ভারতীয় সামুদ্রিক মৎসয দ্রিল, ২০২১
একটি বিল

ঐবিহ্যিাহ্ী এিং ছ াি আকারেে ছেরলরেে েীবিকা এিং আর্-থ
সামাজেক উন্নয়নরক সুবনজিি কো, ভােরিে স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল মৎসয সম্পরেে সুবিি উন্নয়রনে েনয এিং
এিং ভােিীয় মৎসয দ্বাো গভীে সমুরে মৎসয সম্পরেে আহ্েরেে
আহ্েরেে েনয োবয়ত্বশীল িযিহ্াে বনজিি কো, মৎসয সম্পরেে
সম্পরেে আহ্েরেে োহ্াে/রনৌকা এিং এে সারর্ সম্পবকথি িা
আনুষবিক বিষয়গুবলে েনয।
ভােিীয় প্রোিরন্ত্রে িাহ্াত্তে ি রে পালারমন্ট
থ
কিতক
থ প্রেয়ন কো
প্রেয়ন কো ছহ্াক বনম্নরূরপ:

অধ্যায় ১
প্রারদ্রিক
সংবিপ্ত

১. (১) এই আইনটিরক ভােিীয় সামুবেক মৎসয আইন, 2021 বহ্রসরি

বশরোনাম

বহ্রসরি বিরিচনা কো ছেরি পারে।

এিং আেম্ভ
আেম্ভ
(২) এটি এমন িাবেরে িলিৎ হ্রি ছেবেন ছকন্দ্রীয় সেকাে, সেকাবে
সেকাবে ছগরেরি, বিজ্ঞবপ্তে মাধ্যরম, বনরয়াগ কেরি:
িরি এই শিথ র্াকরি ছে, এই আইরনে বিবভন্ন বিধ্ারনে েনয বিবভন্ন
বিবভন্ন িাবেে বনেুক্ত কো ছেরি পারে এিং এই আইরনে প্রিিথরনে
প্রিিথরনে অনুরূপ বিধ্ারনে ছে ছকান ির্যসূত্ররক ছসই বিধ্ান
কােকে
থ হ্ওয়াে একটি ির্যসূত্র বহ্সারি ছিাঝারি হ্রি।
প্ররয়াগ

২. এই আইন মা ধ্ো এিং মা ধ্োে সারর্ সম্পবকথি কােকলারপে
থ
কােকলারপে
থ
ছিরত্র প্ররোেয হ্রি (i) বিবশষ্ট অর্ননবিক
থ
অঞ্চল ো আঞ্চবলক েরলে িাইরে এিং সংলগ্ন
সংলগ্ন এলাকা এিং গভীে সমুরে ভােিীয় মা ধ্োে োহ্াে/ ছনৌকা দ্বাো
দ্বাো মৎসয আহ্েে;
(ii) ভােরিে সামুবেক অঞ্চরল বিরেশী মা ধ্োে োহ্াে/ছনৌকা দ্বাো

সংজ্ঞা.

৩. এই আইরন, েবে না ছপ্রিাপরিে পবেরপ্রবিরি অনযর্ায় প্ররয়ােন হ্য়,প্ররয়ােন হ্য়,(ক) "অনুরমাবেি কমকিথ
থ া" িলরি ২২ নং ধ্াো-এে অধ্ীরন অিবহ্ি
একেন অনুরমাবেি কমকিথ
থ া;
(ে) "পোমশমূথ লক কবমটি"ে অর্ হ্রলা
থ
২১ নং ধ্াো-এে অধ্ীরন গটিি
সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত পোমশমূথ লক কবমটি;
(গ) “স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চল” মারন ৭ নং ধ্াো অনুোয়ী, োষ্ট্রাধ্ীন

১৯৭৬

োষ্ট্রাধ্ীন েলভাগ, মহ্ীরসাপান, স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চল এিং অনযানয

-এে

অনযানয সামুবেক অঞ্চল আইন, ১৯৭৬-এে অন্তগিথ অঞ্চল;

৮০

(d) “মা ” িলরি সামুবেক স্তনযপায়ী প্রােী, সেীসতপ এিং সামুবেক পাবে
পাবে

াডা সি প্রকাে পােনােুক্ত মা , ছমালাস্কস, ক্রারেবসয়ান এিং অনয

এিং অনয সি ধ্েরনে সামুবেক প্রােী এিং উজিেরেে িুঝায়;
(ঙ) “মৎসযেীিী”ে অর্ থ োো েীবিকা িা লারভে উরেরশয মা
এিং মা

ধ্রে এিং

ধ্ো সংক্রান্ত কারে বনরয়াজেি এিং একেন মৎসয শ্রবমকরক

শ্রবমকরক এই অর্ অন্তভ
থ
থ করে;
ভ ক্ত
(চ) “মা

ধ্ো”ে অর্ থ হ্ল ছে ছকান পদ্ধবিরি মার ে সন্ধান কো িা

অনুসেে কো, মা ধ্ো িা ছনওয়া িা সংগ্রহ্ কো;
( ) "মা

ধ্োে সারর্ সম্পবকথি কােক্রম"
থ
িলরি মার রেে অিিেে,

পযারকজেং, বিপেন, প্রজক্রয়াকেে, সংেিে, িা েীিন্ত মার ে পবেিহ্ন,
পবেিহ্ন, োনাাঁিবেি কো িা পবেিহ্ন ো আরগ িন্দরে অিিেে কোরনা
হ্য়বন, িা ছিাঝায়;
(ে) "মৎসযচাষ" মারন মা

ধ্ো এিং মা

ধ্ো সম্পবকথি কােক্রম
থ
এিং

এিং সামুবেক মৎসয সম্পরেে ছশাষে, সংেিে এিং িযিিাপনা অন্তভভক্ত
থ ;
অন্তভভক্ত
থ ;
(ঝ) "মৎসয ির্য" মারন আর্-সামাজেক,
থ
অর্ননবিক,
থ
জেবিক এিং
পবেরিশগি সূচক সম্পবকথি ির্য ছেোরন মা

ধ্ো হ্য় এিং ভােরিে

মৎসয সম্পরেে কােকে
থ সংেিে, িযিিাপনা এিং জিজ্ঞাবনক উপলবি;
উপলবি;
(ঙ) "মা

ধ্োে োহ্াে" অর্ থ একটি োহ্াে িা ছনৌকা ো ছমািেচাবলি িা

িা োবন্ত্রকীকতি ছহ্াক না ছকন, ো সমুরে মা

ধ্োে এিং মা

ধ্োে সারর্

সারর্ সম্পবকথি কারে বনেুক্ত র্ারক;
(ি) "বিরেশী মা

ধ্োে োহ্াে"-এে অর্ থ হ্ল ভােিীয় মা

ধ্োে োহ্াে

িযিীি অনয মা ধ্োে োহ্াে;
(ি) "গভীে সমুে" িলরি িুঝায় এমন েলঅঞ্চলগুবল ো স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অর্ননবিক
থ
অঞ্চরলে িাইরেে সীমাে িাইরে, এিং ো অনয ছকানও ছেরশে
ছেরশে স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চরলে মরধ্য পরড না;
(ড)

"ভােিীয়

মৎসয

োন"

মারন

ভােরিে

একেন

নাগবেরকে ১৯৫৮
মাবলকানাধ্ীন একটি মা ধ্োে োহ্াে এিং িবেক োহ্াে সংক্রান্ত সারলে
আইন, 1958 িা ভােরি আপািি িলিৎ অনয ছকারনা আইরনে বিধ্ারনে ৪৪
বিধ্ারনে অধ্ীরন বনিবন্ধি;
(ঢ) "লাইরসন্স"-এে অর্ থ এই আইরনে অধ্ীরন মা

ধ্ো এিং মা

ধ্ো

সম্পবকথি কােক্ররমে
থ
উরেরশয ১৭ নং ধ্াো-এে উপ-ধ্াো (৫)-এে অধ্ীরন
অধ্ীরন োবে কো একটি মা ধ্োে লাইরসন্স;
(ে) "লাইরসজন্সং অর্বেটি" অর্ থ োেয সেকাে কিতক
থ
িারেে সংবিষ্ট
সামুবেক মা ধ্ো বনয়ন্ত্রে আইরনে অধ্ীরন বনেুক্ত লাইরসজন্সং কিতপ
থ ি;
কিতপ
থ ি;
(প) “ভােরিে সমুে অঞ্চল” িলরি ভােরিে আঞ্চবলক েলএলাকা এিং
এিং ভােরিে স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চরলে অন্তগিথ েলএলাকা;
(ফ) মা

ধ্োে োহ্ারেে িযাপারে "মাোে" িা "বস্কপাে", মারন ছে ছকান

ছকান িযজক্ত বেবন মা ধ্োে োহ্াে পবেচালনায় অিযন্ত েি িা মা ধ্োে

মা ধ্োে োহ্ারেে োবয়ত্ব পালন করে;
(ি) "োবন্ত্রক মা
ছেরকান মা

ধ্োে োন" মারন হ্রলে সারর্ লাগারনা ইজিনসহ্ ছেরকান

ধ্োে োহ্াে, ো প্রপালশরনে পাশাপাবশ মা

ধ্োে কাে

ছেমন োল বনরিপে এিং িানা, কােকেী
থ
লাইন ইিযাবে উভরয়ে েনয
োবন্ত্রক শজক্ত িযিহ্াে করে;
(ভ) "ছমািেচাবলি মা

ধ্োে োহ্াে" অর্ থ হ্ল এমন ছকান মা

ধ্োে

োহ্াে োে মরধ্য অভযন্তেীে ইজিন লাগারনা র্ারক অর্িা োহ্ারেে
োহ্ারেে িাইরে সামবয়কভারি লাগারনা হ্য়, ো চালনাে েনয িযিহৃি হ্য়;
হ্য়;
(ম) "সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত োিীয় নীবি" িলরি ৪ নং ধ্াো-এে অধ্ীরন
অধ্ীরন প্রজ্ঞাবপি সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত োিীয় নীবি;
(ি) "ছমািেবিহ্ীন মা

ধ্োে োন" িলরি এমন একটি মা

ধ্োে োহ্াে

িুঝায় ো চালনা িা মা ধ্োে কারে ছকারনা ধ্েরনে েন্ত্র শজক্ত িযিহ্াে করে
িযিহ্াে করে না;
(র্) "বিজ্ঞবপ্ত"ে অর্ থ হ্ল সেকােী ছগরেরি প্রকাবশি একটি বিজ্ঞবপ্ত এিং
বিজ্ঞবপ্ত এিং ছসই অনুোয়ী 'বিজ্ঞাপন' অবভিযজক্তটি ছিাঝারনা হ্রি;
হ্রি;
(ে) "অপারেিে"-এে অর্ থ হ্ল - এমন মাবলক িা িযজক্ত বেবন আপািি
একটি মা ধ্োে োহ্ারেে বনয়ন্ত্রে এিং িযিিাপনাে োবয়রত্ব আর ন;
আর ন;
(ধ্) মা ধ্োে োহ্ারেে সারর্ সম্পবকথি "মাবলক" িলরি িুঝায় ছসই িযজক্ত
িযজক্ত োে কার মা ধ্োে োহ্াে িা মা ধ্োে োহ্ারেে একটি অংরশে
অংরশে মাবলকানা আর ;
িযােযা - এই ধ্াোটিে সটিক উরেশযরক িাস্তিাবয়ি কোে েরনয, এই ধ্াোে
ধ্াোে অধ্ীরন ছসই "িযজক্ত"ছেে অন্তুভভক্ত
থ
কো হ্য় োরেে অংশীোবেত্ব
অংশীোবেত্ব েরয়র িা ছে ছকান সেকােী িা ছিসেকােী সংিা, ছস
অন্তভভক্ত
থ কো ছহ্াক িা না ছহ্াক ;
(ন) "বনধ্াবেি"
থ
িলরি িুঝায় িাহ্াই ো এই আইরনে অধ্ীরন বিবধ্ দ্বাো
বনধ্াবেি;
থ
(ে) "বিরনােনমূলক মা ধ্ো" অর্ ছেলাধ্ু
থ
লা িা আনরন্দে েনয মা ধ্ো;
ধ্ো;
(ে) "ছ াি আকারেে মৎসযেীিী"ে অর্ থ হ্ল - িতহ্ৎ োমাে িা ছকাম্পানী
ছকাম্পানী িযিীি অনয মাবলক-চাবলি িা মৎসযসম্পে বিষয়ক উরেযাক্তা,
উরেযাক্তা, ছেোরন স্বল্প পবেমাে পুজাঁ ে এিং শজক্ত েবডি এিং েীবিকা
েীবিকা বনিাহ্,
থ গতহ্িাবলে েেচ িা সেিোরহ্ে েনয অর্িা েপ্তাবনে েনয
েনয একবেন িা িহুবেরনে মা ধ্োে সফে কোে সরি েুক্ত;
(ল) "বিরশষ লাইরসন্স"-এে অর্ থ হ্ল ১৮ নং ধ্াোে অধ্ীরন োবে কো
লাইরসন্স;
(ি) "োেয সেকাে"-এে অর্ থ হ্ল োেয সেকাে এিং ছকন্দ্রশাবসি অঞ্চল
অঞ্চল প্রশাসন োে উপকূলীয় অিিান েরয়র
(স) “আঞ্চবলক েল” িলরি িুঝায় এই সকল েল এলাকা ছেগুবল ১৯৭৬ ১৯৭৬
সারলে

সারলে ৩নং ধ্াো অনুোয়ী ভােরিে আঞ্চবলক েল এলাকা বহ্রসরি বচবিি, ৮০
বচবিি, মহ্ীরসাপানসমূহ্, স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চল এিং ভােিীয় সামুবেক
ভােিীয় সামুবেক অঞ্চল;
(শ) “প্রর্াগি মৎসযেীিী”ে অর্ হ্ল
থ
- মৎসযেীিীরেে ঐবিহ্যিাহ্ী সম্প্রোয়
সম্প্রোয় োো প্রার্বমকভারি উপকূলীয় অঞ্চরল িসিাস করে এিং
েীবিকাে প্ররয়ােরন উত্তোবধ্কােসূরত্র সামুবেক মা ধ্োে ছপশা লাভ করে
লাভ করে এিং কাবেগে মৎসযেীিীরেে অন্তভভক্ত
থ করে;

অধ্যায় ২
মৎসয সম্পদের টেকসই/দ্রিরন্ততার উন্নয়ি ও
িযিস্থাপিা
সামুবেক
মৎসয
সংক্রান্ত
োিীয় নীবি

৪. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকারেে সরি পোমশ থ কোে পরেই,
সামুবেক মৎসয বিষয়ক োিীয় নীবি প্রেয়ন ও বিজ্ঞাবপি কেরি।

(২) সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত োিীয় নীবি এই আইরনে বিধ্ানগুবলে
িাস্তিায়রনে েরনয প্ররয়ােনীয় ছকৌশল ও ছসই সরি সামুবেক মৎসযচারষে
মৎসযচারষে বিকারশে েনয বিস্তাবেি বনরেথ বশকা িা নীবি বনধ্ােে
থ কেরি৷
কেরি৷
(৩) ছকন্দ্রীয় সেকাে, সমরয় সমরয়, উপ-ধ্াো (১) এে অধ্ীরন বিজ্ঞবপ্তি
বিজ্ঞবপ্তি সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত োিীয় নীবি পোরলাচনা
থ
এিং
এিং সংরশাধ্ন কেরি পারে।
সামুবেক
মৎসয উন্নয়ন
উন্নয়ন
পবেকল্পনা

৫. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকারেে সরি পোমরশেথ পে, সামুবেক
সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত োিীয় নীবি অনুসারে এক িা একাবধ্ক সামুবেক
সামুবেক মৎসয উন্নয়ন পবেকল্পনা প্রেয়ন ও বিজ্ঞাবপি কেরি পারে।
পারে।
(২) সামুবেক মৎসয উন্নয়ন পবেকল্পনাে মরধ্য িযিিা ও কােক্রম
থ
অন্তভভক্ত
থ
কােক্রম
থ
অন্তভভক্ত
থ র্াকরি (i) মূলয শতঙ্খল (value chain) সহ্ সামুবেক মৎসয সম্পরেে সুবিি উন্নয়ন;
উন্নয়ন;
(ii) ঐবিহ্যিাহ্ী এিং ছ াি আকারেে ছেরলরেে েীবিকা ও েীিন োপরনে
োপরনে মারনে সম্মতজদ্ধিাপন;
(iii) কতজত্রম প্রাচীে জিবে এিং সামুবেক মৎসয সঞ্চারেে মাধ্যরম মার ে
মার ে মেুে িতজদ্ধ কো;
(iv) বিরনােনমূলক মা

ধ্ো, েল-ক্রীডা, সামুবেক পেিন
থ এিং অনযানয

অনযানয কমকারেে
থ
মাধ্যরম অবিবেক্ত েীবিকাে সুরোরগে িযিিা কো;
িযিিা কো;
(v) সামুবেক ছেরলরেে সিমিা িতজদ্ধ;
(vi) মূলয শতঙ্খলরক শজক্তশালী কোে েরনয মৎসযআহ্েে-পেিিী পবেচোে
থ
পবেচোে
থ েরনয মৎসয সম্পে পবেকািারমাে উন্নয়ন; এিং
সামুবেক

(vii) বনোপে োল এিং সমুরে ছেরলরেে বনোপত্তা।
৬. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকারেে সারর্ পোমরশেথ পে, সামুবেক

মৎসয

সামুবেক মৎসয সম্পরেে সম্পূে থ সম্ভািনা উপলবি কোে েনয, সামুবেক

িযিিাপনা

সামুবেক মৎসয বিষয়ক োিীয় নীবি অনুসারে এক িা একাবধ্ক সামুবেক

পবেকল্পনা

সামুবেক মৎসয িযিিাপনা পবেকল্পনা প্রেয়ন ও বিজ্ঞাবপি কেরি পারে।
কেরি পারে।
(২) উপ-ধ্াো (১)-এে অধ্ীরন ছ াবষি সামুবেক মৎসয িযিিাপনা
পবেকল্পনা সামুবেক মৎসয সম্পেগুবলে সুবিি

িযিহ্ারেে উপে

মরনাবনরিশ কেরি োে মরধ্য িারেে সংেিে কোে বনবেথ ষ্ট িযিিাপনা
িযিিাপনা ছেমন অন্তভভক্ত
থ র্াকরি, ছিমবন র্াকরি (i) ছনৌিহ্রেে আকাে এিং মা ধ্োে প্ররচষ্টাে সটিক মাত্রা বনেয়;
থ
(ii) িাবনক এিং সামবয়ক িন্ধবন;
(iii) বকরশাে মার ে সুেিাে েনয প্রোবি-বনবেথ ষ্ট োরলে আকাে বনবেথ ষ্ট
বনবেথ ষ্ট কো;
(iv) এলাকা-বনবেথ ষ্ট এিং সম্পে-বনবেথ ষ্ট মা ধ্োে চচথাে প্রচাে;
(v) মা ধ্োে সমরয় ছে সকল অপ্ররয়ােনীয় মা িা অনযানয প্রােী (by(by-catch) োরল চরল আরস িাে পবেমান ও ছসগুবলে িাবিবলকেরেে
পবেমান হ্রাস।
(৩) উপ-ধ্াো (১) এিং (২) ছি র্াকা বিধ্ানগুবলে প্রবি পূিানু
থ মান না করে,
ছকন্দ্রীয় সেকাে ছেিা কেরি পারে িা হ্রলা, –
(i) ভােিীয় মা

ধ্োে োহ্াে দ্বাো উচ্চ সমুরে মৎসয সম্পরেে সুবিি

সুবিি এিং োবয়ত্বশীল িযিহ্ারেে উরেরশয এিং এই ধ্েরনে সম্পে
সংেিে ও িযিিাপনাে েনয, সমরয় সমরয়, বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো বনবেথ ষ্ট কেরি,
বনবেথ ষ্ট কেরি, ছসই সকল িযিিাপনা োে সারর্ ছসই সকল আন্তেথাবিক
আন্তেথাবিক েন্ত্র এিং চভজক্তে সিবি র্াকরি, ছেোরন ভােিিষওথ একেন
একেন অংশীোে;
(ii) মৎসয সম্পরেে সামবগ্রক এিং সুবিি উন্নয়রনে উরেরশয এিং োেয
োেয সেকারেে সরি পোমরশেথ পে, ইহ্া বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো উরেে কো হ্রি,
কো হ্রি, মৎসয চাবষো ছেন োবয়ত্বশীল মৎসযচারষে েনয FAO
আচেেবিবধ্ে উপে বভবত্ত করে িযিিা ছনন, মৎসয িযিিাপনায় িাস্তুিন্ত্র
িাস্তুিন্ত্র পদ্ধবিে গ্রহ্ে এিং ছেোরন প্ররয়ােন ছসোরন সহ্-িযিিাপনা
িযিিাপনা এিং সিকথিামূলক পদ্ধবি গ্রহ্ে করেন।
(৪) এই আইরনে অধ্ীরন প্রবিটি লাইরসন্সধ্ােী িযজক্ত উপ-ধ্াো (২) এিং
এিং (৩)-এে অধ্ীরন বিজ্ঞাবপি িযিিাগুবল ছমরন চলরি।
সামুবেক

৭. (১) মৎসয বিভারগ ছকন্দ্রীয় সেকাে সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত িরর্যে

মৎসয ির্য

িরর্যে োিীয় ভান্ডাে বহ্সারি কাে কেরি৷
(২) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকাে এিং এই ধ্েরনে সংিা িা সংিাগুবলে
সংিাগুবলে সারর্ সমন্বয় সারপরি, ো প্ররয়ােন মরন কেরি, ছসগুবল
কেরি, ছেমন:
(i) মৎসয, মৎসয সম্পে, মৎসয অিিেে, মৎসয অিকািারমা এিং
মৎসযেীিীরেে আর্-সামাজেক
থ
অিিা সম্পবকথি সমস্ত ির্য এিং ির্য
ির্য সংগ্রহ্ কো;
(ii) েফা (i) এ উবেবেি ির্য সমবন্বি, প্রজক্রয়া এিং ছপ্রেে কো।
(৩) উপ-ধ্াো (২)-এ উবেবেি িরর্যে সংগ্রহ্, সংবমশ্রে, প্রজক্রয়াকেে এিং
প্রজক্রয়াকেে এিং প্রচারেে পদ্ধবি সম্বরন্ধ ছেভারি
হ্রি ছসইভারি কো হ্রি পারে।

বনধ্াবেি
থ
কো হ্রি

(৪) ছকন্দ্রীয় সেকাে, বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো, উপ-ধ্াো (২) এে ধ্াো (i) এিং (ii)-এে
(ii)-এে অধ্ীরন উবেবেি িাে ছেরকারনা িা সমস্ত কােকলাপ
থ
এই ধ্েরনে
ধ্েরনে সত্তা িা সংিারক অপেথ কেরি পারে, োরেেরক এই উরেরশয
বনরয়াগ কো হ্রি।
ছেরল ও মা

৮. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকারেে সরি পোমশ থ করে, মৎসয

ধ্োে

িযিিাপনারক সাহ্ােয কেরি এিং সমুরে মা

োহ্ারেে

ছেরলরেে বনোপত্তা ও সুেিা বনজিি কেরি পেরিিে,
থ
বনয়ন্ত্রে ও

সুেিা

ধ্োে োহ্াে ও ছেরলরেে

ও ও নেেোবেে একটি িযিিা িোয় োেরি।

বনোপত্তা
(২) ছকন্দ্রীয় সেকাে, উপ-ধ্াো (১) এে উরেরশয, োেয সেকােগুবলে সারর্
সারর্ পোমরশেথ পরে, মা ধ্োে োহ্ারেে বিবভন্ন ছশ্রেী িা বিভারগে েনয
েনয পেরিিে,
থ
বনয়ন্ত্রে এিং নেেোবেে মান বনধ্ােে
থ
সহ্ এই ধ্েরনে
ধ্েরনে িযিিাগুবল বনধ্ােে
থ
কেরি এিং িারেে এলাকা িা এলাকাগুবলও
বনধ্ােে
থ কেরি।
(৩) মা ধ্োে োহ্ারে র্াকা প্ররিযক ছেরল এিং অনযানয সকল সেসযরক
সেসযরক আধ্াে কাডথ সহ্ িাে পবেচরয়ে প্রমােপত্র িহ্ন কেরি হ্রি।
হ্রি।
অনিধ্,

৯. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকারেে সরি পোমরশেথ পে, োেয ও কতবষ

অবিিতি এিং ও কতবষ সংিাে (FAO) ছস্বচ্ছারসিী েরন্ত্রে উপে বভবত্ত করে একটি োিীয়
অবনয়বন্ত্রি
মা

োিীয় কমপবেকল্পনা
থ
বিজ্ঞাবপি কেরি, ের্া, অনিধ্, অবিিতি এিং

ধ্োে অবনয়বন্ত্রি মা

ধ্ো িন্ধ কেরি, প্রবিরোধ্ কেরি এিং বনমূলথ কেরি (IUU

বিষরয় োিীয় কেরি (IUU Fishing) আন্তেথাবিক পবেকল্পনা।
কম থ
পবেকল্পনা
(২) উপ-ধ্াো (১)-এে অধ্ীরন বিজ্ঞাবপি োিীয় কম থ পবেকল্পনা স্বিন্ত্র
স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চল এিং গভীে সমুরে IUU বফবশং বনয়ন্ত্ররেে েনয
বনয়ন্ত্ররেে েনয একটি কািারমা প্রোন কেরি, োে মরধ্য অন্তভভক্ত
থ র্াকরি
অন্তভভক্ত
থ র্াকরি পারে(i) IUU মা

ধ্োে সমসযারক সমাধ্ারনে ছিরত্র সুরোগ এিং িাধ্াসমূরহ্ে

িাধ্াসমূরহ্ে মূলযায়ন;
(ii) বিবভন্ন িযিিাপনা ও বনয়ন্ত্রক কিতপ
থ রিে ভূ বমকা ও কাোিলী
থ
বচবিি
কাোিলী
থ
বচবিি কো;
(iii) সুবিধ্ারভাগীরেে সংরিেনশীল করে িভ লা; এিং
(iv) অনযানয ছে ছকারনা প্ররয়ােনীয়িা ো ছকন্দ্রীয় সেকাে আিশযক িরল
আিশযক িরল মরন কেরি।
(৩) ছকন্দ্রীয় সেকাে, এই ধ্াোে বিধ্ানগুবল কােকে
থ
কোে উরেরশয, উপউপ-ধ্াো (১) এে অধ্ীরন োবে কো বিজ্ঞবপ্তরি উরেে কেরি পারে ছে, এই
ছে, এই আইরনে অধ্ীরন প্রবিটি লাইরসন্স ধ্ােকরক বনবেথ ষ্ট িযিিাপনারক
িযিিাপনারক ছমরন চলরি হ্রি।
ঐবিহ্যিাহ্ী
এিং

১০. ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকােগুবলে সারর্ পোমরশেথ পরে, অ-

ছ াি ছমািেচাবলি মা

আকারেে

ধ্োে োহ্ােগুবল পবেচালনাকােী ছেরলো সহ্

ঐবিহ্যিাহ্ী এিং ছ াি আকারেে ছেরলরেে েীবিকা এিং আর্-সামাজেক
থ

ছেরলরেে

সামাজেক উন্নবিসাধ্রনে েনয বনধ্াবেি
থ
িযিিা গ্রহ্ে কেরি৷

সমর্রনে
থ
িযিিা
বিরেশী

মা

১১. ছকান বিরেশী মা

ধ্োে োহ্াে এই আইরনে অধ্ীরন ভােরিে সমুে

ধ্োে োহ্াে সমুে অঞ্চরল মা ধ্ো িা মা ধ্োে সারর্ সম্পবকথি কারে েবডি র্াকরি
দ্বাো মা

ধ্ো র্াকরি না।

ধ্ো বনরষধ্
বিরেশী

মা

১২. ভােরিে সমুে অঞ্চলগুবলে মধ্য বেরয় চলাচলকােী প্রবিটি বিরেশী

ধ্োে

বিরেশী মা

ধ্োে োহ্াে ছসই পদ্ধবি অনুসেে কেরি, ো বকনা বনধ্াবেি
থ

োহ্ারেে

বনধ্াবেি
থ
র্াকরি।

পবেিহ্ন
ধ্বংসাত্মক
মা

১৩. মা

ধ্ো িা ধ্বংস কোে েনয ছকান িযজক্ত বডনামাইি িা অনয ছকান

ধ্োে ছকান বিরফােক পোর্, থ বিষাক্ত িা বিষাক্ত োসায়বনক, িা ধ্বংসাত্মক পোর্ থ

উপে

ধ্বংসাত্মক পোর্ থ িযিহ্াে কেরি পােরি না িা আরলাে িযিহ্াে সহ্ ছকান

বনরষধ্াজ্ঞা

ছকান ধ্বংসাত্মক পদ্ধবি িযিহ্াে কেরি পােরি না:
িরি শিথসারপরি ছকারনা বনবেথ ষ্ট মা

ধ্োে পদ্ধবিরি আরলাে িযিহ্ারেে

িযিহ্ারেে অনুমবি ছেওয়া ছেরি পারে ছেমনটি বনধ্াবেি
থ
র্াকরি:
আেও উরেেয ছে ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকােগুবলে সারর্ পোমরশেথ
পোমরশেথ পরে, বিজ্ঞবপ্তে মাধ্যরম, এই ধ্াোে অধ্ীরন আরো বক ভ
বিরফােক পোর্, থ ধ্বংসাত্মক উপকেে িা মা

ধ্োে পদ্ধবি বনবেথ ষ্ট কেরি

বনবেথ ষ্ট কেরি পারে ো বনবষদ্ধ িা সীমািদ্ধ কো হ্রি পারে।
বকরশাে
ধ্ো

মা

১৪. (১) ছকারনা িযজক্ত স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চল িা গভীে সাগরে বকরশাে

বনবষদ্ধ সাগরে বকরশাে মা

কো

ধ্ো িা মা

ধ্ো সম্পবকথি কােক্রম
থ
গ্রহ্ে কেরি

কেরি পােরি না।
(২) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকারেে সারর্ পোমরশেথ পে, বকরশাে মা
মা

ধ্ো িা মা

ধ্োে সারর্ সম্পবকথি কােকলাপ
থ
ছোধ্ কোে িযিিাগুবল

িযিিাগুবল বনধ্ােে
থ কেরি।
(৩) এই ধ্াোে উরেরশয, ছকন্দ্রীয় সেকাে, বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো, বকরশাে মার ে
মার ে ছশ্রেীরি পরড এমন বিবভন্ন মার ে প্রোবিে আকাে বনবেথ ষ্ট করে
করে ছেরি।
ভােিীয় মা

১৫. (১) এই আইরনে প্রিিথরনে িাবেে ছর্রক একশি আবশ বেরনে ছময়ারে,

ধ্োে োহ্াে ছময়ারে, ছকান ভােিীয় মা
দ্বাো

মা

ধ্োে

ধ্োে োহ্াে একটি জিধ্ লাইরসন্স

স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল এিং গভীে সমুরে মা

ধ্ো িা মা

াডা
ধ্ো

ধ্ো সম্পবকথি কােকলারপ
থ
বনরয়াজেি হ্রি পােরি না।

লাইরসন্স
(২) উপ-ধ্াো (১)-এে বিধ্ান ছমািেবিহ্ীন মা

ধ্োে োহ্ারেে ছিরত্র

প্ররোেয হ্রি না।
লাইরসন্স
প্রোনকােী
কিতপ
থ ি
লাইরসরন্সে
শিথািলী

১৬. োেয সেকােগুবলে লাইরসজন্সং কিতপ
থ ি এই আইনরক িলিৎ কোে
কোে েনয লাইরসন্স প্রোনকােী কিতপ
থ ি হ্রি৷
১৭. (১) ভােিীয় মা

ধ্োে োহ্ারেে ছে ছকানও মাবলক লাইরসজন্সং

কিতপ
থ রিে কার

স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চল, গভীে সমুে িা উভয় ছিরত্রই

উভয় ছিরত্রই মা

ধ্োে এিং মা

ধ্োে সম্পবকথি কােক্ররমে
থ
েনয

েনয লাইরসন্স প্রোরনে েনয আরিেন কেরি পারেন।
(২) উপ-ধ্াো (১)-এে অধ্ীরন প্রবিটি আরিেনপরত্রে ফরম থ এই ধ্েরনে
বিিেে র্াকরি, এিং বনবেথ ষ্ট বফ-এেও উরেে র্াকরি, ছেমন বনধ্াবেি
থ
হ্রি:
হ্রি:
িরি ইহ্াও বনধ্াবেি
থ
র্াকরি ছে, মা

ধ্োে োহ্ারেে বিবভন্ন ছশ্রেী িা

বিভাগ এিং িারেে এলাকা িা এলাকাগুবলে পবেচালনাে ছিরত্র
লাইরসরন্সে েনয বিবভন্ন অংরকে ছেয় িা বফ বনধ্াবেি
থ
হ্রি পারে
(৩) ছকন্দ্রীয় সেকাে উপ-ধ্াো (২)-এে অধ্ীরন লাইরসরন্সে েনয বফ-এে
এে পবেমান, োেয সেকারেে সরি পোমরশেথ পে, বনধ্ােে
থ কেরি।
(৪) উপ-ধ্াো (২)-ছি উরেবেি বনধ্াবেি
থ
পদ্ধবিরি লাইরসন্স বফ সংগ্রহ্
সংগ্রহ্ কো হ্রি।
(৫) লাইরসন্সটি এমন রূরপ ও পদ্ধবিরি এিং বনধ্াবেি
থ
সমরয়ে মরধ্য োবে
োবে কো হ্রি ো বকনা বনধ্াবেি
থ
র্াকরি এিং বনবেথ ষ্ট সমরয়ে েনয জিধ্
জিধ্ হ্রি:
িরি, এই উপ-ধ্াোে ছকান বক ভ ই লাইরসজন্সং কিতপ
থ িরক আঞ্চবলক
েলসীমায় মা ধ্োে েনয এিং স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল মা

ধ্োে এিং

ধ্োে এিং মা ধ্োে সম্পবকথি কােক্ররমে
থ
েনয সজম্মবলি লাইরসন্স প্রোন
লাইরসন্স প্রোন কেরি িাধ্া ছেরি না:
শিথসারপরি, লাইরসন্স প্রোনকােী কিতপ
থ ি, একরচটিয়া অর্ননবিক
থ
অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল মা

ধ্ো এিং মা

ধ্ো সম্পবকথি কােক্ররমে
থ
েনয

েনয আরিেনকােী ছেরকান িযজক্তে ছিরত্র, বেবন ইবিমরধ্য আঞ্চবলক েরল
আঞ্চবলক েরল মা

ধ্োে জিধ্ লাইরসরন্সে অবধ্কােী, একটি পতর্ক

লাইরসন্স প্রোরনে পবেিরিথ, এই ধ্াোে প্ররয়ােনীয়িা পূেে সারপরি
সারপরি একরচটিয়া অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল মা ধ্ো এিং মা ধ্ো সম্পবকথি
সম্পবকথি কােকলারপে
থ
েনয িাাঁে লাইরসন্সে ছময়াে িাবডরয় বেরি পারেন।
পারেন।
(৬) উপ-ধ্াো (৫)-এে অধ্ীরন একটি লাইরসন্স প্রোন কোে সময়,
লাইরসজন্সং কিতপ
থ রিে ছে বিষরয় বিরিচনা কেরি হ্রি ছসগুবল হ্রলা (i) মারচথন্ট বশবপং অযাক্ট, ১৯৫৮ এিং আইন -শতঙ্খলা েিোরিিে িা ১৯৫৮
িা েনস্বারর্েথ অনয ছকান বিষয় অনুসারে মা ধ্োে োহ্ারেে সমুেপর্ এে
৪৪
সমুেপর্ এিং বনোপত্তা ও পবেচালনাে বনয়ম;
(ii) ধ্াো ৬-এে অধ্ীরন বিজ্ঞাবপি িযিিাগুবলে প্ররয়ােনীয়িা; এিং
(iii) ধ্াো ৯-এে অধ্ীরন বিজ্ঞাবপি িযিিাগুবলে প্ররয়ােনীয়িা।
(৭)

এই

ধ্াোে

অধ্ীরন

লাইরসন্স

প্রোরন

ছেরকান

অস্বীকতবি

আরিেনকােীরক একটি আরেরশে মাধ্যরম বলবেিভারি োনারনা হ্রি এিং
এিং এই ধ্েরনে আরেশ একটি মা ধ্োে োহ্াে িা মা ধ্োে োহ্ারেে
একটি ছশ্রেী িা বিভারগে সারর্ সম্পবকথি হ্রি পারে, ো আরেরশ উরেে
উরেে কো ছেরি পারে।
(৮) এই আইরনে অধ্ীরন প্রেত্ত একটি লাইরসন্স হ্স্তান্তেরোগয িা অনয

অনয কাউরক িোে কো োরি না, িা ছকান িতিীয় পরিে ছিরত্র ছকান
ছকান আগ্রহ্ সতটষ্ট কো োরি না এিং শুধ্ুমাত্র বনবেথ ষ্ট বক ভ বিরশষ
পবেবিবিরি ছেমন বনধ্াবেি
থ
হ্রি ইহ্াে িযবিক্রম িরি পারে।
বনবেথ ষ্ট
কােকলারপে
থ
ে েনয বিরশষ
বিরশষ
লাইরসন্স

১৮. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে োেয সেকােরক বিরনােনমূলক মা

ধ্ো, েল-

েল-ক্রীডা, সামুবেক পেিন
থ
এিং অনয ছকানও কােকলারপে
থ
অনুমবি
অনুমবি ছেওয়াে েনয বিরশষ লাইরসন্স প্রোরনে অনুমবি বেরি পারে,
ছেমনটি বনধ্াবেি
থ
হ্রি।
(২) ছকন্দ্রীয় সেকাে, একটি বিরশষ লাইরসরন্সে মাধ্যরম, একটি েলোনরক
েলোনরক সমীিা, জিজ্ঞাবনক গরিষো িা মৎসয চাষ সম্পবকথি বিষরয়
বিষরয় ছোাঁেেিে ছনওয়াে অনুমবি বেরি পারে, িরি বনবেথ ষ্ট শিথািলী
সারপরি।
১৯. (১) লাইরসন্স প্রোনকােী কিতপ
থ ি, েবে পেরিিে
থ
করে ছে বিশ্বাস

লাইরসন্স
বিলবম্বি

িা বিশ্বাস কোে মরিা ছকান েুজক্তসিি কােে েরয়র

িাবিল কো।

ছেোরন ছকান

লাইরসরন্সে ধ্ােক ছকান লাইরসরন্সে মঞ্েুবে িা পুননিীকেরেে
থ
েনয
েনয আরিেরনে সময় এমন ছকারনা বিিতবি বেরয়র ন ো ভভল িা বমর্যা,
বমর্যা, িেন, িস্তুগি বিিেরে, আরেশ দ্বাো ছসই লাইরসন্স িবগি িা িাবিল
িাবিল কেরি পারেন, িরি বনধ্াবেি
থ
পদ্ধবিরি।
(২) েবে ছকান লাইরসরন্সে ধ্ােক িােিাে এই আইরনে ছকান বিধ্ান ছমরন
ছমরন চলরি িযর্ থ হ্য়, িাহ্রল লাইরসজন্সং কিতপ
থ ি িতিীয় এিং পেিিী
পেিিী অপোরধ্ এই ধ্েরনে লাইরসন্স িবগি কেরি পারে।
(৩) লাইরসন্স ধ্ােকরক শুনাবনে েুজক্তসিি সুরোগ না ছেওয়া পেন্ত
থ এই
পেন্ত
থ এই ধ্াোে অধ্ীরন ছকান লাইরসন্স িবগি িা িাবিল কো হ্রি না।
না।
(৪) এই ধ্াোয় ো বক ভ ই র্াকুক না ছকন, ছকন্দ্রীয় সেকাে, েনস্বারর্, থ আইনআইন-শতঙ্খলা েিোরিিে কোে েরনয এিং এই আইরনে অধ্ীরন
লাইরসন্সধ্ােী োয়িদ্ধ হ্রি পারে এমন অনয ছকানও েবেমানা াডাই,
লাইরসজন্সং কিতপ
থ িরক লাইরসন্স িবগি কো িা িাবিল কোে বনরেথ শ বেরি
বনরেথ শ বেরি পারে।
(৫) প্ররিযক িযজক্ত োে লাইরসন্স এই ধ্াোে অধ্ীরন িবগি কো হ্রয়র , এই
হ্রয়র , এই ধ্েরনে িবগিারেরশে পে অবিলরম্ব, মা
িা এমন ছকারনা মা

ধ্ো িন্ধ কেরিন িা

ধ্ো সম্পবকথি কােকলাপ
থ
পবেচালনা কেরিন না োে

না োে বিষরয় এই ধ্েরনে লাইরসন্স োবে কো হ্রয়ব ল এিং িবগিারেরশে
িবগিারেরশে আরেশ বলবেিভারি প্রিযাহ্াে না হ্ওয়া পেন্ত
থ এই ধ্েরনে
ধ্েরনে কােক্রম
থ
পুনোয় শুরু কেরিন না।
(৬) ছে ছকারনা লাইরসন্সধ্ােক িযজক্ত োে লাইরসন্স িবগি িা িাবিল কো
িাবিল কো হ্রয়র , িা িবগি িা িাবিল কোে পে অবিলরম্ব লাইরসন্স
কিতপ
থ রিে কার লাইরসন্স সমপেথ কেরি।
চােথ এিং এে
এে ারডে
শুল্ক

২০. (১) এই আইরনে অধ্ীরন মা

ধ্োে এিং মা

ধ্োে প্রবিটি

কােকলারপে্
থ
েরনয বনবেথ ষ্ট চােথ ধ্াে থ কো হ্রি ো বকনা ছকন্দ্রীয় সেকাে
সেকাে োেয সেকারেে সারর্ পোমরশেথ পরে বনধ্াবেি
থ
কেরি এিং

বনধ্াবেি
থ
পদ্ধবিরি ছসই চােথ সংগ্রহ্ কো হ্রি।
িরি, মা

ধ্োে োহ্ারেে বিবভন্ন ছশ্রেী িা বিভারগে েনয এিং িারেে

এলাকা িা পবেচালরনে ছিরত্র বনধ্াবেি
থ
ছিত্রগুবলে েনয বিবভন্ন চােথ ধ্াে থ
চােথ ধ্াে কো
থ
ছেরি পারে।
(২) ছকন্দ্রীয় সেকাে, বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো, এই ধ্াোে অধ্ীরন ধ্াে থ চােথ ছর্রক অছর্রক অ-ছমািেচাবলি মা ধ্োে োহ্াে, ছমািেচাবলি মা ধ্োে োহ্াে,
োহ্াে, জিজ্ঞাবনক গরিষো এিং সমীিাে কাে কোে েরনয িযিহৃি
োহ্াে এিং এই োিীয় অনযানয ছশ্রেীে মা

ধ্োে োহ্ােগুবলরক

াড

ছেরি৷
(৩) ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকােগুবলে সারর্ পোমরশেথ পরে, বিজ্ঞবপ্তে
বিজ্ঞবপ্তে মাধ্যরম, োবন্ত্রক মা
বিভাগগুবলরক এিং মা

ধ্োে োহ্ারেে বনবেথ ষ্ট ছশ্রেী িা

ধ্ো সম্পবকথি কােকলারপ
থ
বনরয়াজেি অনযানয

অনযানয োহ্ােগুবলরক এই ধ্াোে অধ্ীন ধ্াে চােথ
থ
ছর্রক াড বেরি পারে৷
পারে৷

অধ্যায় ৩
সামুদ্রিক মাদের দ্রিষদয় পরামর্মূশ লক কদ্রমটে
সামুবেক

২১. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে, বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো, ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকাে,

মৎসয বিষয়ক সেকাে, মৎসযেীিী ও মৎসযেীিী সংগিন এিং সবমবি, প্রবিষ্ঠান এিং
বিষয়ক

বিরশষজ্ঞরেে প্রবিবনবধ্রেে বনরয় সামুবেক মৎসয বিষয়ক একটি পোমশক
থ

পোমশক
থ

পোমশক
থ কবমটি গিন কেরি।

কবমটি
(২) পোমশোিা
থ
কবমটি ছকন্দ্রীয় সেকােরক সামুবেক মৎসয উন্নয়ন ও
উন্নয়ন ও িযিিাপনা, মৎসযেীিীরেে কলযাে এিং এই আইরনে প্রেয়রনে
প্রেয়রনে বিষরয় পোমশ ছেরি।
থ
(3) পোমশোিা
থ
কবমটিে গিন, িাে িযিসাে ছলনরেরনে পদ্ধবি সহ্ এে
কােকাবেিাে
থ
শিথািলী বনেথ ষ্ট কো হ্রি ছেমন বনধ্াবেি
থ
র্াকরি।
(৪) ছকন্দ্রীয় সেকাে প্ররয়ােন মরন কেরল সমরয় সমরয় এই ধ্েরনে উপউপ-কবমটি গিন কেরি পারে ো পোমশোিা
থ
কবমটিরক সাহ্ােয ও
সহ্ায়িা কেরি পারে।

অধ্যায় ৪
অিুদমাদ্রেত কমকতশ
শ
া এিং
অপরাদধ্র দ্রিচার
অনুরমাবেি

২২. ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকােগুবলে সারর্ পোমরশেথ পে, বিজ্ঞবপ্তে

কমকিথ
থ া

বিজ্ঞবপ্তে মাধ্যরম, এই আইরনে অধ্ীরন প্রেত্ত িমিা এিং োবয়ত্বগুবল
োবয়ত্বগুবল প্ররয়াগ কোে েনয ছকন্দ্রীয় সেকাে িা োেয সেকারেে
আবধ্কাবেকরেে মরধ্য ছর্রক ের্াের্ সংেযক অনুরমাবেি অবফসাে বনরয়াগ
বনরয়াগ কেরি৷ মা

ধ্োে োহ্ারেে বিবভন্ন ছশ্রবে িা মা

ধ্োে এলাকা িা

িা বিবভন্ন কােক্ররমে
থ
েনয বিবভন্ন অনুরমাবেি কমকিথ
থ া বনরয়াগ কো ছেরি
বনরয়াগ কো ছেরি পারে, ো বিজ্ঞবপ্তরি উরেে কো ছেরি পারে।
অনুরমাবেি

২৩. (১) এই আইরনে ছকান বিধ্ান লঙ্ঘন করে ছকান মৎসয ধ্োে োহ্াে

কমকিথ
থ ারেে

োহ্াে িযিহ্াে কো হ্রচ্ছ িা কােকলাপ
থ
কো হ্রচ্ছ িরল বিরিচনা করে ছে

ে িমিা

ছে ছকান িমিাপ্রাপ্ত কমকিথ
থ া, এই আইরনে অধ্ীরন প্রেীি বিবধ্ িা আরেশ
িা আরেশ িা প্রজ্ঞাপন, সমন বেরয় িা না বেরয়, োবে কেরি পারেন।
(ক) মার ে েনয িা মা ধ্োে এিং মা ধ্ো সম্পবকথি কােকলারপে
থ
েনয
েনয িযিহৃি িা িযিহ্ােরোগয সেিামগুবলে েনয এই োিীয় োহ্াে
োহ্াে র্াবমরয় িা োহ্ারে উরি অনুসন্ধান িা পবেেশনথ কেরি পারেন;
(ে) এই ধ্েরনে োহ্ারেে মাোে িা অবধ্নায়করক বনিন্ধন নবর্, লগ িুক,
িুক, িা োহ্াে সম্পবকথি অনয ছকানও নবর্, নবর্পত্র এিং োহ্ারে র্াকা
র্াকা িযজক্তরেে বিিেে জিবে কেরি এিং এই োিীয় নবর্ এিং িাে
বিিেেগুবলে প্রবিবলবপ পেীিা িা ছনওয়াে প্ররয়ােন;
(গ) োহ্ারে র্াকা ছকান ধ্ো মা , মা ধ্োে োল িা সেিাম পেীিা কো
কো িা োহ্ারেে সারর্ সম্পবকথি ছেরকান নবর্ পেীিা;
( ) এই আইরনে ছকান বিধ্ারনে সারর্ সম্মবি বনজিি কোে েনয
প্ররয়ােনীয় িরল মরন হ্রল ছসই বিষরয় অনুসন্ধান কো োরি।
(২) ছেোরন অনুরমাবেি অবফসারেে বিশ্বাস কোে কােে র্াকরি ছে,
ছকারনা বিরেশী মা

ধ্োে োহ্াে এই আইন লঙ্ঘনকােী ছকারনা অপোধ্

অপোধ্ করের , িা ভােরি ছকারনা ছিআইবন কােকলাপ
থ
করের , ছস
পরোয়ানা সহ্ িা াডাই, (ক) এই োিীয় োহ্ারেে ছিারডথ পাওয়া োল, আহ্বেি মা , সেিাম,
সেিাম, মেুেোনা িা কারগা থ সহ্ এই োিীয় োহ্াে িারেয়াপ্ত কো এিং
কো এিং আিক কো; অর্িা
(ে) োহ্াে দ্বাো পবেিযক্ত ছকান মা ধ্োে োল িারেয়াপ্ত ও আিক কো;
আিক কো; অর্িা
(গ) অপোধ্ করের ন এমন িযজক্তরক ছগ্রফিাে কো
এিং এই ধ্েরনে িারেয়াপ্ত কো বিরেশী মা

ধ্োে োহ্ারেে মাোে িা
পবেচালকরক এই উরেরশয ছকন্দ্রীয় সেকাে কিতক
থ বিজ্ঞাবপি একটি
একটি িন্দরে আনাে বনরেথ শ ছেওয়া:,
িরি শিথসারপরি, এইভারি আিক িা িারেয়াপ্ত কো োহ্াে ডবকং এিং
এিং েিোরিিরেে েনয প্ররয়ােনীয় েেচ িহ্ন কেরি িাধ্য র্াকরি এিং
র্াকরি এিং ছসই সরি আহ্বেি মার ে মরধ্য ছে সকল মা েীবিি র্াকরি
র্াকরি িাে বনবেথ ষ্ট মূলয, ছেমন বনধ্াবেি
থ
হ্রি, িা বেরিও িাধ্য র্াকরি,
র্াকরি,
(৩) উপ-ধ্াো (২) -ে অধ্ীরন একটি বিরেশী মা

ধ্োে োহ্ারেে বিরুরদ্ধ

ছকান পেরিপ ছনওয়াে ছিরত্র, অনুরমাবেি কমকিথ
থ া েুজক্তসিিভারি
েুজক্তসিিভারি প্ররয়ােনীয় শজক্ত িযিহ্াে কেরি পারেন এিং েি
িাডািাবড সম্ভি, ছগ্রফিােকতি িযজক্ত িা িযজক্তরেে বিিেেসহ্ এই ধ্েরনে
ধ্েরনে িারেয়াপ্ত কো এিং আিক োোে বিষরয় বলবেিভারি ছকন্দ্রীয়
সেকােরক অিবহ্ি কেরিন এিং ছগ্রফিােকতি িযজক্ত িা িযজক্তরেে
অপোরধ্ে বেরপািথ সহ্, বিচাে শুরুে েনয প্রর্ম ছশ্রেীে মযাজেরেি িা
মযাজেরেি িা একেন ছমররাপবলিন মযাজেরেরিে সামরন উপিাপন
উপিাপন কেরিন।

(৪) ছেোরন অনুরমাবেি কমকিথ
থ াে বিশ্বাস কোে কােে আর ছে

আর ছে একটি ভােিীয় মা ধ্োে োহ্াে ধ্াো ৬ িা ধ্াো ৮ এে
উপ-ধ্াো (২) িা ধ্াো ১৭ এে বিধ্ান লঙ্ঘন করের , ছস এই
ধ্েরনে লঙ্ঘরনে একটি প্রবিরিেন জিবে কেরি এিং িমিাপ্রাপ্ত
িমিাপ্রাপ্ত সংবিষ্ট বিচােক কিতপ
থ রিে কার েমা ছেরি এিং
ছেরি এিং প্রবিরিেরনে একটি অনুবলবপ োহ্ারেে মাবলক িা
োহ্ারেে বস্কপােরকও প্রোন কো হ্রি।
িরি শিথসারপরি ছে, িমিাপ্রাপ্ত কমকিথ
থ া এই উপ-ধ্াোে অধ্ীন
ধ্াোে অধ্ীন অপোরধ্ে েনয ছকান মা ধ্ো িা মা ধ্োে
সেিাম েব্দ কেরিন না।

বিচাে

(৫) ছেোরন অনুরমাবেি কমকিথ
থ াে বিশ্বাস কোে কােে আর ছে একটি
একটি ভােিীয় মা ধ্োে োহ্াে ধ্াো ৬ িা ধ্াো ১৩ িা ধ্াো ১৪ িা ধ্াো
১৫ এে বিধ্ান লঙ্ঘন করের , ছস(i) মা ধ্ো, মা ধ্োে সেিাম, সেিাম, ছোে িা মালপত্র সহ্ োহ্ারেে
োহ্ারেে নবর্ েব্দ কেরি পােরিন।
(ii) মাবলক িা োহ্ারেে অবধ্নায়ক িা োহ্ারেে কমারন্ড র্াকা িযজক্তরক
িযজক্তরক বলবেিভারি োহ্ােটিরক িাে বিজ্ঞবপ্তেুক্ত িারন ছনািে ছফলাে
ছনািে ছফলাে বনরেথ শ ছেরিন; এিং
(iii) এই ধ্েরনে লঙ্ঘরনে একটি প্রবিরিেন প্রস্তুি কেরিন এিং কােপ্রোলী
থ
কােপ্রোলী
থ
শুরু কোে েনয সংবিষ্ট বিচােক কিতপ
থ রিে কার েমা
েমা ছেরিন।
(৬) ছেোরন, এই আইরনে অধ্ীন ছকারনা অপোধ্ সং িরনে ছপ্রবিরি,
ছপ্রবিরি, ছকারনা মা ধ্োে োহ্াে স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চরলে সীমাে
অঞ্চরলে সীমাে িাইরে ধ্াবিি হ্য়, ছসই পবেবিবিরি একেন অনুরমাবেি
অনুরমাবেি কমকিথ
থ ারক এই ধ্াো দ্বাো প্রেত্ত িমিাগুবল এই সীমাে িাইরে
সীমাে িাইরে িযিহ্াে কেরি পারেন, েিিে িা আন্তেথাবিক আইন এিং
এিং ভােরিে প্ররোেয আইন দ্বাো স্বীকতি পবেসরেে মরধ্য র্ারক।
(৭)ছকন্দ্রীয় সেকাে, োেয সেকারেে সরি পোমরশেথ পে, বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো,
বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো, এইরূপ অনযানয িমিা প্রোন কেরি পারে োরি বিবন
বিবন গভীে সমুরে সজক্রয় ভােিীয় মা ধ্োে োহ্ারেে প্ররয়ােরন বনেুক্ত
বনেুক্ত অনুরমাবেি কমকিথ
থ ারক িাে কােভাে
থ
ছর্রক িেোস্ত কেরি
কেরি পারেন।
২৪.(১) ধ্াো ২৩ এে উপ-ধ্াো (৪) িা উপ-ধ্াো (৫) এে অধ্ীরন প্রবিরিেন
প্রাবপ্তে পরে, বিচােকােী কিতপ
থ ি িাে প্রবিরিেরন র্াকা বিষয়গুবলে িেন্ত
িেন্ত কেরি এিং সংবিষ্ট সকল পিরক িারেে িক্তিয ছপশ কোে সুরোগ
সুরোগ ছেওয়াে পে এিং বনধ্াবেি
থ
পদ্ধবিরি বিচাে প্রজক্রয়া শুরু কেরি
কেরি এিং িাে োয় োন কেরি।
(২)এই আইরনে অধ্ীরন আরোবপি হ্রি পারে এমন েবেমানা াডাও,
েবে, ছেত্রসারপরি বিচােক কিতপ
থ ি িা প্রর্ম ছশ্রেীে মযাজেরেি িা
মযাজেরেি িা ছমররাপবলিন মযাজেরেি, মরন করেন ছে, ধ্াো ২৩ এে
২৩ এে অধ্ীরন িারেয়াপ্ত কো মা দ্রুি এিং স্বাভাবিক ভারি নষ্ট হ্রি
হ্রি পারে, িরি বিবন এই ধ্েরনে মা রক েনসাধ্ােরেে বনলারম বিজক্রে
আরেশ বেরি পারেন এিং িাে বিজক্রে অর্ িাে
থ
বনোপে ছহ্ফােরি
োেরি পারেন।
(৩) ছেত্রসারপরি বিচােক কিতপ
থ ি িা প্রর্ম ছশ্রেীে মযাজেরেি িা
মযাজেরেি িা ছমররাপবলিন মযাজেরেরিে চূ ডান্ত বসদ্ধারন্ত, উপ-ধ্াো (২) উপ-ধ্াো (২) -এ উরেবেি বিজক্রে আয় ছর্রক বিজক্র িা বনলাম এে েেচ
এিং এে সারর্ সম্পবকথি অনযানয আনুষবিক িযয় িাে ছেওয়াে পে

বিচােকােী
কিতপ
থ ি।

আপীল
কিতপ
থ ি।

আরিেন

অিবশষ্ট আয়, োলারসে সময়, সামুবেক মৎসয উন্নয়ন িহ্বিরল িা মাবলক
মাবলক িা োহ্ারেে অবধ্নায়ক িা অনয ছকান িযজক্ত োে কা ছর্রক এটি
এটি িারেয়াপ্ত কো হ্রয়র , িারক প্রোন কো হ্রি।
(৪) ধ্াো ১৮ এে অধ্ীরন প্রেত্ত বিরশষ লাইরসরন্সে শিথািলীে লঙ্ঘরনে
লঙ্ঘরনে বিষরয় বিচাে কোে পদ্ধবিটি বনধ্াবেি
থ
ভারি হ্রি পারে।
২৫. ছেলাে মৎসয বিভারগে সহ্কােী পবেচালরকে পেমোোে
থ
নীরচ নন
োেয সেকারেে এেকম একেন আবধ্কাবেকরক, ছকন্দ্রীয় সেকাে দ্বাো
দ্বাো োেয সেকারেে সংবিষ্ট েপ্তরেে সারর্ পোমরশেথ পরে অিবহ্ি কো
অিবহ্ি কো ছেরি পারে, বেবন ধ্াো ২৩ এে উপ-ধ্াো (৪) এিং উপ-ধ্াো
(৫) এে অধ্ীরন জক্রি অপোরধ্ে বিচােকােী কিতপ
থ ি হ্রিন।
২৬. সংবিষ্ট োেয সেকারেে সরি পোমরশেথ পে ছকন্দ্রীয় সেকাে কিতক
থ
সেকাে কিতক
থ বিজ্ঞবপ্ত অনুসারে োেয সেকারেে অবিবেক্ত পবেচালক
পবেচালক (মৎসয) পেমোোে
থ
ঊরধ্ব র্াকা
থ
একেন কমকিথ
থ া, এই ধ্াোে
ত
ধ্াোে আপীল কিপ
থ ি বহ্রসরি বনেুক্ত হ্রিন।
২৭. (১) ধ্াো ২৪ এে অধ্ীরন বিচােকােী কিতপ
থ রিে আরেরশ িবিগ্রস্ত
িবিগ্রস্ত ছকারনা িযাজক্ত িাে কার আরেশটি ছে িাবেে ছর্রক উপলভয
উপলভয কো হ্রয়র িাে ৩০ বেরনে মরধ্য আবপল কিতপ
থ রিে কার
আরিেন কেরি পারেন।

িরি এই শিথসারপরি ছে আবপল কিতপ
থ ি কিতক
থ ছকান আপীল গ্রহ্ে কো
হ্রি না েবে না আবপলকােী আপীল োরয়রেে সময় আবপলকতি আরেরশে
অধ্ীরন প্ররেয় েবেমানাে পবেমাে েমা না করে:

ছেকডথ ইিযাবে
ইিযাবে িলি
কোে েনয
আপীল
কিতপ
থ রিে
িমিা

িেন্ত
পবেচালনাে
ছিরত্র
বিচােকােী
কমকিথ
থ া এিং
এিং আপীল
কিতপ
থ রিে
িমিা।

আপীল কিতপ
থ ি উবেবেি জত্রশ বেরনে ছময়াে ছশষ হ্ওয়াে পরে বকন্তু
বকন্তু উবেবেি িাবেে ছর্রক নব্বই বেন ছশষ হ্ওয়াে আরগ শিথসারপরি
শিথসারপরি ছেরকান আপীল গ্রহ্ে কেরি পারে, েবে এটি বনজিি হ্য় ছে
হ্য় ছে আপীলকােী ের্াসমরয় আপীল োরয়ে কো ছর্রক েরর্ষ্ট কােে দ্বাো
দ্বাো িাধ্াপ্রাপ্ত হ্রয়র ।
(২) আপীল কিতপ
থ ি, আপীরলে বসদ্ধান্ত ছনওয়াে সময়, বনধ্াবেি
থ
পদ্ধবি
পদ্ধবি অনুসেে কেরি।
আপীল কিতপ
থ ি এই আইরনে অধ্ীরন বিচােকােী অবফসারেে দ্বাো প্রেত্ত
প্রেত্ত ছেরকান আরেরশে ছেকডথ িলি কেরি এিং পেীিা কেরি পারে
পারে এিং োে বিরুরদ্ধ ধ্াো ২৭ এে অধ্ীরন ছকান আপীল িা াই কো
হ্য়বন এই ধ্েরনে আরেরশে জিধ্িা িা স্বচ্ছিা িা স্বিঃস্ফূিথিা সম্পরকথ
সম্পরকথ সন্তুষ্ট হ্ওয়াে পে এইরূপ উপেুক্ত আরেশ োন কেরি পারেঃ
পারেঃ
িরি শিথ র্ারক ছে, প্রভাবিি িযজক্তরক সংবিষ্ট বিষরয় বনরেে িক্তিয ছপশ
িক্তিয ছপশ কোে েুজক্তসিি সুরোগ প্রোন িযিীি, ছকান িযজক্ত িবিগ্রস্ত
িযজক্ত িবিগ্রস্ত হ্য় এমন ছকান আরেশ প্রোন কো োরি না।
একটি মামলা কোে সময়, বিচােকােী অবফসাে এিং আপীল কিতপ
থ রিে
কিতপ
থ রিে একটি িেন্ত চলাকালীন ছেওয়ানী কােবিবধ্,
থ
১৯০৮ এে অধ্ীরন
অধ্ীরন একটি ছেওয়ানী আোলরিে সমস্ত িমিা র্াকরি েেন বনম্নবলবেি
বনম্নবলবেি বিষরয়, ের্া:(ক) সািীরেে ছডরক পািারনা এিং িলিৎ কো;
(ে) ছেরকান নবর্ আবিষ্কাে এিং উৎপােরনে প্ররয়ােন;
(গ) অবফরসে ছেরকান আোলি ছর্রক ছকান পািবলক ছেকডথ িা িাে
অনুবলবপ চাওয়া;
( ) হ্লফনামায় প্রমাে প্রাবপ্ত, এিং
(ঙ) সািী িা নবর্ পেীিাে েনয কবমশন প্রোন।

অধ্যায় ৫
অপরাধ্ এিং েণ্ড
ভােরিে
সামুবেক
অঞ্চরল
বিরেশী মা
ধ্োে োহ্াে
দ্বাো আইরনে
আইরনে বক ভ
বিধ্ান
লঙ্ঘরনে
শাজস্ত।

একরচটিয়া
অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল
ভােিীয় মা
ধ্োে োহ্াে
দ্বাো আইরনে
আইরনে বক ভ
বিধ্ান
লঙ্ঘরনে
েনয েে।

৩০. ছে ছকান বিরেশী মা ধ্োে োহ্াে,(i) ধ্াো 11 লঙ্ঘন করে ভােরিে সামুবেক অঞ্চরল মা ধ্েরি ছেো ছগরল,
ছগরল, মা , বগয়াে, েন্ত্রপাবি, ছোে িা োহ্ারেে মালপত্র িা োহ্াে
োহ্াে িারেয়াপ্ত কো ছেরি পারে এিং ছেত্রসারপরি মাবলক িা
অপারেিে িা মাোে, শাজস্তরোগয হ্রি এিং এরি েুই ি ে পেন্ত
থ কাোেে,
কাোেে, িা এক ছকাটি িাকা পেন্ত
থ েবেমানা, িা উভয়ই হ্রি পারে;

(ii) ধ্াো 12 লঙ্ঘন করে ভােরিে সামুবেক অঞ্চলগুবলে মধ্য বেরয় চলাচল
চলাচল কেরল েবেমানা হ্রি োে পবেমাে েশ লি িাকা ছর্রক কুবড লি
লি িাকা পেন্ত
থ হ্রি পারে।
৩১. (১) ধ্াো 13 িা ধ্াো 15 লঙ্ঘন করে স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল জিধ্
জিধ্ লাইরসন্স াডাই মা ধ্োে িা মা ধ্োে কারে বনরয়াজেি ছে ছকানও
ছকানও ভােিীয় মা ধ্োে োহ্াে বনম্নবলবেি সােবেে িতিীয়, চিভ র্ এিং
থ
এিং পঞ্চম কলারম উরেবেি পবেমারে শাজস্তরোগয হ্রি প্রর্ম কলারম
কলারম উবেবেি অপোরধ্ে েনয বদ্বিীয় কলারম উবেবেি মা ধ্োে
োহ্ারেে কযািাগবেে ছেফারেন্স ের্াক্ররম,–

অপোধ্

মা
ধ্োে
োহ্ারেে
বিভাগ

(১)
ধ্াো
১৩
এিং
১৫

(২)
ছমািেচাবলি
১৫
বমিারেে
কম সামবগ্রক
জের যে
থ োহ্াে
োহ্াে (OAL)
ছমািেচাবলি
১৫ বমিাে িা
ছিশী সামবগ্রক
জের যে
থ োহ্াে
োহ্াে (OAL)
েন্ত্রচাবলি
১৫
বমিারেে
কম সামবগ্রক
জের যে
থ োহ্াে
োহ্াে (OAL)
েন্ত্রচাবলি
১৫ বমিাে িা
ছিশী সামবগ্রক
জের যে
থ োহ্াে
োহ্াে (OAL)

সােবে
প্রর্ম
অপোরধ্ে
শাজস্ত

বদ্বিীয়
অপোরধ্ে
শাজস্ত

(৩)
বনল

(৪)
বনল

েুই
হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

পাাঁচ হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

েশ হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

পাাঁচ হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

েশ হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

পাঁবচশ
হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

েশ
হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

কুবড হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

পঞ্চাশ
হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

িতিীয় এিং
পেিিী
অপোরধ্ে
শাজস্ত
(৫)
েুই হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

(২) ধ্াো ৬ িা ধ্াো ৮ এে অধ্ীরন উপধ্াো ২ িা ধ্াো ১৭ এে অধ্ীরন
বনধ্াবেি
থ
িযিিা লঙ্ঘন করে স্বিন্ত্র অর্ননবিক
থ
অঞ্চরল মা ধ্োে িা মা
ধ্োে িা মা ধ্োে কারে বনরয়াজেি ছে ছকানও ভােিীয় মা ধ্োে
োহ্াে প্রর্ম কলারম উবেবেি অপোরধ্ে েনয বদ্বিীয় কলারম উবেবেি
উবেবেি োহ্ারেে বিভাগ অনুোয়ী িতিীয়, চিভ র্, থ এিং পঞ্চম কলারম
উরেবেি পবেমারে শাজস্তরোগয হ্রিঃ

অপোধ্

মা
ধ্োে
োহ্ারেে
বিভাগ

সােবে
প্রর্ম
অপোরধ্ে
শাজস্ত

(১)
ধ্াো ৬,
৮(২)এিং
১৭

গভীে সমুরে
ভােিীয় মা
ধ্োে োহ্াে
দ্বাো আইরনে
আইরনে বক ভ
বিধ্ান
লঙ্ঘরনে

বদ্বিীয়
অপোরধ্ে
শাজস্ত

িতিীয় এিং
পেিিী
অপোরধ্ে
শাজস্ত
(৫)
এক হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

(২)
(৩)
(৪)
বনল
বনল
ছমািেচাবলি
১৫ বমিারেে
কম সামবগ্রক
সামবগ্রক
জের যে
থ
োহ্াে
(OAL)
এক হ্াোে েুই হ্াোে পাাঁচ হ্াোে
ছমািেচাবলি
িাকাে
িাকাে
১৫ বমিাে িা িাকাে
েবেমানা
েবেমানা
ছিশী সামবগ্রক েবেমানা
সামবগ্রক
জের যে
থ
োহ্াে
(OAL)
বিন হ্াোে পাাঁচ হ্াোে েশ হ্াোে
েন্ত্রচাবলি
িাকাে
িাকাে
১৫ বমিারেে িাকাে
েবেমানা
েবেমানা
েবেমানা
কম সামবগ্রক
সামবগ্রক
জের যে
থ
োহ্াে
(OAL)
পাাঁচ হ্াোে েশ হ্াোে কুবড
েন্ত্রচাবলি
১৫ বমিাে িা িাকাে
িাকাে
হ্াোে
েবেমানা
িাকাে
ছিশী সামবগ্রক েবেমানা
েবেমানা
সামবগ্রক
জের যে
থ
োহ্াে
(OAL)
৩২. (১) ধ্াো ১৩ িা ধ্াো ১৫ লঙ্ঘন করে গভীে সমুরে জিধ্ লাইরসন্স
াডাই মা ধ্োে িা মা ধ্োে কারে বনরয়াজেি ছে ছকানও ভােিীয় মা
মা ধ্োে োহ্াে প্রর্ম কলারম উবেবেি অপোরধ্ে েনয বদ্বিীয় কলারম
কলারম উবেবেি সংবিষ্ট োহ্ারেে বিভাগ অনুোয়ী িতিীয়, চিভ র্, থ এিং
এিং পঞ্চম কলারম উরেবেি পবেমারে শাজস্তরোগয হ্রিঃ
সােবেঃ

েনয
েবেমানা।

অপোধ্

(১)
ধ্াো
১৩
এিং ১৫

মা
ধ্োে
োহ্ারেে
বিভাগ
(২)
েন্ত্রচাবলি
১৫ বমিারেে
কম সামবগ্রক
জের যে
থ
োহ্াে (OAL)
েন্ত্রচাবলি
১৫ বমিাে িা
ছিশী সামবগ্রক
সামবগ্রক
জের যে
থ
োহ্াে (OAL)

প্রর্ম
অপোরধ্ে
শাজস্ত
(৩)
পাঁবচশ
হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

বদ্বিীয়
শাজস্ত

অপোরধ্ে

(৪)
পঞ্চাশ হ্াোে িাকাে
েবেমানা এিং জত্রশ
বেরনে েনয োহ্াে
িারেয়াপ্ত কো হ্রি।

পঞ্চাশ
হ্াোে
িাকাে
েবেমানা

েুই
লি
িাকাে
েবেমানা এিং জত্রশ
বেরনে েনয োহ্াে
িারেয়াপ্ত কো হ্রি।

২. গভীে সাগরে ধ্াো ৬ এে উপ-ধ্াো (3) এে ধ্াো (i) লঙ্ঘন করে মা ধ্ো
িা মা ধ্ো সম্পবকথি কােকলারপ
থ
বনরয়াজেি ছেরকান ভােিীয় মা ধ্োে
ধ্োে োহ্াে, প্রর্ম কলারম উবেবেি অপোরধ্ে েনয বদ্বিীয় কলারম
উবেবেি সংবিষ্ট োহ্ারেে বিভাগ অনুোয়ী িতিীয়, চিভ র্, থ এিং পঞ্চম
পঞ্চম কলারম উরেবেি পবেমারে শাজস্তরোগয হ্রিঃ

অপোধ্

(১)
ধ্াো ৬(৩)
(i).

বিরশষ
লাইরসরন্সে
শিথািলী
লঙ্ঘরনে
েনয েে।
অনুরমাবেি
কমকিথ
থ ারেে
ে িাধ্াে েনয

সােবে
মা
ধ্োে প্রর্ম
োহ্ারেে
অপোরধ্ে
বিভাগ
শাজস্ত
(২)
(৩)
কুবড
হ্াোে
েন্ত্রচাবলি
১৫ বমিারেে কম িাকাে
েবেমানা
সামবগ্রক জের যে
থ
জের যে
থ
োহ্াে
োহ্াে (OAL)

বদ্বিীয় অপোরধ্ে
অপোরধ্ে শাজস্ত

(৪)
চবেশ
হ্াোে
িাকাে
েবেমানা
এিং জত্রশ বেরনে
েনয
োহ্াে
িারেয়াপ্ত
কো
হ্রি।
পাঁবচশ হ্াোে এক লি িাকাে
েন্ত্রচাবলি
েবেমানা
এিং
১৫ বমিাে িা িাকাে
জত্রশ বেরনে েনয
ছিশী সামবগ্রক েবেমানা
োহ্াে িারেয়াপ্ত
জের যে
থ
োহ্াে
োহ্াে (OAL)
িারেয়াপ্ত
কো
হ্রি।
৩৩. েবে ছকান ভােিীয় মা ধ্োে োহ্াে ধ্াো ১৮ এে অধ্ীরন প্রেত্ত
বিরশষ লাইরসরন্সে শিথািলী ছমরন চলরি িযর্ হ্য়,
থ
িাহ্রল এই ধ্েরনে
োহ্ারেে মাবলক িা অপারেিে েেনীয় হ্রিন এরিরত্র লাইরসন্স িবগি
িবগি িা িাবিরলে সারর্ এক লি িাকা পেন্ত
থ েবেমানা হ্রি পারে।
৩৪. (১) েবে ছকান িযজক্ত ইচ্ছাকতিভারি িাে িমিা প্ররয়ারগ একেন
একেন অনুরমাবেি অবফসােরক িাধ্া ছেয়, িাহ্রল ছস শাজস্তরোগয হ্রি–
হ্রি–

েবেমানা।

ছকাম্পাবন
দ্বাো অপোধ্.
অপোধ্.

(i) ১৫ বমিারেে কম জের যে
থ ভােিীয় মা ধ্োে োহ্ারেে ছিরত্র, পাাঁচ
পাাঁচ হ্াোে িাকা েবেমানা এিং ১৫ বমিাে িা িাে ছিশী সামবগ্রক জের যে
থ
জের যে
থ োহ্ারেে ছিরত্র েশ হ্াোে িাকা েবেমানা;
(ii) বিরেশী মা ধ্োে োহ্ারেে ছিরত্র, েবেমানাে পবেমান পাাঁচ লাে
িাকা পেন্ত
থ হ্রি পারে।
৩৫. (১) ছকান ছকাম্পাবন দ্বাো এই আইরনে অধ্ীরন ছকান অপোধ্
সং টিিহ্রল, ছসই সমরয় প্ররিযক িযজক্ত োো ছকাম্পাবনে োবয়রত্ব িা
িা ছকাম্পাবনে িযািসা পবেচালনাে োবয়রত্ব ব ল, ছকাম্পাবন সহ্ ছসই সকল
সকল িযাজক্তও অপোরধ্ে েনয ছোষী িরল গেয কো হ্রি এিং িাে বিরুরদ্ধ
বিরুরদ্ধ িযিিা ছনওয়া হ্রি এিং ছস অনুোয়ী শাজস্ত পারি:

িরি সিথসারপরি ছে, এই উপ-ধ্াোে ছকান বক ভ ই এই ধ্েরনে
ছকান িযজক্তরক ছকান শাজস্তে েনয োয়ী কেরি না েবে ছস প্রমাে
প্রমাে করে ছে অপোধ্টি িাে অোরন্ত সং টিি হ্রয়র এিং
বিবন এই ধ্েরনে অপোধ্ সং িন প্রবিরোধ্ কোে েনয সমস্ত
সমস্ত ের্াের্ ছচষ্টা করের ন।
(২) উপ-ধ্াো (১) এ োই র্াকুক না ছকন, ছেোরন এটি প্রমাবেি হ্রি ছে এই
এই আইরনে অধ্ীন একটি অপোধ্ একটি ছকাম্পাবন দ্বাো সং টিি হ্রয়র
হ্রয়র এিং ইহ্া প্রমাবনি হ্রয়র ছে অপোধ্টি ছকাম্পাবনে পবেচালক,
িযিিাপক, সবচি িা অনয কমকিথ
থ াে সম্মবিরি িা ছোগসােরশ সং টিি
সং টিি হ্রয়র িা অপোরধ্ে োয় এরেে উপে িিথায় ছসরিরত্র এই
ধ্েরনে পবেচালক, িযিিাপক, সবচি িা অনয কমকিথ
থ ারকও ছসই
অপোরধ্ে েনয ছোষী িরল গেয কো হ্রি এিং িাে বিরুরদ্ধ িযিিা ছনওয়া
ছনওয়া হ্রি এিং ছসই অনুোয়ী শাজস্ত ছেওয়া হ্রি৷

অধ্যায় ৭
দ্রিদ্রিধ্
িহ্বিল গিন

৩৬. (১) সামুবেক মৎসয উন্নয়ন িহ্বিল নারম একটি িহ্বিল র্াকরি এিং
এিং ছসোরন েমা হ্রি(ক) এই আইরনে প্ররয়ােরন ছকন্দ্রীয় সেকাে ছে ছকান অনুোন িা ঋে
ঋে বেরি পারে;
(ে) এই আইরনে অধ্ীরন সংগতহ্ীি সকল েবসে; এিং
(গ) এই আইরনে উরেরশযে েনয ছকারনা োেয সেকাে িা প্রবিষ্ঠান কিতক
থ
প্রবিষ্ঠান কিতক
থ প্রেত্ত ছকারনা অনুোন িা ঋে।
(২) ঐবিহ্যিাহ্ী ছেরল োো ছমািেবিহ্ীন মা

ধ্োে ছনৌোন পবেচালনা

করে এিং মৎসযেীিীরেে সুবিি উন্নয়ন ও িযিিাপনাে েনয এই িহ্বিল
িহ্বিল িযিহ্াে কো হ্রি, ছেমন বনধ্াবেি
থ
হ্রি।
(3) ছকন্দ্রীয় সেকাে, বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো, িহ্বিল েিোরিিে ও পবেচালনাে
পবেচালনাে েনয একটি সত্তা বনরয়াগ কেরি৷
ছে

সকল ৩৭. ছফৌেোবে কােবিবধ্,
থ
১৯৭৩-এে মরধ্য ো বক ভ ই র্াকুক না ছকন, ধ্াো

অপোধ্গুরলা

ধ্াো ২৮-এে অধ্ীরন শাজস্তরোগয অপোধ্গুবল আমলরোগয হ্রি

আমলরোগয
হ্রি হ্রি
সেল বিশ্বারস ৩৮. (১) ছকান মামলা, প্রবসবকউশন িা অনযানয আইবন প্রজক্রয়া ছকান
বিশ্বারস গতহ্ীি ছকান িমিাপ্রাপ্ত কমকিথ
থ া িা বিচােকােী কিতপ
থ ি িা উত্তেবিচােকােী
গতহ্ীি

উত্তেবিচােকােী কিতপ
থ ি বহ্সারি বনেুক্ত ছকান কমকিথ
থ াে বিরুরদ্ধ কােকে
থ

পেরিরপে

বিরুরদ্ধ কােকে
থ
হ্রি না, ো বক ভ সেল বিশ্বারস কো হ্রয়র

সুেিা

োবয়ত্ব পালরনে উরেরশয কো হ্রয়র

িা িাে োবয়ত্ব

এিং এই আইরনে বিধ্ান অনুসারে

অনুসারে কিথিয।
(২) এই আইরনে বিধ্ান অনুসারে সেল বিশ্বারস কো িা ইহ্াে উরেরশয কো
কো ছকারনা বক ভ ে েনয সতষ্ট, িা

িরি পারে এমন ছকারনা িবিে েনয

েনয সেকারেে বিরুরদ্ধ ছকারনা মামলা িা অনয ছকারনা আইবন কােক্রম
থ
কােক্রম
থ
চলরি না।
বনয়ম জিবেে
িমিা

৩৯. (১) ছকন্দ্রীয় সেকাে োেয সেকারেে সারর্ আরলাচনাে পরে, বিজ্ঞবপ্ত
বিজ্ঞবপ্ত দ্বাো, এই আইরনে বিধ্ানগুবল পালরনে েনয বনয়ম জিবে কেরি
কেরি পারে৷
(2) বিরশষ করে, এিং পূিিিী
থ
িমিাে সাধ্ােেিাে প্রবি ছকান প্রকাে
প্রকাে পিপাি

াডাই, এই ধ্েরনে বিবধ্গুবল বনরম্নাক্ত সি িা ছে ছকান

ছকান বিষরয়ে েনয প্ররোেয হ্রি পারে, ের্া:(ক) ধ্াো ৭ এে উপ-ধ্াো (৩)-এে অধ্ীরন ির্য সংগ্রহ্, সংরোেন,
প্রজক্রয়াকেে এিং ছপ্রেরেে পদ্ধবি;
(ে)

ধ্াো

১০-এে

অধ্ীরন

অ-ছমািেচাবলি

মা

ধ্োে

ছনৌোন

পবেচালনাকােী ছেরলসহ্ ঐবিহ্যিাহ্ী এিং ছ াি আকারেে ছেরলরেে
েীবিকা ও আর্-সামাজেক
থ
উন্নবিে েনয িযিিা;
(গ) ভােরিে সামুবেক অঞ্চরলে মধ্য বেরয় বিরেশী মা ধ্োে োহ্ােগুবলে
োহ্ােগুবলে বিচেে িা চলাচরলে ছিরত্র ধ্াো ১২-এে অধ্ীরন ছে
বনয়মগুবল েরয়র ছসগুবল অনুসেে কেরি হ্রি;
( ) ছে সকল মা

ধ্োে পদ্ধবিে ছিরত্র ধ্াো ১৩- এে অধ্ীরন আরলাে

িযিহ্ারেে অনুরমােন েরয়র , ছসরিরত্র আরলাে িযিহ্াে কো ছেরি পারে;
পারে;
(ঙ) উপ-ধ্াো (২)-এে অধ্ীরন ফম, থ বিিেে এিং বফ, উপ-ধ্াো (৪)-এে
অধ্ীরন বফ সংগ্ররহ্ে পদ্ধবি, ফম, থ পদ্ধবি এিং সময় োে মরধ্য উপ-ধ্াো
ধ্াো (৫)-এে অধ্ীরন লাইরসন্স প্রোন কো ছেরি পারে এিং িযবিক্রমী ছে
ছে অিিাে অধ্ীরন লাইরসন্স ধ্াো ১৭-এে উপ-ধ্াো (৮)-এে অধ্ীরন
িানান্তবেি হ্রি পারে;
(চ) ১৮-এে উপ-ধ্াো (১) এিং (২)-এে অধ্ীরন বিরশষ লাইরসরন্সে শিথািলী;
শিথািলী;
( ) ধ্াো ১৯-এে উপ-ধ্াো (১)-এে অধ্ীরন লাইরসন্স িবগি ও িাবিল কোে
কোে পদ্ধবি;
(ে) ধ্াে থ কো চােথ এিং ধ্াো ২০-এে উপ-ধ্াো (১)-এে অধ্ীরন িাে
সংগ্ররহ্ে পদ্ধবি;
(ঝ) বিভাগ ২১-এে উপ-ধ্াো (৩)-এে অধ্ীরন পোমশক
থ কবমটিে গিন
এিং এে কােকাবেিাে
থ
শিথািলী;
(ঞ) ধ্াো ২৩-এে উপ-ধ্াো (২)-এে অধ্ীরন আিক বিরেশী মা

ধ্োে

োহ্ারেে উপে আরোবপি চােথ;
(ি) উপধ্াো (১)-এে অধ্ীরন বিচােকােী কিতপ
থ ি কিতক
থ িেরন্তে পদ্ধবি
পদ্ধবি এিং কােক্রম
থ
শুরু এিং ধ্াো ২৪-এে উপ-ধ্াো (৪)-এে অধ্ীরন

বিচারেে প্রজক্রয়া;
(ি) ধ্াো ২৭-এে উপ-ধ্াো (২)-এে অধ্ীরন উত্তেবিচােকােী কিতপ
থ ি কিতক
থ
কিতক
থ আরিেরনে বসদ্ধারন্তে পদ্ধবি;
(ড) ধ্াো ৩৩-এে উপ-ধ্াো (২)-এে অধ্ীরন সামুবেক মৎসয সংক্রান্ত
কােক্রম;
থ
(ঢ) অনয ছকান বিষয় ো হ্রি হ্রি, িা বনধ্াবেি
থ
হ্রি পারে।
সংসরেে
সামরন ছপশ
কোে েনয
প্রেীি িা
োবে কো
বিবধ্ এিং
প্রজ্ঞাপন।

১৯৭৬ এে
৮০নং
আইরনে
প্রভাি।
অসুবিধ্া েূে
কোে িমিা।
িমিা।

৪০. এই আইরনে অধ্ীরন প্রেীি প্রবিটি বনয়ম সংসরেে প্রবিটি করিে
করিে অধ্ীরন, েি িাডািাবড সম্ভি এটিে প্রনয়ন ছশষ হ্রল, সংসরেে
সংসরেে প্রবিটি করিে অবধ্রিশরন অবধ্রিশন চলাকালীন, ছমাি জত্রশ
জত্রশ বেরনে েনয োো হ্রি ো একটি িা েুটি অবধ্রিশন অর্িা আরো
ধ্াোিাবহ্ক অবধ্রিশন বনরয় গটিি হ্রি পারে, এিং েবে, একটি
অবধ্রিশরনে পেিিী অবধ্রিশনটি ছশষ হ্ওয়াে আরগ অর্িা পূরিাক্ত
থ
ধ্াোিাবহ্ক অবধ্রিশনগুবলরি, উভয় কিই েবে বনয়রম ছকান পবেিিথন
কেরি সম্মি হ্য় িা উভয় কিই একমি হ্য় ছে বনয়মটি কো উবচি নয়,
নয়, ছসরিরত্র বনয়মটি শুধ্ুমাত্র এই ধ্েরনে পবেিবিথি আকারে গ্রাহ্য হ্রি
গ্রাহ্য হ্রি িা ছকান প্রভাি ছফলরি না, ছেটি গ্রহ্েরোগয ছসই অনুসারে;
অনুসারে; সুিোং, োইরহ্াক, এই ধ্েরনে ছকান পবেিিথন িা বনয়রমে
িাবিল ছসই বনয়রমে অধ্ীরন পূরি কো
থ
ছকান কারেে জিধ্িাে প্রবি ছকান
ছকান প্রকাে প্রভাি াডাই হ্রি।
৪১. ধ্াো 7-এে উপ-ধ্াো (5) এে োষ্ট্রাধ্ীন েলভাগ, মহ্ীরসাপান, স্বিন্ত্র
অর্ননবিক
থ
অঞ্চল এিং অনযানয সামুবেক আইন, 1976 এে বিধ্ািু বলে

এই আইরনে উরেরশয ছকানভারি কােকে
থ হ্রি না৷

১৯৭৬
এে
৮০

৪২. (১) েবে এই আইরনে বিধ্ানগুবল কােকে
থ
কেরি ছকান অসুবিধ্া
অসুবিধ্া ছেো ছেয়, িাহ্রল ছকন্দ্রীয় সেকাে, সেকােী ছগরেরি
প্রকাবশি আরেশ দ্বাো, এই অসুবিধ্া েূে কোে েনয প্ররয়ােনীয় িা
প্ররয়ােনীয় িা সমীচীন হ্রি এমন বিধ্ান কেরি পারে ো এই
আইরনে বিধ্ানগুবলে সারর্ অসিবিপূে নয়:
থ
িরি শিথ র্ারক ছে, এই আইন প্রিিথরনে িাবেে হ্ইরি বিন িৎসে
অবিিাবহ্ি হ্ওয়াে পে এই ধ্াোে অধ্ীরন অনুরূপ ছকান আরেশ ছেওয়া
োইরি না।

িাবিল এিং
সঞ্চয়।

(২) এই ধ্াোে অধ্ীন প্রেত্ত প্রবিটি আরেশ, জিবে হ্ওয়াে পে েি
িাডািাবড সম্ভি, সংসরেে প্রবিটি করিে সামরন ছপশ কো হ্রি৷
৪৩. (১) ভােরিে সামুবেক অঞ্চল (বিরেশী োহ্াে দ্বাো মা ধ্োে বনয়ন্ত্রে)
বনয়ন্ত্রে) আইন, ১৯৮১, এিদ্বাো িাবিল কো হ্রয়র ৷
(২) এইেকম েবহ্ি হ্ওয়া সরেও, এই আইরনে অধ্ীরন ো বক ভ
ছকান প্রজ্ঞাপন, আরেশ, বনরয়াগ,সাটিথ বফরকি, ছনাটিশ, িা োবে কো েবসে,
কো েবসে, আরিেন পত্র, মঞ্েুেক্রীি লাইরসন্স সহ্ ো বক ভ এই
আইরনে অধ্ীরন রির িা ো বক ভ পেরিপ গ্রহ্ে কো হ্রয়র , ো
বিধ্ারনে সারর্ অসিবিপূে নয়
থ
িা এই আইন এই আইরনে সংবিষ্ট
বিধ্ারনে অধ্ীরন কো হ্রয়র িা ছনওয়া হ্রয়র িরল গেয হ্রি।

১৯৮১
এে
৪২

