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কক্সবাজার জজলার চকররয়া উপজজলার রামপুর জমৌজাস্থ মৎস্য অরিদপ্তরািীন রচিংরি প্লট ইজারা, ইজারা
নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীরিমালা ২৩১৩
সত্তজরর দশজক আন্তজজারিক বাজাজর রচিংরির চারিদা বৃরি পাওয়ায় বািংলাজদজশর উপকূলীয় অঞ্চজল রচিংরি চাষ সম্প্রসারজির লজযে
জবিী বাঁি রনমজাি করা িয়। উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ উন্নয়জন সরকাজরর উজযাগ এবিং রবগি ১৯৭৯ সাজল রবশ্ব ব্যািংজকর ইরিবাচক
মিামজির জপ্ররযজি ১৯৮১ সাজল রচিংরি চাষজক জদজশর মৎস্য সম্পজদর একটি গুরুত্বপূন জ জযত্র রিজসজব রচরিি করা িয়।
কক্সবাজার জজলার চকররয়া উপজজলার রামপুর জমৌজায় ব্যরি উজযাজগ রচিংরি চাষ সম্প্রসারজির লজযে কৃরষ ও বন মন্ত্রিালজয়র স্মারক
নিং-১/ফর-৭৩/৭৭(১)/৮৬/১, িাররখ ১৭-০২-১৯৭৮ রি. এবিং নিং-১/১০/৭৮/২৩৪/১(৩), িাররখ ২৬-০৪-১৯৭৮ রি. মূজল জমাট ৫০০০
একর জরম মৎস্য অরিদপ্তজরর রনকট িস্তান্তর করা িয়। পরবিীজি কৃরষ মন্ত্রিালজয়র স্মারক নিং-১/ফর-১০/৭৮/৯৪১/১(২), িাররখঃ ১৪০১-১৯৮২ রি. মূজল রসজলট জজলার িাইল িাওিস্থ মৎস্য অরিদপ্তরািীন জলাশজয়র রবরনমজয় রামপুর জমৌজায় আরও ২০০০ এক জরম
মৎস্য অরিদপ্তজরর রনকট িস্তান্তর করা িয়। উজেখ্য জে, সরকার ১৯৮৫ সাজল ৩ নজেম্বর িাররজখর ১১৩ নিং প্রজ্ঞাপজনর মাধ্যজম
প্রথজমাি ৫০০০ একর জরম স্থায়ীোজব মৎস্য ও প্রারিসম্পদ মন্ত্রিালজয়র অনুকূজল িস্তান্তর করা িয়। এজি রামপুর জমৌজায় রচিংরি
এজস্টজটর আয়িন ৭০২১.৭৬ একজর উন্নীি িয়।
রবগি ১৯৭৮ সাজল সনািন পিরিজি রচিংরি চাষ কাে জক্রম পররচালনার লজযে ৫০০০ একর জরম ১০০ এবিং ১৫০ একর আয়িজনর প্লজট
োগ কজর ৩৯ জন রচৎরি চারষর রনকট ইজারা জদওয়া িয়। পরবিীজি আন্তজজারিক উন্নয়ন সিংস্থা (আইরিএ)-র সিায়িাপুষ্টু ‘‘রচিংরি
চাষ প্রকল্প’’ শীষ জক উন্নয়ন প্রকজল্পর মাধ্যজম উন্নি পিরিজি রচিংরি চাষ কাে জক্রম সম্প্রসারজির লজযে উি ৫০০০ একর জরম ১০ (দশ)
একর আয়িন রবরশষ্ট ৪৬৮টি প্লট আগ্রিী রচিংরি চারষ ও উজযািাজদর মজধ্য এবিং এরশয়ান উন্নয়ন ব্যািংক (এরিরব)-র সিায়িায় ‘‘
মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকজল্পর’’ মাধ্যজম ২০০০ একর জরম ১১ (এগার) একর আয়িজনর প্লজট রবেি কজর ১১৯ জন রচিংরি চারষর রনকট
ইজারা প্রদান করা িয়। মৎস্য অরিদপ্তজরর উজযাজগ এশীয় উন্নয়ন ব্যািংক (এরিরব)-র সািায্যপুষ্ট মৎস্য উন্নয়ন প্রকজল্পর সিায়িায় ৪৮
একর আয়িন রবরশষ্ট রচিংরি প্রদশজনী খামাজরর মাধ্যজম রচিংরি চারষ এবিং উজযািাজদর প্রযুরি প্রদশজন ও প্ররশযি কাে জক্রজমর মাধ্যজম
কাররগরী সিায়িা প্রদান করা িয়।
উজেখ্য জে, অরিকািংশ রচিংরি প্লজটর ইজারা জময়াদ ২০১১ রিষ্টাব্দ িজি রবরেন্ন িাররজখ সমাপ্ত িজে। মৎস্য অরিদপ্তরািীন কক্সবাজার
জজলার চকররয়া উপজজলার রামপুর জমৌজাস্থ রচিংরি প্লজটর জেসব ইজারাগ্রিীিা চুরিপজত্রর শিজ জমািাজবক কাে জক্রম গ্রিি কজরজেন
িাজদর আজবদজনর জপ্ররযজি ইজারা জময়াদ নবায়ন করা িজব। এোিা িজব জে সকল ইজারাগ্রিীিাগি চুরিপজত্রর শিজ জমািাজবক
কাে জক্রম পররচালনা কজরনরন জসজযজত্র উন্নি পিরিজি পররজবশ বান্ধব রচিংরি চাষ কাে জক্রম অব্যািি রাখাসি দয জনশরি তিররর
লজযে জস কাে জক্রম অব্যািি রাখার লজযে রচিংরি প্লট নবায়ন ও ইজারা নীরিমালা প্রিয়ন করা িজলা।

২.রচিংরি প্লট নবায়ন ও ইজারা উজেশ্য:
2.1 আধুরনক পিরিজি রচিংরি চাষ সম্প্রসারজির মাধ্যজম রচিংরি উৎপাদন বৃরি কজর আরমজষর চারিদা পূরি, স্থানীয় রচিংরি চারষ ও
দররদ্র জনজগাষ্ঠীর কমজসিংস্থান আথ জ-সামারজক উন্নয়ন ও রপ্তারন বৃরি কজর তবজদরশক মুদ্রা অজজজনর মাধ্যজম জদশজক স্বরনেজর
করা।
2.2 পররজবশবান্ধব রচিংরি চাষ প্রযুরি সম্প্রসারজির মাধ্য ভূরমর সদ্ব্েবিার কজর মৎস্য সম্পজদর জটকসই উন্নয়ন এবিং জলজ
জীবববরচত্রে সিংরযি ও পররজবশ উন্নয়ন করা।
2.3 আন্তজজারিক বাজাজর রপ্তারনজোগ্য মাে ও রচিংরি মানসম্পরকজি অবশ্য পালনীয় রবরনজদশজ (Directives) অনুসরি কজর রচিংরি
উৎপাদন করা।

৩. নীরিমালার রবস্তৃরি ও প্লজটর আকার:
3.1 এ নীরিমালা কক্সবাজার জজলার চকররয়া উপজজলািীন রামপুর জমৌজাস্থ মৎস্য অরিদপ্তজরর আওিািীন ৭০২১.৭৬ একর
আয়িজনর রচিংরি এজস্টজট রবযমান রচিংরি প্লট নবায়ন ও ইজারা প্রদাজনর জযজত্র প্রজোজে িজব।
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3.2 রচিংরি চাষ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুোজব পররচালনার লজযে রবযমান ১০ ও ১১ একর প্লটসমূজির আকার অপররবরিজি থাকজব।
িজব সরকার প্রজয়াজনজবাজি রচিংরি প্লজটর আকার পররবিজন করজি পারজব।

৪. রচিংরি প্লট নবায়ন ও ইজারা প্রারপ্তর উপযুিিা:
৪.১ রচিংরি প্লট নবায়ন প্রারপ্তর জযজত্র রন্নলরলরখি ব্যরি/প্ররিষ্ঠান উপযুি বজল রবজবরচি িজবন।
রামপুর জমৌজাস্থ ১০ ও ১১ একর আয়িজনর রচিংরি প্লজটর ইজারাগ্রিীিা রেরন রনজজ উি প্লজট রচিংরি চাস কজরজেন, প্লট কখজনা
লারগয়াি বা বগাজ প্রদান কজরনরন, রনরদ জষ্ট সমজয় ইজারা মূল্য ও অবকাঠাজমা রনমজাি ব্যয় (প্রজোজে জযজত্র) পররজশাি কজরজেন
এমন রচিংরি চারষর আজবদজনর জপ্ররযজি প্লজটর ইজারা জময়াদ নবায়ন করা িজব।

৪.২ রচিংরি প্লট ইজারা নবায়ন/প্রারপ্তর অজোগ্যিা:
রচিংরি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রারপ্তর জযজত্র রন্নলরলরখি ব্যরি/প্ররিষ্ঠান অজোগ্য বজল রবজবরচি িজবন।
4.1.1 প্রকৃি রচিংরি চারষ; বা
4.1.2 মৎস্য রবজ্ঞাজন রিজপ্লামািারী, গ্রাজুজয়ট বা প্ররশরযি জবকার যুবক ও যুব-মরিলা; বা
4.1.3 রচিংরি চাজষ জরিি মুরিজোিা প্লট ইজারা প্রারপ্তর অগ্রারিকার পাজবন।

৫. রচিংরি প্লট ইজারা নবায়ন/প্রারপ্ত অজোগ্যিা :
রচিংরি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রারপ্তর জযজত্র রন্নলরলরখি ব্যরি/প্ররিষ্ঠান অজোগ্য বজল রবজবরচি িজবন :
জ
5.1 রচিংরি প্লট ইজারা রনজয় েথােথোজব রচিংরি চাষ না করা, রচিংরি প্ল বগা/লারগয়াি
জদয়া, ইজারা মুল্য পররজশাি না করা বা
ইজারা শিজ বরজখলাপ করার কারজি জে সকল ইজারাগ্রিীিার প্লজটর ইজারা ইজিাপূজব জ বারিল িজয়জে এমন জকান ব্যরি বা
প্ররিষ্ঠান এবিং রচিংরি প্লটসিংক্রান্ত জজৌজদারী মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত জকান ব্যরি এ নীরিমালার আওিায় রচিংরি প্লট
নবায়ন/ইজারা প্রারপ্তর জোগ্য রবজবরচি িজবন না।
5.2 ইজারা জন্য আজবদনকারী ইজিাপূজব জ মৎস্য অরিদপ্তর, বন অরিদপ্তর, ভূরম মন্ত্রিালয়, পারন উন্নয়ন জবাি জ রকিংবা অন্য জকান
সরকারী সিংস্থা িজি রচিংরি চাজষর প্ল ইজারা/বরাে জপজয় থাকজল িাঁর নতুন আজবদন রবজবচনাজোগ্য িজব না। নতুন
আদনকারীজক মৎস্য অরিদপ্তর অথবা সরকারর অন্য জকান সিংস্থা িজি রিরন জকান রচিংরি প্লট ইজারা/বরাে পানরন মজমজ
প্রথম জশ্রনীর ম্যারজজেট/জনাটারী পাবরলকুএর রনকট িজি িলফনামা গ্রিিপূব জক িা আজবদনপজত্রর সাজথ দারখল করজি
িজব।
5.3 রমথ্যা/ভূল িথ্য প্রদানকারী জেজকান ব্যরি বা প্ররিষ্ঠান রচিংরি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রারপ্তর অজোগ্য বজল রবজবরচি িজবন।

৬. রচিংরি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রদাজনর প্ররক্রয়া:
(ক) রচিংরি প্লজটর ইজারা সিংক্রান্ত রবজ্ঞরপ্ত বহুল প্রচাররি ২টি জািীয় বািংলা তদরনজক এবিং মৎস্য অরিদপ্তজরর ওজয়ব সাইজট
প্রকাশ করা িজব। মৎস্য অরিদপ্তজরর মিাপররচালজকর দপ্তর ঢাকা, জজলা মৎস্য কমজকিজার কাে জালয়, চট্রগ্রাম/কক্সবাজার,
আঞ্চরলক মৎস্য কমজকিজা, কক্সবাজার এবিং প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কক্সবাজারুএর কাে জালয় িজি অজফরজোগ্য ৫০০.০০
(পাঁচশি) টাকার রবরনমজয় আজবদনপত্র সিংগ্রি ও জমা জদয়া োজব।
(খ) আজবদনপজত্রর সাজথ প্রিেয়নপত্র ও প্রজয়াজনীয় কাগজপত্র দারখল করজি িজব। অসম্পূি জ ও ভুল সম্বরলি আজবদনপত্র
সরাসরর বারিল বজল গণ্য িজব।

৬.১ রচিংরি প্লট নবায়ন প্রদাজনর প্ররক্রয়া:
৬.১.১ ইজারাগ্রিীিা অথবা িাঁর আইনানুগ উত্তরসূরী (নরেরন) বা মজনানীি বা স্থলারেরষি ব্যরি রনরদ জষ্ট েকপজত্র (পরররশষ্ট ‘ক’)
মিাপররচালক, মৎস্য অরিদপ্তর বরাবর আজবদন করজল িার সঠিকিা োচাই পূব জক ইজারা জময়াদ নবায়ন করা িজব।
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৬.১.২ ইজারামূল্য পররজশািকারী রচিংরি প্লট নবায়ন প্রাথীর রনকট িজি চুরি সম্পাদজনর অনুজরাি জ্ঞাপনপত্র প্রারপ্তর ২১ (একুশ)
রদজনর মজধ্য উি প্রাথীর সাজথ মিাপররচালক, মৎস্য অরিদপ্তর রচিংরি প্লট নবায়ন চুরিনামা (পরররশষ্ট ‘খ’) সম্পাদন
করজবন।
৬.১.৩ প্লট নবায়নপ্রাথী ইজারামূল্য পররজশাি এবিং পরবিী ২১ (একুশ) রদজনর মজধ্য চুরিনামা নবায়ন সম্পাদজন ব্যথ জ িজল উি
প্রাথীর আজবদন বারিল বজল গণ্য িজব।

৬.২ রচিংরি প্লট ইজারা প্রদাজন প্ররক্রয়া (নতুন ইজারার জযজত্র):
৬.২.১ ব্যরি আজবদনকারী একটি মাত্র রচিংরি প্লজটর জন্য আজবদন করজি পারজবন। এক পররবার জথজক একজন সদস্য
রচিংরি প্লট পাওয়ার উপযুি বজল রবজবরচি িজবন।
৬.২.২ রন্নলবরি জি রচিংরি প্লট ইজারাপ্রাথী বাোই করমটি প্রাপ্ত আজবদনপত্র োচাই-বাোই কজর রস্থরকৃি উপযুিিার শিজাবলী
পূরিকারী আজবদনকারীগজির একটি িারলকা প্রিয়ন করজব।

রচিংরি প্ল ইজারাপ্রাথী বাোই করমটি:
উপ-পররচালক (রচিংরি), মৎস্য অরিদপ্তর, ঢাকা উপ-প্রিান (রচিংরি), মৎস্য অরিদপ্তর, ঢাকা জজলা মৎস্য কমজকিজা, কক্সবাজার সিকারী পররচালক (রলগ্যাল), মৎস্য অরিদপ্তর, ঢাক রসরনয়র উপজজলা মৎস্য কমজকিজা, চকররয়া প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মৎস্য চাষ প্রকল্প (এরিরব), কক্সবাজার আঞ্চরলক মৎস্য কমজকিজা, রচিংরি চাষ সম্প্রসারি, কক্সবাজার -

সোপরি
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য

করমটির কাে জপরররি:
ক) করমটি প্রাপ্ত আজবদনপত্র সরকারর নীরিমালা ও রস্থরকৃি শিজাবলী প্ররিপালনপূব জক পূরি করা িজয়জে কী-না োচাই-বাোই
করজব।
খ) োচাই-বাোইপূব জক জোগ্য আজবদনকারীজদর একটি িারলকা প্রিয়ন কজর ১৫ (পজনর) রদজনর মজধ্য ইজারাপ্রাথী রনব জাচন
করমটির রনকট উপস্থাপন করজব।
৬.২.৩ রন্নলবরি জি রচিংরি প্লট ইজারাপ্রাথী রনব জাচন করমটি িারলকাভুি আজবদনকারীগজির প্রমািপত্রারদ োচাইপূব জক রচিংরি প্লট
ইজারাপ্রাথীর চুিান্ত িারলকা প্রিয়ন করজব।

রচিংরি প্লট ইজারাপ্রাথী রনব জাচন করমটি:
যুগ্ম-সরচব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রারিসম্পদ মন্ত্রিালয় রপএসও (মৎস্য মান রনয়ন্ত্রি), মৎস্য অরিদপ্তর, ঢাকা উপ-পররচালক, মৎস্য অরিদপ্তর, চট্রগ্রাম রবোগ উপ-পররচালক (মৎস্য চাষ), মৎস্য অরিদপ্তর, ঢাকা উপ-পররচালক (রচিংরি), মৎস্য অরিদপ্তর, ঢাকা জজলা মৎস্য কমজকিজা (রচিংরি), মৎস্য অরিদপ্তর, ঢাকা জজলা প্রশাসন, কক্সবাজার-এর প্ররিরনরি আঞ্চরলক মৎস্য কমজকিজা, রচিংরি চাষ সম্প্রসারি, কক্সবাজার জচয়ারম্যান, উপজজলা পররষদ, চকররয়া, কক্সবাজার বািংলাজদশ জরাজজন ফুি এক্সজপাট জারস এজসারসজয়শন এর প্ররিনরি
(মাননীয় মন্ত্রী কর্তক
জ মজনানীি রচিংরি চারষ সরমরির প্ররিরনরি (মাননীয় মন্ত্রী কর্তক
জ মজনানীি -

সোপরি
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
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পররচালক (অেেন্তরীি) মৎস্য অরিদপ্তর, বািংলাজদশ, ঢাকা -

সদস্য-সরচব

করমটির কাে জপরররি:
ক) করমটি িারলকাভুি আজবদনকারীগজির দারখলকৃি প্রমািপত্রারদ নীরিমালার শিজাবলী পররপালজনর রেরত্তজি
পে জাজলাচনাপূব জক ১৫ (পজনর) রদজনর রচিংরি প্লট ইজারাপ্রাথীর অগ্রারিকাররেরত্তক চূিান্ত িারলকা প্রিয়ন ও সুপাররশ
সিকাজর মৎস্য ও প্রারিসম্পদ মন্ত্রিালজয় অনুজমাদজনর জন্য জপশ করজব।
খ) করমটি প্রজয়াজজন সময় বৃরির জন্য আজবদন করজি পারজব।
৬.২.৪ মৎস্য ও প্রারিসম্পদ মন্ত্রিালয় রচিংরি প্লট ইজারাপ্রাথীর িারলকা অনুজমাদন করজব। রচিংরি প্ল ইজারাপ্রাথীর
অনুজমারদি িারলকা বহুল প্রচাররি ২টি জািীয় তদরনক এবিং মৎস্য অরিদপ্তজরর ওজয়ব সাইজট প্রকাশ করা িজব।
৬.২.৫ রচিংরি প্লট ইজারাপ্রাথীর অনুজমারদি িারলকা প্রকাজশর ১৫ (পজনর) রদজনর মজধ্য রনব জারচি ইজারাপ্রাথীর চুরি
সম্পাদজনর পূজব জ প্রথম বেজরর ইজারা মূল্য জট্রজারর চালাজনর মাধ্যজম সরকারর জকাষাগাজর রনরদ জষ্ট থাজক জমা রদজয়
চুরি সম্পাদজনর জন্য মিাপররচালক, মৎস্য অরিদপ্তরজক অনুজরাি জ্ঞাপন করজি িজব।
৬.২.৬ ইজারামূল্য পররজশািকারী রচিংরি প্লট ইজারাপ্রাথীর রনকট িজি চুরি সম্পাদজনর অনুজরাি জ্ঞাপন পত্র প্রারপ্তর ২১
(একুশ) রদজনর মজধ্য উি ইজারাপ্রাথীর সাজথ মিাপররচালক, মৎস্য অরিদপ্তর রচিংরি ইজারা চুরিনামা সম্পাদন
করজবন।
৬.২.৭ রনব জারচি জকান ইজারাপ্রাথী অনুজমারদি িারলকা প্রকাজশ ১৫ (পজনর) রদজনর মজধ্য মূল্য পররজশাি এবিং পরবিী ২১
(একুশ) রদজনর মজধ্য চুরিনামা সম্পাদজন ব্যথ জ িজল উি প্রাথীর আজবদন বারিল বজল গণ্য িজব।

৭. ইজারা জময়াদ ও বারষ জক ইজারা মূল্য:
রচিংরি প্লট ইজারা বা নবায়জনর জযজত্র জময়াদকাল িজব ২০ (রবশ) বের। বািংলা সজনর তবশাখ িজি ৩০ তচত্র পে জন্ত ইজারা
বের গিনা করা িজব। চুরি সম্পাদজনর পর রচিংরি প্লট জে মাজসই িস্তান্তর সম্পন্ন জিাক না জকন ইজারাকাল ঐ বেজরর ১
তবশাক িজি গিনা করা িজব।
৭.২ চুরিপত্র জে মাজসই সম্পাদন করা জিাক না জকন ইজারাগ্রিীিাজক পুজরা ইজারা বেজরর মূল্য পররজশাি করজি িজব।
৭.৩. প্ররি বের ৩০ তচত্র িাররজখর মজধ্য পরবিী বেজরর ইজারা মূল্য পররজশাি করজি িজব। উি সময়সীমার মজধ্য ইজারামূল্য
পররজশাি করজি অপারগ িজল ইজারামূজল্যর উপর ৫% িাজর (রবলম্ব মাশুল) সুদ আদায় করজি িজব।
৭.৪ চুরিপত্র সম্পাদজনর প্রথম বের িজি পঞ্চম বের পে জন্ত বারষ জক ইজারা মূল্য িজব একর প্ররি ২০০০.০০ (দুই িাজার) টাকা।
পরবিী প্ররি ৫ (পাঁচ) বের পর পর ইজারা মূল্য ২% িাজর বৃরি পাজব।
৭.৫ প্লট ইজারাগ্রিীিাগি সরকার কর্তক
জ রনি জাররি িাজর অরেকর (প্রজোজে জযজত্র) প্রদাজন বাধ্য থাকজবন।
৭.১

৮. ইজারা চুরি সম্পাদন :
৮.১
৮.২
৮.৩

রচিংরি প্লট ইজারাপ্রারপ্তর জন্য রনব জারচি প্রাথীজক মৎস্য অরিদপ্তজরর সাজথ ৩০০.০০ (রিনশি) টাকার নন জুরিরশয়াল স্টোজম্প
একটি চুরিপত্র স্বাযর করজি িজব।
চুরিনামা স্বাযজরর পূজব জ ইজারাপ্রাথীজক রচিংরি প্লজটর জন্য রনি জাররি ১ম বেজরর ইজারামূল্য পররজশাজির প্রমািক রিজসজব
রনি জাররি পররমাি অথ জ সরকারর জকাষাগাজর জমা প্রদাজনর সিোরয়ি চালান চুরি সম্পাদজনর অনুজরাি জ্ঞাপন পজত্রর সাজথ
সিংযুি কজর রদজি িজব।
ইজারাদার চুরিপজত্রর জকান শিজ লিংঘন করজল ইজারাদািা ইজারাপ্রিীিাজক ৩০ রদজনর মজধ্য লিংরঘি শিজ পূরজির জন্য বা
কারি দশজাজনার জন্য জনাটিশ প্রদান করজি পারজবন। ঐ সমজয়র মজধ্য ইজারাগ্রিীিা লিংরঘি শিজ পূরজি বা প্রিিজোগ্য কারি
দশজাজি ব্যথ জ িজল ইজারাদািা চুরি বারিল করজি পারজবন এবিং জসজযজত্র িফরসলভুি জরমর উপর রনরমজি ঘর, বাঁি,
স্লুইচজগইট ইিোরদর জন্য ইজারাগ্রিীিা জকান যরি পূরি দাবী করজি পারজবন না।
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৯. রচিংরি প্লজটর অবকাঠাজমা উন্নয়ন :
রবগি ২৫ বের ইজারাকাজল রবরেন্ন সমজয় প্রাকৃরিক দুজে জাজগ এলাকার জবিী বাঁি, প্লজটর অেেন্তরীি পাি এবিং পারন সঞ্চালন জগইটসি
রবরেন্ন অবকাঠাজমা যরিগ্রস্ত িজয়জে। দুগমজ এলাকা ও রবদুেৎ না থাকায় ইি এলাকায় প্রায়শঃ আইনশিংখলা পরররস্থরির অবনরি ঘজট।
রবদুেজির অোজব শুকজনা জমৌসজম জসচ সুরবিা না থাকায় চারষরা রচিংরি চাজষর বদজল লবি চাজষ আগ্রিী িজেন। প্লজট সুষ্ঠুোজব রচিংরি
চাষ কাে জক্রম পররচালনা করার লজযে রন্নলবরি জি উন্নয়ন কাে জক্রম গ্রিি।
* মৎস্য অরিদপ্তজরর িত্ত্বাবিাজন জররপ কজর যরিগ্রস্ত প্লজটর সীমানা রচরিিকরি;
* যরিগ্রস্ত জবিী বাঁজির সিংস্কার ও রচিংরি প্লজটর অেেন্তরীি যরিগ্রস্ত পাজির উন্নয়ন করা;
* জবষ্টনী বাঁি ও পারন সঞ্চালজনর খাল সিংস্কার ও উন্নয়ন এবিং প্রজয়াজজন নতুনোজব খনন করা;
* যরিগ্রস্ত পারন সঞ্চালন জগইজটর সিংস্কার ও উন্নয়ন এবিং প্রজয়াজজন নতুন পারন সঞ্চালন জগইট রনমজাি করা;
* রচিংরি/মাে উৎপাদজন রবঘ্ন না ঘটিজয় শুল্ক জমৌসুজম িান/লবি/অন্যান্য সাথী ফসল চাষ করা;
* জচায়ার ফাঁরি জথজক ৪৮ একর রচিংরি প্রদশজনী খামার এলাকা পে জন্ত রাস্তাোট ও এজপ্রাচ জরাি তিরী করা;
* মােকাটা খালসি সকল অববি দখল উজেদ ও পুনখনন করা;
* জপাল্ডার এলাকার অববি খামার/স্থাপনা উজেদ কজর ম্যানজগ্রােসি অন্যান্য উপজোগী বনায়ন করা;
* মৎস্য অরিদপ্তরািীন ৪৮ একর রবরশষ্ট রচিংরি প্রদশজনী খামার ও প্ররশযি জকন্দ্র সিংস্কার ও উন্নয়ন করা;
* প্রজয়াজনীয় সিংখ্যক স্থায়ী পুরলশ ফাঁরি স্থাপন কজর আইন শিংখলা পরররস্থরির উন্নয়ন;
* ৬নিং সাব-জপাল্ডার ও ৫ নিং জপাল্ডাজরর মধ্যবিী স্থাজন অবরস্থি অব্যবহৃি জায়গায় সািারি জসবা; (Common Facilities)
েথা- সাইজলান জশল্টার, স্বাস্থে জকন্দ্র, রচিংরি অবিরিজকন্দ্র গজি জিালা

১০. রচিংরি চাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :
অেেন্তরীি বাজাজর মানসম্পন্ন রচিংরি সরবরাি এবিং আন্তজজারিক বাজাজর রপ্তারনজোগ্য মাে ও রচিংরির মানসম্পরকজি অবশ্য পালনীয়
রবরনজদ জশ পররপালজনর (Compliance) লজযে আদশজ স্বাস্থেরবরি ও খায রনরাপত্তা কাে জকর করার রনরমত্ত উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা
অনুশীলন (GAP)-এর মাধ্যজম রচিংরি উৎপাদন কাে জক্রম পররচালনা করজি িজব।

১০.১ সািারি ব্যবস্থাপনা:
১০.১.১ মৎস্য অরিদপ্তর কর্তক
জ জকান উন্নয়ন প্রকল্প বা রাজস্ব খাজির অথ জায়ন ৭০২১.৭৬ একর রচিংরি চাষ এলাকার
অবকাঠাজমা, েথা-প্রিান জবিী বাঁি, পারন সঞ্চালন জগইট এবিং প্রিান পারন সঞ্চালন খাল উন্নয়ন বা সিংস্কাজরর ব্যবস্থা
করা; অথবা
১০.১.২ প্রকৃি রচিংরি/মৎস্য চাষ বা ব্যবসার সাজথ জরিি ব্যরিবজগরজ সমন্বজয় পাবরলক-প্রাইজেট পাট জনারশীপ (রপরপরপ)-এর
মাধ্যজম অবকাঠাজমা উন্নয়ন করা; অথবা
১০.১.৩ দীঘ জ জময়াদী ইজারা প্রদান কজর ইজারাগ্রিীিার মাধ্যজম অবকাঠাজমা উন্নয়ন করা।

১০.২ চাষ প্রযুরি ব্যবস্থাপনা :
১০.২.১ স্থানীয় প্ররিজবশ ও পররজবজশর জন্য যরিকর জকান প্রযুরি ইজারাপ্রাপ্ত রচিংরি প্লজট ব্যবিার করা োজব না।
১০.২.২ ইজারাগ্রিীিা কর্তক
জ ব্যবিাে জ প্রযুরি উৎপাদন পররকল্পনা উজেখ করজি িজব।
১০.২.৩ রচিংরি প্লজটর মাটি ও পারনর গুিাগুজি যরিকর প্রোব সৃরষ্ট কজর এমন জকান ঔষি, রাসায়রনক দ্রব্য, খায বা সার
প্রজয়াগ করা োজব না।

১০.৩ পারন ব্যবস্থাপনা :
আধুরনক পিরিজি রচিংরি চাষ পররচালনার লজযে ইজারাগ্রিীিাজক রন্নলরূপ কাে জক্রম গ্রিি করজি িজব।
6

10.3.1

পারন সঞ্চায়ন ব্যবস্থা সুষ্ঠুোজব পররচালনার জন্য সঞ্চালন জগইজটর সুফলজোগী ইজারাগ্রিীিাজদর সমন্বজয় ৭ বা ৯
সদস্য রবরশষ্ট করমটি গঠন কজর মৎস্য অরিদপ্তর িজি উি করমটির অনুজমাদন গ্রিি করজি িজব।
10.3.2 পারন সঞ্চালজনর জন্য পারন প্রজবশ ও রনস্কাশন পথ আলাদা করজি িজব। পারন সঞ্চালন পজথ জকান প্রকার
প্ররিবন্ধক অথবা জাল পািা োজব না।
10.3.3 রচিংরি প্লজট পারনর গেীরিা ন্যেনিম ১ (এক) রমটার রাখার ব্যবস্থা করা-সি এক প্লজট ব্যবহৃি পারন োজি অন্য
প্লজট প্রজবশ করজি না পাজর জস ব্যবস্থা রনরিি করজি িজব।
10.3.4 রচিংরি প্লজটর অেেন্তরীি অবকাঠাজমা, েথা-খাল, জঘর/পুকুর ও বাঁি তিরর ও জমরামি এবিং পারন সঞ্চালন জগইট
পররচালন ও রযিাজবযি ব্যয় ইজারাগ্রিীিাজক রনব জাি করজি িজব।
10.3.5 ১০ ও ১১ রচিংরি এজস্টজটর উৎপাদন কাে জক্রম সুষ্ঠু োজব পররচালনার রনরমত্ত সকল ইজারাগ্রিীিার জন্য সাব জজনীন
ও সুসিংিি ব্যবস্থা রিজসজব জবষ্টনী বাঁি, স্লুইচজগইট এবিং খালসমূি ইজারাদািা কর্তক
জ জমরামি ও রনমজাি করা
িজব।

১০.৪ জরাগ-বালাই ব্যবস্থাপনা :
১০.৪.১
১০.৪.২
১০.৪.৩

ইজারাগ্রিীিা Certified Shrimp Seep মজুজদর ব্যবস্থা রনরিি করজব।
রচিংরি চাজষ সিংক্রমিমুি ও সুস্থ-সবল জপানা সরবরাি রনরিি করার জন্য অরিদপ্তজরর উজযাজগ Shirmp
Seed Certification ব্যবস্থা চালু করা িজব।
কক্সবাজার অঞ্চজল স্থারপি োইরাস শনািকরি এবিং অণুজীব পরীযাগার চাল করা িজব।

১০.৫ পররজবশ ও সািারি স্বাস্থে ব্যবস্থাপনা :
রচিংরি প্লজট সুষ্ঠু পররজবশ সিংরযজি ইজরাগ্রিীিাজক রন্নলরূপ ব্যবস্থা গ্রিি করজি িজব
10.5.1 রচিংরি প্লট ও িৎসিংরিষ্ট এলাকা দূষিমুি রাখজি িজব।
10.5.2 রচিংরি চাজষ পররজবশবান্ধব ও সমরন্বি চাষ প্রযুরি ব্যবিার, েথা- রচিংরি প্লজটর পাজি শাকসবরজ ও ফলমূল
উৎপাদজনর ব্যবস্থা গ্রিি করজি িজব।
10.5.3 রচিংরি প্লজট কাঁচা জশৌচাগার রনমজাি বা রাখা োজব না।
10.5.4 রচিংরি প্লজট গরু, োগল, মরিষ ও অন্যান্য প্রারির প্রজবশ বন্ধ করজি িজব।
10.5.5 িামাজক চাজষর ফজল োজি রচিংরি চাজষ রবঘ্ন সৃরষ্ট ন িয় জসজন্য ইজারাগ্রিীিা, স্থানীয় প্রশাসন, পররজবশ
অরিদপ্তর এবিং মৎস্য অরিদপ্তর জেৌথোজব প্রজয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিি করজব।

১০.৬ রনরাপত্তা ব্যবস্থাপনা :
১০.৬.১

রনরাত্তা জজারদার করার লজযে রচিংরি প্লট এলাকায় প্রজয়াজনীয় সিংখ্য
পুরলশ ফাঁরি স্থাপজনর ব্যবস্থা করা িজব।
10.6.1 ইজারাগ্রিীিাজদর আরথ জক সিায়িায় প্রজয়াজনীয় রনরাপত্তা িিরবল গঠন মাধ্যজম করমউরনটি পুরলরশিং-এর ব্যবস্থা
করা িজব।
রামপুর জমৌজায় রচিংরি প্লট এলাকার জবিী বাঁি, প্লজটর অেেন্তরীি পাি এবিং পারন সঞ্চালন জগইটসি রবরেন্ন অবকাঠাজমার
রনরাপত্তা ও আইন শঙ্খলা পরররস্থরির ব্যবস্থাপনায় সিায়িার লজযে রন্নলরূপ করমটি থাকজবঃ
সিংরিষ্ট রনব জাচন পররষদ সিংসদ সদস্য প্রিান উপজদষ্টা
জচয়ারম্যান, উপজজলা পররষদ, চকররয়া, কক্সবাজার উপজদষ্টা
উপজজলা রনব জািী কমজকিজা, চকররয়া, কক্সবাজার সোপরি
উপজজলা কৃরষ কমজকিজা, চকররয়া, কক্সবাজার সদস্য
সরকারী করমশনার (ভূরম), চকররয়া, কক্সবাজার সদস্য
উপজজলা প্রজকৌশলী, চকররয়া, কক্সবাজার সদস্য
োরপ্রাপ্ত কমজকিজা, চকররয়া থানা, কক্সবাজার সদস্য
উপজজলা আনসার ও রেরিরপ কমজকিজা, চকররয়া, কক্সবাজার সদস্য
সিংরিষ্ট ইউরপ জচয়ারম্যান, চকররয়া, কক্সবাজার সদস্য
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ইজারা গ্রিীিাজদর প্ররিরনরি (২জন) রসরনয়র উপজজলা মৎস্য কমজকিজা, চকররয়া, কক্সবাজার - সদস্য

সদস্য

করমটি কাে জপরররি:
ক) ইজারাকৃি প্লজট রচিংরি চাষ ব্যবস্থাপনায় আইন-শঙ্খলা পরররস্থরি বজায় রাখার লজযে প্রজয়াজনীয় রনজদ জশনা প্রদান।
খ) রচিংরি প্লজট সুষ্ঠু পারন ব্যবস্থাপনার লজযে স্লুইস জগইট ব্যবস্থাপনা করমটিজক সিায়িা প্রদান।

১১. রচিংরি চাজষ ঋি গ্রিি বা িিরবল গঠন:
১১.১ রচিংরি/মাে/লবি চাজষর রনরমত্ত জে জকান িফরসলী ব্যািংক বা আরথ জক প্ররিষ্ঠান িজি ঋি গ্রিি করা োজব।
১১.২ উন্নয়ন প্রকল্প বা রাজস্ব খাজির অথ জায়জন মৎস্য অরিদপ্তর কর্তক
জ ইজারাগ্রিীিা রচিংরি চারষজদর রনরদ জষ্ট সমজয়র জন্য ঋি
সুরবিা প্রদান করজি পারজব।
১১.৩ প্রদত্ত ঋজির আদায়কৃি অথ জ মৎস্য অরিদপ্তজরর আওিায় আবিজক িিরবল বজল গণ্য িজব এবিং িা মৎস্য অরিদপ্তর কর্তক
জ
ইজারাগ্রিীিাজদর মজধ্য ঋি রিজসজব পুনঃ প্রদান করা োজব।
১১.৪ ঋিগ্রিীিার রনকট জথজক পররচালন ব্যয় বাবদ প্রদত্ত ঋজির মূলিজনর ওপর ৫% সরল িাজর সারেজস চাজজ আদায় করা িজব।
আদায়কৃি সারেজস চাজজ ক্ষুদ্র ঋি নীরিমালা অনুোয়ী ব্যয় করা োজব।

১২. বারষ জক আয়-ব্যজয়র প্ররিজবদন :
উপাদন বের জশজষ ঐ বেজরর আয়-ব্যজয়র প্ররিজবদন রনি জাররি েজক প্রদান করজি িজব।

১৩. সুফলজোগী প্ররশযি :
১৩.১ উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন (GAP)-এর মাধ্যজম রচিংরি উৎপাদন জকৌশজলর ওপর মৎস্য অরিদপ্তর কর্তক
জ
প্রজয়াজনীয় প্ররশযজির ব্যবস্থা করা িজব।
১৩.২ চকররয়া রামপুরস্থ ৪৮ একর রচিংরি প্রদশজনী খামার সিংস্কার, উন্নয়ন ও প্রজয়াজনীয় রনমজাি কাজ কজর িা প্ররশযজির
উপজোগী কজর গজি জিালা িজব। উি খামাজদরর মাধ্যজম রচিংরি চারষজদর বাস্তবিমী প্ররশযি প্রদান করা িজব।
১৩.৩ সরকাজরর রবরেন্ন উন্নয়ন প্রকজল্পর মাধ্যজম সুফলজোগী রচিংরি চারষজদর প্ররশযজির ব্যবস্থা করা িজব।
১৩.৪ সুফলজোগীজদর প্ররশযজির জন্য মৎস্য ও রচিংরি চাষ সিংরিষ্ট জবসরকারী সিংস্থা অন্তভুজি করা জেজি পাজর।
১৩.৫ সুফলজোগীজদর রচিংরি প্লট প্রদশজনী খামার রিজসজব প্রদশজনর লজযে উন্নি প্রযুরি ব্যবিাজর উদ্ব্ুি করা িজব।

১৪. পররবীযি ও মূল্যায়ন :
১৪.১ ইজারাকৃি প্লজট রচিংরি চাজষর অগ্রগরি রনয়রমি পররবীযি ও বারষ জক মূল্যায়জনর ব্যবস্থা করা িজব।
১৪.২ পররবীযি ও মূল্যায়নকাল জকান সমস্যা রচরিি িজল িা রনরসজনর ব্যবস্থা করা িজব।
১৪.৩ সম্পারদি সকল কাজজর বেররেরত্তক প্ররিজবদন প্রিয়ন কজর মৎস্য অরিদপ্তজরর রনকট জপ্ররি করা িজব।
রন্নলবরি জি করমটি উরেরখি কাে জক্রম পররবীযি, মূল্যায়ন ও সমন্বয় করজব :

রচিংরি চাষ পররবীযি ও মূল্যায়ন করমটি :
জজলা মৎস্য কমজকিজা, কক্সবাজার পররজবশ অরিদপ্তজরর প্ররিরনরি বািংলাজদশ মৎস্য গজবষিা ইনরস্টটিউজটর প্ররিরনরি উপজজলা রনব জািী কমজকিজা, চকররয়া, কক্সবাজার রসরনয়র উপজজলা মৎস্য কমজকিজা, চকররয়া, কক্সবাজার - সদস্য
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মৎস্য চাষ প্রকল্প (এরিরব), কক্সবাজার - সদস্য
ইজারা গ্রিীিাজদর প্ররিরনরি (২জন) -

সোপরি
সদস্য
সদস্য
সদস্য
সদস্য
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আঞ্চরলক মৎস্য কমজকিজা, রচিংরি চাষ সম্প্রসারি, কক্সবাজার -

সদস্য

১৫. পররবিজনশীলিা:
সরকার সময় সময় প্রজয়াজন অনুসাজর এ নীরিমালা বা এর অিংশরবজশজষ পররবিজন, পররবি জন, পররমাজজন এবিং সিংজোজন বা
রবজয়াজন করজি পারজব।

১৬. ররিিকরি ও কাে জকাররিা :
এ নীরিমালা জারীর িাররখ িজি কাে জকর িজব এবিং উি িাররখ িজি ইজিাপূজব জ প্রচরলি এিদসম্পরকজি মৎস্য অরিদপ্তরািীন রচিংরি
প্লট ইজারা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীরিমালা, ২০১১ এিদ্ব্ারা ররিি করা িজলা। এ নীরিমালা জারীর িাররখ িজি মৎস্য অরিদপ্তজরর
আওিািীন কক্সবাজার জজলার চকররয়া উপজজলািীন রামপুর জমৌচাস্থ রচিংরি প্লজটর ইজারা/নবায়ন সিংক্রান্ত সব কাে জক্রম এ নীরিমালার
অিীজন সম্পারদি িজব।
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রচিংরি প্লট নবায়ন/বরাে এর আজবদন ফরম
বরাবর
মিাপররচালক
মৎস্য অরিদপ্তর, বািংলাজদশ
মৎস্য েবন, ঢাকা।

পরররশষ্ট ‘ক’
সিোরয়ি েরব

রবষয়ঃ কক্সবাজার জজলা চকররয়া উপজজলা রামপুর জমৌজাস্থ মৎস্য অরিদপ্তরািীন ১০/১১ একর রবরশষ্ট রচিংরি প্লট
নবায়ন/ইজারা প্রারপ্তর আজবদন।
আরম মৎস্য অরিদপ্তর িজি প্রদত্ত শিজানুসাজর কক্সবাজার জজলার চকররয়া উপজজলার রামপুর জমৌজাস্থ রচিংরি প্লট নবায়ন/ইজারা জন্য
রন্নলরলরখি িথ্য, কাগজপত্র, দরললারদসি আজবদনপত্র জমা প্রদান করলাম।
১।

ব্যরি/প্ররিষ্ঠাজনর নাম

৩।
৫।
(ক)
(গ)
৬।
(ক)
(গ)
৭।

:

২।

জািীয় পররচয় পজত্রর :
নম্বর
৪। মািার নাম
:
:
(খ) িাকঘর/জকাি
:
(ঘ) জজলা
:

রপিা/স্বামীর নাম
:
স্থায়ী ঠিকানা
:
গ্রাম/মিলা/শির
:
থানা/উপজজলা
:
জোগাজোজগর ঠিকানা
:
গ্রাম/মিলা/শির
:
(খ) িাকঘর/জকাি
:
থানা/উপজজলা
:
(ঘ) জজলা
:
জটরলজফান/জমাবাইল ই/ ই- :
জমইল
৮।
জািীয়িা
:
৯।
জপশা
:
১০। নবায়জনর জযজত্র :
প্লট নিং .................... আকার ................... একর
১১। ইজারার জযজত্র :
প্লট নিং .................... আকার ................... একর
১২। সিংজোরজি কাগজপত্র ও দরললারদ
(ক) নবায়জনর জযজত্র িালনাগার ইজারা মূল্য পররজশাজির প্রিেয়ন পত্র
(খ) নবায়জনর জন্য ১০/১১ একর রবরশষ্ট রচিংরি প্লজটর চুরিপজত্রর সিোরয়ি করপ।
(গ)
ইজারার জন্য আজবদনকারীর পররবাজরর জকান সদস্য/প্ররিষ্ঠাজনর নাজম মৎস্য অরিদপ্তর অথবা সরকারর অন্য জকান সিংস্থা িজি রচিংরি
চাজষর ইজারা/বরাে পানরন মজমজ প্রথম জশ্রিীর ম্যারজজেট/জনাটারী পাবরলক এর রনকট িজি গৃিীি িলফনামা।
(ঘ)
প্রথম জশ্রিীর সরকারর কমজকিজা কর্তজক পাসজপাট জ সাইজজর ২ (দুই) করপ সিোরয়ি েরব।
(ঙ) মৎস্য রবজ্ঞাজন রশযাগি জোগ্যিা/রবজশষ প্ররশযি সনদপজত্রর সিোরয়ি করপ (প্রজোজে জযজত্র।
(চ)
ইজিাপূজব জ প্লজটর ইজারাগ্রিীিা ইজারার জকান শিজ বরজখলাজপর কারজি প্লজটর ইজারা বারিল িয়রন (োিার জন্য প্রজোজে) মজমজ সিংরশষ্ট
প্ররিষ্ঠাজনর দারয়ত্বপ্রাপ্ত কমজকিজার প্রিেয়নপত্র।
(ে)
ইউরনয়ন পররষজদর জচয়ারম্যান/ওয়াি জ কাউরিলর / প্রথম সরকারর কমজকিজার রনকট িজি গৃিীি জািীয়িা ও চারররত্রক সনদপত্র।
(জ) মুরিজোিা সনদপজত্রর সিোরয়ি করপ (প্রজোজে জযজত্র)।
(ঝ) প্ররিষ্ঠাজনর রনবরন্ধিকরজির সিোরয়ি সনদপত্র (প্রজোজে জযজত্র)।
(ঞ) ইজারা প্রারপ্তর আজবদনপত্র ক্রজয়র মূল সনদপত্র (প্রজোজে জযজত্র)।
(ট)
প্ররি পৃষ্ঠায় পুি জ নামসি স্বাযররি রসরিউল (ইজারা নীরিমালা ও চুরিপজত্রর নমুনা)।
আরম স্বজ্ঞাজন শপথ কজর জোষিা কররে জে, দরখাজস্ত বরি জি সকল িথ্য সঠিক। জকান ভুল িথ্য পররজবরশি িজয়জে বজল প্রমারিি িজল আমার
নাজম বরাে/নবায়ন (েরদ প্রদান করা িয়) বারিলসি আমার রবরুজি আইন জমািাজবক ব্যবস্থা গ্রিি করা োজব। আরম আরও জঘাষিা কররে জে,
সরকার আমার নাজম প্লট নবায়ন/বরাে করজল রচিংরি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীরিমালা ২০১৩ এবিং চুরিনামায়
উরেরখি সকল শিজাবলী/জমজন চলজি বাধ্য থাকব।

ক্ররমন নিং
দরখাস্ত গ্রিিকারীর স্বাযর ও িাররখ

দরখাস্তকারীর পূি জ নামসি স্বাযর এবিং সীল (প্ররিষ্ঠাজনর জযজত্র)
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১০ ও ১১ একর রচিংরি প্লজটর ইজারা চুরি

পরররশষ্ট ‘খ’
েরব

এই চুরিপত্র অয............................ রিস্টাজব্দর .................. িাররখ/ ................ বঙ্গাজব্দ......... িাররখ িফরসজল বরি জি ১০
ও ১১ একর রচিংরি প্লজট জবসরকারর পে জাজয় রচিংরি/মৎস্য চাজষর উজেশ্য গিপ্রজািন্ত্রী বািংলাজদশ সরকাজরর পজয মৎস্য অরিদপ্তজরর
মিাপররচালক (রেরন অিঃপর ইজারাদািা বরলয়া অরেরিি িইজবন):
প্রথম পয
ঃঃ
মিাপররচালক, মৎস্য অরিদপ্তর, বািংলাজদশ
এবিং
রদ্ব্িীয় পয

ঃঃ

জনাব/জবগম

ঃঃ

রপিা/স্বামী

ঃঃ

মািা

ঃঃ

জািীয় পররচয় পত্র নিং

ঃঃ

স্থায়ী ঠিকানা

ঃঃ

গ্রাম/মিল

ঃঃ

িাকঘর/জকাি

ঃঃ

থানা/উপজজলা

ঃঃ

জজলা

ঃঃ

বিজমান ঠিকানা

ঃঃ

গ্রাম/মিল

ঃঃ

িাকঘর/জকাি

ঃঃ

থানা/উপজজলা

ঃঃ

জজলা

ঃঃ

জটরলজফান নিং জমাবাইল/ইজমইল

ঃঃ

ইজারাগ্রিীিা

(রেরন অিঃপর ইজারাগ্রিীিা বরলয়া অরেরিি িইজবন) এর মজধ্য সম্পারদি িইল।
জেজিতু, ইজারাদািা কক্সবাজার জজলার অন্তগিজ চকররয়া উপজজলার রামপুর জমৌজাস্থ রচিংরি/মৎস্য চাজষর জন্য রনি জাররি (৭০২১.৭৬
একর) জরমর আইনানুগ মারলক ও প্রকৃি দখলদার (জে জরমর পূি জ বি জনা এই চুরিপজত্রর জশজষ সিংজোরজি িফরসজল জদওয়া আজে এবিং
োিা অিঃপর িফরসলভুি জরম বরলয়া অরেরিি): এবিং

11

জেজিতু, ইজারাগ্রিীিা আজবদনক্রজম ইজারাদািাজক িফরসলভুি জরম পররজবশবান্ধব ও উন্নি পিরিজি রচিংরি/মৎস্য চাজষর উজেজশ্য
এবিং একই উজেজশ্য সিংরিষ্ট অন্যান্য কাজজর জন্য ইজারা প্রদাজনর অনুজরাি কররয়াজেন; এবিং
জেজিতু, ইজারাদািা ইজারাগ্রিীিাজক প্রারথ জক িফরসলভুি জরম রবরেন্ন আনুষ্ঠারনকিা সম্পন্ন কররয়া জরম নবায়ন/ইজারা প্রদাজন সম্মি
িইয়াজেন,
জসজিতু প্রথম পয ও রদ্ব্িীয় পয এর মজধ্য রন্নলবরি জি শিজাবলীর অিীজন এই চুরিপত্র সম্পারদি ও স্বাযররি িইল :

শিজাবলী
০১। (১)

িফরসলভুি জরম ইজারাবাদা ইজারাগ্রিীিাজক .................. বঙ্গাজব্দ িাররখ ......................... বঙ্গাব্দ িাররখ
পে জন্ত ২০ (রবশ) বৎসজরর জন্য সরকার রনি জাররি ইজারামূল্য প্রদান সাজপজয ইজারা প্রদান কররজলন। বািংলা সজনর ০১
তবশাখ িইজি ৩০ তচত্র িাররখ পে জন্ত সময়কালজক ইজারা বের গণ্য করা িইজব। চুরি সম্পাদজনর পর রচিংরি প্লট জে
মাজসই িস্তান্তর করা িউক না জকন ইজারাকাল ঐ বেজরর ০১ তবশাখ িইজি গিনা করা িইজব।

(2)

চুরি পত্র জে মাজসই স্বাযর/সম্পাদন করা িউক না জকন ইজারাগ্রিীিাজক পূি জ বেজরর ইজারামুল্য পররজশাি করজি
িইজব।

(3)

প্ররি বের ৩০ তচত্র িাররজখর পরবিী বেজরর ইজারামূল্য পররজশাি কররজি িইজব। উি সময়সীমার মজধ্য ইজারামূল্য
পররজশাি কররজি অপরাগি িইজল ইজারামূজল্যর উপর ৫% িাজর (রবলম্ব মাশুল) সুদ আদায় করা িইজব।

(4)

ইজারাগ্রিীিা রচিংরি চাজষর জরম নবায়ন িাররজখর পূব জ িইজি জোগ দখল কররজল চুরিনামা সম্পাদজনর িাররজখর
পূব জরদন পে জন্ত একর প্ররি সরকার রনি জাররি িাজর ইজারামূল্য ও উিার বজকয়া সুদ (েরদ থাজক) ইজারাগ্রিীিা পররজশাি
কররজি বাধ্য থারকজবন।

(5)

চুরিপত্র সম্পাদজনর প্রথম বের িইজি পঞ্চম বের পে জন্ত বারষ জক ইজারামূল্য একর প্ররি ২০০০.০০ (দুই িাজার) টাকা।
পরবিী প্ররি ৫ (পাঁচ) বের পর পর ইজারামূল্য ২% িাজর বৃরি পাইজব।

(6)

মৎস্য অরিদপ্তজরর অনুমরি সাজপজয ইজারাগ্রিীিা রনজ দারয়ত্ব উৎপাদন কাজজর স্বাজথ জ প্লজটর প্রজয়াজনীয়
উন্নয়ন/অবকাঠাজমা রনমজাি/তিরর কররজি পাররজবন।

(7)

নতুন বরাজের জযজত্র জকান জেৌরিক কারজি চুরিপত্র সম্পাদন/স্বাযর কররজি রবলম্ব িইজলও (জে বেরই চুরিপত্র
সম্পাদন/স্বাযর করা িউক না জকন) সরকাজরর রাজস্ব আদাজয়র স্বাজথ জ (অত্র চুরিপজত্র উরেরখি জময়াজদর গিনাকাল)
পূব জবিী সমজয়র সমুদয় ইজারামূল্য ইজারাগ্রিীিাজক পররজশাি কররজি িইজব।
সরকার কর্তক
জ রনি জাররি িাজর ইজারাগ্রিীিা অরেকর (প্রজোজে জযজত্র) প্রদাজন বাধ্য থারকজবন।

(8)

০২। বািংলা সন উজেখপূব জক চালাজনার মাধ্যজম জসানালী ব্যািংক, কক্সবাজার শাখায় জকাি নিং -১/৪৬৩১/০০০০/১২৫১ খাজি
ইজারামূল্য জমা রদজি িইজব। অন্য জকান ব্যািংজক বা শাখায় জমা রদজল উি চালান গ্রিিজোগ্য িইজব না।
০৩। (১) চুরি সম্পাজদনর সময় ইজারাগ্রিীিা িাঁিার উত্তরারিকারীর মধ্য িইজি একজনজক ‘‘নরমরন’’ কররজি পাররজবন বা
রবজশষ আম জমািারনামা (পাওয়ার অব এটনী) বজল যমিা রদজি পাররজবন, ইজারাগ্রিীিা রচিংরি প্লট/খামার
পররচালনায় শারীররকোজব অযম িইজল বা িাঁিার মৃতুে িইজল, চুরি জময়াজদর অবরশষ্ট সময় রিরন (নরমরন)
ইজারাগ্রিীিার পজয প্লট/খামার পররচালনা কররজি পাররজবন। এই জযজত্র প্লট/খামার পররচালনা ও রযিাজবযজি
(নরমরনজক) প্রথম পয িইজি অনুজমাদন রনজি িইজব।
(2) ইজারাগ্রিীিার ওপর বরিজি এই চুরির সকল দায়-দারয়ত্ব িাঁিার উত্তরািীকারী রকিংবা মজনানীি ‘নরমরন’ এর ওপর
বিজাইজব।
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০৪। (১)

ইজারাগ্রিীিা িফরসলভুি জরম রচিংরি/মৎস্য চাস এবিং শুল্ক জমৌসুজব িান/লবি/অন্যান্য সাথীফলসি িৎসিংরিষ্ট
আনুষরঙ্গক অন্যান্য কাজজর জন্য ব্যবিার কররজি পাররজবন।

(2)

ইজারাগ্রিীিা কর্তক
জ উৎপাদন বের জশজষ ঐ বেজরর আ-ব্যজয়র প্ররিজবদন রনরদ জষ্ট েজক ইজারাদািার বরাবজর দারখল
কররজি িইজব।

(3)

জে জকান সমজয় ইজারাদািা কর্তক
জ মজনানীি প্ররিরনরি রচিংরি প্লট পররদশজন কররজি পাররজবন এবিং পররদশজনকাজল
প্ররিরনরির রনকট ইজারাগ্রিীিা উৎপাদন সিংক্রান্ত িথ্যারদ সরবরাি কররজি বাধ্য থারকজবন।

(4)

রচিংরি চাজষ এমন জকান যরিকর এরন্ডবাজয়াটিক ঔষি বা খায ব্যবিার করা োইজব না োিা রচিংরি/রচিংরিসি
উৎপারদি পণ্য মাজনর যরি কররজি পাজর।

(5)

রচিংরি চাজষর জরমর উপর জকান কাঁচা জশৌচাগার রনমজাি করা োইজব না।

(১)

অত্র চুরিপত্র বজল ইজারাপ্রাপ্ত (িফরসলভুি জরম) রচিংরি/মাে/িান/লবি চাজষ জেজকান িফরসলী ব্যািংক বা আরথ জক
প্ররিষ্ঠান িইজি গৃিীি ঋজির সিায়ক জামানি রিসাজব গণ্য করা োইজব।

(2)

জ
ইজারা প্রাপ্ত জরম জকান অবস্থাজিই অন্য কািাজরা রনকট বগা/সাব
লীজ/বান্ধব রাখা োইজব না।

(১)

ইজারাগ্রিীিা এই মজমজ অঙ্গীকার কররজিজেন জে, রিরন িফরসলভুি জরম ব্যবিার ও দখজল রাখার সমজয় এমন জকান
কাজ কররজবন না োিাজি জরমর প্রকৃি/অকাঠাজমাগি জকান প্রকার যরি িয় বা মূল্য হ্রাস িয় বা জরমর জকান অবযয়
িয় অথবা অন্য জেজকান োজবই ইজারাদািার স্বত্ত্ব অরিকার বা স্বাজথ জ জকান িারন িয়।

(3)

ইজারাগ্রিীিা অথবা িাঁিার রনযুি কমজচারী বা প্ররিরনরি দ্ব্ারা িফরসলভুি জরমর পাজশর ইজারাদািার জরমজি
অবরস্থি জকান পুকুর, বাঁি, ঘর, খাল, পারন সঞ্চালন জগইট, রচিংরি প্লট অথবা অন্য জকান অবকাঠাজমার জকান প্রকার
যরি সারিি িইজল ইজারাগ্রিীিা অনরিরবলজম্ব রনজ খরজচ িািা জমরামি বা পুনঃরনমজাি কররয়া রদজি বাধ্য
থারকজবন।

(১)

ইজারাগ্রিীিা িফরসলভুি জরমর জবষ্টনী বাঁজির বারিজর প্রাকৃরিক রনয়জম সৃষ্ট গােপালা ও অরণ্য ধ্বিংস কররজবন না।
জ
জকান পযই জবষ্টনী বাঁজির বারিজর সিংলগ্ন জকান জরম কািাজরা রনকট বগা/সাবলীজ
প্রদান কররজবন না। উেয় পযই
পরস্পর সিজোরগিায় এই সকল জায়গায় প্রাকৃরিক োরসাম্য রযা করার সিায়িাকারী গােপালা জরাপজনর ব্যবস্থা
কররজবন এবিং জরমর জবষ্টনীর মজধ্য গরু/মরিষ/োগল/জেিা ইিোরদ পালন বা চিাজনা বা প্রজবশ করাজনা োইজব না।

(2)

ইজারাগ্রিীিা রবশ্বস্তিার সরিি ১৯২৭ রি. সাজলর বন আইন (Act. xvi of 1927) এবিং রবযমান সকল
মৎস্য/রচিংরি আইন এর িারাসমূি এবিং উিার অিীজন প্রদত্ত রনয়মাবলী মারনয়া চরলজবন। অরিকন্তু রিরন এই জপ্ররযজি
ইজারাদািা কর্তক
জ বা িাঁিার অিীনস্থ যমিাপ্রাপ্ত কমজকিজা কর্তক
জ জারীকৃি রনব জািী হুকুমসমূি পালন কররজবন এবিং
প্রচরলি আইজনর আওিায় অপরািসমূি প্ররিজরাি কররজবন বা িাঁিার জগাচরীভুি িওয়া মাত্র কর্তপজ জযর নজজর
আনয়ন কররজবন।

০৮। (১)

ইজারাগ্রিীিা ইজারাদািার মজনানীি প্ররিরনরিজক িফরসলভুি জরমর উপর রনরমজি ঘর অন্যান্য অবকাঠাজমা ও
কমজকান্ড পররদশজজনর অনুমরি প্রদান কররজি এবিং িফরসলভুি জরমর ব্যাপাজর সকল প্রকার বা জে জকান প্রকার িথ্য
প্রদান কররজি বাধ্য থারকজবন।

৫।

৬।

৭।
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(2)
৯।

ইজারাগ্রিীিা িফরসলভুি জরমর ব্যাপাজর ইজারাদািা কর্তক
জ সমজয় সমজয় প্রদত্ত সকল রনজদ জশ, আজদশঁ বা উপজদশ
মারনয়া চরলজি বাধ্য থারকজবন।

মৎস্য অরিদপ্তর বা সরকার বা অন্য জকান কর্তপ
জ য কর্তক
জ িফরসলভুি জরমর ওপর ইজারাকালীন সমজয় জদজশ প্রচরলি আইন
অনুোয়ী আজরারপি জকানরূপ করা বা উন্নয়ন সারচাজজ বা জরইট িাে জ কররজল ইজারাগ্রিীিা িািা বিন কররজি বাধ্য থারকজবন।

১০। েরবষ্যি জকান সময় েরদ এই মজমজ প্রমাি পাওয়া োয় জে, ইজারাগ্রিীিা িাঁিার আজবদনপজত্র ভুল িথ্য পররজবশন কররয়ারেজলন
অথবা জকান প্রজয়াজনীয় িথ্য ইেকৃিোজব জগাপন কররয়ারেজলন, িজব ইজারাদািা এই চুরিপত্র বারিল কররজি পাররজবন এবিং
জসই জযজত্র জকান প্রকার যরিপূরি জদওয়া িইজব না। এই জযজত্র কর্তপজ জযর আজদশ চুিান্ত বরলয়া গণ্য িইজব।
১১। ইজারাদািার চুরিপজত্রর জকান শিজ লিংঘন কররজল বা শিজ পূরজি ব্যথ জ িইজল ইজারাগ্রিীিাজক ৩০ রদজনর মজধ্য লিংরঘি শিজ
পূরজির জন্য বা কারি দশজাজনার জন্য জনাটিশ প্রদান কররজি পাররজবন। ঐ সমজয়র মজধ্য ইজারাগ্রিীিা লিংরঘি শিজ পূরজি বা
গ্রিিজোগ্য কারি দাশজাজি ব্যথ জ িইজল ইজারাদািা চুরি বারিল কররজি পাররজবন এবিং জস জযজত্র িফরসলভুি জরমর উপর
রনরমজি ঘর, বাঁি, স্লুইচজগইট ইিোরদর জন্য জন্য ইজারাগ্রিীিা জকান যরি পূরি দাবী কররজি পাররজবন না।
১২।

(১)
(২)

১৩।

(১)
(২)

েরদ কখনও জনস্বাজথ জ খাল খনন অথবা বাঁি ইিোরদ রনমজাজনর জন্য ইজারাদািা কর্তক
জ ইজারাগ্রিীিা িফরসলভুি
জরমর জকান অিংশ প্রজয়াজন িয় িজব রিরন িািা রদজি বাধ্য থারকজবন। জকান অবকাঠাজমা রনমজাজির ফজল চুরি পজত্রর
উরলস্নরখি জরমর পররমাজির কম বা জবশী িইজল জসই অনুসাজর ইজারা মূল্য পূনঃরনি জারি করা োইজব।
জবষ্টিী বাঁি, স্লুইচজগইট, অেেন্তরীি খাল বা অন্য জকান অবকাঠাজমা রনমজাি কাজল বা জমরামজির কাজল েরদ জকান
বৎসর রচিংরি/মাে চাষ সম্পূি জ বা আিংরশকোজব স্থরগি থাজক িজব জস জযজত্র ইজারা মূল্য িারািাররোজব জরয়াদ এর
ব্যবস্থা ইজারদা ব্যবস্থা ইজারদািা সজরজরমজনর িদমত্মপূব জক গ্রিি কররজবন।
ইজারাগ্রিীিা জজারপূব জক িফরসলভুি পাশ্বজবিী একই প্রকার জরমর সরিি সিংযুি কররয়া বা একত্র কররয়া
রচিংরি/মৎস চাষ বা সাথী ফসল রিসাজব লবি উৎপাদজনর জকান কাে জক্রম গ্রিি কররজি পাররজবন না।
উন্নি ও আধুরনক প্রযুরি প্রজয়াজগর মাধ্যজম রচিংরি চাষ ও িৎসিংরশস্নষ্ট অন্যান্য কাে জক্রম গ্রিজির জন্য দুই বা
িজিারিক ইজারাগ্রিীিার িফরসলভুি জরম একজত্র চাষ করার প্রজয়াজন অনুভূি িইজল, সিংরশস্নষ্ট সকজলর সব জম্মি
প্রসত্মাজব ইজারাদার পূব জ অনুজমাদন গ্রিি সাজপজয ব্যবিার কররজি পাররজব।

১৪। এই চুরিপত্র দ্ব্ারা প্রাপ্ত যমিা বা অরিকার এবিং প্রচরলি সরকারর রবরি এর প্রদত্ত যমিা ব্যরিি িফরসলভুি জরম বা উিার
অিংশ রবজশজষর ওপর ইজারাগ্রিীিার অন্য জকানরূপ দাবী গ্রািে িইজব না।
১৫। (১) ইজারাগ্রিীিা অথবা িাঁর আইনানুগ উত্তরসূরী (নরমরন) বা মজনানীি স্থলারেরষি ব্যরি মিাপররচালক, সৎস্য অরিদপ্তর
বরাবর আজবদন কররজল িািার সঠিকিা োচাই পূব জক ইজারা জময়াদ নবায়ন করা িইজব।
(২) জময়াদ উত্তীি জকাজল এই চুরি নবায়ন করা না িইজল িািা বারিল বরলয়া গণ্য িইজব এবিং িফরসলভূি জরম ইজারাদািার
পজয খাস িইয়া োইজব। এই জযজত্র িফরসলভুি জরমজি ইজারাগ্রিীিা কর্তক
জ রনরমজি ঘর, বাঁি, পারন সঞ্চালন জগইট বা
অন্যান্য অবকাঠাজমা ইিোরদ অন্য জকান প্রকার চুরি উেয় জপজযর মজধ্য না থারকজল ইজারদািার সম্পরত্ত বরলয়া গণ্য
িইজব। িজব জদজশর প্রচরলি সািারি আইন এই জযজত্র প্রজোজে িইজব।
১৬। (১) ইজারাদািা ও ইজারাগ্রিীিার মজধ্য সম্পরদি এই চুরিপজত্রর জকান শিজ বা শিজািংজশর অথ জ বা ব্যাখ্যা সম্পজকজ মিাবনকজ বা
রবজরাি বা অন্য জকা প্রকার মিপথ জকে জদখা রদজল অথবা চরিজি উরলস্নরখি জস্পরসরফজকশন, রিজাইন, নক্স, মূল্য রবচার,
আজদশ ,রনজদ জশ, কাজজর মান, ব্যবহৃি সামরগ্রর মান অথবা অন্য জকান প্রকার রবজরাি বা ভুল বুঝাবুরঝ জদখা রদজল িািা
রনস্পরত্তর জন্য মিাপররচালক, সৎস্য অরিদপ্তর , ঢাকা বরাবজর আজবদন কররজি িইজব।
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মিাপররচালক কর্তক
জ প্রদত্ত রসিাজমত্ম জকানরূপ মিাবনকে জদখা রদজল িা সরচব, সৎস্য ও প্রারিসম্পদ মন্ত্রানালজয়র রনকট
পুন:রবজবচনার জন্য আজবদন কররজি পাররজবন। সিংরশষ্ট রবষজয় সরচব, সৎস্য ও প্রারিসম্পদ মন্ত্রিালয় রসিামত্মই চূিান্ত
বরলয়া রবজবরচি িইজব এবিং উেয় পযই িািা মারনয় লইজি বাধ্য থারকজবন।

১৭। এই চুরিপত্র স্বাযজরর িাররখ িইজি কাে জকর রবজবরচি িইজব। িজব, নতুন ইজারা প্রদাজনর জযজত্র নীরিমালা অনুজেদ - ৭.২
প্রজোজে িইজব।
আমার প্রথম পয ও রদ্ব্িীয় পয পূজব জ উরেরখি িাররজখ এই চুরিপত্র স্বাযর/সম্পাদন কররলাম।
জরমর িফরসল :
জমৌজা : রামপুর, উপজজলা : চকররয়া, জজলা : কক্সবাজার।
প্লট নিং- .......................... মৎস্য অরিদপ্তর কর্তক
জ প্রস্ত্ত্তিকৃি না শা রিসাজব পররমাি ১০ ও ১১ (দশ ও এগার) একর
জচৌিরে :

উত্তজর
পূজব জ

দরযজি
পরিজম

নরমরন মজনানয়ন :
আরম আমার মৃতুে অথবা শারীররক বা মানরসক অযমিার জপ্ররযজি িফরসলভুি জরমর জোগ দখল এবিং দায়-দারয়ত্ব পালন কররবার
জন্য আমার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/োই/জবান, জনাব/জবগম ............................... রপিা ........................................... জক এই
চুরিপজত্রর ৩নিং শিজ অনুোয়ী আমার নরমরন/প্ররিরনরি মজনানয়ন কররলাম।
রনজ্নলাি স্বাযীজদর উপরস্থরিজি চুরির রশজরানাজম বরি জি িাররজখ উেয় পয এই চুরিজি স্বাযর কররজলন :
স্বাযর : নাম : (বািংলায়)

ইজারাগ্রিীিাঃ রদ্ব্িীয়পয।

গিপ্রজািন্ত্রী বািংলাজদশ সরকাজরর পজয
মিাপররচালক

ইজারাদািাঃ প্রথম পয

স্বাযীঃ
১।
২।
৩।
বাঃসঃমুঃ-৩০১৬ কম (রব-১১)২০১৩-১৪ি১৫০০ বই, ২০১৩
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