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৫.৫ সরকাবর জলমহাল ইজারা প্রদান ব্যবস্থাপনা 
সসবা প্রদান পদ্ধবত (সংক্ষেক্ষপ) 
উন্নয়ন প্রকক্ষে সরকাবর জলমহাল ইজারা প্রাবির সেক্ষে ৩০সে আবিক্ষনর মক্ষে এবং সাধারণ আক্ষবদক্ষন সজলা হক্ষত জলমহাল ইজারা 

প্রদাক্ষনর লক্ষেে ইজারাক্ষ াগ্য জলমহাক্ষলর তাবলকা ততবর কক্ষর সরকাবর নীবতমালা সমাতাক্ষবক সরকাবর ইজারা মূল্য বনধ ধারণ পূব ধক ববজ্ঞবি 

প্রকাে করা হয়।  ইজারা প্রাবির জন্য আক্ষবদনসমূহ বনধ ধাবরত তাবরক্ষে মূল্যায়ন কবমটির মােক্ষম স াগ্য এবং সক্ষব ধাচ্চ দর প্রসত্মাবকারী 

ইজারা গ্রহীতাক্ষক জলমহাক্ষলর ইজারাক্ষদে সদয়া হয়। জলমহাক্ষলর বাবষ ধক ইাজরা মূল্য পবরক্ষোধ সাক্ষপক্ষে ৩০০/- (বতনেত) টাকার নন-

জুবিবেয়াল সট্যাক্ষে চুবিবন্ধ হক্ষল ইজারাদারক্ষক জলমহাক্ষলর দেল বুবিক্ষয় সদয়া হয়। ইজারাদার  থা সমক্ষয় মুল্য পবরক্ষোক্ষধ ব্যথ ধ হক্ষল 

ইজারাক্ষদে বাবতল করা হয় এবং পুনঃ ইজারা প্রদাক্ষনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইজারা প্রদান সম্ভব না হক্ষল োস আদাক্ষয়র মােক্ষম রাজ্ 

আহরণ করা হয়। 
(ক) উন্নয়ন প্রকক্ষে ২০ একক্ষরর উক্ষদ্ধধ ছয় বছর সময়াক্ষদ জলমহাল ইজারা প্রদাক্ষনর সেক্ষে - 

 
সসবা প্রাবির সময়: উন্নয়ন প্রকক্ষে জলমহাল ইজারার সেক্ষে  ৪(চার) মাস (প্রায়)। 
সসবা প্রাবির স্থান: ভূবম মন্ত্রণালয়/ সজলা প্রোসক্ষকর কা ধালয়/ উপক্ষজলা বনব ধাহী অবিসাক্ষরর কা ধালয়। 
দাবয়ত্বপ্রাি কম ধকতধা/কম ধচারী:  ১। সবচব, ভূবম মন্ত্রণালয়; ২। সজলা প্রোসক; ৩। অবতবরি সজলা প্রোসক(রাজ্); ৪। উপক্ষজলা বনব ধাহী 

অবিসার; ৫। সহকারী কবমেনার (ভূবম)। 
 

প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপে: 
সরকাবর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীবত,২০০৯ অনু ায়ী বনমণববণ ধত ২০ একক্ষরর উক্ষদ্ধধ স  সকল কাগজপে দাবেল করক্ষত হক্ষব সস সংক্রান্ত 

সচকবলস্ট বনমণরূপ: 
১। উন্নয়ন প্রকক্ষের ববস্তাবরত বববরণ (প্রকে ছক্ষক); 
২। প্রকৃত মৎস্যজীবব সমবায় সবমবতর বনবন্ধন সনদ(ক্ষরবজক্ষেেন) এর সতোবয়ত কবপ; 
৩। বনববন্ধত প্রকৃত মৎস্যজীবব সমবায় সবমবতর সকল সদক্ষস্যর নাম, ঠিকানা ও ছবব; 
৪। মৎস্যজীববক্ষদর জাতীয় পবরচয়পে; 
৫। আক্ষবদনকারী সবমবতর প্রক্ষতেক সদস্য কাি ধধারী প্রকৃত মৎস্যজীবব মক্ষম ধ উপক্ষজলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কবমটির পক্ষে 

উপক্ষজলা মৎস্য কম ধকতধা/বসবনয়র উপক্ষজলা মৎস্য কম ধকতধা কর্তধক প্রতেয়নপে; 
৬। সভাপবত/সোদক ও উি সবমবতর বনকট সরকাবর সকান বক্ষকয়া রাজ্ পাওনা আক্ষছ বকনা এবং তাক্ষদর ববরম্নক্ষদ্ধ সকান 

সাটি ধবিক্ষকট মামলা আক্ষছ বকনা সজলা প্রোসন কর্তধক প্রতেয়ন পে; 
৭। সজলা প্রোসকক্ষক প্রক্ষদয় জামানত বাবদ ব্যাংক ড্রািট/ক্ষপ-অি ধার (মুল কবপ); 
৮। সবমবতর গঠনতন্ত্র; 
৯। সবমবতর সভার কা ধবববরণী;  
১০। ব্যাংক সলক্ষভবি সাটি ধবিক্ষকট (ব্যাংক’স রম্নলস অনুসাক্ষর); 
১১। অবিট বরক্ষপাট ধ; 
১২। সজলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কবমটির সুপাবরে এবং বনধ ধাবরত ছক্ষক জলমহাক্ষলর তথ্যাবদসহ সজলা প্রোসক্ষকর প্রবতক্ষবদন। 

 
(ে) সাধারণ আক্ষবদক্ষন ২০ একর এবং তদুধ ধ আয়তক্ষনর জলমহাল বতন বছর সময়াক্ষদ ইজারা প্রদান পদ্ধবত: 

১। সরকাবর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীবত,২০০৯ ৫(৪)(ে) অনুক্ষেদ অনু ায়ী সজলা প্রোসক প্রবত বছর মাঘ মাক্ষস জলমহালগুক্ষলার 

তাবলকা (তিবসলসহ) ততবর কক্ষর সব ধসাধারক্ষণর অবগবতর জন্য সনাটিে সবাক্ষি ধ  ববজ্ঞবি প্রকাে কক্ষর। 
২। ববগত বতন বছক্ষরর ইজারা মূক্ষল্যর উপর ৫% ববধ ধত হাক্ষর ইজারা মূল্য ধাক্ষ ধ ইাজরার জন্য আক্ষবদন করক্ষত হয়। 

 

প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপোবদ: 
১। প্রবতটি বসবিউল ক্রক্ষয়র জন্য বনধ ধাবরত সকাক্ষি ৫০০/- টাকা চালান মূক্ষল জমা প্রদান; 
২। উন্নয়ন প্রকক্ষে ইজারার জন্য দাবেলকৃত প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপক্ষের অনুরূপ । 

 

সসবা প্রাবির সময়: সাধারণ আক্ষবদক্ষন জলমহাল ইজারার সেক্ষে  ৪৫(পঁয়তাবলস্নে বদন) মাস (প্রায়)। 

 
সসবা প্রাবির স্থান: সজলা প্রোসক্ষকর কা ধালয়/ উপক্ষজলা বনব ধাহী অবিসাক্ষরর কা ধালয়। 

 
দাবয়ত্বপ্রাি কম ধকতধা/কম ধচারী: সজলা প্রোসক/অবতবরি সজলা প্রোসক(রাজ্)/উপক্ষজলা বনব ধাহী অবিসার/সহকারী কবমেনার (ভূবম)। 

 
(গ) সাধারণ আক্ষবদক্ষন ২০ একক্ষরর নীক্ষচ বতন বছর সময়াক্ষদ উপক্ষজলা হক্ষত ইজারা প্রদান পদ্ধবত: 
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১। সরকাবর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীবত,২০০৯ ৫(৪)(ে) অনুক্ষেদ অনু ায়ী সজলা প্রোসক প্রবত বছর মাঘ মাক্ষস জলমহালগুক্ষলার 

তাবলকা (তিবসলসহ) ততবর কক্ষর সব ধসাধারক্ষণর অবগবতর জন্য সনাটিে সবাক্ষি ধ  ববজ্ঞবি প্রকাে কক্ষর। 
২। ববগত বতন বছক্ষরর ইজারা মূক্ষল্যর উপর ৫% ববধ ধত হাক্ষর ইজারা মূল্য ধাক্ষ ধ ইাজরার জন্য আক্ষবদন করক্ষত হয়। 

 

প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপোবদ: 
১। প্রবতটি বসবিউল ক্রক্ষয়র জন্য বনধ ধাবরত সকাক্ষি ৫০০/- টাকা চালান মূক্ষল জমা প্রদান; 
২। উন্নয়ন প্রকক্ষে ইজারার জন্য দাবেলকৃত প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপক্ষের অনুরূপ । 

 
সসবা প্রাবির েতধাবলী: 

১। সরকাবর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীবত,২০০৯ অনু ায়ী ’’ াল জার জলা তার’’ এই নীবতর বভবিক্ষত জলমহাল ইজারা প্রাবির 

জন্য বনববন্ধত প্রকৃত মৎস্যজীবব সমবায় সবমবত বলঃ হক্ষত হক্ষব। 
২। স  সজলায় জলমহাল অববস্থত ঐ সজলার বনববন্ধত সমবায় সবমবত হক্ষত হক্ষব।   

 

সংবিস্ট আইন ও বববধ: 

- সরকাবর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীবত,২০০৯ অনু ায়ী জলমহাল ইজারা প্রদান করা হয়। 
 

সসবা প্রাবিক্ষত ব্যথ ধ হক্ষল প্রবতকারকারী কম ধকতধা: 

- উপক্ষজলা সথক্ষক ইজারার সেক্ষে সজলা প্রোসক বরাবর এবং সজলা প্রোসক্ষকর কা ধালক্ষয় সসবা প্রাবিক্ষত সকান অবভক্ষ াগ থাকক্ষল 

তা ববভাগীয় কবমেনার কা ধালক্ষয় আপীল করার সুক্ষ াগ রক্ষয়ক্ষছ। 
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