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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 িবিধস েহর িবধানাবলী বা বায়ন করার মতা অপণ করা হেলা। 
০১। িবিধ ৪ এর উপ-িবিধ (১) বা বায়ন করার ে  কউ উ  িবিধ লংঘন করেল িবিধ ৪ এর উপ-িবিধ (২) অ সাের ব া হেণর মতা। 
০২। িবিধ ৪ এর উপ-িবিধ (৩), (৪), (৫) এবং (৬) বা বায়েনর মতা।
০৩। িবিধ ৫ এর উপ-িবিধ (২), (৩) ও (৪) বা বায়েনর মতা।
০৪। িবিধ ৫ এর উপ-িবিধ (৭) ভংগ করেল উপ-িবিধ (৮) অ সাের এবং উপ-িবিধ (১২) ভংগ করেল উপ-িবিধ (১৫) অ সাের ব া হেণর মতা। 
০৫। িবিধ ৬ অ সাের মৎ  পিরবহেনর ে  তফিসল-৫; মৎ  অবতরণ ক , সািভস স ার এবং আড়েতর ে  তফিসল-৬ ও ৭; বরফ কেলর ে  তফিসল-৮; হ াচািরর ে  তফিসল-১৩; মৎ  চােষর ে
তফিসল-১৭; এবং অভ রীণ বাজাের মৎ  বাজারজাত করার ে  তফিসল-১৮ এর কায ম পিরচালনা করার মতা।
০৬। িবিধ ৯ এর উপ-িবিধ (১) অ সাের মাছ পিরবহনকারী য কােনা যান, মৎ চাষ খামার, হ াচাির, মৎ  অবতরণ ক , সািভস স ার, আড়ত ও অভ রীণ মৎ  বাজার িনয়িমত পিরদশনকরণ এবং িবিধ ৯ এর উপ-িবিধ
(২) অ যায়ী কায ম হেণর মতা। 
০৭। িবিধ ৯ এর উপ-িবিধ (৩) অ সাের জিরমানা করার মতা।
০৮। ি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।
০৯। িবিধ-২০ এর উপ-িবিধ (১) অ সাের জিরমানার অথ সরকারী কাষাগাের জমা দান করা। 
১০। িবিধ ২১ এর উপ-িবিধ (১) ও (২) বা বায়েনর মতা।

এখােন উে  য, মাঠ পযােয়র কমকতাগণ মৎ চাষ হেত  কের হ াচাির, নাসাির, িডেপা, আড়ত, মৎ  সরবরাহকারী, বরফ কল এর কায মস হ তদারকী ও বা বায়ন করেবন। লাইেস  দােনর ে  সংি  তফিসেল
বিণত েযাগ িবধাস হ িব মান থাকেল উপ-পিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ এর িনকট পািরশ রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। এই আেদশ ১৭-০৪-২০২০ি . তািরখ হেত পরবত  ৩ (িতন) মােসর জ
বলবৎ থাকেব। মতা া  কমকতাগণেক অিপত মতা বা বায়ন পরবত  অ গিতর িতেবদন িনয়িমতভােব িতমােসর ৩০ তািরেখর মে  উপ-পিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ ের দািখল করেত এবং মৎ
পিরদশন ও মানিনয় ণ দ েরর উপ-পিরচালকগণেক উ  িতেবদন একী ত কের পরবত  মােসর ১০ তািরেখর মে  ধান ব ািনক কমকতা, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, ঢাকা-এ রণ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার িভি েত নয়): 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব , মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২) িবভাগীয় উপপিরচালক, ঢাকা িবভাগ, ঢাকা/ লনা িবভাগ, লনা/িসেলট িবভাগ, িসেলট/রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী/ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ/বিরশাল িবভাগ, বিরশাল/চ াম িবভাগ, িম া/রং র
িবভাগ, রং র।
৩) উপপিরচালক, মৎ  পিরদশন ও মানিনয় ণ দ র, মৎ  ভবন, ঢাকা/২০৯ এন এম খান িহল রাড, রাদ র, চ াম/৩ জিলল সরিণ, বয়রা, লনা।
৪) জলা শাসক,
চ াম/জামাল র/মািনকগ / িম া/রং র/িসেলট/িঝনাইদহ/যেশার/ াদ র/রাজবাড়ী/ব ড়া/িসরাজগ / নামগ /িদনাজ র/ ি গ /নারায়ণগ / লনা/সাত ীরা/ঢাকা/লালমিনরহাট/ া ণবািড়য়া/ ভালা/ঝালকা /নােটার/রা ামা /ক বাজার।/বােগরহাট/মা রা/ নায়াখালী/ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /িকেশারগ /টা াইল/গাইবা া/ াপাইনবাবগ /রাজশাহী/পাবনা/প য়াখালী/ ি য়া/ময়মনিসংহ/প গড়/নীলফামারী/ মৗলভীবাজার/নও া/জয় রহাট/ঠা র াও/ িড় াম/ শর র/শরীয়ত র/ ন েকাণা/মাদারী র/বা রবান
পাবত  জলা/নড়াইল/ মেহর র/ য়াড়া া/ ফনী/ল ী র/িপেরাজ র/হিবগ /বর না/খাগড়াছিড়/বিরশাল/নরিসংদী।
৫) জলা মৎ  কমকতা (সকল), ঢাকা িবভাগ, ঢাকা।
৬) জলা মৎ  কমকতা (সকল), চ াম িবভাগ, চ াম।
৭) জলা মৎ  কমকতা (সকল), লনা িবভাগ, লনা।
৮) জলা মৎ  কমকতা (সকল), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৯) জলা মৎ  কমকতা (সকল), বিরশাল িবভাগ, বিরশাল।
১০) জলা মৎ  কমকতা (সকল), রং র িবভাগ, রং র।
১১) জলা মৎ  কমকতা (সকল), িসেলট িবভাগ, িসেলট।
১২) জলা মৎ  কমকতা (সকল), ময়মনিসংহ িবভাগ, ময়মনিসংহ।
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার ..................................................................................।
১৪) িসিনয়র উপেজলা মৎ  কমকতা/উপেজলা মৎ  কমকতা, ................................................................।
১৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র াফ অিফসার, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
১৬) সহকারী পিরচালক, আইিস  শাখা, মৎ  অিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা (অিফস আেদশ  মৎ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট েকােশর অ েরাধ করা হেলা।
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ড. মাঃ মা ন কিবর খান
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
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