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জলমহালল (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯ 

 

প্রবহমান নদী, উন্মুক্ত জলাশয়, ললক অথবা বৃহৎ জলাশলয় খাঁচায় মৎস্যচাষ কার্ যক্রম বাাংলালদলশ 

তুলনামূলকভালব নূতন। সম্প্রতি লদলশ সরকাতর-লবসরকাতর উলযালে খাঁচায় মৎস্যচাষ লবশ জনতপ্রয় হইয়া 

উঠিয়াছে। বাাংলালদলশর কততপয় এলাকা লর্মন-চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফতরদপুর, বতরশাল, ময়মনতসাংহ, ঢাকা, 

মুন্সীেঞ্জ, লোপালেঞ্জ, পাবনা, চাঁপাইনবাবেঞ্জ লজলাসহ অন্যান্য অঞ্চলল খাঁচায় মৎস্যচাষ ক্রমান্বলয় প্রসার লাভ 

কতিছতছে। আমালদর লদলশ রতহয়াছে তবস্তৃি উন্মকু্ত জলাশয় লর্মন, নদীলমাহনা প্রায় ৮.৫৪ লক্ষ লহক্টর, তবল 

১.১৪ লক্ষ লহক্টর, কাপ্তাই ললক ০.৬৮ লক্ষ লহক্টর সহ হাওি-বাঁওড়, প্লাবনভূতম লর্স্থালন খাঁচায় মৎস্যচাষ একটি 

অিযন্ত সম্ভাবনাময় খাি তহসাছব তবলবতচি হইছত পালর। গ্রামীণ জনলোষ্ঠীর জন্য সহলজ পুতিকর খায 

সরবরাহ, দাতরদ্র্য তবলমাচন, লবকারত্ব দূরীকরণ ও িাহাছের জীবনর্াত্রার মাছনান্নয়ছন খাঁচায় মৎস্যচাষ প্রযুকতক্ত 

অিযন্ত গুরুত্বপূণ য ভূতমকা পালন কতিছব। শুধু গ্রামীণ জনলোষ্ঠীই নলহ খাঁচায় মৎস্যচাছষ ব্যতক্ত উলযাক্তােণলকও 

উদ্বুদ্ধ কতিয়া তুতিছত হইছব। তকন্তু প্রবহমান নদী, উন্মকু্ত জলাশলয় খাঁচা স্থাপলনর মাধ্যলম মৎস্যচালের জন্য 

জিাশয় ব্যবহাছিি ববধ অতধকাছিি  (User Rights) ককাছনা তভতি না থাকা অথ যাৎ জলাশয় ব্যবহালরর 

আইনেি অতিকার অথবা ববিিা তথা নীতিমালা না থাকায় খাঁচায় মৎস্যচালের তবপুল সম্ভাবনা থাকা সলেও 

এই খাি আশানুরূপভালব তবকতশি হইছতছে না। ইহা ব্যতীত সরকারও এই খাি হইছত রাজস্ব প্রাতপ্তর সুলর্াে 

হইছত বতঞ্চি হইছতছে। এই নীতি  প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশলয় খাঁচায় মৎস্যচাে ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল ও 

পতরকতিি তবকাশ সািকন সহায়ক হইছব এবাং সরকালরর রাজস্ব আলয়র নূিন সুলর্ােও সৃতি হইছব। িাই 

প্রবহমান নদী  ও অন্যান্য জলাশলয় খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক। 

 

২.০ তশছিানাম :  

এই নীততমািা ‘জলমহালল (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাে নীতি, ২০১৯’ নাছম 

অতিতহত হইছব। 

 

৩.০ সংজ্ঞাথ থ : 

(ক) ‘অনুমতিপত্র’ অথ য এই নীতির অিীন প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশকয় খাঁচায় মৎস্য চাে কতরবার 

জন্য কজিা মৎস্য কম থকতথা কর্তথক ইস্যযকৃত অনুমততপত্র; 

(খ) ‘অন্যান্য জিাশয়’ অথ থ সিকাতি মাতিকানাধীন খাস বৃহৎ আকাছিি প্রাকৃততক ককাছনা বদ্ধ  জিাশয় 

যথা: হাওি-বাঁওড়, প্লাবনভূতম, মিা নেী, বছিাতপট, পুকুি, তেতি, হ্রে অথবা কৃতত্রম উপাছয় সৃষ্ট ককাছনা 

জিাশয়; 

(গ) ‘আছবেনকািী’ অথ থ কয ককান ব্যতি বা তনবতিত সতমতত বা তনবতিত কজছি এই নীততি অধীন 

প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশকয় খাঁচায় মৎস্য চাে কতরবার জন্য  আলবদন কতরয়ালেন বা আলবদন 

কতরয়া অনুমতি প্রাপ্ত হইয়ালেন। 

(ি) ‘খাঁচা’ অথ থ মৎস্যচাছষি জন্য বাঁশ, কাঠ, প্লাতিক অথবা ধাতব ককাছনা পোথ থ দ্বািা তনতম থত কেছমি 

সতহত পতিইতথতিন, নাইিন অথবা টায়াি কর্ থ জাি তেয়া আবৃত কতিয়া সৃষ্ট অস্থায়ী আধাি; 

(ঙ) ‘প্রবহমান নেী’ অথ থ বাংিাছেছশি কিৌছগাতিক সীমানাি মছে অবতস্থত প্রবহমান নেী;  
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(চ) ‘প্রততছবশ’ বতিছত পতিছবছশি জীব ও অজীব উপাোনসমূছহি পািস্পতিক তনি থিশীিতা এবং 

িািসাম্যযুি জটিি সতিিন, যাহা উতিে ও প্রাতিকূছিি সংিক্ষি ও তবকাশছক সহায়তা ও প্রিাতবত 

কছি বুঝাইছব; 

(ে) ‘তি’ অথ থ এই নীততি অনুছেে ১০ কমাতাছবক তনধ থাতিত বা পুনঃতনধ থাতিত তি;  

(জ) ‘ভাসমান বস্তু (Float)’ অথ য িাসমান খাঁচা স্থাপছন অথবা খাঁচাছক িাসাইয়া িাতখছত তিি অথবা 

প্লাতিছকি বততি কযান, ড্রাম, কিাম অথবা অন্য ককাছনা পতিছবশবািব সামগ্রী অথবা পোথ থ; 

(ঝ) ‘সিকাি’ অথ থ মৎস্য ও প্রাতিসম্পে মন্ত্রিািয়। 

 

৪.০ নীততমািাি উছেশ্য : 

৪.১ প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জিাশছয় পতিকতিত ও প্রততছবশবািব উপাছয় খাঁচায় মৎস্যচাষ 

সম্প্রসািছিি মােছম মৎছস্যি উৎপােন বৃতদ্ধ; 

৪.২ খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য আছবেনকািীছক ববধ অনুমততপত্র প্রোছনি ব্যবস্থা গ্রহি;  

৪.৩ মৎস্য সম্পছেি স্যষ্ঠ ুব্যবহাি ও পুতষ্টকি খাছেি উৎস তহসাছব মৎছস্যি উৎপােন বৃতদ্ধি নূতন কক্ষত্র 

সৃতষ্ট; 

৪.৪ আত্ম-কম থসংস্থান সৃতষ্টি মােছম োতিদ্র্য তবছমাচন ও মৎস্যজীবীছেি আথ থ-সামাতজক অবস্থাি উন্নয়ন; 

এবং 

৪.৫ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য িপ্তাতনি মােছম ববছেতশক মুদ্র্া আয় ও অথ থননততক প্রবৃতদ্ধ অজথন। 

 

৫.০ নীততমািাি আইনানুগ ব্যাতপ্ত : 

৫.১ প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশলয় খাঁচায় মৎস্যচালে সাংতিষ্ট আলবদনকারী এই নীতিমালার 

আওিাভুক্ত হইছব; এবং  

৫.২ খাঁচায় মৎস্যচাে উপলর্ােী প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয় এই নীতিমালার আওিাভুক্ত হইছব।  

 

৬.০ নীতিমালার আইনেি তভতি : 

 (ক) জাতীয় মৎস্য নীতত, ১৯৯৮; 

(খ) সরকাতর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯; 

(গ) মৎস্যখাে ও পশুখাে আইন, ২০১০; 

(ি) মৎস্যখাে তবতধমািা, ২০১১; 

(ঙ) মৎস্য হযাচাতি আইন, ২০১০; 

(চ) মৎস্য হযাচাতি তবতধমািা, ২০১১; 

(ে) মৎস্য অতধেপ্তিাধীন উন্নয়ন প্রকছিি কায থক্রম বাস্তবায়ন তনছে থতশকা, ২০১৬; 

(জ) অকৃতে খাসজতম ব্যবস্থাপনা ও বলদাবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫;  

(ঝ) জািীয় ভূতম ব্যবহার নীতি, ২০০১; 

(ঞ) পতরলবশ নীতি, ২০১৮; 

(ট) বাাংলালদশ জীবববতচত্রয আইন, ২০১৭; 

(ঠ) প্রতিলবশেি সাংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা তবতিমালা, ২০১৬; এবং 

(ড) বাাংলালদশ জীবতনরাপিা তবতিমালা, ২০১২। 

 

http://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/page/675e1ca9_df70_466b_8f48_5448c5195ac8/JalMohalNiti.pdf
http://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/page/0112cd7e_3b7f_4959_b096_10d3312eb784/NonAgriculturalKhasLandManagement.pdf
http://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/page/675e1ca9_df70_466b_8f48_5448c5195ac8/NationalLandUsePolicy2001.pdf
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৭.০ খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য আছবেনকািী তনব যাচন : 

  ৭.১ জিাশছয়ি তনকটবতী আছবেনকািী অগ্রাতধকাি পাইছবন; 

৭.২ আছবেকািীগি তনম্নবতি থতক্রছম অগ্রাতধকাি পাইছবন- 

ক) তনবতিত কজছি; 

খ) তনবতিত মৎস্যজীতব সতমতত; 

গ) অন্যান্য তনবতিত সতমতত 

ি) ব্যতি 

৭.৩  আছবেকািীগছিি মছে পুরুষ ও মতহিা থাতকছি তনবতিত মতহিা কজছি বা তনবতিত মতহিা সতমতত 

বা মতহিা অগ্রাতধকাি পাইছবন। 

 

  ৮.০ খাঁচা স্থাপছনি জন্য আছবেন : 

৮.১ খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য আছবেনকািী তনধ থাতিত িছম থ (পতিতশষ্ট ‘ক’) উপছজিা কতমটিি সিাপতত 

বিাবছি আছবেন োতখি কতিছবন, তছব তসটি কছপ থাছিশছনি কক্ষছত্র কজিা মৎস্য কম থকতথাি তনকট 

আছবেন োতখি কতিছবন ;  

৮.২ আছবেছনি িম থ কজিা মৎস্য কম থকতথা বা তসতনয়ি উপছজিা/উপছজিা মৎস্য কম থকতথাি েপ্তি হইছত 

সংগ্রহ কিা যাইছব এবং আছবেছন খাঁচা স্থাপছনি জন্য প্রস্তাতবত জিাশছয়ি নাম, অবস্থান, 

কচৌহতেসংক্রান্ত তথ্য স্পষ্ট কতিয়া উছেখ কতিছত হইছব।   

 

৯.০ আছবেন অনুছমােন ও অনুমততপত্র প্রোন প্রতক্রয়া : 

৯.১ খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য ককাছনা আছবেনকািীি প্রাপ্ত আছবেছনি তবষছয় উপছজিা কতমটি যাচাই-

বাোই কতিয়া কতমটিি মতামতসহ তাহা অনুছমােছনি জন্য কজিা কতমটিি তনকট কপ্রিি কতিছবন এবং 

উপছজিা কতমটি আছবেন প্রাতপ্তি অনূর্ধ্থ ৩০ তেবলসর মছে আছবেন তনষ্পতি কতিছব;  

৯.২ উপছজিা কতমটি হইছত প্রাপ্ত মতামতসংবতিত আছবেনপত্র এবং কজিা মৎস্য অতিছস প্রাপ্ত 

আছবেনপত্র এই নীততি অধীন উপযুি তহসাছব গণ্য হইছি কজিা কতমটি তাহা অনুছমােন কতিছব এবং 

কজিা মৎস্য কম থকতথা কতমটি অনুছমাতেত আছবেনকািীি অনুকূছি পতিতশষ্ট ‘খ’ কমাতাছবক অনুমততপত্র 

প্রস্তুতক্রছম জাতি কতিছব ও অনুমততপছত্রি একটি কতপ সংতিষ্ট তসতনয়ি উপছজিা/উপছজিা মৎস্য 

কম থকতথাি তনকট কপ্রিি কতিছবন; 

৯.৩ উপছজিা কতমটিি মতামতসহ আছবেনপ্রাতপ্তি অনতধক ৩০ তেছনি মছে কজিা কতমটি চূড়ান্ত 

তসদ্ধান্ত প্রোন কতিছব; 

৯.৪ খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য অনুমততপত্র প্রাপ্ত আছবেনকািী তনধ থাতিত হাছি তি-এি টাকা কেজাতি 

চািাছনি মােছম পতিছশাধপূব থক চািাছনি কতপসহ তসটি কিছপাছিশছনি কক্ষছত্র কজিা মৎস্য কম থকতথা 

এবং অন্যান্য কক্ষছত্র তসতনয়ি উপছজিা/উপছজিা মৎস্য কম থকতথাি তনকট চুতিনামা স্বাক্ষছিি জন্য 

োতখি কতিছবন; 

৯.৫ অনুমততপত্র বা নবায়নকৃত অনুমততপছত্রি কময়াে অনতধক ৩(ততন) বৎসি হইছব তছব  লজলা মৎস্য 

কম যকিযা বা তসতনয়র উপলজলা/উপলজলা মৎস্য কম যকিযালক অবতহি কতরয়া খাঁচায় মৎস্যচালের 

অবকাঠালমা  অপসারণ কতরলল লময়ালদর অবসান হইয়ালে বতলয়া েণ্য হইলব; 

৯.৬ অনুমততপছত্রি কময়াে কশষ হইবাি েয় মাস পূছব থই অনুমততপত্র নবায়ছনি জন্য আছবেনকািীছক 

আছবেন কতিছত হইছব; 
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৯.৭ আছবেনকািী কর্তথক অনুমততপত্র নবায়ছনি জন্য োতখিকৃত আছবেন, মৎস্যচাষ কায থক্রম ও 

তবছবচয প্রবহমান নেী বা অন্যান্য জিাশছয়ি জিজ প্রততছবশ সছন্তাষজনক তবছবচনায় উপছজিা কতমটি 

চুতিি কময়াে নবায়ন কতিবাি জন্য কজিা কতমটিছত স্যপাতিশসহ কপ্রিি কতিছব;  

৯.৮ তসটি কছপ থাছিশন এি কক্ষছত্র কজিা মৎস্য কম থকতথাি তনকট অনুমততপত্র নবায়ছনি জন্য আছবেন 

োতখি কতিছত হইছব এবং কজিা মৎস্য কম থকতথা মৎস্যচাষ কায থক্রম ও তবছবচয প্রবহমান নেী বা 

অন্যান্য জিাশছয়ি জিজ প্রততছবশ সছন্তাষজনক তবছবচনায় অনুমততপত্র নবায়ন কতিবাি জন্য 

োতখিকৃত আছবেন কজিা কতমটিছত উপস্থাপন কতিছবন; 

৯.৯ কজিা মৎস্য কম থকতথাি তনকট নবায়ছনি জন্য োতখিকৃত আছবেন এবং উপছজিা কতমটি কর্তথক 

স্যপাতিশকৃত নবায়ছনি আছবেন কজিা কতমটি যাচাইবাোইপূব থক অনুমততপত্র নবায়ছনি আছবেন 

অনুছমােন অথবা নামঞ্জুি কতিছত পাতিছব; 

৯.১০ অনুমততপত্র নবায়ন কিা না হইছি স্বয়ংতক্রয়িাছব অনুমততপত্রসহ চুতি বাততি হইয়া যাইছব; 

৯.১১ জিজ প্রততছবছশি মূল্যায়ছন তবরূপ প্রিাব পতিিতক্ষত হইছি অনুমততপছত্রি লময়াে উিীণ য হইবাি 

পূছব থই অনুমততপত্রসহ চুতি বাততছিি অতধকাি কজিা কতমটি সংিক্ষি কতিছব; 

৯.১২ খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য প্রাপ্ত অনুমততপত্র হস্তান্তিছযাগ্য নছহ, তছব অনুমততপ্রাপ্ত  ব্যতিি 

মৃত্যযজতনত কািছি তাহাি ববধ ওয়াতিশ চাতহছি উি খাঁচাি অনুকূছি নূতনিাছব অনুমততপছত্রি জন্য 

আছবেন কতিছত পাতিছব এবং ককাছনা আছবেনকািী অনুমততপত্র হস্তান্তি কতিছি তাহাি অনুমততপত্রসহ 

চুতি বাততি হইছব এবং চুতি স্বাক্ষছিি পি গ্রহিছযাগ্য কািি ব্যতীত অনতধক ৩ মাছসি মছে ককাছনা 

আছবেনকািী মৎস্যচাষ আিম্ভ না কতিছিও অনুমততপত্রসহ চুতি বাততি হইছব ; 

 ৯.১৩ অনুমতিপত্র বাতিল করা হইলল বা উহার লময়াদ উিীণ য হইলল অথবা অনুলেদ ৯.১৫ লমািালবক 

খাঁচায় মাে চালের জন্য অনুমতি গ্রহণ না কতরলল আলবদনকারী তনজ দাতয়লত্ব এবাং তনজ খরলচ  

অতবললে মৎস্য চালের খাঁচাসহ সকল স্থাপনা অপসারণ কতরলব এবাং অন্যথায় লজলা মৎস্য কম থকতথা বা 

তসতনয়র উপলজলা/উপলজলা মৎস্য কম যকিযা উক্ত খাঁচাসহ সকল স্থাপনা অপসারলণর প্রলয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ কতরলবন; 

৯.১৪  এই অনুছেছেি অধীন ককান আছবেনকািীি অনুমততপত্রসহ চুতি বাততি কিা হইছি তততন এই 

নীততি অধীন আি আছবেন কতিবাি উপযুি হইছবন না;  

৯.১৫  ইছতামছে যাহািা প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জিাশছয় খাঁচা স্থাপন কতিয়া মাে চাষ কতিছতছেন 

তাহািা এই নীতত প্রকাতশত হইবাি অনতধক ৩০ তেছনি মছে অনুছেে ৮.০ অনুসাছি অনুমততপছত্রি 

জন্য আছবেন কতিছবন এবং উি ৩০ তেছনি মছে আছবেন না কিা হইছি  তাহাি কক্ষছত্র  অনুছেে 

৯.১৩ এি তবধান প্রছযাজয হইছব। 

  

১০.০ তি তনধ থািি 

১০.১ প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জিাশছয় খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য জিাশয় ব্যবহাছিি অনুমততপত্র 

প্রোছনি সময় বাৎসতিক তি-এি পতিমাি তনম্নরূপ হাছি তনধ থাতিত হইছব: 

এলাকা প্রতি বৎসছি প্রতি শিলক তফ-এর 

পতরমাণ 

তসটি কলপ যালরশলনর এলাকাভুক্ত প্রবহমান নদী ও জলাশয় ২০০/- টাকা 

লপৌরসভা এলাকাভুক্ত প্রবহমান নদী ও জলাশয় ১০০/- টাকা 

তসটি কলপ যালরশন অথবা লপৌরসভা এলাকা বতহভূ থত প্রবহমান 

নদী ও জলাশয় 

৬০/-টাকা 
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 ১০.২ সিকাি, সিকাতি কগছজছট প্রজ্ঞাপন দ্বািা, জিাশছয় খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য অনুছেছেি ১০.১-এ বতি থত 

তি পুনঃতনধ থািি কতিছত পাতিছব।  

 

১১.০ প্রবহমান নদী, খাল ও অন্যান্য জলাশলয় খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য জলাশয় ব্যবস্থাপনা কতমটি : 

১১.১ খাঁচায় মৎস্যচাে ব্যবস্থাপনা লজলা কতমটি: 

(১) কজিা প্রশাসক সিাপতত 

(২) পুতলশ সুপার সেস্য 

(৩) উপপতিচািক, কৃতষ সম্প্রসািি অতধেপ্তি  সেস্য 

(৪) তনব যাহী প্রলকৌশলী, বাাংলালদশ পাতন উন্নয়ন লবাড য সেস্য 

(৫) অতিতরক্ত লজলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেস্য 

(৬) তনব যাহী প্রলকৌশলী, সড়ক ও জনপথ তবভাে সেস্য 

(৭) কজিা সমবায় কম থকতথা সেস্য 

(৮) উপপতরচালক, যুকব উন্নয়ন অতিদপ্তর সেস্য 

(৯) উপপতরচালক, মতহলা তবেয়ক অতিদপ্তর সেস্য 

(১০) পতরলবশ অতিদপ্তলরর লজলা পর্ যালয়র কম যকিযা সেস্য 

(১১) কজিা মৎস্য কম থকতথা সেস্য-সতচব  

 

১১.২ কতমটি প্রছয়াজছন সেস্য অন্তর্ভু থি (Co-opt) কতিছত পাতিছব।  

 

১১.৩ কজিা কতমটিি কায থপতিতধ: 

(ক) উপছজিা কতমটি কপ্রতিত বা কজিা মৎস্য কম থকতথা প্রস্তাতবত প্রবহমান নেী ও অন্যান্য 

জিাশছয় খাঁচা স্থাপছনি স্থান অনুছমােন;  

(খ) খাঁচায় মৎস্যচালের আছবেন বা নবায়ছনি আছবেন তবছবচনা কতিয়া অনুমতিপত্র প্রোন 

(issue)  বা নবায়ন এর  প্রস্তাব অনুলমাদন বা নামঞ্জুর করা ; 

(গ) খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য সম্পাতদিব্য চুতক্তি শতথ তনধ থািি বা পুিঃতনধ থািি; 

(ি) খাঁচায় মৎস্যচাষ পতিছবশবািব হইছতছে তক না তাহা তোিতক; 

(ঙ) খাঁচায় মৎস্যচাছষি কায থক্রম কম থপতিকিনা-অনুসাছি বাস্তবাতয়ত হইছতছে তক না তাহা 

পতিেশ থন ও মূল্যায়ন; এবাং 

(চ) উপছজিা কতমটিছক প্রছয়াজনীয় কাতিগতি পিামশ থ ও সহছযাতগতা প্রোন। 

 

১১.৪ খাঁচায় মৎস্যচাে ব্যবস্থাপনা উপলজলা কতমটি : 

(১) উপছজিা তনব থাহী অতিসাি সিাপতত 

(২) উপছজিা কৃতষ কম থকতথা সেস্য 

(৩) সহকািী কতমশনাি (ভূতম) সেস্য 

(৪) থানার ভারপ্রাপ্ত কম যকিযা সেস্য 

(৫) উপছজিা প্রছকৌশিী, স্থানীয় সিকাি প্রছকৌশি অতধেপ্তি সেস্য 

(৬) উপছজিা সমবায় কম থকতথা সেস্য 

(৭) উপছজিা মতহিা তবষয়ক কম থকতথা সেস্য 

(৮) বাাংলালদশ পাতন উন্নয়ন লবার্ থ-এর একজন কম যকিযা সেস্য 

(৯) তসতনয়ি উপছজিা/ উপছজিা মৎস্য কম থকতথা সেস্য-সতচব 

 

১১.৫ কতমটি প্রছয়াজছন সেস্য অন্তর্ভু থি (Co-opt) কতিছত পাতিছব।  
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১১.৬ কতমটিি কায থপতিতধ: 

(ক) প্রবহমান নেী ও অন্যান্য জিাশছয় খাঁচা স্থাপছনি স্থান তনব থাচন ও তচতিতকিি এবং       

অনুছমােছনি জন্য কজিা কতমটিছত কপ্রিি; 

    (খ) খাঁচা স্থাপছনি স্থাছনি উপছযাতগতা ও প্রততছবশগত তেক যাচাই; 

     (গ) মজুতকৃত কপানা গুিগত মানসম্পন্ন তক না তাহা যাচাই; 

    (ি) খাঁচায় ব্যবহৃত মৎস্যখাে মানসিত তক না তাহা তোিতক; 

      (ঙ) সমস্ত িথ্য র্থার্থভালব সাংরক্ষণ করা হইছতছে তক না িাহা পতরবীক্ষণ;  

(চ) খাঁচায় মৎস্যচাষ-সংক্রান্ত তথ্য ও েতিি সংতিষ্ট তসতনয়ি উপছজিা/উপছজিা মৎস্য কম থকতথাি 

েপ্তছি সংিক্ষি; এবাং 

    (ে) উতেতখত কায থক্রম বাস্তবায়ছন স্থানীয় সমস্যা সমাধান (যতে থাছক)। 

 

১২.০ খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য তবছবচয কাতিগতি তবষয়সমূহ : 

 

১২.১ খাঁচা স্থাপলনর স্থান তনব যাচন- 
প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জিাশছয় খাঁচা স্থাপছনি স্থান তনব থাচছনি কক্ষছত্র উি স্থাছনি গিীিতা, 

লনৌর্ান চিাচি, জনগছিি বেনতিন ও কসচকাছজ পাতন ব্যবহাি, মৎস্য অিয়াশ্রম ইতযাতে তবষয় 

তবছবচনা কতিছত হইছব। িলব তবলশেভালব তনলচর বতণ যি তবেয়সমূহ খাঁচা স্থাপলনর স্থান তনব যাচলনর 

লক্ষলত্র তবলবচনা কতরলি হইলব-  

(ক) খাঁচা স্থাপছনি স্থান একমুখী প্রবাহ তকংবা কজায়ািিাটাি শান্ত প্রবাহ তবেমান নেীি এইরূপ 

উপযুি অংশ হইছব এবং নেীি মূি প্রবাহ কযস্থাছন তীব্র করাত তবেমান কসই অচল ি খাঁচা 

স্থাপছনি উপছযাগী নছহ এবং কমছবতশ ৪-৮ইতচল /কসছকন্ড মাত্রাি পাতন প্রবহমান নেীছত খাঁচা 

স্থাপছনি জন্য উপছযাগী, তছব প্রবাছহি এই মাত্রা সছব থাচ্চ ১৬ ইতচল /কসছকন্ড-এি অতধক হওয়া 

উতচত নছহ; 

(খ) মূি খাঁচা পাতনছত ঝুিন্ত অথবা িাসমান িাতখবাি জন্য জিাশছয়ি নূযনতম ১০ ফুট গিীিতা 

থাকা প্রছয়াজন, যতেও প্রবহমান পাতনছত তিছেছশ বজথয জতময়া গ্যাস দ্বািা খাঁচাি মৎছস্যি 

ক্ষতত হইবাি সম্ভাবনা অি তথাতপ খাঁচাি তিছেশ তনছম্নি কাো হইছত নূযনতম ৩ ফুট উপছি 

থাকা আবশ্যক; 

(গ) খাঁচা স্থাপছনি কািছি  যাহাছত ককাছনািাছব কনৌ চিাচছিি তবঘ্ন না িছট তাহা তনতিত কতিছত 

হইছব ও  নেীি নাব্যপথ (Navigation Route)-এ ককাছনা বাধা সৃতষ্ট কিা যাইছব না 

এবং নেীি পাতনি বা স্থাতপত িাট বা উহাি পাড়  জনগছনি বেনতিন ব্যবহাছিি কক্ষছত্র তবঘ্ন 

সৃতষ্ট কিা যাইছব না; 

(ি) খাঁচায় মৎস্যচাছষ ডুবন্ত মৎস্যখাে ব্যবহাি কতিছি কসইছক্ষছত্র অন্যান্য জিাশছয়ি অনতধক 

৫%  এিাকা এবং িাসমান খাবাি ব্যবহাি কতিছি অনতধক ২০% এিাকা খাঁচা স্থাপছনি 

জন্য ব্যবহাি কিা যাইছব; তছব  জিজ প্রততছবশ তবছবচনা কতিয়া মহাপতিচািক, মৎস্য 

অতধেপ্তছিি অনুছমােন সাছপছক্ষ ইহাি কবতশ এিাকা খাঁচায় মৎস্যচাছষি আওতায় আনয়ন 

কিা যাইছব ; 

(ঙ) নেীছত খাঁচা স্থাপছনি স্থানটিছত তশি অথবা কিকািখানাি বজথয তকংবা পয়ঃতনষ্কাশছনি পাতন,  

গবাতে পশুি খামাছিি বজথয অথবা কৃতষ জতম হইছত বন্যাতবছধৌত কীটনাশক প্রিাতবত পাতন 
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পততত হইয়া আকতিক মৎস্য মৃত্যযি আশঙ্কা না থাছক তাহা তবছবচনায় িাতখছত হইছব এবং 

তাহা ব্যতীত কয জিাশছয় কৃতষজ জতমছত উৎপন্ন পাট অথবা পাটজাত দ্র্ব্য পচাছনা হইয়া 

থাছক কসই এিাকায় খাঁচা স্থাপন কিা যাইছব না; এবং 

(চ) খাঁচা স্থাপছনি জন্য তনধ থাতিত স্থান প্রতত ৩ বৎসি পি পি পুনমূ থল্যায়ন কতিছত হইছব এবং 

খাঁচা স্থাপছনি িছি পাতনপ্রবাহ এবং নাব্যতায় ককাছনা তবরূপ প্রিাব পতড়ছতছে তক না তাহা 

যাচাই কতিছত হইছব। 

 

১২.২ তনম্নরূপ জিাশয় এই নীততমািাি অধীছন খাঁচায় মৎস্যচাছষি জন্য তনব থাচন কিা যাইছব না— 

      (ক) হালদা নদী; 

      (খ) মৎস্য অভয়াশ্রম এবাং ইহাি চািপাছশ ৫০০ তমটাছিি মছে কয ককান এলাকা;  

      (গ) প্রতিলবশেি সাংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত নদী/ললক/হাওর/বাঁওড়;  

      (ি) সুদরবলনর মধ্য তদয়া প্রবাতহি খাল/নেী; এবং 

   (ঙ) সিকাি সিকাতি আছেছশি মােছম তনব থাতচত কয ককান প্রবহমান নেী বা অন্যান্য জিাশয়ছক বা 

উহাি ককান অংশছক এই অনুছেছেি আওতাভূি কতিছত পাতিছব। 

 

১২.৩ খাঁচা স্থাপছন তবছবচয তবষয়াতে: 

(ক) খাঁচা স্থাপন পদ্ধতত (একক অথবা সাতিবদ্ধ); 

(খ) খাঁচা হইছত খাঁচাি দূিত্ব (অনতধক ১ তমটাি); 

(গ) খাঁচার কাঠালমালি র্াহালি পাতনলি ভাসমান আবজযনা, কচুতরপানা ইিযাতদ এবাং উহার জালল 

শ্যাওলা জতময়া জিজ প্রততছবশ নষ্ট না কছি এইজন্য তনয়তমত পতিস্কাি ও পতিচয থা কতিছত 

হইছব; 

(ঘ) নূিন খাঁচার জাল ব্যবহালরর পূলব য ১৫ (পছনছিা) তদন পাতনছত তিজাইয়া রাতখবার পর ব্যবহার 

কতিছত হইছব র্াহাছত ইহা পতরলবশসম্মি হয়; 

(ঙ) প্রবহমান পাতনলি স্থাতপি খাঁচার মালের মলমূত্র পাতনর লরালির মািলম দ্রুি অপসাতরি হইয়া র্ায় 

িাই এইলক্ষলত্র খাঁচা স্থানান্তলরর প্রলয়াজন নাও হইলি পালর; শুধু শীিকালল নদীর পাতনরস্তর 

অলনক তনলচ নাতময়া লেলল তসতনয়র উপলজলা/উপলজলা মৎস্য কম যকিযা, তসটি কলপ যালরশলনর 

লক্ষলত্র লজলা মৎস্য কম যকিযা বা িাহার অিীনস্থ লকান মৎস্য কম যকিযার িোবিালন খাঁচাগুতল 

েভীর পাতনর তদলক নামাইলি পাতরলব; 

(চ) অন্যান্য জলাশলয় স্থাতপি খাঁচা গুললার মালের মলমূত্র অপসারলণর লকান ব্যবস্থা না থাকায় খাঁচার 

নীলচ জলাশলয়র িললদলশ জমা হইয়া জলজ প্রতিলবশ তবনি হইলি পালর; িাই প্রলয়াজন 

অনুর্ায়ী তনি যাতরি এলাকার মলধ্য খাঁচাগুতলর স্থান পতরবিযন করা র্াইলব; এবাং 

(ে) মৎস্যচাষ তোিতকি জন্য প্রবহমান নেী বা অন্যান্য জিাশছয়ি  পাছড় সিকাতি খাস ভূতমছত 

ককান স্থায়ী কাঠাছমা তনম থাি কিা যাইছব না তছব কজিা প্রশাসছকি অনুছমােনক্রছম অস্থায়ী 

কাঠাছমা তনম থাি কতিছত পাতিছব।  

 

১২.৪ খাঁচায় মজুতছযাগ্য প্রজাতত তনব থাচন: 

মৎস্য অতধেপ্তি কর্তথক অনুছমাতেত ককৌতিতাতিক িাছিা গুিগতমানসম্পন্ন দ্রুত বধ থনশীি প্রজাততি মৎছস্যি 

কপানা খাঁচায় মজুছতি জন্য তনব থাচন কতিছত হইছব, তছব ককানিাছবই তবেমান আইন বা তবতধমািায়  বা 

সিকাছিি ককান আছেছশ চাছষি জন্য তনতষদ্ধ কিা হইয়াছে এই সকি প্রজাতত চাষ কিা যাইছব না। 
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১৩.০ তবতবধ: 

১৩.১ এই নীততমািায় যাহা তকছুই বিা থাকুক না ককন, সিকাি জনস্বাছথ থ প্রবহমান নেী ও অন্যান্য 

জিাশছয় খাঁচায় মৎস্যচাছষি অনুমততপত্র প্রোন/বাততি ও সংছশাধনসহ কয-ককাছনা ব্যবস্থা গ্রহি এবং এই 

নীততমািাি পতিবতথন, পতিমাজথন অথবা সংছশাধছনি কয-ককাছনা তসদ্ধান্ত গ্রহছিি অতধকাি সংিক্ষি 

কতিছব।  

১৩.২ ভূতম মন্ত্রণাললয়র অিীন ককাছনা জলমহাললর লক্ষলত্র সরকাতর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯-এর 

পতরপতি অথবা ইজািাি কময়ােকািীন ককাছনা জলমহাছি খাঁচায় মৎস্যচালের অনুমতি প্রদান করা র্াইছব 

না : 

িলব শিয থালক লর্ জলমহাল ইজািা গ্রহীিার অথবা ইজািা প্রদান করা না হইয়া থাতকলল সাংতিি 

তবভালের তবভােীয় কতমশনালরর অনুমতিসালপলক্ষ এই নীতিমালার অধীন খাঁচায় মৎস্যচালের অনুমতি 

প্রদান করা র্াইছব। 

১৩.৩ এই নীতির অধীন খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত প্রবহমান নেী বা অন্যান্য জিাশছয় বা 

ভূতমছত   লকালনাভালবই আছবেনকািীি স্থায়ী বলদাবস্ত অথবা মাতলকানা সৃতি হইছব না। 

১৩.৪ এই নীততমািায় ককান তবষয় অস্পষ্ট থাতকছি তাহা সিকাি প্রজ্ঞাপন জািীি মােছম স্পষ্টীকিি 

কতিছত পাতিছব এবং সিকাছিি তসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বতিয়া গণ্য হইছব।   
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পতরতশি-ক 

েণপ্রজািন্ত্রী বাাংলালদশ সরকার 

লজলা/ তসতনয়র উপলজলা/ উপলজলা মৎস্য কম যকিযার কার্ যালয়। 

------------------------------------------------------------ 

 

প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশলয় খাঁচায় মৎস্যচালের অনুমতিপলত্রর জন্য আলবদন। 

 

 

 

 

১। ক) আলবদনকারীর নাম : 

 

 

খ) ঠিকানা : 

 

 

ে) জািীয় পতরচয় পত্র নাং-  

২। লর্স্থাছন খাঁচা স্থাপন করা হইছব লসই নদী/জলাশছয়ি নাম : 

 

 

 

৩। খাঁচা স্থাপছনি স্থাছনি  তববিি  : 

িিতসি:  

কমৌজা: 

অবস্থান (সম্ভব হইছি খততয়ান োগ নং 

উছেখ কতিছত হইছব) : 
লচৌহতি : 
উপলজলা:                                   

 লজলা : 
পতিমাি: (শতক) বা (বগ থতমটাি) 

 

 

৪। সাংেঠন/সতমতির তনবিন (Registration) নের ও িাতরখ : 

(প্রলর্াজয লক্ষলত্র) 

(লরতজলেশন প্রদানকারী কর্তযপলক্ষর প্রিযয়ন পত্র সাংযুকক্ত 

করলি হলব) 

 

(ক) সাংেঠন/সতমতির েঠনিন্ত্র (র্তদ থালক) সাংযুকক্ত হযাঁ না 

(খ) তনব যাতচি সভাপতি ও সািারণ সম্পাদলকর নাম ও ঠিকানা 

(েতবসহ) এবাং খাঁচায় মৎস্যচালের তসদ্ধান্ত সাংবতলি সভার 

কার্ যতববরণী 

সাংযুকক্ত হযাঁ না 

(ে) সদস্য এবাং কার্ যতনব যাহী কতমটির নালমর িাতলকা 

(ঠিকানাসহ) 

সাংযুকক্ত হযাঁ না 

৫। খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য প্রণীি উৎপাদন পতরকিনা সাংযুকক্ত হযাঁ না 

৬। ইতঃপূলব য খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য চুতক্তবদ্ধ হইয়াছে তক না?  হযাঁ না 

৭। ইতঃপূলব য খাঁচায় মৎস্যচালের জন্য চুতক্তবদ্ধ হইয়া থাতকছি ককাছনা তফ 

বলকয়া িতহয়াছে তক না? 

হযাঁ না 

  

 

  েতব 
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৮। আলবদনকারীর নালম সনে (Certificate) মামলা অথবা 

অন্য ককাছনা আদাললি মামলা িতহয়াছে তক না, মামলার 

নেরসহ উহার বিযমান অবস্থা কী? 

 

 

আতম এই মলম য লঘােণা কতিছততে লর্ উপলর বতণ যি সমুদয় িথ্য সতয। আতম আরও লঘােণা কতিছততে লর্ 

‘জলমহালল (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাে নীতি, ২০১৯’ সহ প্রচতলি তবতি-তবিান 

প্রতিপালন কতিছত বাধ্য থাতকব, ইহাি ককাছনা ব্যিযয় হইছি আমার/ আমালদর তবরুলদ্ধ আইনানুে ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা র্াইছব। উতেতখত নদী/ জলাশলয় বাাংলা . . . . . . . . . .  হইছত  . . . . . . . সন পর্ যন্ত খাঁচায় 

মৎস্যচালের জন্য আমার/আমালদর অনুকূলল অনুমতিপত্র প্রদালনর অনুলরাি কতিছততে।  

িাতরখ : 

 

  

আলবদনকারীর স্বাক্ষর, নাম ও তসি 

 

সাংযুকতক্ত : . . . . . . . . .ফদ য।   
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পতরতশি-খ 

েণপ্রজািন্ত্রী বাাংলালদশ সরকার 

লজলা মৎস্য কম যকিযার কার্ যালয়। 

----------------------------------,----------------। 

/ ২০ - -    ইসুযর িাতরখ:       /      /২০----- অনুমতিপত্র নাং-     

 

এিদ্বারা তনম্নবতণ যি িফতসললর প্রবহমান নদী (নদীর নাম-------------------------------) বা  জলাশলয় [  

জলাশলয়র নাম-----------------------------  (র্তদ থালক)  অাংলশ –জনাব ----------------------------------

---------------------- তপিা/মািা-----------------------------------------------জািীয় পতরতচতি নের------

---------------------------------------------- ঠিকানা- -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- লমাবাইল নাং----------------------------------- লক  তনবতিত কজছি/ তনবতিত মৎস্যজীতব 

সতমতত/ ব্যতি/ অন্যান্য তনবতিত সতমতত  (নাম ও তনবিন নম্বি থাতকছি ) ----------------------------------

------------------------------------------ কক  ---------- 

------------ কজিাি খাঁচায় মৎস্যচাে ব্যবস্থাপনা লজলা কতমটির তসদ্ধান্ত লমািালবক  ------------------------ 

িাতরখ  হইলি -------------------- িাতরখ পর্ যন্ত সমলয়র জন্য তনছচি তিতসছিি  ---------------- শিক (---

-------------- বে যতমটার) এলাকা তনম্নবতণ যি শলিয খাঁচা স্থাপনসহ মৎস্য চালের উলিলশ্য ব্যবহালরর জন্য এই 

অনুমতিপত্র জাতর করা হইল। 

 

খাঁচা স্থাপছনি স্থাছনি  তববিি  :  

িিতসি:   

কমৌজা:  

অবস্থান (সম্ভব হইছি খততয়ান োগ নং উছেখ কতিছত হইছব) :  

লচৌহতি:  

উপলজলা:                                    

 লজলা :  

পতিমাি: (শতক) বা (বগ থতমটাি)  

 

 

দপ্তলরর তসল (তসলসহ স্বাক্ষর) 

লজলা মৎস্য কম যকিযা 

--------------------------------------- 

 

  

শিযাবলী-  

০১। ইহা শুধু িফতসললর ভূতম উপতরতস্থি জলসম্পদ ব্যবহালরর মােছম মৎস্য চাছষর  জন্য তবছবচয হইছব।  

০২। ইহা ককানিাছব ইজািা বা স্থায়ী বা অস্থায়ী ভূতম বছিাবস্ত তহসাছব গণ্য হইছব না।  
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০৩। সিকাছিি ককান উন্নয়ন প্রকি বাস্তবায়ছন বা অন্য ককান প্রছয়াজছন খাঁচা অপসািছিি তনছে থশ প্রোন কিা 

হইছি আছবেনকািী তনজ োতয়ছত্ব ও ব্যছয় খাঁচা অপসািি কতিছবন এবং এই জন্য ককান ক্ষততপূিি 

সিকাছিি তনকট োতব কতিছত পাতিছবন না। 

০৪। অনুমতত প্রাপ্ত হইবাি ১৫ তেছনি মছে কজিা কতমটিি তনধ থাতিত শতথ উছেখপূব থক ততনশত টাকাি িযাছম্প 

চুতি সম্পােছনি জন্য চুতিনামা োতখি কতিছত হইছব। 

০৫। এই নীততি অধীন খাঁচায় মৎস্য চাছষ তবছনছয়াছগি কয ককান ঝুুঁতক আছবেনকািী বহন কতিছবন। 

০৬। খাঁচায় মৎস্য চাছষ উিম চাষ পদ্ধতত অনুসিি কতিছত হইছব। 

০৭। এই নীততসহ বিবৎ কয ককান আইন বা তবতধি তবধানাবিী প্রততপািন কতিছত বাে থাতকছবন। 

 

 

নম্বি-                       তাতিখ: 

অবগতত ও কায থাছথ থ কপ্রতিত হইি- 

০১। কজিা প্রশাসক, ...........................................। 

০২। উপছজিা তনব থাহী অতিসাি, .........................................।  

০৩। সহকািী কতমশনাি (ভূতম) , ................................................। 

০৪। তসতনয়ি উপছজিা/উপছজিা মৎস্য কম থকতথা, ...........................................। 

০৫। আছবেনকািী: জনাব, ..............................................................। 

 

 

কজিা মৎস্য কম থকতথা 

.......................... 


