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‘সরকারর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও বাঁওড়ে মৎস্যবীজ ও মৎস্য উৎপাদন, রবপণন এবং 

ব্যবস্থাপনা নীরিমালা, ২০১৯’ 

 

বাংলাড়দশ পৃরিবীর অন্যিম জলজ সম্পদ সমৃদ্ধ দদশ। ষাড়ের দশড়ক প্রাকৃরিক উৎস হইতে শিকরা প্রায় ৯০ 

ভাগ মৎস্য পাওয়া যাইি। িখন মৎস্যচাড়ষর প্ররি মানুষ যতেষ্ট যত্নবান রিল না। এমনরক ১৯৮৪-৮৫ 

খ্রিষ্টাতেও আহরণ হইতে প্রায় ৮৪% এবং মৎস্যচাষ হইতে কেবল ১৬% মৎস্য পাওয়া যাইে। জলবায়ু 

পররবিতন, প্রাকৃরিক অবক্ষয়, মুক্ত জলাশয় হইতে রনরব তচাড়র ক াত া মৎস্য ও প্রজননক্ষম (Brood) মৎস্য 

আহরণ, প্রজননড়ক্ষত্র রবনষ্ট হওয়া ইিযারদ কারড়ণ প্রাকৃরিক জলাশড়য় মৎতস্যর প্রাপ্যিা হ্রাস পাইতে িাড়ক। 

এই অবস্থা হইতে উত্তরড়ণ সরকাড়রর যুড়গাপড়যাগী কম তসূখ্রি ও জনগড়ণর অংশগ্রহড়ণ এই সম্পড়দর সুষ্ঠ ু

সংরক্ষড়ণর জন্য সড়চিনিা বৃরদ্ধ পায়, আরম্ভ হয় মৎস্যসম্পড়দর যিাযি ব্যবস্থাপনা এবং বদ্ধ জলাশড়য় 

মৎতস্যর উৎপাদন বৃরদ্ধর নানা দকৌশল। আরশর দশড়ক রুইজািীয় মৎতস্যর প্রড়ণারদি প্রজনড়নর মাধ্যড়ম দপানা 

উৎপাদড়নর রনরমত্ত দদড়শ সরকারর পয তাড়য় মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, হযাচারর ও নাস তারর গখ্রিয়া ওড়ে। 

সরকারর অি ত ব্যড়য় সরকারর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাড়র গুণগি মানসম্পন্ন দরণু, দপানা, রচংরের রপ.এল.ও 

জুড়ভনাইল এবং মৎস্য উৎপাদন কায তক্রম আরম্ভ হয়। চাড়ষর মাধ্যড়ম মৎতস্যর উৎপাদন বৃরদ্ধর জন্য উৎপারদি 

এইসেল দরণু, দপানা, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল মৎস্যচারষড়দর রনকে সুলভ মূড়ে রবরক্র করা হয় এবং 

প্রাপ্ত অি ত সরকারর দকাষাগাড়র জমা প্রদান করা হয়। একইভাড়ব মৎস্য অরিদপ্তড়র ন্যস্ত বাঁওেসমূড়হ দপানা 

উৎপাদন কখ্ররয়া মজুেপূব তক উৎপারদি মৎস্য রবক্রয়লব্ধ অি ত সরকারর খাড়ি জমা প্রদান করা হয়। সরকারর 

মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, মৎস্যপ্রজনন কেন্দ্র (Hatchery), নাস তাররড়ি একক প্ররি উৎপাদন ব্যয় ও 

উৎপারদি দরণু, দপানা মৎস্য, রচংরের রপ.এল., জুড়ভনাইল ও মৎস্য রবরক্রর জন্য দরহার রনি তারণ-সম্পরকতি 

কম তপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ড়ন শৃঙ্খলা আনয়ড়নর লড়ক্ষয সরকারর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও বাঁওড়ে 

মৎস্যবীজ ও মৎস্য-উৎপাদন এবং রবপণন নীরিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন প্রড়য়াজন।  

১.০ রশড়রানাম ও প্রবেতন : 

১.1. এই নীরিমালা ‘সরকারর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও বাঁওড়ে মৎস্যবীজ ও মৎস্য-উৎপাদন, রবপণন 

এবং ব্যবস্থাপনা নীরিমালা, ২০১৯’ নাড়ম অরভরহি হইতব। 

১.2. এই নীরিমালা অরবলড়ে কায তকর হইতব। 

 

২.০ সংজ্ঞাে ত : রবষয় বা প্রসড়ের পররপরি কোতনা রকছু না িাখ্রেতল, এই নীরিমালায়— 

২.1. ‘দরণু’ (Spawn or Hatchling) অি ত  রিম হইতে প্রস্ফুেড়নর পর খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ কখ্ররবার 

পরবিী ৩ (রিন) হইতে ৫ (পাঁচ) রদন পয তন্ত বয়ড়সর মৎতস্যর দপানা, যাহা ‘দরণু দপানা’ নাড়মও 

অরভরহি হইতব; 

২.2. ‘দপানা’ অি ত দদশীয় প্রজারির ক াত া মৎস্য ব্যরিড়রড়ক অন্যান্য মৎতস্যর দরণুর পরবিী অবস্থা হইতে 

১২ দসরিরমোর পয তন্ত ক াত া মৎস্য;   

২.3. ‘মৎস্য’ (Fish) অি ত সকল প্রকার দকামল অরস্থ এবং কঠিন অরস্থরবরশষ্ট মৎস্য (Cartilaginous 

and Bony fishes), স্বাদু ও লবণাক্ত পারনর রচংরে  (Prawn and Shrimp), উভচর জলজ 

প্রাণী, কচ্ছপ ও কাঁকো জািীয় (Crustacean) শামুক বা রিনুক জািীয় (Mollusc) জলজ প্রাণী, 

একাইড়নািাম তস জািীয় সামুরিক প্রাণী, ব্যাঙ (Frogs) এবং ঐসেল প্রাণীর জীবচড়ক্রর দয-কোতনা 

িাপ এবং সরকার কর্ততক প্রড়য়াজনড়বাড়ি সরকারর দগড়জড়ে প্রজ্ঞাপন দ্বারা দ ারষি অন্য কোতনা জলজ 

প্রাণী; 

২.4. ‘রপ.এল.’ (Post Larvae) অি ত রচংরের লারভ ত অবস্থা অরিক্রান্ত হইবার পর হইতে ১৫ (পতনতরা) 

রদন পয তন্ত বয়ড়সর রচংরে দপানা; 
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২.5. ‘মৎস্যপ্রজনন কেন্দ্র’ (Hatchery) অি ত প্রড়ণারদি বা কৃরত্রম  পদ্ধরিড়ি  (Induced or Artificial 

Breeding) মৎস্য দরণু উৎপাদড়ন ব্যবহৃি অবকাোড়মা; 

২.6. ‘বাহারর’ মৎস্য অি ত দশৌরখন দসৌন্দয তবি তক মৎস্য যাহা মূলি অ্যাকুয়াররয়াড়ম শখ কখ্ররয়া লালন-পালন 

বা চাষ করা হয়; 

২.7. ‘নাস তারর’ (Nursery) অি ত দযখাড়ন ৪/৫ রদন বয়ড়সর মৎতস্যর দরণু পররচয তা কখ্ররয়া বি মৎস্যচাড়ষর 

উড়েড়ে উপযুক্ত আকাড়রর দপানা (১৪-১৫ দসরম), িারন বা িাহার িাইতে ক াত া দপানা প্ররিপালন 

করা হয়; 

২.8. ‘ফাম ত বা খামার’ অি ত মৎস্য ‘মৎস্যপ্রজনন কেন্দ্র (Hatchery), নাস তারর, প্রজনন খামার এবং মৎস্য 

উৎপাদড়ন রনড়য়ারজি বারণরজযক খামার; 

২.9. ‘প্রজননক্ষম মৎস্য’ (Brood fish) অি ত প্রজনড়নর জন্য উপযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ মৎস্য; 

২.10. ‘মহাপররচালক’ অি ত মৎস্য অরিদপ্তড়রর মহাপররচালক;  

২.11. ‘দকন্দ্রীয় কাররগরর করমটি’ অি ত এই নীরিমালার ৬ অনুড়চ্ছড়দ বরণ তি করমটি;  

২.12. ‘রবভাগীয় কাররগরর করমটি’ অি ত এই নীরিমালার ৭ অনুড়চ্ছড়দ বরণ তি করমটি; 

২.13. ‘বাঁওে ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করমটি’ অি ত এই নীরিমালার ১১ অনুড়চ্ছড়দ বরণ তি করমটি; 

২.14.  ‘বাঁওে ব্যবস্থাপনা দজলা সমন্বয় করমটি’ অি ত এই নীরিমালার ১২ অনুড়চ্ছড়দ বরণ তি করমটি; 

২.15. ‘স্থানীয় বাঁওে ব্যবস্থাপনা করমটি’ অি ত এই নীরিমালার ১৩ অনুড়চ্ছড়দ বরণ তি করমটি; 

২.16.  ‘রনি তাররিমূে’ অি ত এই নীরিমালার দকন্দ্রীয় কাররগরর করমটি কর্ততক অনুড়মারদি এবং 

মহাপররচালক কর্ততক চূোন্তভাড়ব অনুড়মারদি একক রবক্রয়মূে; 

২.17. ‘জুভেনাইল’ অর্ থ পি. এল. িরবর্তী সময় হইতে চাভের উভেভে পুকুর/ঘেভর মজুেত োগ্য পিভ ার    

  পচিংপি; 

২.18. ‘উৎিাদন িম থিপরিল্পনা’ অর্ থ এি উৎিাদন-বৎসতে পনপদ থষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্থভনর পনপমত্ত আয়-

ব্যয়সংবপলর্ত িম থিপরিল্পনা; 

২.19. ‘বাঁওে’ অি ত প্রাকৃপর্তি বা অন্য িারভে নদী মৃর্ত হইয়ো ইহোর গেীর অিংভ  সৃষ্ট র্লাধার পিিংবা 

নদীর গপর্তির্ িপরবর্তথভনর ফভল ইহোে িপরর্তযক্ত অিংভ  সৃষ্ট র্লাধার; এইখাভন ‘বাঁওি’ বলিতে 

মৎস্য ও প্রাপেসম্পদ মন্ত্রোলয় এবিং ভূপম মন্ত্রোলভয়র সমভ ার্তাস্মারি-অনুযায়ী হস্তান্তপরর্ত 

বাঁওিসমূহতে বু াইতব। 

 

৩.০ নীরিমালার উড়েে : 

৩.1. দদড়শ মৎস্য সম্পড়দর কারিি দেকসই উন্নয়ন রনরিি কখ্ররবার লড়ক্ষয সরকারর মৎস্যবীজ 

উৎপাদন খামার ব্যবস্থাপনা এবং গুণগি মানসম্পন্ন দরণু, দপানা, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল, 

প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish) উৎপাদন;  

৩.2. সরকারর খামাড়র রবপণনড়যাগ্য দরণু, দপানা,  রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল, প্রজননক্ষম মৎস্য 

(Brood Fish)-এর উৎপাদড়নর পররমাণ এবং রবক্রয়মূে রনি তারণ; 

৩.3.  উৎপাখ্রিে দরণু, দপানা, প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish) রচংরের রপ.এল ও জুড়ভনাইল 

মৎস্যিাখ্রি, নার্ তাখ্রর মাখ্রলে ও র্রোখ্রর-কবর্রোখ্রর খামাতর রনি তাররিমূড়ে র্রবরাহ খ্রনখ্রিেেরণ; 

৩.4. খামাতর কিশীয় প্রজাখ্রের মৎস্যর্হ অ্ন্যান্য মৎস্য ও খ্রিিংখ্রির  গুণগেমানর্ম্পন্ন দরণু, দপানা, 

প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish) ও মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল  উৎপাদন 

প্রযুরক্তরবষয়ক প্ররশক্ষণ ও মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ;  

৩.5.  দদশীয় প্রজারির ক াত া মৎস্যসহ দদখ্রশ-রবড়দখ্রশ কাপ ত জািীয় ও অন্যান্য মৎতস্যর নূেন উদ্ভারবি 

প্রযুরক্ত-এর প্রদশ তনী স্থাপনপূব তক ইহার চাষ ও ব্যবস্থাপনা চারষড়দর মড়ধ্য সম্প্রসারণ;  
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৩.6. বাঁওে এলাকার জনড়গাষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও বাঁওড়ের সুষ্ঠ ু ব্যবস্থাপনার মাধ্যড়ম মৎস্য উৎপাদন, 

ব্যবস্থাপনা ও রবপণন; এবিং 

৩.7. বাঁওড়ে সমাজরভরত্তক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা দকৌশল বা প্রযুরক্ত সম্প্রসারণ। 

 

৪.০ নীরিমালার পরররি : 

৪.1. সরকারর সকল মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার এবং মৎস্য ও প্রারণসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ভূরম 

মন্ত্রণালড়য়র সমড়িািাস্মারক-অনুযায়ী মৎস্য অরিদপ্তড়র হস্তান্তররি বাঁওেসমূহ; এবিং 

৪.2. সরকারর সকল মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাড়র দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), 

রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল এবং বাঁওড়ে দপানা ও মৎস্য উৎপাদড়নর লক্ষযমাত্রা রনি তারণ, 

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং রবক্রয়মূে রনি তারণ।  

৫.০ নীরিমালার আইনগি রভরত্ত : 

(ে) জােীয় মৎস্য নীখ্রে, ১৯৯৮; 

(খ) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০; 

(গ) মৎস্যখাদ্য খ্রবখ্রিমালা, ২০১১; 

(ঘ) মৎস্য হযািাখ্রর আইন, ২০১০; 

(ঙ) মৎস্য হযািাখ্রর খ্রবখ্রিমালা, ২০১১; এবিং 

(ঘ) জােীয় খ্রিিংখ্রি নীখ্রেমালা, ২০১৪ । 

৬.০ সরকারর খামার ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত দকন্দ্রীয় কাররগরর করমটি : 

এই নীরিমালার উড়েে পূরণেতে, খ্রনম্নরূপ সদস্য সমন্বড়য় একটি দকন্দ্রীয় কাররগরর করমটি িারকড়ব—  

   কাররগরর করমটি : 

ক্র. নং কম তকিতার পদখ্রব করমটিড়ি পিখ্রব  

০১ পখ্ররিালে (অ্ভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অরিদপ্তর র্ভ্াপখ্রে 

০২ উপপখ্ররিালে (অ্ে ত ও পখ্ররেেনা), মৎস্য অরিদপ্তর  র্িস্য 

০৩ বাংলাড়দশ মৎস্য গড়বষণা ইনরিটিউে, ময়মনরসংহ-এর একজন প্ররিরনরি র্িস্য 

০৪ সহকারী পররচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অরিদপ্তর র্িস্য 

০৫ এেজন অ্খ্রভ্জ্ঞ খামার ব্যবস্থাপে (মহাপখ্ররিালে ের্ততে মতনানীে) সদস্য 

০৬ মৎস্য বা রচংরে হযাচারর অ্যাতর্াখ্রর্তয়শতনর একজন প্ররিরনরি (মহাপররচালক 

কর্ততক মড়নানীি) 

সদস্য 

০৭ উপপররচালক (মৎস্য চাষ), মৎস্য অরিদপ্তর র্িস্য-র্খ্রিব 

 

 

 েখ্রমটির োয তপখ্ররখ্রি : 

(ে) সরকারর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামাড়র উৎপাদনশীলিার রভরত্তড়ি দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম 

মৎস্য (Brood Fish), রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল ইিযারদর বারষ তক উৎপাদড়নর পররমাণ রনি তারণ 

করা; 

(খ) ‘ক’-এ বরণ তি বারষ তক উৎপাদড়নর পররমাণ রনি তারণকাড়ল খামাড়রর আয়িন, খামাড়রর পুকুড়রর সংখ্যা 

ও আয়িন, ব্যবহার উপড়যাখ্রগিা, অবস্থান এবং পাররপারবতক পররড়বশ ও আরি তক অবস্থা রবড়বচনা করা;  

(গ) উৎপারদি দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল-

এর একক উৎপাদন ব্যয় ও রবক্রয়মূে রনি তারণ করা;  
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(ঘ) উৎপারদি দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল-

এর গুণগে মান খ্রবিতয় কোতনা প্রশ্ন উত্থাখ্রপে হইতল বা অ্খ্রভ্তযাগ পাওয়া কগতল কর্ই খ্রবিতয় অ্নুর্ন্ধান, 

ব্যবস্থা গ্রহতণ পরামশ ত প্রিান এবিং প্রতয়াজতন মহাপখ্ররিালে বরাবর প্রখ্রেতবিন প্রিান েরা; 

(ঙ) বাঁওড়ে উৎপাদনশীলিার রভরত্তড়ি বারষ তক উৎপাদন পররকল্পনা ও প্ররিড়হক্টড়র বারষ তক মৎস্য 

উৎপাদড়নর পররমাণ এবং প্ররি একক (দকরজপ্ররি মৎতস্যর) রবক্রয়মূে রনি তারণ করা; এবিং 

(ি) পুনঃরবড়বচনার জন্য রবভাগীয় করমটির সুপাররড়শর পখ্ররতপ্ররক্ষড়ি দরণু, দপানা, প্রজননক্ষম মৎস্য 

(Brood Fish), মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল-এর একক উৎপাদন ব্যয় ও রবক্রয়মূে 

পুনঃরনি তারণ করা। 

৭.০ সরকারর খামার ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত রবভাগীয় কাররগরর করমটি : 

প্ররি প্রশাসরনক রবভাড়গ রনম্নরূপ সদস্য সমন্বড়য় রবভাগীয় কাররগরর করমটি িাখ্রেতব— 

রবভাগীয় কাররগখ্রর করমটি : 

ক্র. নং কম তকিতার পদখ্রব করমটিড়ি 

পদখ্রব 

১ উপপররচালক, মৎস্য অরিদপ্তর (সংরিষ্ট রবভাগ) সভাপরি 

২ উপপররচালক, প্রারণসম্পদ অরিদপ্তর (সংরিষ্ট রবভাগ)-এর প্ররিরনরি সদস্য 

৩ দজলা মৎস্য কম তকিতা (সংরিষ্ট রবভাড়গর সকল) সদস্য 

৪ সংরিষ্ট রবভাড়গর সকল খামার ব্যবস্থাপক ঊর্ধ্তেন ববজ্ঞাখ্রনে 

েম তেেতা/প্রেে মৎস্য র্ম্প্রর্ারণ েম তেেতা 

সদস্য 

৫ রসরনয়র সহকারী পররচালক সহকারী পররচালক (সংরিষ্ট রবভাগ) সদস্য-সরচব 

 

করমটির কায তপরররি : 

(ে) সংরিষ্ট রবভাড়গর অিীন সরকারর মৎস্যখামাড়রর ব্যবস্থাপড়কর রনকে হইতে প্রাপ্ত বারষ তক উৎপাদন 

পররকল্পনা পয তাড়লাচনা এবং রনরদ তষ্ট  তে সুপাররশসহ প্ররিবৎর্র মাচ ত মাড়সর মড়ধ্য দকন্দ্রীয় কাররগরর 

করমটি বরাবর দপ্ররণ েরা; 

(খ) ‘ক’-এ বরণ তি বারষ তক উৎপাদন পররকল্পনা ত্রুটিযুক্ত হইতল প্রড়য়াজনীয় পরামশ তসহ উৎপাদন পররকল্পনা 

পুনঃপ্রণয়নপূব তে দপ্ররড়ণর জন্য খামার ব্যবস্থাপকড়ক অনুড়রাি করা;  

(গ) দরণু, দপানা, প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল ইিযারদর পররমাণ, 

উৎপাদন ব্যয় ও রবক্রয়মূে সুপাররশকাড়ল খামার ব্যবস্থাপক কর্ততক প্রস্তুিকৃি বারষ তক উৎপাদন 

কম তপররকল্পনা খামাড়রর অবকাোড়মাগি সুড়যাগ-সুরবিা, জলাশড়য়র উৎপাদনশীলিা ও স্থানীয় চারহদা 

রবড়বচনা করা; 

(ঘ) রবভাড়গর অ্িীন খামার পররদশ তন ও উৎপাদন কায তক্রম পররবীক্ষণ, মূোয়ন এবং পরামশ ত প্রদান 

করা;  

(ঙ) প্ররিবৎসর দফব্রুয়ারর মাড়সর মড়ধ্য পরবিী অি তবৎর্তরর জন্য খামাড়র উৎপারদি দরণু, দপানা, 

প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল-এর একক উৎপাদন ব্যয় এবং 

রবক্রয়মূড়ের উপর প্রস্তাবনা পয তাড়লাচনা এবং সুপাররশসহ রনরদ তষ্ট রনি তাররি িড়ক দকন্দ্রীয় কাররগরর 

করমটি বরাবড়র দপ্ররড়ণর জন্য সুপাররশ করা; 

(ি) খামার ব্যবস্থাপড়কর প্রস্তারবি একক উৎপাদন ব্যয় এবং রবক্রয়মূে দযৌরক্তকিাসহ প্রড়য়াজড়ন অ্ে বা 

অ্খ্রিে কখ্ররয়া সুপাররশ করা; এবিং 

( ) উৎপারদি দরণু, দপানা, প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল 

অগ্রারিকার রভরত্তড়ি সরকারর সহায়িামূলক কম তসূখ্রি বাস্তবায়ন এবং দুতয তাগজরনি পুন তবাসন োতয ত মজুে 
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রবড়বচনাপূব তে দররি মৎস্যচাখ্রি এবং উড়দ্যাক্তা মৎস্যচাখ্রিতির রনি তাররি মূড়ে সরবরাহ কায তক্রম 

পয তাড়লাচনা করা ও পরামশ ত প্রদান েরা।  

 

৮.০ উপপররচালক, রবভাগীয় মৎস্য অরিদপ্তর-এর দারয়ত্ব : 

      ৮.১ রবভাগীয় কাররগরর করমটির সভা আহ্বান এবং প্রড়য়াজনীয় িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা; 

৮.২ রবভাগীয় কাররগরর করমটির সুপাররশকৃি উৎপাদন পররকল্পনা এবং উৎপাদন ব্যয় ও রবক্রয়মূে-

সংক্রান্ত সুপাররশ দকন্দ্রীয় করমটির রনকে দপ্ররড়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবিং 

৮.৩ দকন্দ্রীয় কাররগরর করমটি কর্ততক অনুড়মারদি উৎপাদন পররকল্পনা, খামার ব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহ 

কায তক্রম পয তড়বক্ষণ এবং প্রড়য়াজড়ন খামার ব্যবস্থাপকড়ক পরামশ ত প্রদান। 

৯.০ উপপররচালক (মৎস্যচাষ)-এর দারয়ত্ব : 

৯.১ প্রাপ্ত রবভাগীয় কাররগরর করমটির এবং প্রকল্প পররচালক, বাঁওে মৎস্য-উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব) 

সুপাররশকৃি উৎপাদন পররকল্পনা এবং উৎপাদন ব্যয় ও রবক্রয়মূেসংক্রান্ত সুপাররশ দকন্দ্রীয় করমটির 

রসদ্ধাড়ন্তর জন্য করমটির সভায় উপস্থাপন;  

৯.২ সভায় অনুড়মারদি উৎপাদন পররকল্পনা এবং উৎপাদন ব্যয় ও রবক্রয়মূেসংক্রান্ত  চূোন্ত অনুড়মাদড়নর 

জন্য মহাপররচালড়কর বরাবড়র উপস্থাপড়নর ব্যবস্থা গ্রহণপূব তক িাহা সংরিষ্ট দপ্তড়র দপ্ররণ করা; 

৯.৩ খামার ও বাঁওড়ে উৎপাদন ও রবক্রয়সংক্রান্ত িথ্যারদ যিাযিভাড়ব সংগ্রহ, মূোয়ন ও সংরক্ষণ করা; 

এবিং 

৯.৪ বারষ তক কম তপররকল্পনা প্রণয়ন িক ও সািারণ অনুসরণীয় রবষড়য় মহাপররচালড়কর অনুড়মাদন 

গ্রহণপূব তে সকল খামার ব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প পররচালক, বাঁওে মৎস্য-উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব) বরাবর 

দপ্ররণ েরা। 

১০.০ খামার ব্যবস্থাপড়কর দারয়ত্ব :  

১০.১. প্ররিবৎসর দফব্রুয়ারর মাড়সর মড়ধ্য পরবিী অি তবিড়রর উৎপাদন পররকল্পনা প্রস্তুি এবং রবভাগীয়  

করমটি বরাবর দপ্ররণ করা;  

১০.২ প্ররিবৎসর দফব্রুয়ারর মাড়সর মড়ধ্য পরবিী অি তবিড়রর জন্য খামাড়র উৎপারদি দরণু, দপানা, 

প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল-এর একক উৎপাদন ব্যয় এবং 

রবক্রয়মূড়ের উপর প্রস্তাবনা উপপররচালক বরাবর দপ্ররণ করা; 

১০.৩ একক উৎপাদন রনি তারণকাড়ল স্থানীয় বাজার হইতে রবগি রিন বৎর্তরর উৎপাদন উপকরড়ণর 

সরবরাহ ও রবক্রয়মূে রবড়বচনাপূব তে প্রস্তারবি একক উৎপাদন ব্যয় রনণ তয় েরা; 

১০.৪ উৎপারদি দরণু, দপানা, প্রজননক্ষম মৎস্য (Brood Fish), মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল 

অগ্রারিকার রভরত্তড়ি সরকারর সহায়িামূলক কম তসূখ্রি বাস্তবায়ড়ন সরকারর দপ্তরড়ক এবং দুতয তাগজরনি 

পুনব তাসন োতয ত মজুে রবড়বচনাপূব তে দররি মৎস্যচাখ্রি এবং উড়দ্যাক্তা মৎস্যচাখ্রিতির রনি তাররি মূড়ে 

সরবরাহ করা; 

১০.৫ চূোন্ত অনুড়মারদি বারষ তক পররকল্পনা বাস্তবায়ন করা;  

১০.৬ মজুে ও বাজারমূে রবড়বচনা েখ্ররয়া কারণ উড়েখপূব তক বারষ তক উৎপাদড়নর পররমাণ ও রবক্রয়মূে 

পুনঃরনি তারড়ণর প্রস্তাবনা রবভাগীয় করমটি বরাবর দপ্ররণ; এবিং 

১০.৭ খামাড়র মৎতস্যর স্থানীয় প্রজারি সংরক্ষণ, উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থা অনুসরণ এবং খামারড়ক 

আরি তকভাড়ব লাভজনক করা। 

১১.০ বাঁওে ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করমটি :  

এই নীরিমালার উড়েে পূরণেতে, বাঁওি ব্যবস্থাপনার জন্য খ্রনম্নরূপ সদস্য সমন্বড়য় একটি বাঁওে 

ব্যবস্থাপনা  সমন্বয় করমটি োখ্রেতব— 



6 

 

 
বাঁওে ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করমটি :  

ক্র. নং কম তকিতার পদখ্রব করমটিড়ি পদখ্রব 

১ প্রকল্প পররচালক, বাঁওে মৎস্য-উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব))  সভাপরি 

২ সংরিষ্ট দজলা মৎস্য কম তকিতা সদস্য 

৩ সংরিষ্ট উপড়জলা রনব তাহী অরফসার বা িাঁহার প্ররিরনরি সদস্য 

৪ সংরিষ্ট রসরনয়র উপড়জলা উপড়জলা মৎস্য কম তকিতা সদস্য 

৫ একজন দজযষ্ঠ বাঁওে ব্যবস্থাপক (প্রকল্প পররচালক কর্ততক 

মড়নানীি) 

সদস্য-সরচব 

 

করমটির কায তপরররি : 

(ক) বাঁওে ব্যবস্থাপক কর্ততক প্রস্তুিকৃি বারষ তক উৎপাদন কম তপররকল্পনা, প্রস্তারবি একক উৎপাদন 

ব্যয়  ও মৎতস্যর রবক্রয়মূে পয তাড়লাচনা এবং রনরদ তষ্ট িড়ক সুপাররশসহ মাচ ত মাড়সর মড়ধ্য দকন্দ্রীয় 

কাররগরর করমটি বরাবর দপ্ররণ; 

(খ) ‘ক’-কে বরণ তি বারষ তক উৎপাদন পররকল্পনা ত্রুটিযুক্ত হইতল প্রড়য়াজনীয় পরামশ তসহ উৎপাদন 

পররকল্পনা পুনঃপ্রণয়নপূব তে দপ্ররড়ণর জন্য বাঁওে ব্যবস্থাপেতে অনুড়রাি করা;  

(গ) প্রকল্পভুক্ত বাঁওে পররদশ তন ও উৎপাদন কায তক্রম পররবীক্ষণ, মূোয়ন এবং পরামশ ত প্রদান েরা; 

এবিং  

( ) বাঁওে ব্যবস্থাপড়কর প্রস্তারবি একক উৎপাদন ব্যয় এবং রবক্রয়মূে দযৌরক্তকিাসহ প্রড়য়াজড়ন অ্ে 

বা অ্খ্রিে েখ্ররয়া সুপাররশ করা। 

 

১২.০ বাঁওে ব্যবস্থাপনা দজলা সমন্বয় করমটি :  

মৎস্য অরিদপ্তড়র হস্তান্তররি বাঁওে-এর রাজস্ব আদায় কায তক্রম সমন্বয়, সামারজক ও আইনশৃঙ্খলা-

সম্পরকতি রবষয়সহ অন্যান্য রবষড়য় পদড়ক্ষপ গ্রহড়ণর জন্য সংরিষ্ট দজলায় বাঁওে ব্যবস্থাপনা দজলা সমন্বয় 

করমটি িাখ্রেতব। 

বাঁওে ব্যবস্থাপনা দজলা সমন্বয় করমটি :  

ক্র. নং কম তকিতার পদখ্রব করমটিড়ি পদখ্রব 

১ সংরিষ্ট দজলা প্রশাসক সভাপরি 

২ সংরিষ্ট উপড়জলা রনব তাহী অরফসার সদস্য 

৩ সংরিষ্ট রসরনয়র উপড়জলা উপড়জলা মৎস্য কম তকিতা সদস্য 

৪ দজলার অ্িীন বাঁওে ব্যবস্থাপক (সকল) সদস্য 

৫ সংরিষ্ট দজলা মৎস্য কম তকিতা সদস্য-সরচব 

 

করমটির কায তপরররি : 

(ে) সমড়িািাস্মারক-অনুযায়ী বাঁওড়ের রাজস্ব আদায় কায তক্রম সমন্বয় সািন করা; 

(খ) বাঁওেসংরিষ্ট সামারজক, আইনশৃঙ্খলা, বাঁওড়ে খাস/সরকারর ভূরম সংরক্ষণ ইিযারদ রবষড়য় উদূ্ভি 

সমস্যা সমািাড়ন পদড়ক্ষপ গ্রহণ করা;  

(গ) বাঁওড়ের উন্নয়ন কায তক্রড়ম পররকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ড়ন সহায়িা করা; এবিং 
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(ঘ) করমটি কর্ততক প্ররি রিন মাস অন্তর সভা (প্রড়য়াজড়ন রবড়শষ সভা) আড়য়াজন করা। 

 

১৩.০ স্থানীয় বাঁওে ব্যবস্থাপনা করমটি : 

মৎস্য অরিদপ্তড়র হস্তান্তররি বাঁওে-এ প্রকৃি মৎস্যজীবীড়দর অংশগ্রহণ রনরিি কখ্ররয়া িাঁহাতির আি ত-

সামারজক উন্নয়ন ও উৎপাদন কম তপররকল্পনা বাস্তবায়ড়নর জন্য একটি স্থানীয় বাঁওে ব্যবস্থাপনা করমটি 

িাখ্রেতব। 

 

স্থানীয় বাঁওে ব্যবস্থাপনা করমটি : 

ক্র. নং কম তকিতার পদখ্রব করমটিড়ি পদখ্রব 

১ সংরিষ্ট বাঁওে ব্যবস্থাপক সভাপরি 

২ প্রকল্প পররচালক, বাঁওে মৎস্য-উন্নয়ন প্রকল্প-এর প্ররিরনরি সদস্য 

৩ সংরিষ্ট উপড়জলা রনব তাহী অরফসার-এর প্ররিরনরি সদস্য 

৪ সংরিষ্ট রসরনয়র উপড়জলা উপড়জলা মৎস্য কম তকিতা বা 

িাঁহার প্ররিরনরি 

সদস্য 

৫ সংরিষ্ট বাঁওড়ের সুফলড়ভাগী করমটির সভাপরি সদস্য  

৬ সংরিষ্ট বাঁওড়ের মৎস্য আহরণকারী দড়লর দলড়নিা (সকল) সদস্য 

৭ সংরিষ্ট সহকারী হযাচারর কম তকিতা/দক্ষত্র সহকারী সদস্য-সরচব 

 

করমটির কায তপরররি : 

(ে) প্রািরমকভাড়ব সুফলড়ভাগী করমটি কর্ততক অনুড়মারদি দজড়লড়দর িারলকা যাচাই-বািাইপূব তক ও 

সমতয় সমতয়  হালনাগাদপূব তক চূোন্ত অনুড়মাদড়নর জন্য বাঁওে ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করমটিড়ি দপ্ররণ করা; 

(খ) চাষকালীন পররড়বশ রক্ষা, প্রাকৃরিক রবপয তয় ও উদ্ভূি অন্যান্য সমস্যা দমাকাখ্রবলা করা; 

(গ) কিশীয় প্রজারির মৎতস্যর উৎপাদন বৃরদ্ধর লড়ক্ষয মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা; 

(ঘ) বাঁওে পররচালনায় সুফলড়ভাগী করমটির রনয়রমি সভাসহ সািারণ সভা অনুষ্ঠান রনরিি করা; এবিং 

(ঙ) বাঁওড়ে মৎতস্যর দপানা মজুে, মৎস্য আহরণ ও রবক্রয়সহ ব্যবস্থাপনা কায তক্রড়ম সহড়যারগিা করা। 

 

১৪.০ প্রকল্প পররচালক, বাঁওে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (রাজস্ব))-এর দারয়ত্ব : 

১৪.১ বাঁওে ব্যবস্থাপনা করমটির সভা আহ্বান এবং প্রড়য়াজনীয় িথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা; 

১৪.২  করমটির সুপাররশকৃি উৎপাদন পররকল্পনা এবং উৎপাদন ব্যয় ও রবক্রয়মূেসংক্রান্ত সুপাররশ  

দকন্দ্রীয়  করমটির রনকে  দপ্ররড়ণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

১৪.৩ চূোন্ত অনুড়মারদি উৎপাদন, বারষ তক উৎপাদন পররকল্পনা এবং রবক্রয়মূে বাঁওে ব্যবস্থাপড়কর 

রনকে দপ্ররণ করা; 

১৪.৪ এই নীরিমালার আওিায় দকন্দ্রীয় করমটি বা মহাপররচালক কর্ততক রনড়দ তরশি অন্যান্য দারয়ত্ব পালন 

েরা; এবিং 

১৪.৫  বাঁওড়ের সুফলড়ভাগী করমটির চূোন্ত অনুড়মাদন প্রদাড়নর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

  

১৫.০ বাঁওে ব্যবস্থাপড়কর দারয়ত্ব : প্রস্তারবি প্ররিস্থাপন: 

(ে) প্ররিবৎসর দফব্রুয়ারর মাড়সর মড়ধ্য পরবিী অি তবৎর্তরর উৎপাদন পররকল্পনা প্রস্তুি এবং বাঁওে 

ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করমটি বরাবর দপ্ররণ করা;  
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(খ) উৎপাদন পররকল্পনা প্রস্তুি, একক উৎপাদন ব্যয় ও আয় রনি তারণকাড়ল স্থানীয় বাজার হইতে রবগি 

রিন বৎর্তরর উৎপাদন উপকরদণর সরবরাহ ও রবক্রয়মূল্য রবড়বচনাপূব তে প্রস্তারবি একক উৎপাদন ব্যয় 

ও আয় রনণ তয় করা; 

(গ) চূোন্ত অনুড়মারদি বারষ তক উৎপাদন পররকল্পনা বাস্তবায়ন করা; এবিং 

(ঘ) বাঁওড়ে মৎতস্যর স্থানীয় প্রজারি সংরক্ষণ, জীবববরচত্র্য সংরক্ষণ, উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থা অনুসরণ 

এবং বাঁওেড়ক আরি তকভাড়ব লাভজনক করা। 

১৬.০  দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল উৎপাদন ও রবরক্রর িথ্য 

সংরক্ষণ : 

১৬.১ সংরিষ্ট খামার/বাঁওে ব্যবস্থাপক প্রতযাজয রবড়বচনায় দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য 

(Brood Fish), রপ.এল. ও জুড়ভনাইল  উৎপাদন, ক্রয় ও রবক্রড়য়র িথ্য রনরদ তষ্ট িড়ক সংরক্ষণ কখ্ররতবন; 

১৬.২ খামাড়রর দক্ষড়ত্র খামার ব্যবস্থাপক কর্ততক প্রস্তুিকৃি প্ররিড়বদন দজলা মৎস্য কম তকিতা ও রবভাগীয় 

উপপররচালক-এর মাধ্যড়ম একীভূি কখ্ররয়া মৎস্য অরিদপ্তড়রর সদর দপ্তড়র দপ্ররণ কখ্ররতে হইতব; 

১৬.৩ বাঁওড়ের দক্ষড়ত্র বাঁওে ব্যবস্থাপক কর্ততক দপ্রররি প্ররিড়বদন প্রকল্প পররচালক একীভূি কখ্ররয়া 

মৎস্য অরিদপ্তড়রর প্রিান কায তালড়য় দপ্ররণ কখ্ররতবন; এবিং 

১৬.৪ বাঁওে/খামাড়রর উৎপাদন, রবক্রয়, দপানা মজুে ও মৎস্য আহরণসংক্রান্ত রবরভন্ন িক উপপররচালক 

(মৎস্যচাষ) প্রণয়ন কখ্ররতবন। 

 

১৭.০  দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল রবরক্রর দক্ষড়ত্র রবরিরনড়ষি : 

১৭.১ কাররগরর করমটি কর্ততক সুপাররশকৃি ও মহাপররচালক কর্ততক অুনড়মারদি  রনি তাররি মূড়ের বাখ্রহতর 

কোতনা সরকারর খামার ও বাঁওে হইতে দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও 

জুড়ভনাইল রবক্রয় করা যাইতব না; 

১৭.২ রনি তাররি মূড়ে সরকারর খামার হইতে দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও 

জুড়ভনাইল রবক্রতয়র রবষয়টি সংরিষ্ট রবভাগীয় উপপররচালক এবং বাঁওে হইতে মৎস্য রবক্রতয়র রবষয়টি 

প্রকল্প পররচালক পররবীক্ষণ েখ্ররতবন; এবিং 

১৭.৩ প্রজনড়ন অক্ষম, মৃি, বারিল ইিযারদ খাবার উপড়যাগী প্রজননক্ষম মৎস্য রবক্রড়য়র দক্ষড়ত্র স্থানীয় 

বাজারমূে সংগ্রহ ও রবড়বচনাপূব তে িাৎক্ষরণক রনলাড়মর মাধ্যড়ম রবক্রয় কখ্ররতবন। 

 

১৮.০ দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল ক্রড়য়র দক্ষড়ত্র রবরিরনড়ষি :       

১৮.১ দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল ক্রড়য়র দক্ষড়ত্র পাবরলক 

প্ররকউরড়মি আইন, ২০০৬ এবং পাবরলক প্ররকউরড়মি রবরিমালা, ২০০৮ অনুসরণ কখ্ররতে হইতব; 

১৮.২ সব তড়ক্ষড়ত্র গুণগি মানসম্পন্ন দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল 

ক্রয় কখ্ররতে হইতব;  

১৮.৩ দকৌরলিারিকভাড়ব ভ্াতলা গুণমানসম্পন্ন প্রাকৃরিক উৎড়সর রিম/দরণু সংগ্রহপূব তক দরণু, দপানা, 

প্রজননক্ষম মৎস্য উৎপাদড়নর ব্যবস্থা রাখ্রখদি হইতব; এবিং 

১৮.৪ দরণু, দপানা, মৎস্য, প্রজননক্ষম মৎস্য, রচংরের রপ.এল. ও জুড়ভনাইল ক্রড়য়র দক্ষড়ত্র উৎড়সর 

রবস্তাররি িথ্য সংরক্ষণ কখ্ররতে হইতব। 

 

১৯.০ সািারণ অনুসরণীয় রনড়দ তশনা : 

১৯.১ খামার/বাঁওড়ে মৎস্য হযাচারর আইন, ২০১০ এবং মৎস্য হযাচারর রবরিমালা, ২০১১ অনুসরণ কখ্ররতে 

হইতব এবং উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (GAP) কখ্ররতে হইতব; 
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১৯.২ দরণু ও দপানা ক্রড়য়র দক্ষড়ত্র মজুেবরহড়ি রলরপবদ্ধপূব তে সংরক্ষণ কখ্ররতে হইতব;  

১৯.৩ মজুেবরহড়ি খামাড়র প্রজননক্ষম মৎস্য, মৎস্যসহ প্রড়য়াজনীয় অন্যান্য িথ্য রলরপবদ্ধ কখ্ররতে হইতব 

এবং িাহা হালনাগাদ রাখ্রখতে হইতব; 

১৯.৪ বাৎসররক উৎপাদন কায তক্রমরভরত্তক রবক্রয় খ্রনবন্ধনবখ্রহ (Register) সংরক্ষণ কখ্ররতে হইতব; 

খামার/বাঁওড়ের লক্ষযমাত্রা পূব তবিী বৎর্তরর িাইতে দযৌরক্তকভাড়ব বৃরদ্ধর প্রড়চষ্টা িাখ্রেতে হইতব এবং 

অরনবায তকারণ ব্যরিড়রড়ক খামার/বাঁওড়ের লক্ষযমাত্রা পূব তবিী বৎর্তরর িাইতে অ্ে হওয়া বাঞ্ছনীয় হইতব 

না এবং এইরূপ কোতনা কারণ উদ্ভূি হইতল িাহা মহাপররচালকড়ক অবরহি কখ্ররতে হইতব;  

১৯.৫ খামার/বাঁওড়ের পরিি জরমড়ি ও পুকুর পােসহ উপযুক্ত জায়গায় শাক-সবরজ উৎপাদন কায তক্রম 

গ্রহণ কখ্ররতে হইতব যাহা উৎপাদন পররকল্পনায় অন্তভু তক্ত িাখ্রেতব এবং খামার/বাঁওড়ের বাৎসররক 

রনি তাররি আয় রনরদ তষ্ট অি তবনরিক দকাড়ি সরকারর দকাষাগাড়র জমা প্রদান কখ্ররতে হইতব;  

 

২০.০ ররহিকরণ ও কহফাজে : 

২০.১ এই নীখ্রেমালায় যাহা খ্রেছু্ই োকুে না কেন, র্রোর জনস্বাতে ত এই নীখ্রেমালার পখ্ররবেতন, 

পখ্ররমাজতন বা র্িংতশািতনর কয-কোতনা খ্রর্দ্ধান্ত গ্রহতণর অ্খ্রিোর র্িংরক্ষণ েখ্ররতব;  

২০.২ এই নীরিমালা কায তকর হইবার পর ‘সরকারর খামারসমূতহর ২০১৭ খ্রিষ্টাতের কম তপররকল্পনা 

প্রণয়নসংক্রান্ত রনড়দ তরশকা’ বারিল বখ্রলয়া গণ্য হইতব।  


