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৫ াবণ ১৪২৭

িবষয়: মাঠমাঠ  পযােয়পযােয়  উপেজলাউপেজলা, , জলাজলা  ওও  িবভাগীয়িবভাগীয়  মৎমৎ   কমকতােদরকমকতােদর  মৎমৎ   ওও  মৎ পমৎ প  ( (পিরদশনপিরদশন  ওও
মানিনয় ণমানিনয় ণ) ) িবিধমালািবিধমালা/ / ১৯৯৭১৯৯৭ (  ( ২০০৮২০০৮, , ২০১৪২০১৪  সােলসােল  সেশািধতসেশািধত )  ) এরএর  আওতায়আওতায়  িবিভিবিভ   কায মকায ম
বা বায়েনরবা বায়েনর  িনিমিনিম   িবিধিবিধ  েয়ােগরেয়ােগর  মতামতা  অপনঅপন  সেসে ।।

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
মৎ  ও মৎ প  (পিরদশন ও মানিনয় ণ) িবিধমালা/১৯৯৭ (২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৭  সােল সংেশািধত) এর
িবিধ-৩ এর মতা বেল মাঠ পযােয় উপেজলা, জলা ও িবভাগীয় মৎ  কমকতােদর মানিনয় ণ িবিধমালা
অ সাের িবিভ  কায ম বা বায়েনর জ  িন িলিখত িবিধসমেূহর িবধানাবলী বা বায়ন করার মতা অপণ
করা হেলাঃ

১। িবিধ-৪(১) বা বায়ন করার ে  কউ উ  িবিধ লংঘন করেল িবিধ-৪(২) অ সাের ব ব া হেণর মতা। 
২। িবিধ-৪ এর উপিবিধ (৩), (৪), (৫) এবং (৬) বা বায়েনর মতা।
৩। িবিধ- ৫ এর উপিবিধ- (২), (৩) ও (৪) বা বায়েনর মতা।
৪। িবিধ-৫ এর উপিবিধ (৭) ভংগ করেল উপিবিধ (৮) অ সাের এবং উপিবিধ (১২) ভংগ করেল উপিবিধ (১৫)
অ সাের ব ব া হেণর মতা। 
৫। িবিধ-৬ অ সাের মৎ  চােষর ে  তফিসল ১৭,অভ রীণ বাজাের মৎ  বাজারজাতকরার ে
তফিসল-১৮,পিরবহেনর ে  তফিসল-৫, মৎ  অবতরণ ক , সািভস স টার এবং মৎ  আড়েতর ে
তফিসল-৬ ও ৭ বরফকেলর ে  তফিসল-৮, ১০ এর কায ম পিরচালনা।
৬।িবিধ-৯ উপিবিধ (১) অ সাের মাছ পিরবহনকারী য কান যান, মৎ  চাষ খামার, াচারী, মৎ  অবতরণ
ক , সািভস স টার, আড়ত িনয়িমত পিরদশনকরণ এবং িবিধ ৯(২) অ যায়ী কায ম হণ। 

৭। িবিধ-৯ এর উপিবিধ (৩) অ সাের জিরমানা করার মতা।
৮। িবিধ- ১৪ ও ১৫ অ সাের অভ রীণ বাজাের মৎ  সরবরাহ, র ািনর উে ে  কারখানা ও িডেপােত মৎ
সরবরাহ, নাসািরেত পানা চাষ, ঘের মৎ  চাষ এবং বরফ কেল বরফ উৎপাদন কায ম পিরচালনার জ
লাইেস  দােনর পািরশ করা।
৯। িবিধ-২০ এর উপিবিধ-(১) অ সাের জিরমানার অথ সরকারী কাষাগাের জমা দান করা। 
১০। িবিধ- ২১ এর উপিবিধ (১) ও (২) বা বায়েনর মতা।

এখােন উে খ  য, মাঠ পযােয়র কমকতাগণ মৎ  চাষ হেত  কের াচারী, নাসারী, িডেপা, আড়ত,মৎ
সরবরাহকারীর কায ম, বরফ কল এর কায মসমহূ তদারকী ও বা বায়ন করেবন। লাইেস  দােনর ে
তফিসেল বিণত েযাগ িবধাসমহূ িবদ মান থাকেল উপ-পিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ এর িনকট

পািরশ রণ করেবন। এই আেদশ ১৭-০৭-২০২০ ি . তািরখ হেত পরবতী ৩ (িতন) মােসর জ  বলবৎ
থাকেব। মতা া  কমকতাগণ অিপত মতা বা বায়ন পরবতী অ গিতর িতেবদন িনয়িমতভােব িতমােসর
৩০ তািরেখর মেধ  উপ-পিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ ের দািখল করেত এবং মৎ  পিরদশন ও
মানিনয় ণ দ েরর উপ-পিরচালকগণেক উ  িতেবদন একীভূত কের পরবতী মােসর ১০ তািরেখর মেধ  ধান

১



ব ািনক কমকতা, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ র, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা-এ রণ করার জ
অ েরাধ করা হেলা।  
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) িবভাগীয় উপপিরচালক, ঢাকা/খলুনা/িসেলট/রাজশাহী/ময়মনিসংহ/বিরশাল/চ াম/রংপরু
িবভাগ।
৩) উপপিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মান িনয় ণ, ঢাকা/ চ াম/ খলুনা ।
৪) জলা শাসক, ..........................
৫) জলা মৎ  কমকতা, ...................
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ..................
৭) িসিনয়র উপেজলা মৎস কমকতা / উপেজলা মৎস কমকতা ...................
৮) সহকারী পিরচালক, আইিসিট শাখা, মৎ  অিধদ র, ঢাকা। অিফস আেদশ িট মৎ
অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা

২০-৭-২০২০
মারিজয়া লতানা 
সহকারী পিরচালক
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