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অংশ-১ পিরক�না (PLANNING)

১ কােজর পিরিধ (Scope of Activities)t
.
১.১

১.২
১.৩
১.৪
১.৫

মৎ�চােষর লে�য্ েদেশর িডিপিপেত তািলকাভূ� ৫৪ িট েজলার ২৩১ িট উপেজলার িনব র্ািচত খাস পুকুর ও িদিঘ,
খাল-িবল ও মরানদী পুনঃখনন, সং�ার ইতয্ািদ।
�ীম এলাকার ভূিমহীন �ািম�ক চািষ, গিরব েবকার যুবক, মিহলা এবং মৎ�চােষ আ�হী �ি�র সম�েয় ��প
গঠন, ��েপর িনজ� তহিবল গঠেনর উে�ে� স�য় কায র্�েম ��প সদ�েদর স�ৃ�করণ, মৎ�চাষ িবষয়ক
�িশ�ণ �দান, অ�া� �েয়াজনীয় সহায়তা �দান, মাছ চাষ িবষয়ক কায র্�েমর জ� তহিবেলর �ব�া করণ।
�ক�ভূ� ৫৪িট েজলার সরকাির মািলকানাধীন জলাশেয় কায র্�ম �হণ।
েকবলমা� �কে�র িডিপিপেত তািলকাভূ� জলাশেয় �ীম �হণ করা যােব।
�কে�র িডিপিপেত তািলকাভূ� জলাশেয় �ীম �হেণ েকান জিটলতার সৃি� হেল �ানীয় �ব�াপনা কিমিটর
সুপািরেশর ে�ি�েত সম আয়তেনর অ� েকান সরকাির জলাশেয় �ীম �হণ করা যােব।

২ �ীম িনব র্াচন প�িত (Scheme Selection criteria)t
.
২.১
২.২
২.৩
২.৪
২.৫
২.৭
২.৮

�কে�র িডিপিপেত তািলকাভূ� ৫৪িট েজলার ২৩১িট উপেজলার জলাশেয়র মে� �ীম �ণয়ন।
�ানীয় �ব�াপনা কিমিটর অনুেমাদন�েম �ীম �ণয়ন।
মাছচােষর েকৗশলগত িদক ও সুফলেভাগীেদর আথ র্-সামািজক অব�ার উ�য়েনর িদক িবেবচনা করা।
জলাশয়িট দির� সুফলেভাগীেদর িনকট কমপে� ৫ বৎসর ইজারা �দােনর িন�য়তা িবধান।
�ীম অ� েকান উ�য়ন �ক�ভূ� আেছ িকনা তা যাচাইকরণ।
�ীম িনব র্াচেনর সময় ��প সদ�েদর মে� কমপে� ২৫% মিহলা সদ� অম�ভুর্ি�র িবষয়িট িবেবচনাকরণ।
�ীেমর িডজাইন গভীরতা ৩ িমটােরর েবিশ হেব না। েকান কারেণ গভীরতা ৩ িমটােরর েবিশ হেল সংিশ�� েজলা
মৎ� কমর্কতর্া/ িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/ উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া কতৃর্ক উপযু� কািরগির �া�া
থাকেত হেব।

৩ �ীেমর িডজাইন (Design of Scheme)t
.

�ীেমর িডজাইন ও �া�লন ৈতিরর সময় অব�ই মৎ�চাষ কায র্�েমর িবষয়িট িবেবচনায় রাখেত হেব। িন�বিণ র্ত িবষয়
সমূহ �ীম িডজাইেনর সময় িবেবচনা করেত হেবঃ
৩.১

৩.২
৩.৩
৩.৪

মািটর ধরেনর উপর িনভর্র কের সেব র্া� পা�র্ ঢাল (Side slope) িন�রূপ হেবঃ
মািটর �কার
সেব র্া� পা�র্ ঢাল
কাদামািট
১:২
পিলযু� কাদামািট
১:১.৫
কাদাযু� পিলমািট
১:১.৫
পিল মািট
১:২
বালুমািট
১:৩
বকচরঃমািট কাটার সময় বা পাড় িনমর্ােণর সময় কমপে� ১ িমটার বকচর (Berm)রাখেত হেব। যিদ িডজাইন
গভীরতা বা পােড়র উ�তা ৩.০ িমটােরর েবিশ হয় তেব ম�বত� �ােন ১ িমটার বকচর (Berm)ৈতির করেত হেব।
পােড়র উ�তাঃ �স�ািবত পাড়/বাঁেধর উ�তা ঐ অ�েলর সেব র্া� ব�ার �েরর উপর কমপে� ০.৫ িমটার উঁচু
রাখেত হেব (আনুমািনক িডজাইন উ�তার ২০%)।
পােড়র উপিরভােগর ��ঃ পুকুেরর পােড়র উপিরভােগর �� সব র্িন� ২.৪৪ িমঃ (৮ফুট) করা েযেত পাের।
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৩.৫

৪.

�ীম ৈতিরকরণ (Preparation of Scheme) t
৪.১
৪.২
৪.৩
৪.৪
৪.৫
৪.৬
৪.৭
৪.৮
৪.৯

৫.

�ীম ৈতিরর জ� অনুেমািদত �ীম ছক �বহার করেত হেব। �ীম ছেকর �িতিট িবষয় সতকর্তার সােথ পূরণ করেত
হেব।
খাস পুকুর/ব�খাল/মরানদী ইতয্ািদ ি�-ওয়াকর্ সােভর্ সাউি�ং প�িতেত িনেত হেব। বৃহৎ জলাশেয়র ে�ে� েলেভিলং
েমিশন �বহার কের সােভর্ করেত হেব।
পুকুর �ীেমর ে�ে� ৫ েথেক ১০ িমটার পরপর আড়াআিড় পিরমাপ �হণ করেত হেব।
আড়াআিড় পিরমাপসমূেহ ৩ িমটার পরপর গভীরতা/উ�তা �হণ করেত হেব।
পিরমাপ সমূহ ি�-ওয়াকর্ সােভর্ ডাটািসেট সিঠকভােব িলিপব� করেত হেব।
জলাশেয়র মািলকানা �িত�ােনর কাছ েথেক অব�ই অনাপি� সনদপ� (NOC) সং�হ কের �ীেমর সােথ সংযু�
করেত হেব।
�ানীয় �ব�াপনা কিমিট কতৃর্ক �ীমিট �হেণর েরজুয্েলশন কিপ অব�ই �ীেমর সােথ সংযু� করেত হেব।
অনুেমািদত সুফলেভাগীেদর তািলকা (�িত েহ�ের ৫ েথেক ১০ জন সদ� এবং কমপে� ২৫% মিহলা সদ�)
অব�ই �ীেমর সােথ সংযু� করেত হেব।
ি�-ওয়াকর্ এবং েপা�-ওয়াকর্ পিরমাপ সংিশ�� উপেজলা মৎ� দ�ের যথাযথভােব সংর�ণ করেত হেব।

ি� এবং েপা�জিরপ (Pre and Post-work Survey)t
৫.১
৫.২

৫.৩
৫.৪
৫.৫
৬.

উ�য়নকৃত জলাশেয়র পাড় েলেভিলং, ে�িসং এবং টারিফং স�� হেত হেব যােত িনিমর্ত পােড় সবিজ এবং
ফলমূেলর গাছ লাগােনা যায়।

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় অথবা �ক� কতৃর্প� তাঁেদর �িতিনিধর মা�েম েয েকান সময় েয েকান �ীেমর ি�ওয়াকর্ পিরমাপ �হণ করেত পারেবন।
�িতিনিধ কতৃর্ক �দ� ি�-ওয়াকর্ সােভর্ ফলাফল এবং মাঠ পয র্ায় েথেক �দ� �ীেমর সােভর্ ফলাফেলর বরাে�র
পাথ র্কয্ যিদঃ
ক) ৫% এর মে� অথবা সমান হয় (িন� অথবা �া�িলত) তেব বরা�কৃত অেথ র্র পিরমাণ অপিরবিতর্ত থাকেব।
খ) যিদ পােথ র্েকয্র পিরমাণ ৫% এর উেধ র্ িকম� ৩০% এর িনে� হয় তেব গৃহীত সােভর্ িরেপাট অনুযায়ী অেথ র্র
পিরমাণ কমােনা হেব। অিতির� ি�-ওয়াকর্ গৃহীত �ীেম অেথ র্র বরা� বাড়ােনা হেব না।
গ) ৩০% এর অিধক পােথ র্েকয্র ে�ে� �ীমিট বািতল হেব।
েপা� ওয়াকর্ পিরমােপর ে�ে� �বহৃত অেথ র্র পিরমাণ এবং �িতিনিধ কতৃর্ক পিরমাপকৃত অেথ র্র পিরমােণর
পাথ র্কয্ যিদ ৫% এর েবিশ হয় তেব মাঠ পয র্ায় েথেক �বহৃত অেথ র্র পিরমাণ এবং �িতিনিধকতৃর্ক পিরমাপকৃত
অেথ র্র পিরমােণর মে� েযিট িন� �া�িলত কতৃর্প� েসিট �হণ করেবন।
ম�ণালয়/�ক� কতৃর্পে�র �িতিনিধ কতৃর্ক গৃহীত সােভর্ ডাটািসেট মাঠ পয র্ােয় �ীেমর দািয়��া� কািরগির
কমর্কতর্া অথবা দািয়��া� কমর্কতর্া �া�র করেবন।
�িতিনিধ কতৃর্ক গৃহীত ি� এবং েপা� ওয়াকর্ সােভর্ স�িকর্ত িবষেয় মাঠ পয র্ােয় কমর্রত কমর্কতর্ােদর েকান আপি�
থাকেল তা অব�ই সােভর্ করার তািরখ েথেক ১০ িদেনর মে� �ক� কতৃর্প�েক িলিখতভােব জানােত হেব।

অেথ র্র চািহদা (Requirement of Fund)t
৬.১

খাস পুকুর ও িদিঘ পুনঃখনন কােজর জ� �ানীয় সরকার �েকৗশল অিধদ�র (LGED) িসিডউল অব েরটস অনুসাের
�া�লন �স্�ত করেত হেব। েস ে�ে� �িত ঘনিমটার মািট পুনঃখনন কােজর জ� িডিপিপর �া�িলত দর ১৫৩.৬১
(একশত েত�া� টাকা একষি� পয়সা) টাকা (LGED-2014) িহেসেব �া�লন ��ত করেত হেব। স�ািদত কােজর
িবল হেত VAT, IT (�েযাজয্ ে�ে�) কতর্ন করেত হেব।

৬.২

খাল, িবল, মরানদী পুনঃখনন কােজর জ� িডিপিপর �া�িলত দর ১২৪.৪৭ (একশত চি�শ টাকা সাতচি�শ
পয়সাপয়সা) টাকা (LGED-2014) িহেসেব �া�লন ��ত করেত হেব। স�ািদত কােজর িবল হেত VAT, IT
(�েযাজয্ ে�ে�) কতর্ন করেত হেব।
পাইপ কালভাট র্ িনমর্াণ কােজর জ� PWD এর ২০১৪ সেনর েরট িসিডউল অনুযায়ী �া�লন �স্�ত করেত হেব।

৬.৩

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

৭.

�ীম দািখল, পয র্ােলাচনা এবং অনুেমাদন প�িত (Scheme Submission and Approval Process)t
৭.১

িসিনয়র
উপেজলা
মৎ�
কমর্কতর্া/উপেজলা
মৎ�
কমর্কতর্া
সংিশ��
উপ-সহকারী
�েকৗশলী/এি�েমটর/�াফট�য্ান এর সহায়তায় �ীম ৈতিরপূব র্ক েজলা মৎ� কমর্কতর্ার বরাবর দািখল করেবন।
৭.২ েজলা মৎ� কমর্কতর্া �ীমসমূহ যাচাই বাছাই পূব র্ক তাঁর মতামতসহ ২ (দুই) কিপ �ীম �ক� পিরচালক বরাবর
ে�রণ করেবন।
৭.৩ �ক� পিরচালক �া� �ীমসমূহ চূড়াম�ভােব িনব র্াচেনর জ� ‘‘�ীম িনব র্াচন কিমিট’’র িনকট ে�রণ করেবন।
৭.৪ চূড়াম�ভােব িনব র্ািচত �ীমসমূেহর িবপরীেত মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র অথ র্ বরাে�র �শাসিনক অনুেমাদন
জাির করেবন।
৭.৫ �িতিট �ীম �স�াব �য়ংসং�ণ র্ভােব ৫ (পাঁচ) কিপ ৈতিরপূব র্ক বাঁধাই কের িন� অনুযায়ী দািখল করেত হেব।
�থম কিপ
�ক� পিরচালেকর দ�র, জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�,
মৎ� অিধদ�র, মৎ� ভবন, ঢাকা।◌ঃ
ি�তীয় কিপ
সংিশ�� িবভাগীয় উপ-পিরচালক ◌ঃ
তৃতীয় কিপ
সংিশ�� েজলা মৎ� কমর্কতর্ার দ�রঃ
চতুথ র্ কিপ
সংিশ�� িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ার দ�র
◌ঃ
৭.৬ �ক� পিরচালক চূড়াম�ভােব িনব র্ািচত �ীমসমূেহর অনুকূেল অথ র্ বরাে�র সরকাির আেদশ (GO) জাির করেবন।
৮. ��প গঠেনর িনেদ র্শাবলী এবং কায র্াবলী (Formation Groups and Activities)t
১) সুফলেভাগী ��প গঠেনর নীিতমালাঃ
ক) সুফলেভাগী ��েপর �িতিট সদ�েক �ীম (খাস পুকুর ও িদিঘ, খাল-িবল, মরানদী ইতয্ািদ) এলাকার
আেশপােশর অিধবাসী হেত হেব।
খ) �ীম এলাকার ভূিমহীন �ািম�ক চািষ, গিরব েবকার যুবক, মিহলা এবং মৎ�চােষ আ�হী �ি�েক ��েপ
অম�ভুর্ি�র �াপাের অ�ািধকার েদওয়া হেব।
গ) এক পিরবাের ০১ (এক) জেনর অিধক সদ� ��পভু� হেত পারেবন না। �িত েহ�র জলাশেয় ৫ েথেক ১০
জন সদ� হেব এবং কমপে� ২৫% মিহলা সদ� হেত হেব।
ঘ) দেলর কায র্ািদ সু�ুভােব পিরচালনার জ� ০৫ সদ� িবিশ� একিট পিরচালনা কিমিট থাকেব। উ� কিমিটর
মে� ০১ জন দলপিত, ০১ জন সহকারী দলপিত, ০১ জন সিচব-কাম-েকাষা��, ০২ জন সদ� থাকেবন।
২) ��প পিরচালনা কিমিটর কায র্াবিলঃ
২.১ সুফলেভাগী ��প পিরচালনা কিমিট ��েপর যাবতীয় কায র্াবিল পিরচালনা করেব।
২.২ পিরচালনা কিমিট স�ােহ একবার সভায় িমিলত হেব। সভায় িন�বিণ র্ত িবষয়াবিল আেলািচত হেব।
ক) জলাশেয়র ইজারা, অবকাঠােমা সং�াম� সম�ািদ ও সমাধােনর উপায়।
খ) মৎ�চাষ স�িকর্ত সম�ািদ ও সমাধােনর উপায়।
গ) পুকুর পােড় সবিজ চাষ িবষয়ক সম�ািদ ও সমাধােনর উপায়।
ঘ) ��প স�েয়র চাঁদা আদােয়র অ�গিতর পয র্ােলাচনা।
ঙ) ��প স�েয়র টাকা িবিনেয়ােগর পিরক�না �হণ ও বা�বায়ন।
চ) �দশর্নী খামার/িবল নাস র্াির কায র্�েমর অ�গিত পয র্ােলাচনা।
ছ) �দশর্নী খামার/িবল নাস র্ািরর িকিস� �হেণর অ�গিত পয র্ােলাচনা ও �ব�া �হণ।
জ) সা�ািহক আয় ও �েয়র িহসাব অনুেমাদন।
ঝ) ��েপর নীিতিবর�� কােজর জ� পিরচালনা কিমিটর সদ�সহ ��েপর অ�া� সদ�েদর িবর�ে� �ব�া
�হেণর সুপািরশ �ণয়ন।
৩) সাধারণ সভার কায র্ািদঃ
সকল ��প সদ� �িত মােস একবার একিট সাধারণ সভায় িমিলত হেব। সভায় িন�িলিখত িবষয়াবিল আেলািচত হেবঃ
ক) ��েপর পিরচালনা কিমিট মৎ�চাষ স�ক�য় সম� পিরক�না ও বা�বায়ন প�িত গৃহীত কায র্�মসমূহ ��প
পিরচালনা সং�াম� সম�ািদ সাধারণ সভায় উপ�াপন করেব। আেলাচনার পর সকল পিরক�না বা�বায়ন
প�িত ও গৃহীত কায র্�ম সং�াগির� সদ�েদর স�িত�েম সাধারণ সভায় অনুেমািদত হেব।
জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)

��প স�েয়র সা�ািহক চাঁদার হার িনধ র্ারণ ও সংগৃহীত টাকার িবিনেয়াগ স�ক�য় আেলাচনা ও িস�াম�
�হণ।
�দশর্নী খামােরর অ�গিত পয র্ােলাচনা, মূ�ায়ন ও িস�াম� �হণ।
�দশর্নী খামােরর েফরৎ পাওয়ার িকিস�র টাকা িবিনেয়াগ স�িকর্ত আেলাচনা ও িস�াম� �হণ।
পিরচালনা কিমিটর সদ�সহ েকান সদে�র িবর�ে� �ব�া �হেণর চুড়াম� �স�াব �হণ ও নতুন সদ�
��পভু� করেণর �স�াব �হণ।
��প স�য় ফাে�র টাকা জমাদােনর জ� �াংক িনধ র্ারণ।

৪) ��প ফা� সং�াম� কায র্াবিলঃ
৪.১
��প ফাে�র টাকা �াংেক স�য়ী িহসােব রাখেত হেব।
৪.২
�াংক িহসাব ��েপর দলপিত, সিচব-কাম-েকাষা�� এবং সংিশ�� িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা
মৎ� কমর্কতর্া এই িতনজেনর েযৗথ �া�ের পিরচািলত হেব।
৪.৩ ��প ফাে�র টাকা মৎ� িবষয়ক কায র্�ম যথা মাছ চাষ এবং িবল নাস র্াির কায র্�ম খােত �য় করা হেব।
৪.৪
মৎ�চাষ িবষয়ক �য় িনব র্ােহর টাকা উে�ালেনর জ� ��প সভায় িস�াম� িনেত হেব এবং �-� িসিনয়র
উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া হেত �য় �া�লন অনুেমাদনপূব র্ক �য় িনব র্াহ করেত হেব।
৪.৫
��েপর েয েকান �েয়াজেন মািসক সভার অনুেমাদন�েম �াংক হেত টাকা উঠােত পারেব এবং খরেচর িহেসব
পরবত� মািসক সভােতই সকল সাধারণ সদে�র �ারা অনুেমাদন কিরেয় িনেত হেব।
৪.৬ ��েপর িবেশষ �েয়াজেন মািসক সভার অনুেমাদন সােপে� উৎপাদন সং�াম� �য় িনব র্াহ ও খামার
র�ণােব�েণর জ� ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা পয র্ম� উে�ালন করেত পারেব এবং পরবত�েত িসিনয়র
উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ােক অবিহত কের সাধারণ সভায় অনুেমাদন িদেত হেব।
৪.৭
েকান ��প সদ� �থম ছয় মােসর মে� ��প ফাে�র টাকা ধারাবািহকভােব �দােন �থ র্ হেল তার সদ�পদ
বািতল হেয় যােব। ছয় মাস পর যিদ েকান ��প সদ� পরপর চার িকিস�র টাকা �দােন �থ র্ হয় তেব তার
সদ�পদ বািতল হেয় যােব। িকিস�র টাকা �দােন িবলে�র জ� �িত স�ােহ �িত িকিস�র জ� ০৫ (পাঁচ) টাকা
জিরমানা আদায় করা হেব। েকান ��প সদ�, সদ� িহেসেব থাকার অনীহা �কাশ করেল অথবা তার সদ�পদ
বািতল হেয় েগেল তার �দানকৃত টাকা েফরৎ িদেত হেব এবং এ টাকার েকান লভয্াংশ েস পােব না।
৫) ��েপর সাধারণ কায র্ািদঃ
৫.১
��প সদ�েদর �ারা মৎ�চাষ/িবল নাস র্াির কায র্�ম এবং ��প ফা� গঠন ও সু�ুভােব পিরচালনায় �থ র্ হেল
পিরচালনা কিমিট বািতল কের নতুন কিমিট গঠন করা হেব।
৫.২ �ীম িনিমর্ত অবকাঠােমাসমূহ ��প সংর�ণ করেব।
৫.৩

মৎ�চাষসহ ��েপর িবিভ� আয়বধ র্ক কমর্সূিচ হেত �া� অথ র্ েথেক মাছ চােষর জ� �েয়াজনীয় অথ র্ ��প ফাে�
জমা েরেখ উ�ৃ� অথ র্ সদ�েদর মে� সমভােব ব�ন করেত হেব।

৬) েয সম� কারেণ সদ� পদ বািতল হেবঃ
৬.১ নীিতমালা বিহভূর্ত কমর্কা-- অংশ �হণ করা।
৬.২ দলপিতর িবনা অনুমিতেত পরপর িতনিট সাধারণ সভায় ই�াকৃত অনুপি�ত থাকা।
৬.৩ ��প কতৃর্ক িনধ র্ািরত চাঁদা সময়মত পিরেশাধ না করা।
৬.৪ ��প কতৃর্ক িনিদ র্�কৃত কমর্কা-- অংশ �হণ না করা।
৬.৫ মৎ�চাষ সহ ��েপর অ�া� কমর্কা-- আ�হী না হওয়া।
৬.৬ �ক� কমর্কতর্া এবং মৎ� কমর্কতর্ােদর েদওয়া পরামশর্ ও িনেদ র্শাবলী বা�বায়েন অংশ �হণ না করা।
৭) সদ� পদ বািতলকরণ প�িতঃ

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

৭.১

৭.২

��েপর পিরচালনা কিমিটর সদ�সহ েকান সাধারণ সদ� উেল�িখত িনেদ র্শনাসমূহ লংঘন করেল েয েকান সদ�
িবষয়িট ��েপর দলপিতর িনকট েপশ করেত পারেব। (দলপিতর িবর�ে� অিভেযাগ থাকেল সিচব-কাম-েকাষা��
এর িনকট েপশ করেত হেব)। দলপিত েপশকৃত অিভেযাগিট ��প পিরচালনা কিমিটর সভায় উ�াপন করেবন। ��প
পিরচালনা কিমিট তদম�পূব র্ক ��েপর সাধারণ সভায় �েয়াজনীয় সুপািরশ উপ�াপন করেবন। সভায় আেলাচনা
পয র্ােলাচনার পর সাধারণ সদ�েদর সং�াগিরে�র স�িতেত গৃহীত �স�াব িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/
উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ার মা�েম �ানীয় �ব�াপনা কিমিটেক অবিহত করেবন। অতঃপর �ানীয় �ব�াপনা
কিমিট উিল�িখত অিভেযাগিটর �াপাের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেবন। ��েপর েকান সদ� কতৃর্ক েপশকৃত
অিভেযাগ েপশ করার িতন মােসর মে� ��েপর সাধারণ সভায় আেলািচত না হেল অিভেযাগকারী তাঁর অিভেযাগিট
সরাসির ��েপর সাধারণ সভায় উ�াপন করেবন। উ�ািপত অিভেযাগিট সাধারণ সভায় আেলাচনা পয র্ােলাচনার পর
সং�াগির� সদ�েদর স�িতেত গৃহীত �স�াব িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/ উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ার
মা�েম �ানীয় �ব�াপনা কিমিটেক অবিহত করেবন। �ানীয় �ব�াপনা কিমিট উেল�িখত অিভেযাগিটর �াপাের
�েয়াজনীয় চূড়াম� িস�াম� �হণ করেবন।
�কে�র কমর্কতর্া/ িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/ উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/েজলা এবং িবভাগীয় ঊ�র্তন
কমর্কতর্ার িনকট ��েপর দলপিতসহ ��প পিরচালনা কিমিটর েকান সদ� অথবা েকান সাধারণ সদ� কতৃর্ক �ক�
হেত সরবরাহকৃত উপকরণািদ আ�সাৎ অথবা ��প ফাে�র সি�ত অথ র্ তছর�প অথবা অ� েকান শৃংখলা িবেরাধী
কাজ পিরলি�ত হেল সংিশ�� কমর্কতর্া উ� িবষয়িট সরাসির �ানীয় �ব�াপনা কিমিটেক অবিহত করেবন।
উেল�িখত অিভেযাগিটর �াপাের �ানীয় �ব�াপনা কিমিট ��েপর সদ�েদর সােথ আেলাচনা�েম �েয়াজনীয়
িস�াম� �হণ করেবন।

৮) ��প বািতল সং�াম�ঃ

ক)

বািতেলর কারণঃ
i)
ii)
iii)
iv)

খ)

৯.

�পেক ইজারা েদয়া জলাশয় সময়মত নবায়ন না করেল।
�কে�র নীিতমালা অনুযায়ী উৎপাদন পিরক�না অনুসাের মাছ চাষ কায র্�ম পিরচালনা না করেল।
স�য় কায র্�ম সু�ুভােব পিরচালনায় �থ র্ হেল।
��প পিরচালনা িনেদ র্িশকা অনুযায়ী ��প পিরচালনায় �থ র্ হেল।

��প বািতলকরণ প�িতঃ

েজলা ও উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া �ক� কমর্কতর্ার িনকট েকান ��েপর মে� উিল�িখত কারণসমূহ �তীয়মান হেল
উ� কমর্কতর্া সুিনিদ র্� কারণিট উেল�খ পূব র্ক �ানীয় �ব�াপনা কিমিটেক অবিহত করেবন। �ানীয় �ব�াপনা
কিমিট উপ�ািপত িবষেয় সেরজিমেন তদম�পূব র্ক দল বািতেলর জ� চূড়াম� িস�াম� েনেবন।

জলাশয় �বহােরর অিধকার (Water-body Use Right)t
i)
ii)
iii)

েয সম� জলাশয় পুনঃখনেনর মা�েম উ�য়ন করা হেব তা ��েপর িনকট কমপে� ৫ (পাঁচ) বছেরর জ� ইজারা
�দােনর �ব�া করেত হেব।
৩০০/- টাকা মূে�র নন-জুিডিশয়াল �য্াে� জলাশেয়র মািলকানা �িত�ােনর সােথ ��েপর দলপিত/ সিচব-কামেকাষা�� এর চুি�নামা স�াদন করেত হেব।
�িতিট ��েপর চুি�নামার ১ (এক) কিপ �ক� কতৃর্পে�র িনকট, ১ (এক) কিপ সংিশ�� েজলা মৎ� কমর্কতর্ার
িনকট, ১ (এক) কিপ িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/ উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ার িনকট ে�রণ করেত হেব। মূল
কিপ ��প সংর�ণ করেব।

অংশ -২◌ঃ বা�বায়ন (IMPLEMENTATION)
বা�বায়নঃ PPR-2008 এর Direct Procurement Method এর Regulation 76 (3) অনুযায়ী �ানীয় দির� জনগণেক �ক�
বা�বায়েনর সােথ জিড়ত করার িনিম� এলিসএস (Landless contracting society) এর মা�েম �ীেমর বা�বায়ন কাজ করা হেব।
১০.

মৎ� অিধদ�েরর ভূিমকা (Roles ofDepartment of Fisheries)t
i)

�ক� পিরচালক কতৃর্ক ে�িরত পিরক�না ও বা�বায়ন স�িকর্ত িনেদ র্িশকা অনুেমাদন এবং �েয়াজনেবােধ তা
সংেশাধনকরণ।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

ii)
iii)

১১.

�ক� পিরচালক কতৃর্ক ে�িরত �ীম তািলকা েমাতােবক �ীেমর িবপরীেত টাকার �শাসিনক অনুেমাদন জািরকরণ।
�কে�র অধীেন বা�বািয়ত �ীমসমূহ মাঠ পয র্ােয় মিনটিরং করণ, বাৎসিরক েযৗথ িরিভউ সভায় অংশ�হণ, ম�বত�
মূ�ায়ন ইতয্ািদ কাজ করণ।

�ক� পিরচালক, িবভাগীয় মৎ� উপ-পিরচালক, েজলা মৎ� কমর্কতর্া, িসিনয়র সহকারী পিরচালক,
সহকারী পিরচালক, সহকারী �েকৗশলী, িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া /উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া,
এবং সংিশ��� উপ-সহকারী �েকৗশলী এরদািয়�ঃ
ক)
i)

�ক� পিরচালকঃ
�কে�র সািব র্ক কায র্�ম পিরচালনা, �ব�াপনা, িনয়�ণ, ত�াবধান এবং সংিশ�� ঊ�র্তন কতৃর্পে�র সােথ
সাব র্�িণক েযাগােযাগ র�া করা।
ii) মাঠ পয র্ায় েথেক �া� �ীমসমূহ চূড়াম�ভােব িনব র্াচন এবং িনব র্াচন েশেষ সরকাির আেদশ জািরর জ� ‘‘�ীম
িনব র্াচন কিমিট’’র িনকট ে�রণ করা।
iii) মহাপিরচালক কতৃর্ক �শাসিনক অনুেমাদন জািরকৃত �ীেমর িবপরীেত েজলা মৎ� কমর্কতর্া বরাবর বরা�প�
(A.O) জািরকরণ।
iv) বরা�কৃত �ীমসমূহ সু�ু বা�বায়েন পদে�প �হণ করণ।
v) মােঝ মােঝ িরিভউ সভা কের বা�বািয়ত �ীেমর অ�গিত পয র্ােলাচনাকরণ।
vi) বাৎসিরক/অধ র্-বাৎসিরক, েক�ীয়/িবভাগীয় পয র্ােলাচনা সভায় েযাগদান/সভাপিতত করণ।
vii) বা�বায়েনর সময় �িত অ�েল িকছু সং�ক �ীম পিরদশর্ন কের ম�ণালয়েক অবিহতকরণ।
viii) �ীম বা�বায়েন েকাথাও েকান সম�া েদখা িদেল তা সমাধােনর পদে�প �হণ করণ।
ix) �ীম বা�বায়েনর সােথ সােথ মৎ� চাষ / িবল নাস র্াির কায র্�ম �হেণর �ব�াকরণ।
x) বা�বািয়ত �ীেম েকাথাও েকান অবকাঠােমা �েয়াজন হেল তা �াপেনর �ব�াকরণ।
xi) কােজর অ�গিতর �িতেবদন মৎ� অিধদ�র এবং মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয় ে�রণ।

খ)
i)
ii)
iii)

সহকারী পিরচালক (�কে� িনেয়ািজত) ◌ঃ
সুফলেভাগী সদ�েদর মৎ�চাষ / িবল নাস র্াির িবষেয় �িশ�েণর �ব�া �হণ।
উ�য়নকৃত জলাশেয় মােছর েপানা, খা� সরবরাহ তদারিককরণ।
মৎ� স�সারণ কােজর �িতেবদন �স্�তকরেণ �ক� পিরচালকেক সহায়তা �দান।

গ)
i)
ii)
iii)
iv)

িবভাগীয় মৎ� উপপিরচালকঃ
তাঁর িবভােগ বা�বািয়ত� �ীমসমূেহর সু�ু বা�বায়ন িনি�তকরণ।
িবভাগীয় মািসক সম�য় সভায় �ীম বা�বায়েনর অ�গিত পয র্ােলাচনাকরণ এবং �ক� পিরচালকেক অবিহতকরণ।
�ীম বা�বায়েনর সময় মাঠ পয র্ােয় তদারিক (Monitoring) করণ।
�ীম বা�বায়েন েকান সম�া সৃি� হেল তা িনরসেনর পদে�প �হণ এবং �েয়াজেন ঊ�র্তন কতৃর্প�েক অবিহত
করণ।
বা�বািয়ত �ীমসমূহ ��প সদ�েদর িনকট �দানসহ মৎ�চাষ/ িবল নাস র্াির কায র্�েমর তদারিককরণ।

v)
ঘ)
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

েজলা মৎ� কমর্কতর্াঃ
িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ার কাছ েথেক �া� �িতিট �ীেমর ১৫ িদেনর মে�
স�া�তা (Feasibility) পরী�া কের �ানীয় �ব�াপনা কিমিট কতৃর্ক অনুেমাদেনর পর মতামতসহ �ক�
পিরচালক বরাবর ে�রণ।
�ীম বা�বায়েনর জ� এলিসএস কিমিট অনুেমাদন।
�িমকেদর মজুির �দােনর জ� এলিসএস বরাবর পুনঃবরা�প� (D.O) �দান।
িনধ র্ািরত সময় এবং িডজাইন েমাতােবক কাজ স�াদেনর িনিম� বা�বায়নািধন �ীম সমূেহর কাজ ত�াবধান/
তদারিককরণ এবং সু�ু বা�বায়ন িনি�তকরণ।
জলাশয় সং�ার এবং পুনঃখনন কােজ এবং মাছ চাষ কায র্�েম কািরগির সহায়তা �দান।
�কে�র তািলকাভূ� �ীম িনব র্াচন এবং সুফলেভাগী দল গঠেনর িবষয়িট িনি�তকরণ।
সুফলেভাগী সদ�েদর �িশ�েণর �ব�া �হণ করণ।
অ� িনেদ র্িশকায় �দ� ছক েমাতােবক সম� িরেপাট র্ ৈতির কের ঊ�র্তন কতৃর্পে�র িনকট ে�রণ।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)

ঙ)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
চ)
i)

সহকারী �েকৗশলীঃ

মাঠ পয র্ায় েথেক �া� �ীমসমূহ পরী�া কের মতামতসহ অনুেমাদেনর �ব�া �হেণর জ� �ক� পিরচালক বরাবর
েপশকরণ।
মাঠ পয র্ায় েথেক �া� �ীমসমূেহর মে� নমুনা িহেসেব িকছু �ীেমর ি�-ওয়াকর্ ও েপা�-ওয়াকর্ পরী�া করণ।
অনুেমািদত �ীেমর িবপবীেত বরা�প� A.O. জাির করেত �ক� পিরচালকেক সহায়তাকরণ।
িরিভউ সভায় অংশ�হণ এবং �ীেমর অ�গিতর পয র্ােলাচনা করণ।
�ীম বা�বায়েনর সময় মাঠ পয র্ােয় তদারিককরণ(monitoring) এবং �ক� পিরচালক ও ম�ণালয়েক অবিহত
করণ।
বা�বািয়ত �ীেম েকাথাও অবকাঠােমা �েয়াজন হেল তা �াপেনর �ব�া �হণ।
বা�বািয়ত �ীেমর অ�গিত �িতেবদন �দােনর িবষেয় �ক� পিরচালকেক সহায়তাকরণ।

viii)
ix)
x)
xi)

িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্াঃ
িনধ র্ািরত ছেক উপ-সহকারী �েকৗশলী এর সহায়তায় �ীম �ণয়ন পূব র্ক �েয়াজনীয় কাগজপ�সহ িনধ র্ািরত সমেয়র
মে� েজলা মৎ� কমর্কতর্া বরাবর ে�রণ।
নীিতমালা অনুযায়ী ��প গঠেনর �ব�া �হণ।
এলিসএস দলপিত বরাবর পুনঃবরা� আেদশ (D.O) �দােনর জ� চািহদাপে� সুপািরশ করণ।
েজলা মৎ� কমর্কতর্ােক এলিসএস গঠেন সহায়তা করণ।
কাজ আর� করার পূেব র্ এলিসএস সদ�েদর এক িদেনর একিট ��িতমূলক �িশ�েণর �ব�া �হণ করণ।
কাজ আর� করার পূেব র্ �িতিট �ীেম ে�াফাইল িনি�ত করণ।
িডজাইন েমাতােবক িনধ র্ািরত সমেয় কাজ স�াদেনর জ� িনিবড়ভােব কাজ পিরদশর্নকরণ এবং �েয়াজনীয়
িনেদ র্শনা �দান।
েজলা মৎ� কমর্কতর্ােক মািটর কােজর িবষেয় সম� িরেপাট র্ �দান ও �েয়াজনীয় ত� িদেয় সহায়তাকরণ।
উ�য়নকৃত জলাশয় যথাসমেয় ��প সদ�েদর িনকট হস�াম�েরর �েয়াজনীয় কায র্�ম �হণ করণ।
��প সদ�েদর �িশ�েণর �ব�া করণ এবং স�য় কায র্�েম উ�ু�করণ।
অনুেমািদত িডজাইন েমাতােবক কাজ বা�বায়ন িনি�তকরণ।

ছ)

উপ-সহকারী �েকৗশলীঃ

ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

i)
ii)
iii)
iv)
v)

১২.

অ�গিত পয র্ােলাচনা সভায় েযাগদান এবং তার েজলার অ�গিতর �িতেবদন েপশকরণ।
মািসক পয র্ােলাচনা সভায় �ীেমর অ�গিতর িবষেয় সংিশ�� কমর্কতর্ােদর সােথ আেলাচনা করণ এবং অ�গিত
িনি�তকরণ।
িনধ র্ািরত সমেয়র মে� উ�য়নকৃত জলাশয় ��প সদ�েদর িনকট হস�াম�েরর িবষয়িট িন�তকরণ।
উ�য়নকৃত জলাশেয় ��প সদ�েদর িদেয় মৎ�চাষ / িবল নাস র্াির কায র্�ম আর�করণ।
��প সদ�েদর স�য় কায র্�েম উ�ু�করণ।
অি�ম উে�ািলত অথ র্ সম�েয়র �ব�া �হণ করণ। ভিব�েত অিডেটর জ� িনয়ম েমাতােবক সংিশ�� কাগজপ�
ও ত�ািদ সংর�ণ করেবন।

�ীম ৈতিরেত িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া /উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ােক সহায়তা �দান।
মািটর কােজর িবষেয় িরেপাট র্ ৈতিরেত মৎ� কমর্কতর্ােদর সহায়তা �দান।
�ীম বা�বায়েন অনুেমািদত িডজাইন, �া�লন েমাতােবক কাজ বা�বায়ন িনি�তকরণ।
এলিসএস দলপিত বরাবর পুনঃবরা� আেদশ (D.O.) �দােনর জ� চািহদা পে� সুপািরশকরণ।
মািটর কােজ ি� ও েপা� ওয়াকর্ মাপ �হেণর দায়-দািয়� পালন এবং েলেভল বিহ �স্�ত ও পিরমাপ বিহ (M.B)
িলিপব� করণ।

চুি�ব� ভূিমহীন সিমিত(এলিসএস) গঠন (Formation of landless Contracting Society-LCS)t
i)
ii)

�িতিট এলিসএস কমপে� ১জন মিহলাসহ ৫-৭ সদ� সম�েয় গিঠত হেব। ত�ে� ১জন দলেনতা, ১জন উপদলেনতা এবং অ�া�রা সদ� িহেসেব থাকেবন।
�িত ইউিনয়েনর জ� আলাদা এলিসএস হেব। �িত ৩০.০০ (ি�শ) ল� টাকার জ� কমপে� ১িট এলিসএস গঠন
করেত হেব।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

iii)
iv)

v)
vi)

১৩.

�ীম এলাকায় সুফলেভাগী দেলর সদ�, সমাজেসবক ও দির� জনেগা�ীেক স�ৃ� কের চুি�ব� ভূিমহীন সিমিত
(এলিসএস) গঠন করেত হেব।
িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া /উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া �ীম এলাকার সুফলেভাগী সদ�, সমাজেসবক ও দির�
জনেগা�ীর সােথ আলাপ আেলাচনা�েম এলিসএস গঠেনর �স�াব েজলা মৎ� কমর্কতর্ার িনকট ে�রণ করেবন।
েজলা মৎ� কমর্কতর্া িবেবচনােম� তা অনুেমাদন করেবন।
এলিসএস কিমিটর উপ-দলেনতা �ীম স�িকর্ত সম� ত� িলিপব� এবং সংর�ণ করেবন।
এলিসএস চুি� অনুযায়ী কাজ স�াদন করেত �থ র্ হেল বা চুি� ভ� করেল েসে�ে� েজলা মৎ� কমর্কতর্া নতুন
এলিসএস গঠন করেত পারেবন। বািতলকৃত কিমিটর িনকট অ�বহৃত নগদ অথ র্, সংিশ�� কাগজপ� নতুন এলিসএস
এর িনকট হস�াম�র করেত হেব। অ�থায় েজলা মৎ� কমর্কতর্া আইনগত �ব�া �হণ করেবন।

চুি�ব� ভূিমহীন সিমিত এর দািয়তব (Responsibilities of LCS)t
চুি�ব� ভুিমহীন সিমিতর উপ-দলেনতা এবংসদ�েদর সহেযািগতায় দলেনতা �ীম বা�বায়ন করেবন।
অনুেমািদত ন�া ও শতর্ানুযায়ী �ীম বা�বায়েনর জ� এলিসএস কিমিটর দলেনতা এবং সদ�গণ এককভােব এবং
সামি�কভােব দায়ী থাকেবন।
iii) এলিসএস কিমিটর পে� দলেনতা এবং উপ-দলেনতা যথাযথভােব বরা�কৃত অথ র্ �বহার করেবন এইমেমর্
অ�ীকারনামা �দান করেবন। অ�ীকারনামা অব�ই ৩০০/- মূে�র নন-জুিডিশয়াল �য্াে� হেত হেব।
iv) কাজ আর� করার পূেব র্ ভূিমহীন চুি�ব� সিমিতেক অব�ই �ীম সাইেট বাংলায় েলখা সাইনেবাড র্ �াপন করেত
হেব।
v) খরেচর অথ র্ �হেণর জ� এলিসএস দলেনতা ও উপ-দলেনতা �াংেক একিট েযৗথ একাউ� খুলেবন। �াংক েথেক
অথ র্ উে�ালেনর জ� দলেনতা ও উপ-দলেনতা েযৗথভােব দায়ী থাকেবন। �িমকেদর মে� �া� অনুসাের টাকা
িবতরেণর জ�ও তারা দায়ী থাকেবন।
vi) �ীম এলাকায় এলিসএসেক সংিশ�� সরকাির কমর্কতর্ােদর িনকট �ীম বা�বায়ন স�িকর্ত সম� ধরেনর িহসাব ও
কাগজপ� অব�ই �দশর্ন করেত হেব। পরবত�েত এই কাগজপ�সমূহ িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা
মৎ� কমর্কতর্ার অিফেস সংর�ণ করেত হেব।
vii) এলিসএস মােস কমপে� দু’বার �ীম বা�বায়েনর অ�গিতর িবষেয় সভা করেব। এ সভার আেলাচনা ও িস�াম�
িলিপব� করেত হেব এবং উপি�ত সকল সদে�র �া�র করেত হেব।
viii) িন�বিণ র্ত ত�াবলী এলিসএসেক অব�ই সংর�ণ করেত হেব।
ক) পিরমাপ এবং মজুির �দান (Measurement and Payment Ledger) স�িকর্ত বিহ।
খ) সংিশ�� মিডফাইড মা�ার েরাল এবং মা�ার েরাল।
গ) �িমকেদর হািজরা খাতা।
ঘ) টাকা মজুেদর খাতা।
ঙ) এলিসএস সভার কায র্�েমর বই।
চ) �িমকেদর মজুির �দান স�িকর্ত সদ র্ােরর �তয্য়নপ� এবং
ছ) আনুষি�ক খরেচর িহসাব বিহ।
i)
ii)

১৪.

সদ র্ার এবং পিরদশর্েকর দািয়তব (Responsibilities of Sardar and Supervisor)◌ঃ
�িমকরা তােদর দেলর ম� েথেক সদ র্ার িনেয়াগ করেবন এবং িতিন েস দেলর সােথ কাজ করেবন। এলিসএস েকান সদ র্ার
িনেয়াগ করেত পারেব না। সাধারণতঃ �িত ১৫ েথেক ২০ জন �িমেকর জ� ১জন সদ র্ার িনেয়াগ করা হেয় থােক। সদ র্ােরর
িন�বিণ র্ত দািয়�বলী পালন করেত হেব।
ক) �িমকেদর তােদর দািয়� বুিঝেয় িদেবন।
খ) পিরমােপর সময় উপি�ত েথেক সাহা� করেবন।
গ) দেলর প� েথেক এলিসএস এর িনকট মজুির বুেঝ িনেবন।
ঘ) কােজর পিরমাপ অনুযায়ী �িমকেদর টাকা িবতরণ করেবন এবং অনুযায়ী এলিসএসেক �তয্য়নপ��দান
করেবন।
ঙ) ন�া ও শতর্াবলী অনুযায়ী কাজ স�াদন িনি�ত করেবন।
পিরদশর্ক এলিসএস কিমিটর সদ� িহেসেব গ� হেবন। সদ র্ারসহ ১০০ জন �িমেকর জ� ১ জন পিরদশর্ক িনেয়াগ করা
যােব। তাঁর দািয়� হেলাঃ
ক) �িমক সং�হ করা।
খ) পিরমােপ সহায়তা করা।
গ) ন�া ও শতর্ানুযায়ী কাজ স�াদন িনি�ত করা।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

ঘ) �িমকেদর মজুির �দােনর সময় উপি�ত থাকা এবং পিরমাপ ও মজুির খাতায় �া�র করা।
ঙ) এলিসএস কতৃর্ক �দ� অ�া� দািয়� পালন করা।
১৫.

আনুষি�ক তহিবল (Contingency Fund)t
১৫.১ ক) �ক� পিরচালক �িত ১ (এক) ল� টাকা কােজর জ� ৫০০/ (পাঁচ শত) টাকা (১ িট এলিসএস এর জ� সেব র্া�
৪০০০/- টাকা) ফরম ছাপােনা, সাইনেবাড র্ �াপন, মেনাহির ��ািদ �য় এবং অ�া� অ�তয্ািশত খরচ বাবদ
�দান করেত পারেবন।
১৫.২ খ) আনুষি�ক খরেচর অথ র্ েজলা মৎ� কমর্কতর্া উে�ালনপূব র্ক (বরা� পাওয়া সােপ�) েচেকর মা�েম
এলিসএসেক �দান করেবন।

১৬.

বরা�প� (A.O.)/ পুনঃবরা�প� (D.O.) জাির এবং অথ র্ উে�ালন সং�াম� িনেদ র্শাবলীঃ১৬.১
১৬.২
১৬.৩

১৬.৪

১৬.৫

১৬.৬
১৬.৭
১৬.৮
১৬.৯
১৬.১০

�ক� পিরচালক বািষ র্ক উ�য়ন কমর্সূিচর বরা� অনুযায়ী �া� �ীেমর তািলকা কের �ীম িনব র্াচন কিমিট বরাবের
ে�রণ করেবন।
�ীম িনব র্াচন কিমিট কতৃর্ক চূড়াম�ভােব িনব র্ািচত �ীমসমূেহর িবপরীেত মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�র অথ র্
বরাে�র �শাসিনক অনুেমাদন �দান করেবন।
�কে�র �ধান কায র্ালেয় অনুেমািদত �ীেমর অথ র্ অি�ম উে�ালন করা না হেল �ক� পিরচালক অনুেমািদত �ীেমর
�া�লন অনুযায়ী েজলা মৎ� কমর্কতর্ার অনুকূেল অথ র্ বরাে�র সরকাির আেদশ (GO) জাির করেবন। েজলা মৎ�
কমর্কতর্া বরা� আেদশ অনুযায়ী িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ার মা�েম িপআইিস/
এলিসএস এর িনকট হেত �া� িকিস�িভি�ক িবলিট পরী�া-িনরী�ােম� অি�ম অথ র্ ছােড়র জ� িবেল �িত�া�র
পূব র্ক েজলা িহসাব র�ণ কমর্কতর্ার িনকট ে�রণ করেবন। �থম িকিস�েত �দ� অেথ র্র সেম�াষজনক �বহার
এবং �ীম বা�বায়েনর অ�গিত স�েকর্ িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া ও সংিশ��
�েকৗশলীর সুিনিদ র্� সুপািরেশর িভি�েত ি�তীয় িকিস�র অথ র্ অি�ম ছাড় করা যােব। তৃতীয় িকিস�র অথ র্ অি�ম
ছাড় করার সময় �থম িকিস�েত �দ� অি�ম অথ র্ সম�য় করেত হেব এবং চতুথ র্ িকিস�র অথ র্ ছােড়র সময় ি�তীয়
ও তৃতীয় িকিস�েত �দ� অি�ম অথ র্ আবি�কভােব সম�য় করেত হেব।
চতুথ র্ িকিস�র অথ র্ ছাড় করার পূেব র্ �ীেমর কােজর চুড়াম� পিরমাপ �হণ করেত হেব এবং �া� অেথ র্র িবেল
সংিশ�� িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া ও সংিশ�� �েকৗশলীর সুপািরেশর িভি�েত
েজলা মৎ� কমর্কতর্া িবেল �িত�া�র পূব র্ক েজলা িহসাব র�ণ কমর্কতর্ার দ�ের ে�রণ করেবন। েজলা মৎ�
কমর্কতর্ার �িত�া�রযু� িবল �াি�র পর েজলা িহসাব র�ণ কমর্কতর্া পরী�া-িনরী�াপূব র্ক িবলিট অনুেমাদন
করেবন এবং িপআইিস বা এলিসএস এর অনুকূেল িবেলর িবপরীেত �েদয় অথ র্ পিরেশােধর �ব�া েনেবন।
িপআইিস/এলিসএস চুি� �া�েরর পর েজলা মৎ� কমর্কতর্ার অনুেমাদন�েম েকান রা�ায়� বািণিজয্ক �াংেক
একিট চলিত িহসাব খুলেবন এবং উ� িহসাব হেত যাবতীয় েলনেদন িন�� করেবন। িপআইিস/এলিসএস উ�
িহসােবর েরকড র্প�ািদ যথাযথভােব সংর�ণ করেবন এবং সংিশ�� িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা
মৎ� কমর্কতর্ােক সরবরাহ করেবন। িবলি�ত/আংিশক �য় িনিষ� এবং উ� �য় সরকার কতৃর্ক অনুেমািদত হেব
না।
এলিসএস দলেনতা চািহদাপে� (পিরিশ�-৯) অেথ র্র চািহদা েজলা মৎ� কমর্কতর্া/িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/
উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া বরাবর দািখল করেবন। েজলা মৎ� কমর্কতর্া/িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/উপেজলা
মৎ� কমর্কতর্া উ� চািহদার িভি�েত চািহদাপে�র যথাথ র্তা পরী�ােম� এলিসএস দলেনতা ও উপ-দলেনতা বরাবর
তােদর নােমর িবপরীেত িহসাব �েদয় েচেকর মা�েম (A/C Pay cheque) অথ র্ �দান করেবন।
এলিসএসেক ১ম িকিস�েত েমাট অনুেমািদত �া�িলত �েয়র/বরাে�র ২৫% ভােগর েবিশবরা� �দান করা যােব
না। ২য় এবং পরবত� চািহদা সমূহ তখনই �দান করা যােব যখন পূেব র্ �দ� অেথ র্র ৭৫% টাকার কাজ স�� হেয়েছ
অথ র্াৎ এলিসএস এর িনকট অনিধক ২৫% টাকা মজুদ আেছ।
এলিসএস বরাবর ১ম িকিস�র টাকা অবমুি�র পূেব র্ েজলা মৎ� কমর্কতর্া/িসিনয়র উপেজলা মৎ�
কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া অব�ই বিণ র্ত কাজসমূহ স�াদন িনি�ত করেবন। েযমন, এলিসএস কতৃর্ক
অি�কারনামা স�াদন, �েয়াজনীয় আনুষি�ক খরেচর অথ র্ অবমু�করণ, �ীম সাইেট সাইনেবাড র্ �াপন ইতয্ািদ।
�ীেমর েপা�-ওয়াকর্ পিরমােপর পরই েকবল টাকার চুড়াম� চািহদা এবং অথ র্ �দান করা যােব। �ীেমর কাজ
সমাি�র পর এলিসএস এর িনকট যােত েকান অ�িয়ত টাকা না থােক েস িবষেয় সংিশ�� কমর্কতর্াগণ কােজর
নিথপ� এবং অ�গিত সতকর্তার সােথ পরী�া করেবন।
এলিসএস এর দলেনতা ও সংিশ�� কমর্কতর্াগণ টাকা উে�ালন এবং যথাসমেয় �িমকেদর মে� িবতরেণর জ�
দায়ী থাকেবন।
েকান �েমই এক �ীেমর টাকা অ� �ীেমর অননুেমািদত কােজর জ� খরচ করা যােব না।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

১৬.১১ েকান কারেণ বরা� আেদশ (A.O.)জািরকৃত েকান �ীম যিদ বা�বায়ন করা স�ব না হয় তেব �ক� পিরচালক
মহাপিরচালক, মৎ� অিধদ�রেক অবিহত করতঃ �ক�ভূ� অ� �ীেম উ� বরা� �দান করেত পারেবন।
১৭.

পিরমাপ এবং মজুির �দান (Measurement and Payment)t
১৭.১
১৭.২
১৭.৩
১৭.৪
১৭.৫
১৭.৬
১৭.৭

১৮.

খনন প�িত (Re-excavation Methods)t
১৮.১

১৮.২
১৯.

কাজ আরা� করার পূেব র্ �ীেমর ি�-ওয়াকর্ �হণপূব র্ক সংর�ণ করেত হেব। গৃহীত ি�-ওয়ােকর্র পিরমােণর তারত�
যিদ ৫% এর েবিশ হয় তেব পরবত� কায র্কির �ব�া �হেণর জ� �ক� পিরচালকেক িলিখতভােব জানােত হেব।
যখন খােদর পিরমাপ �হণ করা হেব তখন তা অব�ই পিরমাপ বিহেত িলিপব� করেত হেব।
ইসুয্কৃত েলেভল বিহেত ি�-ওয়াকর্ ও েপা�-ওয়াকর্ মাপ এবং মাপ বিহেত মািট কাটার গেতর্র মাপ িলিপব� করেত
হেব। অনুরূপভােব মাপ বিহেত এলিসএস দলেনতা, দািয়��া� উপ-সহকারী �েকৗশলী এবং িসিনয়র উপেজলা মৎ�
কমর্কতর্া/উপেজলা মৎ� কমর্কতর্ার �া�র থাকেব এবং উহা েজলা মৎ� কমর্কতর্া কতৃর্ক �িত�া�িরত হেত হেব।
�ীেমর কাজ সমাি�র অ�বিহত পরই েপা� ওয়াকর্ মাপ �হণপূব র্ক েলেভল বিহেত িলিপব� করেত হেব এবং গৃহীত
েপা�-ওয়াকর্ মােপর সাহাে� মাপ বিহ ও চুড়াম� মািটর কােজর পিরমাণ এবং �বহৃত টাকার পিরমাণ িলিপব�
করেত হেব এবং সংিশ�� সকেলর �া�র/�িত�া�র থাকেত হেব।
সকল মজুির খােদর �কৃত পিরমােপর িভি�েত �দান করেত হেব। �িত ঘনিমটার মািটর কােজর জ� অনুে�দ-৬
েমাতােবক টাকা পিরেশাধ করেত হেব।
এক স�াহ পর পর �িমকেদর মজুির �দান করেত হেব।
সদ র্ােররমজুির তার দািয়� সেম�াষজনকভােব সমাি�র পর পিরেশাধ করেত হেব (�েযাজয্ ে�ে�)।

উপের যা-ই বিণ র্ত থাকুক না েকন, সাধারণ ��ে� ১.০০ (এক) েহ�েরর কম আয়তেনর জলাশেয়র খনন কাজ Landless
Contracting Society (LCS) এর মা�েম এবং ১.০০ (এক) েহ�েরর অিধক আয়তেনর জলাশেয়র খনন কাজ LCS এর
পিরবেতর্ এ�েকেভটর এর মা�েম স�াদন করেত হেব। তেব েটকিনকয্াল কারেণ ১.০০ (এক) েহ�েরর অিধক আয়তেনর
জলাশেয়র েভৗেগািলক অব�ান ও ৈবিশ�য্ অনুযায়ী এ�েকেভটর িদেয় খনন কাজ স�ব না হেল েকবলমা� এ ধরেনর
�িত�মী ��ে� Landless Contracting Society (LCS) এর মা�েম খনন কাজ করা েযেত পাের।
িতন েহ�েরর অিধক জলাশয়সমূেহর খনন কাজ আবি�কভােব এ�েকেভটর এর মা�েম স�াদন করেত হেব।

মািটর সংেকাচন ও �য়�িতর হারঃ
পল�ী এলাকায় এধরেনর পুকুর উ�য়েন মািটর কাজ যেথাপযু� যাি�ক কে�কশেনর েকান সং�ান নাই।
এমতাব�ায় িনিমর্ত জলাশেয়র পাড় �াভািবক ব�া, বৃি� এবং মািটর গাঠিনক কারেণ সমেয়র পিরবতর্েন সংেকাচন
এবং �য়�িত হয়। �থম বৎসের েমাট কিতর্ত মািটর ১৫% হাের এবং পরবত� বৎসরগুেলার জ� বাৎসিরক ১০%
হাের �াস েযাগ কের সংেকাচন ও �য়�িতর হার িবেবচনা করেত হেব। �াকৃিতক দুেয র্ােগর জ� বিণ র্ত হার িবেবচয্
নয়।

২০.

সাইনেবাড র্ (Signboard) t
�িতিট �ীেমর জ� ১িট ৩র্-০র্র্x৫র্-০র্ সাইন েবাড র্ সুিবধাজনক �ােন �াপন করেত হেব। সাইনেবাড র্ বাংলায়
এবং পিরিশ�-৮ এর বণ র্না েমাতােবক হেত হেব। সাইনেবাড র্ �াপন না করা পয র্ম� কাজ আর� করা যােব না।

২১.

বা�বায়ন িসিডউল (Implementation Schedule)t
১৫ জানুয়াির অথবা এর পূেব র্ অব�ই কাজ আর� করেত হেব এবং ৩০ এি�ল এর মে� কাজ স�াদন করেত হেব।
তেব িবেশষ �েয়াজেন �ক� পিরচালক এই সময় পুনঃিনধ র্ারণ করেত পারেবন।

২২.

�ীম সংেশাধন (Revision of Schemes) ◌ঃ
কািরগির কারেণ যিদ েকান �ীেমর িডজাইন অথবা �ান সংেশাধন/পিরবতর্ন করেত হয় তেব তা অব�ই কাজ
আর� করার পরবত� ১৫ িদেনর মে� িলিখতভােব সংেশািধত �ীেমর কিপসহ কারণ �া�াপূব র্ক �ক� পিরচালক
বরাবর েপশ করেত হেব। অনুেমাদন �িতেরেক েকান�েমই কাজ স�াদন করা যােবনা।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

২৩.

পিরদশর্ন ও তদারিককরণ (Monitoring and Supervision)t
২৩.১
২৩.২

২৪.

�ীম �িগতকরণ (Suspension of Scheme)t
২৪.১
২৪.২
২৪.৩
২৪.৪
২৪.৫
২৪.৬

২৫.

যিদ সিঠকভােব সাইনেবাড র্ �াপন করা না হয়।
িনয়মানুযায়ী যিদ �ীম স�িকর্ত ত� ও অ�া� কাগজপ� সংর�ণ করা না হয়।
যিদ �িমকেদর মজুির �দােন অেযৗি�ক েদির অথবা আংিশক পাির�িমক পিরেশাধ করা হয়।
অনুেমািদত িডজাইন েমাতােবক যিদ �ীম বা�বায়ন করা না হয়।
�ীম বা�বায়ন কাজ যিদ অ�তুল এবং সিঠকভােব পিরদশর্ন করা না হয়।
যিদ সুফলেভাগী দল গঠন না করা হয়।

�ীম বািতলকরণ (Cancellation of Scheme)t
২৫.১
২৫.২
২৫.৩
২৫.৪
২৫.৫

২৬.

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় ও মৎ� অিধদ�েরর কমর্কতর্াগণ, �ক� পিরচালক, সংিশ�� সহকারী পিরচালক,
েজলা মৎ� কমর্কতর্া, সহকারী �েকৗশলী, িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া /উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া এবং মাঠ
পয র্ােয়র উপ-সহকারী �েকৗশলী �ীম পিরদশর্ন ও তদারিক করেবন।
িকছু �ীম ম�ণালেয়র কমর্কতর্া ও �ক� কমর্কতর্া েযৗথভােব পিরদশর্ন ও তদারিক করেবন।

েমথেডালিজর িনয়ম অনুযায়ী যিদ এলিসএস গঠন করা না হয়।
যিদ বরা�কৃত টাকার অপ�বহার করা হয়।
িনধ র্ািরত সমেয় যিদ কাজ আর� করা না হয়।
জিম সং�াম� িবেরাধ অথবা �ানীয় সম�া।
েমথেডালিজর বণ র্না অনুযায়ী �িতেবদন �দােন বারবার িবল� করা।

�িতেবদন (Reporting)t
বা�বায়নকারী কমর্কতর্াগণ িন�বিণ র্ত �িতেবদন �দান করেবন ২৬.১

মািসক অ�গিত �িতেবদন এবং একি�ত মািসক অ�গিত �িতেবদনঃ
িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া /উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া সংিশ�� উপ-সহকারী �েকৗশলী এর সহায়তায় �িত
মােসর ৭ তািরেখর মে� েজলা মৎ� কমর্কতর্া বরাবর কােজর অ�গিতর �িতেবদন �দান করেবন।
েজলা মৎ� কমর্কতর্া �া� �িতেবদনসমূহ একি�ত কের �িতমােসর ১৫ তািরেখর মে� �ক� পিরচালক বরাবর
দািখল করেবন। উ� �িতেবদেনর কিপ সংিশ�� িবভাগীয় মৎ� উপ-পিরচালক এবং মহাপিরচালক, মৎ�
অিধদ�েরর িনকট ে�রণ করেবন।
�ক� পিরচালক েজলা মৎ� কমর্কতর্ােদর িনকট েথেক �া� �িতেবদনসমূহ একি�ত কের ম�ণালেয় মািসক
পয র্ােলাচনা সভায় েপশ করেবন।

২৬.২

�ীম সমাি� �িতেবদন (PCR) ◌ঃ
�ীম বা�বায়েনর সােথ সংিশ�� কমর্কতর্াগণ �ীেমর কাজ সমা� হওয়ার পের �িতিট �ীেমর সমাি� �িতেবদন
ৈতির পূব র্ক সমাি�র একমােসর মে� �ক� পিরচালক বরাবর ে�রণ করেবন। যার কিপ মহাপিরচালক, মৎ�
অিধদ�র ও সংিশ�� উপ-পিরচালকেক �দান করেত হেব। ৩১ েম এর মে� অব�ই �ক� সমাি� �িতেবদন
দািখল করেত হেব।

২৬.৩

মাছচােষর �িতেবদন (Report on Pisciculture) ◌ঃ
েজলা মৎ� কমর্কতর্াগণ অব�ই ১৫ জুলাইেয়র মে� �ক� পিরচালক বরাবর মাছচাষ স�িকর্ত বাৎসিরক
�িতেবদন দািখল করেবন।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

২৭।

অ�বহৃত অথ র্ (Unspent Balance) ◌ঃ
২৭.১

২৭.২
২৭.৩

২৭.৪

২৮।

কাজ সমাি�র পর েকান িপআইিস/এলিসএস এর িনকট যিদ েকান অথ র্ অ�বহৃত থােক তেব উ� িপআইিস/
এলিসএস কতৃর্ক কাজ সমাি�র ৩০ িদেনর মে� সংিশ�� েজলা মৎ� কমর্কতর্া, সংিশ�� িসিনয়র উপেজলা মৎ�
কমর্কতর্া/ উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া কিমিটর েচয়ার�ােনর িনকট হেত আদায়পূব র্ক উ� অথ র্ সরকাির েকাষাগাের
(েকাড নং-‘‘১-৪৪৩১-২৬০০-২৬৮১’’ খােত) জমা �দােনর �ব�া �হণ করেবন এবং উহার চালােনর কিপ
েরিজি� ডাকেযােগ মহাপিরচালক/�ক� পিরচালেকর দ�ের ে�রণ িনি�ত করেবন।
�াথিমকভােব এলিসএস েযমন সরকাির রাজ�খােত অথ র্ জমাদােনর িবষেয় দায়ী হেবন েতমিন সংিশ�� েজলা
মৎ� কমর্কতর্া অনুেমািদত নীিতমালা অনুযায়ী �েয়াজনীয় �ব�া �হণ িবষেয় দায়ী থাকেবন।
এলিসএস যিদ িনিদ র্� সমেয়র মে� িনধ র্ািরত অথ র্ জমাদােন �থ র্ হন তাহেল সরকার ি�গুণ টাকা আদােয়র �ব�া
�হণ করেবন। েজলা মৎ� কমর্কতর্া,িসিনয়র উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া/ উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া �েয়াজেন
সংিশ�� এলিসএস এর িবর�ে� �ানীয় থানায় এফআইআর (FIR) করতঃ �ক� পিরচালক ও মহাপিরচালক,
মৎ� অিধদ�রেক অবিহত করেবন।
েকান িপআইিস/এলিসএস িম�া বা ভুল ত� �দােনর মা�েম অিতির� অথ র্ বরা� �হেণর পর তা �য় করেত �থ র্
হেল উ� কিমিটর দািয় �ি�বেগরর্ িবর�ে� আইনগত শািস�মূলক �ব�া �হণ করা যােব।

কমর্চ� (Activity Cycle) ◌ঃ
িন�বিণ র্ত কমর্চ� সংিশ�� সবাইেক কেঠারভােব অনুসরণ করেত হেব।

�িমক
কায র্�ম
নং
১।
�ীম িনব র্াচন/�ানীয় �ব�াপনা কিমিটর আেলাচনা ও িস�াম�
২।
�স�ািবত �ীম পিরদশর্ন/�াক-স�া�তা যাচাইকরণ/ি�-ওয়াকর্ সােভর্ �হণ/ ��প
গঠন
৩।
�ীম ৈতিরকরণ
৪।
উপেজলা মৎ� কমর্কতর্া কতৃর্ক �ীমওয়ারী মতামত �দান এবং েজলা মৎ�
কমর্কতর্া বরাবর ে�রণ
৫।
েজলা মৎ� কমর্কতর্া কতৃর্ক �ীম যাচাই বাছাই পূব র্ক মতামতসহ �ক� পিরচালক
বরাবর ে�রণ
৬।
�ক� পিরচালক দ�র কতৃর্ক �ীমসমূেহর কািরগির পরী�া-িনরী�া করণ এবং মাঠ
পয র্ােয় নমুনা িহসােব িকছু �ীেমর ি�-ওয়াকর্ পরী�া করণ
৭।
�ক� পিরচালক কতৃর্ক সংিশ�� কমর্কতর্ােদর সােথ পয র্ােলাচনা সভা করতঃ �ীম
তািলকা চূড়াম� করণ এবং ম�ণালেয় ে�রণ
৮।
ম�ণালয় কতৃর্ক অনুেমািদত �ীম তািলকা অনুযায়ী �শাসিনক অনুেমাদন জাির করণ
৯।
�ক� পিরচালক কতৃর্ক বরা� আেদশ (A.O.)
১০। �ীেমর কাজ আর� করণ
১১। �ীেমর কাজ সমা� করার তািরখ
১২। অথ র্ উে�ালেনর েশষ তািরখ
১৩। �িমকেদর অথ র্ িবতরেণর েশষ তািরখ
১৪। �ক� সমাি� �িতেবদন দািখেলর েশষ তািরখ
*

কমর্চে� বিণ র্ত সময়সূিচ PIU পুনঃিনধ র্ারণ করেত পারেব।

জলাশয় সং�ােরর মা�েম মৎ� উৎপাদন বৃি� �ক�, মৎ� অিধদ�রম বাংলােদশ, ঢাকা

শুর�র তািরখ

েশষ তািরখ

১ জুলাই
১ আগ�

৩১ জুলাই
৩১ আগ�

১ েসে��র
১ অে�াবর

৩০ েসে��র
১৫ অে�াবর

১৬ অে�াবর

৩১ অে�াবর

১ নেভ�র

৩০ নেভ�র

১ িডেস�র

১৫ িডেস�র

১৬ িডেস�র
১ জানুয়াির
-

৩১ িডেস�র
৫ জানুয়াির
১৫ জানুয়াির
৩০ এি�ল
১০ েম
১৫ েম
৩১ েম

