিষ্ট এলাকায় সম্পমির সুষ্ঠু ব্যবহার, ব্যবস্থাপিা এবং অিীষ্ট 

জিমগাষ্ঠীর জীবি মামির অনিকির উন্নয়ি নিনিি করমব। 

 খ.  জকৌনলিানিক িাল গুর্াগুর্ সম্পন্ন উন্নি ব্রুড সংগ্রমহর মাধ্যমম মািসম্পন্ন জপািা উৎপািি করা র্া প্রকমল্প এবং আমশ পামশর ব্যনক্ত 

মানলকািািীি জলাশয় সমূমহ মামির সমব যার্চ্ উৎপািমি উমেখমর্াগ্য ভূনমকা রাখমব এবং সংনিষ্ট জিমগাষ্ঠীর আয় বৃনির সহায়ক হমব। 

 গ.  প্রাকৃনিক উৎস অথবা নবমিশী উৎস জথমক জরণু/জপািা সংগ্রমহর মাধ্যমম বাংলামিমশ চাষমর্াগ্য জকৌনলিানত্ত্বক মামির গুর্গি 

মািসম্পন্ন ব্রুড উৎপািি করা র্ামি প্রকমল্প এবং আমশপামশ নবনিন্ন হযাচারীমি মািসম্পন্ন জপািা উৎপািমি অন্তঃপ্রজিি ও 

ঋর্াত্মক নিব যাচি সমস্যার সমািাি করা র্ামব। 

 ি.  উন্নি ব্রুড, ব্রুড মািসম্পন্ন জপািা এবং সমবার্চ্য মাোয় মাি উৎপািি এবং মৎস্য সম্পমির সামনগ্রক উন্নয়ি ও স্থায়ীেশীল মৎস্য 

উৎপািি বৃনি কমর প্রানর্জ আনমমষর জর্াগাি বৃনি করা। 
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 ঙ.  মৎস্য অনিিপ্তমরর সরাসনর নিয়ন্ত্রমি মািসম্পন্ন জরণু উৎপািমির জন্য মৎস্য হযাচারী পনরচালিা এবং ব্রুড ব্যাংক স্থাপি ও 

ব্যবস্থাপিা। 

২.২  িানরদ্র জিমগাষ্ঠীর কম যসংস্থাি ও িানরদ্র নবমমাচি  

 ক.  পুকুর/নিনি/জলাশময়র চানরপামবয বসবাসরি িনরদ্র জিমগাষ্ঠী/মৎস্যজীনব স্প্রদিাময়র সম্বয়ময় সুফলমিাগী গ্রুপ গঠমির মাধ্যমম 

িামিরঅনিকার প্রনিষ্ঠা, আথ যসামানজক অবস্থার উন্নয়ি করা ও জিতৃে সৃনষ্টর মাধ্যমম সমস্যা নচনিি করা ও সমািাি করা। 

 খ.  সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্যমির পুকুর জরকড য বই সংরক্ষর্, িল পনরচালিা এবং পুকুমর মািচাষ  নবষময় বাস্তবনিনিক প্রনশক্ষর্ 

প্রিাি। এর ফমল সিস্যমির মািচামষ িক্ষিা বৃনি পামব এবং কম যসংস্থামির সুমর্াগ সৃনষ্ট হমব। 

 গ.  স্থািীয় অিীষ্ট জিমগাষ্ঠীমক সমাজনিনিক মৎস্যচাষ কার্ যক্রমমর আওিায় মাি চামষ সম্পৃক্তকরর্। 

 ি.  মাি/জপািা উৎপািি ও বাজারজাি করমর্ কম যসংস্থামির সুমর্াগ সৃনষ্টর মাধ্যমম িানরদ্র নবমমাচি এবং প্রানন্তক জিমগাষ্ঠীর আথ য-

সামানজক অবস্থার উন্নয়ি। 
 

২.৩ সমচিিিা ও উদ্বুিকরর্ 

 ক.  নিমগািী সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিার আওিািীি এলাকার প্রনিটি ইউনিয়মি ১টি কমর প্রিশিী খামার স্থাপি র্ামি 

জিসািারর্ উন্নি মৎস্যচাষ প্রযুনক্ত সমরনমমি প্রিযক্ষ কমর উন্নি মৎস্যচামষ উদ্বুি হমব এবং অনিক মৎস্য উৎপািমি সমচিিিা 

সৃনষ্ট হমব। 

 খ.  এলাকার ইউনিয়ি পনরষমির জচয়ারম্যাি, সিস্য ও গণ্যমান্যব্যনক্তসহ অিীষ্ঠ জিমগাষ্ঠী নিময় সমচিিিা ও উদ্বুিকরর্ সিা করা 

এবং সমাজনিনিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপিা সম্পযমক সকল জিসািারমির আগ্রহ সৃনষ্ট করা।  

 গ.  এলাকায় মৎস্য সংরক্ষর্ আইি বাস্তবায়মি সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্যমির নিময় এলাকায় ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়মি কার্ যকারী ব্যবস্থা 

গ্রহর্। 
 

২.৪ পনরমবশ ও জরাগ বালাই ব্যবস্থাপিা  

 ক.  পুকুর/নিনি/জলাশয় জটকসই মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা প্রবিযমির মাধ্যমম পনরমবশ বান্ধব সমাজনিনিক ব্যবস্থাপিা নিনিি করা। 

 খ.  জকৌনলিানত্ত্বক িামব উন্নি ব্রুড মজুি হমি মািসম্পন্ন সুস্থয সবল জপািা উৎপািি ও চাষ কামজ িা প্রময়াগ করার মাধ্যমম মািচামষ 

জরামগর প্রমকাপ কমামিা। 

 গ.  উন্নি ও লাগসই ব্যবস্থাপিা পিনি প্রময়াগ ও স্প্রদসারমর্র মাধ্যমম জরাগবালাই িমি এবং প্রনিমরাি ব্যবস্থা গমড় জিালা। 
 

২.৫  অন্যান্য সুনবিা 

 ২.৫.১  সমাজনিনিক চাষ ব্যবস্থাপিা র মাধ্যমম পুকুর/নিনি/জলাশময়র সমব যার্চ্ উৎপািি নিনিিকরর্ এবং জটকসই ব্যবস্থাপিা প্রবিযি। 

 ২.৫.২  সরকারী নিয়ন্ত্রমর্ উন্নি ব্রুড ব্যবহার কমর মামির জরনু ও মািসম্পন্ন জপািা উৎপািি। 

 ২.৫.৩ জিশীয় প্রজানির জক্ষমে প্রাকৃনিক উৎস হমি সংগৃহীি জরনু/নডম জপািা এবং নবমিশী প্রজানির জক্ষমে নবমিশী উৎস হমি 

সংগ্রহীি জপািা ব্যবহার কমর জকৌনলিানত্ত্বকিামব উন্নি ব্রুড উৎপািি এবং সংনিষ্ট সুফলমিাগীমির নিকট নবক্রয় ও নবিরর্। 

 ২.৫.৪  মািসম্পন্ন জপািা উৎপািমি জটকসই ব্যবস্থাপিার প্রবিযি ও স্থায়ীেশীলকরর্। 

 ২.৫.৫ সমাজনিনিক গ্রুপ পনরচালিা, পুকুমর মাি চাষ, হযাচারী পনরচালিা, িাস যারী ব্যবস্থাপিা, উন্নি ব্রুড উৎপািি ইিযানি নবষময় 

সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্য ও অন্যান্য আগ্রহী মৎস্যচাষীমির প্রনশক্ষর্ পনরচালিা। 
 

৩.  নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা পনরচালিার জন্য িীনিমালার পনরনি 

৩.১ কার্ যক্রমটির িাম হমব ‘‘নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ কার্ যক্রম’’। নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিার আওিািীিপুকুর/ 

নিনি/জলাশময় সকল প্রকার উৎপািি কার্ক্রযমমর সামথ জনড়ি সংনিষ্ট সকল সরকারী সংস্থা, সুফল জিাগী গ্রুমপর সিস্যবৃন্দ নিমগানি 

সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা িীনিমালা-২০১১ এর আওিাভূক্ত হমবি। 
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৪. বাস্তবায়মির জক্ষমে 

 নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ কার্ যক্রমমর আওিাভূক্ত জলাশয়সমূহ। 
 

৫.  বাস্তবায়মির জকৌশল  

৫.১ উৎপািি ও ব্যবস্থাপিা 

 ৫.১.১ আমলাচয জিশীয় মাি উৎপািি বৃনি অগ্রানিকার জিয়া হমব। 

 ৫.১.২ নিমগানি সমাজনিনিক মৎস্যচাষ  ব্যবস্থাপিার আওিািীি এলাকায় বসবাসরি িনরদ্র ও প্রানন্তক জিমগাষ্ঠীমির নিময় গঠিি 

সুফলমিাগী গ্রুমপর মাধ্যমম  সমাজনিনিক চাষ ব্যবস্থাপিার আওিায় মাি উৎপািি কার্ যক্রম বাস্তবানয়ি হমব। 

 ৫.১.৪  সরকারী নিয়ন্ত্রমর্ মৎস্য অনিিপ্তমরর মাধ্যমম উন্নি জকৌনলিানিক গুর্াগুি সম্পন্ন জরনু/জপািা ও ব্রুড উৎপািি কার্ যক্রম 

পনরচানলি হমব। প্রময়াজমি মৎস্য অনিিপ্তর িতুি নিময়ামগর মাধ্যমম জিবল বৃনি করমব। 

 ৫.১.৫  মৎস্য অনিিপ্তর উন্নি জকৌনলিানত্ত্বক গুর্াগুি সম্পন্ন জরনু/আঙ্গুলী জপািা উৎপািি পূব যক সুফলমিাগী িমলর নিকট সরকার 

নিি যানরি মূমল্য সরবরাহ করমব র্া জলাশময় সমবার্চ্য উৎপািি নিনিি করমব। অন্ত:প্রজিিদষ্ট, শংকরজাি নকংবা 

নিম্নমািসম্পন্ন জকাি জপািা চাষ কামর্ য ব্যবহার িা করা নিনিি করমি হমব। 

 ৫.১.৬  মৎস্য অনিিপ্তর উন্নি জকৌনলিানত্ত্বক গুর্াগুি সম্পন্ন জরনু ও আঙ্গুলী জপািা উৎপািমির জন্য প্রাথনমক পর্ যাময় প্রাকৃনিক 

উৎস/ব্রুড ব্যাংক জথমক উন্নি ব্রুড সংগ্রহপূব যক জরনু ও জপািা উৎপািি কার্ যক্রম পনরচালিা করমব। পরবরনিযমি নিজস্ব পুকুমর 

জকৌনলিানত্ত্বক গুিাগুসম্পন্ন উন্নি ব্রুড উৎপািি ও ব্যবহার কমর মাি সম্পন্ন জরনু ও জপািা উপািি কার্ যক্রম পনরচালিা করমব। 

 ৫.১.৭  মৎস্য অনিিপ্তর উন্নি জকৌনলিানত্ত্বক গুর্াগুি সম্পন্ন ব্রুড উৎপািমির জি জিশীয় প্রজানির জক্ষমে জিমশর প্রাকৃনিক উৎস/িি-িিী 

হমি (হালিা ও র্মুিা) জরনু/জপািা সংগ্রহপূব যক উন্নি ব্রুড উৎপািি কার্ যক্রম শুরু করমব। প্রনি বৎসরই িতুি ব্রুড মাি 

উৎপািমির জন্য পুিরায় প্রাকৃনিক উৎস জথমক জরনু সংগ্রমহর মাধ্যমম ব্রুড তিরীর কার্ যক্রম পনরচানলি হমব। নবমিশী প্রজানির 

ব্রুড উৎপািমির জন্য নবমিশী প্রজানির মূল উৎস হমি সংগৃহীি জপািা অথবা জিমশ প্রাপ্ত উন্নি মজুি জথমক জপািা সংগ্রহপূব যক 

কার্ যক্রম পনরচানলি হমব। 

 ৫.১.৮  সংনিষ্ট এলাকায় উন্নি ব্রুড উৎপািি কার্ যক্রম বাংলামিমশ ব্রুড ব্যাংক স্থাপি কার্ যক্রম পনরচালিার জন্য িীনিমালা-২০১৪ 

অনুসরর্পূব যক পনরচানলি হমব। 
 

৫.২  সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা 

 ৫.২.১  সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিার জন্য কনমটি 

সরকার নিয়নন্ত্রি মামির জরনু ও জপািা উৎপািমি ব্যববহারমর্াগ্য জলাশয় সমূহ ব্যিীি অন্যান্য জলাশয় সমূহ মাি চামষর 

নিনমমি সুফলমিাগী সিস্যমির সম্পৃক্ত করা হমব।এ পর্াময়য সুফলমিাগী গ্রুপ নিব যাচি ও অনুমমািমির জন্য মন্ত্রর্ালয় কতৃযক 

নিি যানরি উপমজলা ও জজলা পর্ যাময় কনমটি থাকমব।কনমটি সমূমহর রূপমরখা ও কম য পনরনি নিম্নরূপ হমব। 

 ৫.২.১.১ উপমজলা সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা কনমটি 

ক) সংনিষ্ট মািিীয় সংসি সিস্য  প্রিাি উপমিষ্টা 

খ) সংনিষ্ট উপমজলা জচয়ারম্যাি  উপমিষ্টা 

গ) সংনিষ্ট উপমজলা িাইস জচয়ারম্যািগর্ উপমিষ্টা 

ি) উপমজলা নিব যাহী অনফসার  সিাপনি 

ঙ) সহকারী কনমশিার (ভূনম) সিস্য 

চ) উপমজলা কৃনষ অনফসার  সিস্য 

ি) উপমজলা প্রানর্সম্পি অনফসার  সিস্য 

জ) অনফসার-ইি-চাজয, পুনলশ জেশি সিস্য 

ঝ) আিসার ও নিনডনপ অনফসার সিস্য 

ঞ) উপমজলা সমবায় অনফসার  সিস্য 

ট) উপমজলা সমাজমসবা অনফসার  সিস্য 
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ঠ) জচয়ারম্যাি, ইউনসনসএ  সিস্য 

ড) উপমজলা পেী উন্নয়ি কম যকিযা সিস্য 

ঢ) স্থািীয় নবএনডনস কম যকিযা সিস্য 

র্) লীড ব্যাংমকর প্রনিনিনি সিস্য 

ি) কমাোর, স্থািীয় মুনক্তমর্ািা ইউনিট কমাে সিস্য 

থ) সংনিষ্ট ইউনিয়ি পনরষমির জচয়ারম্যাি সিস্য 

ি) নিব যানচি সুফলমিাগী প্রনিনিনি (১জি পুরম্নষ ও ১ জি মনহলা) সিস্য 

ি) নসনিয়র উপমজলা মৎস্য কম যকিযা/উপমজলা মৎস্য কম যকিযা সিস্য-সনচব 

 ৫.২.১.২ কনমটির কম যপনরনি 

 ক.  সুফলমিাগী গ্রুপ গঠিও অনুমমািি। 

 খ.  সুফলমিাগীমির জন্য পুকুর/নিিী/জলাশয় নিব যাচি ও ব্যবস্থাপিায় আিয়ি। 

 গ. সুফলমিাগীমির সমচিি করা র্ামি িারা ঐকযবি প্রমচষ্টার মাধ্যমম সানব যক কম যকাে পনরচালিা করমি পামর এবং নিমজরাই 

নিমজমির সমস্যা সমািাি করমি পামর। 

 ি. সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্যমির মামঝ কামজর সম্বয়য় সািি করা। 

 ঙ.  সুফলমিাগী গ্রুমপর মামধ্য নবমরাি জিখা নিমল সুফলমিাগী িমলর সিাপনি কতৃযক নবমরাি নিষ্পনি সম্ভব িা হমল উক্ত নবমরাি নিরসি 

করা। 

 চ.  গ্রুমপর সিস্যমির সমচিিিা বৃনি, প্রযুনক্তগি জ্ঞাি প্রময়াগ এবং উৎপািি বৃনিমি সহায়িা করা। 

 ি.  সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্যমির িানলকা বাৎসনরক সািারর্ সিার মাধ্যমম সংমশািি, পনরবিযি, বা পনরবি যি নিনিিকরর্। 

 জ.  িফনশলী ব্যাংক ও প্রাইমিট ব্যাংকসমূহ হমি ঋর্ প্রানপ্তমি ও প্রকল্প বাস্তবায়মি সহমর্ানগিা করা।  

 ঝ.  সুফলমিাগীমির নহসাব-পমের বাৎসনরক অনডট নিনিি করা। 
 

 ৫.২.১.৩ জজলা সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিা কনমটি 

ক) সংনিষ্ট মািিীয় সংসি সিস্যবগ য প্রিাি উপমিষ্টা 

খ) জজলা প্রশাসক  সিাপনি 

গ) পুনলশ সুপার সিস্য 

ি) অনিনরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) সিস্য 

ঙ) উপ-পনরচালক, কৃনষ স্প্রদসারর্ সিস্য 

চ) জজলা প্রানর্সম্পি অনফসার সিস্য 

ি) উপ-পনরচালক, বাংলামিশ পেী উন্নয়ি জবাড য সিস্য 

জ) জজলা এযাডজুমটন্ট, আিসারও নিনডনপ সিস্য 

ঝ) সংনিষ্ট উপমজলা নিব যাহী কম যকিযা সিস্য 

ঞ) সংনিষ্ট উপমজলা মৎস্য কম যকিযা সিস্য 

ট) লীড ব্যাংমকর প্রনিনিনি সিস্য 

ঠ) কমাোর, স্থািীয়  মুনক্তমর্ািা ইউনিট কমাে সিস্য 

ড) স্থািীয় গণ্যমান্য ব্যনক্তে (২ জি, সিাপনি কতৃযক মমিািীি) সিস্য 

ঢ) নিব যানচি সুফলমিাগী প্রনিনিনি (১জি পুরুষ ও ১ জি মনহলা) সিস্য 

র্) সিাপনি/সািারর্ সম্পািক স্থািীয় জপ্রসক্লাব সিস্য 

ি) জজলা মৎস্য কম যকিযা সিস্য-সনচব 
 

 ৫.২.১.৪ কনমটির কম যপনরনি 

   ১. উপমজলা কনমটির কার্ যক্রম িিারক 

   ২.ব্যবস্থাপিা সংক্রান্ত জর্ জকাি সমস্যার উিব হমল িার নিষ্পনি 
 

 ৫.২.২পুকুর ব্যবস্থাপিার জন্য বমন্দাবস্ত মূল্য ও জময়াি 

  ক. প্রনি শিমক বাৎসনরক প্রমিয় অমথ যর হার সরকারী রাজস্ব ও পনরচালিা ব্যয়সহ প্রনিবির নিি যানরি হমব। 

  খ. সুফলমিাগী িলমক পুকুর/নিিী/জলাশয় প্রনি বির বানষ যক সািারি সিার মাধ্যমম পুিরায় প্রিাি করা। 
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  গ. সুফলমিাগী জিমগাষ্ঠী সরকার নিি যানরি হামর সকল প্রকার কর মৎস্য অনিিপ্তমরর মাধ্যমম পনরমশাি করমব। 
 

 ৫.২.৩সুফলমিাগী গ্রুপ 

 ৫.২.৩.১ সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্য নিব যাচি: 

 ক.   নিিী/পুকুর/জলাশময়র চারপামবয নকংবা নিকটবিী এলাকায় বসবাসরি গরীব বা িনরদ্র জিসািারি র্ামির জনমর পনরমাি 

০-৫ একর পর্ যন্ত এমি সিস্যমির নিময় সুফলমিাগী গ্রুপ গঠি করমি হমব। 

  খ.  সংনিষ্ট পুকুর/নিনি/জলাশময়র চারপামবয বসবাসরি িনরদ্র জিসািারর্। নবমশষি: মৎস্যজীনব, মুনক্তমর্ািা, নবিবা, হিিনরদ্র 

(র্ারা জকাি সরকারী সহায়িা পাি নি) জবকার যুব ও যুব মনহলাগর্ সুফরমিাগী িমল অগ্রানিকার পামবি। 

  গ. সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্যমির সয়স ১৫-৬০ বির হমব। 

  ি.  প্রনি একমর ৬ জি কমর সুফলমিাগী নিব যাচি করা র্ামব।  

  ঙ.  সুফলমিাগী গ্রুমপ কমপমক্ষ ৩০% মনহলা সিস্য অন্তভূ যক্ত থাকমব। 

  চ.  নিনি/পুকুর/জলাশময়র আয়িি ১ একমরর কম হমলও ৬ সিস্য নবনশষ্ট সুফলমিাগী গ্রুপ গঠি করা হমব। 

  ি.  খািা বা পনরবার প্রনি একজি কমর সিস্য সুফলমিাগী গ্রুমপ অন্তভূ যক্ত থাকমব। 

  জ.  প্রনিটি জলাশময়র জন্য ১টি কমর সুফলমিাগী গ্রুপ থাকমব। 
 

 ৫.২.৩.২ সুফলমিাগী িল পনরচালিার নিয়মাবলীঃ 

  ক.  একটি সুফলমিাগী িমলর ন্যযিিম ৭ জি । 

  খ.  বড় পুকুমরর জক্ষমে সিস্য সংখ্যা আনুপানিক হামর জবশী হমব। 

  গ.  গ্রুপ পনরচালিার জন্য নিম্নবনর্ যি িামব ১টি পনরচালিা কনমটি থাকমব র্ারা সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্যমির দ্বারা নিব যানচি 

হমবি। 

১। সিাপনি ১ জি 

২। সহ-সিাপনি ১ জি 

৩। সম্পািক ১ জি  

৪। জকাষাধ্যক ১ জি 

৫। সিস্য ৩ জি (১ জি মনহলাসহ) 
 

 ৫.২.৩.৩ কনমটির কর্ যপনরনি  

  ক.  বিমর কমপমক্ষ ৩টি সিার আময়াজি করা ।  

  খ.  জলাশময়র উৎপািি ও প্রনশক্ষর্ কার্ যক্রমম সকল সিস্যমির অংশ গ্রহি নিনিি করা। 

  গ.  আময়র অংশ র্থার্থিামব সংরক্ষর্ এবং সকল সিস্যমির মামঝ সমিামব বন্টি নিনিি করা। 

  ি.  গ্রমপর সিস্যমির নবনিন্ন সমস্যা সিায় উপস্থাপি করা ও সমািাি করা । 

  ঙ.  প্রনি উৎপািি বিমরর প্রারমম্ভ একটি উৎপািি কম যপনরকল্পিা প্রর্য়ি পূব যক বানষ যক সািারর্ সিার মাধ্যমম িা অনুমমািিপূব যক 

বাস্তবায়ি করা। 

  চ.  জকাি কারর্ কনমটির সিাপনি বা অন্য জকাি পি শূণ্য হমল নিব যাচমির মাধ্যমম ১৫ নিমির মমধ্য পুিরায় উক্ত শূণ্য পি পূরর্ 

করা। 

  ি.  িমলর জরনজোর ও অন্যান্য িনথপে র্থার্থিামব সংরক্ষর্ করা। 

  জ.  সামনগ্রকিাব পুকুমর মাি উৎপািিমূলক সকল কম যকাে (নিয়নমি ও সময়মি জপািা অবমুক্তকরর্, জলাশয় পাহারা, 

আগািা পনরষ্কার, রাক্ষুমস ও অবানিি মাি অপসারর্, সার প্রময়াগ, খাদ্য প্রময়াগ, মাি আহরর্ ইিযানি) পর্ যামলাচিা করা । 

  ঝ.  জপািা মজুি ও মাি আহরমর্র নবষময় িমলর অন্যান্য সিস্যমির অবনহি করা। 

  ঞ.   গ্রুমপর সিস্যমির মামঝ কাজ বা িানয়ে বন্টি করা। 

  চ.  সুফলমিাগী গ্রুপ শুধূমাে জলাশময়র পানি ব্যবস্থাপিা করমবি। জলাশময়র পাড় ব্যবস্থাপিা উপমজলা কনমটির আওিায় 

থাকমব। 

৫.২.৩ সুফলমিাগী িল পনরচালিা কনমটির জময়াি-৩ (নিি) বির। 
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 ৫.২.৪.১ সুফলমিাগী িল পনরচালির কনমটি নিব যাচমি প্রাথীর জর্াগ্যিা  

  ক. সুফলমিাগী িমলর সুস্থয, কম যক্রম, জর্ জকাি ব্যনক্ত কনমটির সিাপনি, সম্পািক, জকাষাধ্যক্ষ ও সিস্য পমি প্রাথী হমি পারমবি। 

 ৫.২.৪.২ সুফলমিাগী িল পনরচালিা কনমটি নিব যাচি 

  ক) প্রাথীগর্ বানষ যক/নবমশষ সািারর্ সিায় িমলর সিস্য জির দ্বারা নিবানচ যি হমবি। 
 

 ৫.২.৫ সুফলমিাগী িল পনরচালিা কনমটির িানয়ে 

 ৫.২.৫.১ সিাপনির িানয়ে 

  ক. মানসক সিায় সিাপনিে করা।  

  খ. গ্রুমপর সিস্যমির জক পুকুমরর সানব যক উৎপািি কম যকামের (নিয়নমি ও সময়মি জপািা অবমুক্তকরর্, জলাশয় পাহারা, আগািা 

পনরষ্কার, রাক্ষুমস ও অবানিি মাি অপসারর্, সার প্রময়াগ, খাদ্য প্রময়াগ, মাি আহরর্ ইিযানি) সামথ সংগঠিি ও সম্পৃক্ত 

করা। 

  গ.  মাি নবনক্রর প্রাপ্ত টাকা হমি নিি যানরি টাকা ব্যাংক িমলর সিয়ী নহসামব জমা রাখা এবং অবনশষ্ট টাকা সুফলমিাগীমির 

মামঝ সমবন্টমির সানব যক িিারকী করা। 

  ি.  নহসাব নিরীক্ষা, নিব যাচি পনরচালিা ইিযানিসহ কনমটির অন্যান্য কার্ যক্রমম সানব যক সহমর্ানগিা প্রিাি করা। 

  ঙ.  সিস্যমির মামঝ জকান্দল বা ভুলবুঝাবুনঝর মীমাংসা করা। 
 

 ৫.২.৫.২ সহ-সিাপনির িানয়ে 

  ক.  সিাপনির অনুপনস্থনিমি সবাপনির িানয়ে পালি করা । 

  খ  পুকুর /নিিী/জলাশয় উন্নয়ি সংক্রান্ত কাজসহ নবনিন্ন কামজ সিপনিমক সানব যক সহমর্ানগিা করা।  

  গ.  গ্রুমপর সিস্যমির জক পুকুমরর সানব যক উৎপািি কম যকামের (নিয়নমি ও সময়মি জপািা অবমুক্তকরর্, জলাশয়, পাহার, 

আগািা পনরষ্কার, রাক্ষুমস ও অবানিি মাি অপসারর্, সার প্রময়াগ, খাদ্য প্রময়াগ, মাি আহরর্ ইিযানি) সামথ সংগঠিি ও 

সম্পৃক্ত করা। 

  ি.  িমলর সিস্যমির মাি চাষ কার্ যক্রমমর সকল নবষময়র সমন্ব্য় সািি করা। 

  ঙ.  িমলর সিস্যমির নবনিন্ন সমস্যা (অথ য ব্যিীি) সুফলমিাগী িল পনরচালিা কনমটির সিায় উপস্থাপি করা।   
 

 ৫.২.৫.৩ সম্পািমকর িানয়ে 

ক.  সিাপনির অনুমনিক্রমম নিয়নমি মানসক সিা আহবাি করা ও মানসক সিায় প্রময়াজিীয় িথ্য উপস্থাপি করা এবং সিার 

কার্ যনববরর্ীও নসিান্তসমূহ সঠিকিামব নলনপবি করা। 

  খ.  পুকুর পাহারাসহ অন্যান্য সকল কামজ সুফলমিাগীমির তিনিক অংশ গ্রহমর্র হানজরা িথ্য সংরক্ষর্ করা। 

  গ.  িমলর সকল সিস্যরা জর্ি আময়র সমাি অংশ র্থাসমময় সুষ্ঠিামব িা নিনিি করা। 
 

 ৫.২.৫.৪ জকাষাধ্যমক্ষর িানয়ে 

  ক.  সংগঠমির সানব যক ও আনথ যক নিরীক্ষা কামজ প্রময়াজিীয় কাগজপে উপস্থাপি ও সহমর্ানগিা করা। 

  খ.  সনমনির আয়-ব্যময়র নহসাব নিকাশ রাখা এবং মানসক সিায় নরমপাট য আকামর িা জপশ করা । বানষ যক সািারর্ সিায় বা 

প্রময়াজি মানফক জর্ জকাি সিায় সুফলমিাগী িমলর আয়-ব্যময়র প্রনিমবিি জপশ করা।  

  গ.  সুফলমিাগী িমলর সকল নহসাব সংক্রান্ত িথ্য নহসাব বনহমি সংরক্ষর্ করা এবং িমলর আনথ যক জলিমিি করা ও আনথ যক 

জলিমিি সংক্রান্ত সকল প্রকার রনশি প্রিাি এবং কনপ সংরক্ষি করা।  

  ি.  ভূনমকর ও অন্যান্য নবল পনরমশাি করা। 

  ঙ.  িমলর জরনজস্ট্রার ও অন্যান্য িনথপে র্থার্থিামব সংরক্ষি করা। 

 ৫.২.৫.৫ সিস্যমির িানয়ে 

  ক.  সুফলমিাগী গ্রুপ পনরচালিা কনমটির সকল কম যকামে অংশগ্রহি করা। 

  খ.  সুফলমিাগী গ্রুমপর স্বাথ য সংরক্ষমর্ সমচষ্ট থাকা। 

  গ.  সািারর্ সিস্যমির সুফলমিাগী গ্রুপ পনরচালিা কনমটির সকল কার্ যক্রম সম্পমকয অবনহি করা । 

  ি.  সিাপনির নিমি যশ জমািামবক জলাশয় পাহারা, আগািা পনরস্কার ও অপসারর্, জপািা প্রনিপালি ও মজুি এবং মাি 

আহরর্সহ সকল কম যকামে অংশগ্রহর্ করা। 

  ঙ.  সুফলমিাগী গ্রুপ পনরচালিা কনমটির মানসক সিায় জর্াগিাি করা। 

  চ.  সিাপনি/কনমটি কতৃযক প্রিি অন্যান্য িানয়ে পালি করা। 
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 ৫.২.৬ িহনবল ব্যবস্থাপিা 

  ক.  সুফলমিাগী িমলর র্াবিীয় কম যসূনচ সম্পািমির জন্য সুফলমিাগী িল পনরচালিা কনমটির িামম সিাপনি/সম্পািক ও 

জকাষাধ্যমক্ষর জর্ৌথ িামম একটি সিয়ী ব্যাংক একাউন্ট থাকমি হমব। সিাপনি/সম্পািমকর ও জকাষাধ্যমক্ষর জর্ৌথ স্বাক্ষমর 

উক্ত নহসাব পনরচানলি হমব।  

  খ.  ব্যাংক একাউন্ট জলাশময়র নিকটিম জর্ জকাি িফনসলী ব্যাংমক জখালা র্ামব। 

  গ.  সুফলমিাগী গ্রুমপর সিস্যমির প্রাপ্ত অংশ হমি নিি যানরি পনরচালিা ব্যময়র টাকা ব্যাংক একাউমন্ট জমা রাখমি হমব।  
 

 ৫.২.৭ নবমশষ িহনবল ব্যবস্থাপিা (Special Fund Management) 

  ক.  নবমশষ িহনবল ব্যবস্থাপিা 

 প্রনিটি সুফলমিাগী িলমক িামির মৎস্য চামষর আময়র ১০% (িশ শিাংশ) একটি নবমশষ িহনবমল জমা রাখমি 

হমব। 

 এই িহনবল হমি স্থািীয় িামব সুফলমিাগীগর্ কতৃযক প্রকমল্পর কামজ অস্থায়ীিামব নিময়ানজি জিবমলর জবিি 

িািানি পনরমশাি করা হমব। 

 অস্থায়ীিামব  নিময়াকৃি জিবল উপমজলা সমাজনিনিক ব্যবস্থাপিা কনমটি কতৃযক অনুমমানিি হমব। 

 সংনিষ্ট জজলা মৎস্য কম যকিযা ও সুফলামিাগী  িমলর সিাপনি/জকাষাধ্যক্ষ এর জর্ৌথ স্বাক্ষমর িফনসনল ব্যাংমক 

প্রমিযক  সুফলমিাগী িমলর অনুকূমল একাউন্ট খুমল এ িহনবল পনরচালিা করমি হমব। 

 একাউিমট জমা অমথ যর প্রকৃি মানলক হমব সুফলমিাগী িমলর সকল সিস্য। 

 সুফলমিাগী িমলর সিস্যরা ৫% সুমি এ িহনবল হমি ঋর্ গ্রহর্ করমি পারমব, িমব িা নবমশষ িহনবল 

ব্যবস্থাপিা পর্ যি কতৃযক অনুমমানিি হমি হমব। 

  খ. নবমশষ িহনবল ব্যবস্থাপিা পর্ যিঃ 

1.  মহা-পনরচালক, মৎস্য অনিিপ্তর, বাংলামিশ, ঢাকা। জচয়ারম্যাি 

2.  সংনিষ্ট জজলা প্রশাসমকর প্রনিনিনি সিস্য 

3.  সংনিষ্ট জজলা মৎস্য কম যকিযা সিস্য 

4.  সুফলমিাগী িমলর দইজি সিস্য (মহাপনরচালক, মৎস্য অনিিপ্তর কতৃযক অনুমমানিি) সিস্য 

5.  উপ-পনরচালক, মৎস্য অনিিপ্তর, রাজশাহী নবিাগ, রাজশাহী সিস্য সনচব 
 

  গ.  পষ যমির কার্ যাবলীঃ 

 আপিকালীি সমময় সুফলমিাগীমির জন্য িহনবল ব্যময়র অনুমনি প্রিাি। 

 সুফলমিাগীমির জন্য ঋমর্র আমবিি নবমবচিা করা ও অনুমমািি প্রিাি করা। 

 নবমশষ উন্নয়ি মূলক কার্ যক্রম অনুমমািি ও ব্যময়র অনুমনি প্রিাি। 

 ৫.২.৮ িথ্য সংরক্ষর্ (Record Keeping) 

 সুফলমিাগী গ্রুপ পনরচালিা কনমটিমক জর্ সমসত্ম জরনজোর িথ্য সংরক্ষমর্র জন্য ব্যবহার করমি হমব িার িানলকা নিমমর্ জিওয়া 

হমলা: 

ক.  কযাশ বনহ। 

খ.  মজুি বনহ। 

গ.  জরজুমলশি বনহ (জলাশময়র উৎপািি পনরকল্পিা বনহ) 

ি.  জিাটিশ বনহ । 

ঙ.  টাকা প্রানপ্তর রনশি বনহ। 

চ.  ব্যাংক একাউন্ট পনরচালিার পাশ বনহ, জচক বনহ, টাকা জমার বনহ ইিযানি। 
 

 ৫.৩ নবিরর্/নবপিি ব্যবস্থাপিা  

 ৫.৩.১ উৎপানিি খাবার জর্াগ্য মাি সুফলমিাগী গ্রুপ পনরচালিা কনমটি বা িার প্রনিনিনি বাজার র্াচাইপূব যক (স্থািীয়িামব/িরপমের 

মাধ্যমম) সুফলমিাগী সিস্যগমর্র উপনস্থনিমি পুকুর পামড় অথবা নিকটস্থ আড়মি আগ্রহী জেিামির নিকট নবক্রয় করমব এবং 

নবক্রয়লব্ধ অথ য হমি পূব য নিি যানরি অথ য ব্যাংক নহসামব জমা করমি হমব এবং বাকী অথ য সিস্যমির মমধ্য সহকামর বন্টি করমব। 

সিাপনি ও সম্পািক মাি নবনক্র িিারনক করমব। 

 ৫.৩.২  খামার হমি সরকারীিামব উৎানিি কাপ য জািীয় মামির জরনু/জপািা এবং উৎপানিি ব্রুড সরকার নিি যানরি মূমল্য নবক্রয় করা 

র্ামব নবক্রয়লব্ধ অথ য সরকারী নবনি জমািামবক জেজারী চালামির মাধ্যমম সরকারী জকাষাগামর জমা হমব। খামামর উৎপানিি 

জপািা নিমগানি এলাকাভূক্ত জলাশয়সমূমহ অগ্রানিকার নিনিমি সরবরাহ করা হমব। 
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 ৫.৩.৩ ব্রুড মজুি ব্যাংক স্থাপি কার্ যক্রম পনরচালিার জন্য িীনিমালা ২০০৯ অনুর্ায়ী ব্রুড েক নরমেসমমন্ট পিনি ব্যবহার কমর 

সংরক্ষর্ ও নবিরি করা র্ামব। 

 ৫.৩.৪  বাংলামিমশ মৎস্য গমবষর্া ইিনেটিউট বা অন্যান্য স্বীকৃি গমবষর্া প্রনিষ্ঠাি কতৃযক জজমিটিক গমবষিায় উিানবি মামির জাি 

সংগ্রহ, সংরক্ষর্ ও নবিরর্ কার্ যক্রমমর আওিাভূক্ত করা র্ামব। 
 

 ৫.৪  মৎস্য হযাচারী ব্যবস্থাপিা 

 ৫.৪.১  হযাচারী এবং সনন্ননহি জলাশয়সমূহ ও অন্যান্য জিৌি-অবকাঠাকমমা মৎস্য অনিিপ্তমরর আওিায় থাকমব। 

 ৫.৪.২ ব্রুড ব্যাংক  হমি ক্রয়কৃি অথবা নিজস্ব পুকুমর উপানিি ব্রুড মাি ব্রুমডর প্রজানিনিনিক অনুমমানিি আকার অথ যাৎ নিি যানরি ওজি 

বা বয়মস উপিীি িা হওয়া পর্ যন্ত প্রজিিক্ষম হমলও জরনু উৎপািমির জন্য ব্যবহার করা র্ামব িা।  

 ৫.৪.৩  জকাি ক্রমমই প্রকমল্পর হযাচারীমি অন্ত:প্রজিিদষ্ট ও শংকরায়িকৃি মাি ব্যবহার কমর জরনু উৎপািি করা র্ামব িা। 

 ৫.৪.৪  হযাচারীমি জরনু উৎপািমির কামজ ব্যবহৃি পুরুষ ও স্ত্রী মামির অনুপাি হমব ১:১। ২০০-৫০০ Ne (Effecting Dreeding 

Number)  সম্পন্ন প্রনিটি প্রজানির ব্রুড মামির মজুি রাখমি হমব। 

 ৫.৪.৫  কৃনেম প্রজিমি ব্যবহৃি প্রমর্ািক (Inducing Agent) সমূমহর সংরক্ষর্ ও প্রময়াগ মাো র্থার্থিামব অনুসরর্ করমি হমব। 
 

 ৫.৫  মৎস্য সম্পমির উন্নয়মি আুননিক প্রযুনক্ত ব্যবহামর উদ্বুিকরর্ ও স্প্রদসারর্ কার্ যক্রম 

 ৫.৫.১  জলাশয়সমূহ মামির সমব যার্চ্ উৎপািি নিনিিকরমর্ মািসম্পন্ন জপািা ক্রয় এবং আুননিক প্রযুনক্ত ব্যবহামর সংনিষ্ট জিমগাষ্ঠীমক  

উৎসানহি ও উদ্বুিকরর্ গ্রহর্ করমি হমব।সরকারী সহমর্াগীিায় জবসকারীিামব জরনু, জপািা ও ব্রুড উৎপািমি কানরগরী প্রনশক্ষর্ 

সহ অন্যান্য সহমর্াগীিা প্রিাি করমি হমব। 

 ৫.৫.৩  প্রকমল্পর কার্ যক্রমমক আমরা গনিশীল করার জন্য সমময় সমময় এলাকার জিপ্রনিনিনিসহ অন্যান্য গর্ মান্য ব্যনক্তবমগ যর সম্বয়ময় 

উদ্বুিমূলক সিা/কম যশালার আময়াজি করমি হমব। 
 

 ৫.৬  আয় ও ব্যয় পনরচালিা 

 ৫.৬.১  প্রনি বিমরর জন্য একটি কম যপনরকল্পিা তিরী করা হমব। উৎপািি ব্যয় ও নবক্রয়মূল্য দ্রব্যমূল্য ্াস-বৃনির সামথ সামঞ্জস্য জরমখ 

কম য পনরকল্পিা  প্রনি বৎসর সংমশািি করা র্ামব। 

 ৫.৬.২  সমাজনিনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপিার আওিায় সুফলমিাগী গ্রুমপর মাধ্যমম মাি উৎপািমির ব্যয় (পনরচালিা ব্যয়সহ) নিব যাহ 

করা হমব। সুফলমিাগী িমলর নিজস্বিহনবল হমি নিব যাহ করা হমব এবং মাি নবক্রয়লব্ধ আয় গ্রুমপর নিজস্ব আয় নহসামব গণ্য 

হমব। 

 ৫.৬.৩  সরকারী িামব উৎপানিি জরনু, জপািা ও ব্রুমডর উৎপািি খরচ কম যপনরকল্পিা অনুর্ায়ী মৎস্য অনিিপ্তমরর রাজস্ব/উন্নয়ি বামজট 

হমি পনরচানলি হমব। 

 ৫.৬.৪  সরকারী কম যপনরকল্পিা অনুর্ায়ী প্রাপ্ত সমস্ত সরকারী আয় জেজারী চালামি মাধ্যমম সরকারী জকাষাগামর জমা হমব। 
 

৬.  িীনিমালা সংমশািি, সংমর্াজি বা পনরবিযি 

এ িীনিমালার আওিায় জর্ জকাি নিয়ম/িীনিমালা বাস্তব প্রময়ামগর জক্ষমে পনরবিযি, পনরবি যি, সংমশািি, সংমর্াজি বা নবময়াজমির 

প্রময়াজি জিখা  নিমল মাঠ পর্ যাময়র অনিজ্ঞিার আমলামক নবষয়টি নবশিিামব আমলাচিা ক্রমম স্থািীয় কনমটির সুপানরশ জমািামবক 

মৎস্য ও প্রানর্সম্পি মন্ত্রর্ালয় কিযক অনুমমািি সামপমক্ষ উক্ত িীনিমালা সংমশািি, পনরবিযি, পনরবি যি, সংমর্াজি বা নবময়াজি করা 

র্ামব। 
 

৭. নবনবি 

এই িীনিমালায় উমেখ িাই এমি জকাি নবষময় প্রশ্ন বা সমস্যা জিখা নিমল মৎস্য ও প্রানর্সম্পি মন্ত্রর্ালয় কতৃযক প্রিি নসিান্ত চুড়ান্ত বমল 

গন্য হমব। 

৮.  জিবল 

 মৎস্য অনিিপ্তরািীি কম যকিযা ও কম যচারী গর্ নিি যানরি অগ যামিাগ্রাম এর আওিায় এ কার্ যক্রম বাস্তবায়মি কাজ করমব। 


