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দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ (ক্ষড.এভ.এপ.) 
ফোক্ষলিক প্রক্ষিবফদন ২০২২ - ২০২৩ 

১৬-১৭ ভোর্ি ২০২৩, উজোন         ,                         । 

 

     ক্ষপ্রয় োথী          ,  
ফহু প্রক্ষিফন্ধকিোয ক্ষফরুবে রড়োই কবয দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ িোয ক্রভফেিভোন কোজ  

োাংগঠক্ষনক প্রোবযয দোক্ষয়ত্ব মিটো ম্ভফ োরন কবয র্বরবে।        কভিীবদয উৎো, উবদযোগ এফাং 
অধযফোবয়য পবর িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয াংগঠন দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ এখন মিন্ত দক্ষিণফবঙ্গয ১০ক্ষট 
ফজরোয় ক্ষফস্তোয রোব কবযবে। ভোে আযণকোযী, ভোের্োলী, ভোে ফোেোই  রৄকোবনো কভিী এফাং িুদ্র ভোে ক্ষফবক্রিো 
ক্ষনক্ষফিববল ফ ধযবণয ভৎস্যকভিীযো দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোবভয      । ফিিভোবন দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী 
ফপোযোবভয       াংখযো ১৫ োজোয েোক্ষড়বয়বে। দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ, ফোস্তফ ক্ষযক্ষিক্ষি  প্রবয়োজন 
অনুমোয়ী, ক্ষফক্ষবন্ন             োখো াংগঠবনয কোজবক এক্ষগবয় ক্ষনবয় মোবে।    -              
                                                                                   
                                                    ক্ষড.এভ.এপ উত্তযফবঙ্গয িদু্র ভৎস্যজীফীবদয 
াংগক্ষঠি কযোয জন্য উত্তযফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ গবড় ঠোয ফিবে  োয়িো কবযবে। োোোক্ষ োভুক্ষদ্রক 
এফাং অবযন্তযীণ উবয় ভৎস্যবিে ক্ষনবয় িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয জোিীয় ভঞ্চ NPSSFW গঠবন ক্ষড.এভ.এপ      
                 NPSSFW-এয ভোধযবভ        িুদ্র ভৎস্যজীফী               জোিীয় ভৎস্যবিে 
নীক্ষি   আইন   য়বন                            ।                                
                                                   

       
২০২৩ োবর দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোবভয ৩১িভ ফোক্ষলিক বেরন অনুক্ষিি বি র্বরবে এভন এক  

ভবয় মখন –     

১। োযো ৃক্ষথফীয                              জর-জঙ্গর-জক্ষভয উয ফদক্ষ-ক্ষফবদক্ষ ুুঁক্ষজয  
িোবদয ক্ষফশ্বস্ত ফকন্দ্রীয় যকোবযয দখরদোক্ষয      এইফ প্রোকৃক্ষিক ম্পবদয উয ক্ষনবিযীর গযীফ ভোনুবলয িথো 
কৃক্ষলজীফী, ভৎস্যজীফী, রৄোরক  ফনফোীবদয জীফন-জীক্ষফকোয াংকট ফফবড় র্বরবে।   

২  এই ক্ষযবপ্রক্ষিবি আজ যোজননক্ষিক দর  ভি ক্ষনক্ষফিববল কৃক্ষলজীফী, ভৎস্যজীফী, রৄোরক  
ফনফোী                     ক্ষনজ ক্ষনজ ফগোিী াংগঠনবক ক্ষিোরী কযো  ফজোযদোয ফমৌথ াংগ্রোভ গবড় 
ফিোরো অিযন্ত জরুযী বয় দোুঁক্ষড়বয়বে, মোবি কবয        ভোনুবলয অক্ষধকোযগুক্ষর অজিন  যিো কযো মোয়  এফাং 
িোবদয ফগোিীগি স্বক্ষিকযণ য়। ফকোন যোজননক্ষিক দবরয স্বোবথি নয়, ক্ষনবজবদয জীফন-জীক্ষফকোয সুযিোয স্বোবথি 
ক্ষক্রয়  াংগক্ষঠি য়ো েোড়ো উোয়োন্তয ফনই   

৩      কবযোনোয প্রবকো ফনই ফরবরই র্বর। ক্ষকন্তু ক্ষফগি     ফেবয কবযোনোয কোযবণ োধোযণ 
ভোনুবলয জীফন জীক্ষফকো  আক্ষথিক অফিো এবকফোবয ক্ষঙ্গন। িোয উয এবকয য এক প্রোকৃক্ষিক ক্ষফমি   নদী 
ভুদ্র জরোবয়য উয ক্ষনবিযীর ভৎস্যজীফীবদয অফিো বীলণ খোযো।   

৪। এবকয য এক জনবভোক্ষনী প্রকল্প ফঘোলনো কযো বে। ক্ষকন্তু, ভৎস্যজীফী  শ্রভজীফী ভোনুবলয 
জীক্ষফকোগি অক্ষধকোযগুক্ষরবক ভোন্যিো ফদয়ো বে নো। আফোন, জীফন ক্ষফভো, ভোে ধযো ফনৌকো  ভোে র্োবলয 
ক্ষফভোয ভবিো অিযন্ত প্রবয়োজনীয় প্রকল্পগুক্ষর ম্পবকি যকোবযয ফকোন আগ্র রি কযো মোবে নো। এয উয 
দূনিীক্ষি  স্বজনবোলন িুদ্র ভৎস্যজীফী  ফযোক াংখযক োধোযণ ভোনুলবক িোবদয ন্যোময োনো ফথবক ফক্ষঞ্চি 
কযবে। ক্ষিো ফযফিোয় র্ূড়োন্ত রৃনিীক্ষি ভৎস্যজীফীবদয োভোক্ষজক জীফনবক  প্রবোক্ষফি কযবে।   
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৫। ভৎস্যবিবেয ফযফিোনো ভোযোত্মক ক্ষফমিবয়য েুখীন।          অবযন্তযীন ফিবে ধ্বাংোত্মক  
অক্ষিক্ষযি ভৎস্য ক্ষকোয অফযোি। অফযোি ক্ষনক্ষফড় ক্ষর্াংক্ষড় র্োবলয ভবিো িক্ষিকয  ফফ-আইক্ষন কোবজয ফোড়ফোড়ন্ত। 
জরদূলণ, জবরয দখরদোক্ষয  ধ্বাংোত্মক ফযফোয িদু্রোয়িন ভৎস্যবিবেয নোক্ষবশ্বো িবুর ক্ষদবয়বে।     
                                                                                   
                                                                              
                          ফিবরয অস্বোবোক্ষফক ভরূযফৃক্ষে ভোে ধযো, ভোে র্োল, ভোে ক্ষফক্ষক্র  ভৎস্যবিবেয 
প্রক্ষিক্ষট উবিেবক ক্ষফন্ন কবয িুবরবে। িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয বিুিক্ষক ক্ষদবয় জ্বোরোক্ষন ফির যফযো কযোয ফকোন 
যকোক্ষয উবদযোগ ফদখো মোবে নো।        

৬। ক্ষিভফবঙ্গ ফবথবক ফফক্ষ াংখযক ভৎস্যজীফী ভফোয় ক্ষভক্ষি আবে। কবয়কক্ষট ফযক্ষিক্রভ েোড়ো 
ভৎস্যজীফী ভফোয় ক্ষভক্ষিগুক্ষর, য় ক্ষনক্ষিয়, নয় কোবয়ভী স্বোবথিয কুক্ষিগি বয়, দূনিীক্ষিয আখড়ো বয় উবঠবে। 
োধোযণ ভৎস্যজীফীযো এগুক্ষরবক িোবদয জীক্ষফকোয বি কোমিকযী াংগঠন ফবর ভবন কবযন নো। িোয উয 
যকোক্ষয ক্ষফক্ষধক্ষনবলবধ ভফোয় ক্ষভক্ষিগুক্ষরয ক্ষনফিোর্ন বে নো। পরিঃ িোযো কোজ কযোয আইক্ষন অক্ষধকোয 
োক্ষযবয়বে।       

৭। ইন্ডোক্ষিয়োর  ইকনক্ষভক কক্ষযবডোয, োগযভোরো প্রকল্প,        ফোটি,             উকূবরয 
ভোন্তযোর ফোক্ষণক্ষজযক জোোজ র্রোয থ, নদীগুক্ষর ক্ষদবয় জোিীয় জরথ, নদীগুক্ষরয াংমকু্ষি, নদীয ফোস্তুিন্ত্র  
প্রফো নষ্ট কবয ক্ষল্প, ককৃ্ষল  ফৌয প্রবয়োজবন অকোিবয জর িুবর ফনয়ো, আয, ক্ষফক্ষনভবয় নদী  
জরোয়গুক্ষরবি দূক্ষলি জর  ফজিয ফপরো, নদীবি এবকয য এক ডুবফ মোয়ো জোোজগুক্ষরয ফ্লোই অযো  
ইক্ষিবনয জ্বোরোক্ষন জবর ফভো, ত্বযোক্ষিি কযবে জর, জরোয়, জরোবূক্ষভয ধ্বাং। ভৎস্যজীফীযো িোবদয ফাং 
যম্পযোয ফো ফথবক উৎখোি বয় জীক্ষফকোয জন্য উদ্বোস্তুয ভবিো বন্য বয় ঘুযবেন অন্য ফোয ন্ধোবন। 
                                                                                            
                                                                       

৮। িুদ্র ভৎস্যজীফীযোই বেন বূৃবিয প্রোকৃক্ষিক জরম্পবদয ফবথবক ফড় াংখযক প্রোথক্ষভক 
অক্ষফনোকোক্ষয দোয়বোগী  স্বোবোক্ষফক যিক। ক্ষফশ্ব খোদয  কৃক্ষল াংিো ১৯৯৫ োবর প্রণীি “দোক্ষয়ত্বীর 
ভৎস্যবিবেয আর্যণক্ষফক্ষধ”  ২০১৩ োবর প্রণীি “িুদ্র ভৎস্যবিবেয ফস্বেোভূরক নীক্ষি ক্ষনবদিক্ষকো”-য় িুদ্র 
ভৎস্যবিবেয গুরুত্ব এফাং িোয সুযিোয় প্রবয়োজনীয় নীক্ষি ক্ষনবদি কবযবে। বোযি যকোয আন্তজিোক্ষিক ভবঞ্চ এই 
নীক্ষি ভথিন কযবর জোিীয় ফিবে িোয সুলভ  মথোমথ প্রবয়োবগ মবথষ্ট উবদযোগ ক্ষনবে নো।            
                                                                                   
                

৯। যকোবযয কোবে ফোয ফোয      জোনোবনো বে ভুবদ্র যোবজযয জরীভোয ফোইবয  যোবজযয 
জরীভোয় ভৎস্য ক্ষকোয, োভুক্ষদ্রক ভৎস্য ম্পদ যিো কযোয  ফই ম্পবদ িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয অগ্রোক্ষধকোয 
সুক্ষনক্ষিি কযোয ফকোবনো কোমিকযী ফযফিো ফনই।    

১০। ভৎস্যবিবে ক্ষরঙ্গ বফলভয অিযন্ত প্রকট। ফকন্দ্রীয়  যোজয যকোবযয ফোবজট ফযোদ্দ এ ক্ষফলবয় র্যভ 
অদোথিিোয ক্ষযর্য় ক্ষদবে। ভক্ষরো ভৎস্যকভিীযো াংখযোয় ভৎস্যবিবে ক্ষনমুি ফভোট কভিীয প্রোয় ৫০ িোাং বর   
                                                       িোবদয োয়িোয জন্য যকোবযয ফকোন 
উমুি নীক্ষি ফো ফযোদ্দ ফনই।  

১১। ২০০৭ োবর ক্ষফশ্ব শ্রভ াংিো “ভৎস্যবিবে কোবজয নদ ১৮৮” প্রণয়ন কযবর এফাং বোযি 
যকোয এয অন্যিভ স্বোিযকোযী য়ো স্ববত্ব আজ মিন্ত নদক্ষটবক ভোন্যিো ক্ষদবয় ফকোন োভক্ষগ্রক আইন প্রণয়ন 
        । এয পবর ভৎস্যকভিীযো, ক্ষফবল কবয, ফড় মন্ত্রর্োক্ষরি ভোে ধযোয ফনৌকোয় কভিযি ভৎস্যজীফীযো জীফন-
জীক্ষফকোয সুযিো ফথবক ফক্ষঞ্চি বেন।   
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১২। ফকন্দ্রীয় ফোবজট ফযোবদ্দয অক্ষধকোাংই র্বর মোয় ভৎস্য গবফলণো, অযোবকোয়ো কোরর্োয অথক্ষযক্ষট  এন 
এপ ক্ষড ক্ষফ ফি। অফক্ষষ্টোাংবয অক্ষধকোাংই ক্ষনবয়োক্ষজি য় োভুক্ষদ্রক ফিবে ফভকোনোইজড ফক্টবযয এফাং অবযন্তযীণ 
ভৎস্যবিবে ক্ষফক্ষনবয়োগকোযীবদয জন্য। িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয জন্য নয়। ক্ষড.এভ.এপ. িোই প্রথভ ফথবক ফোবজবট িুদ্র 
ভৎস্যজীফীবদয অগ্রোক্ষধকোবযয দোক্ষফ জোক্ষনবয় আবে।                                       
                                                                                    
                                                                                  
                                                                                        
                                    

 ১৩                                                                        
৮০                                                                              
                                      

১৪  দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযো                -                                  
                                                                 ২০১৭                   
                                                                              

১৫  দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযো                                                        
                                                                                     
                                                                                   

এই ক্ষযবপ্রক্ষিবি দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ ক্ষফগি এক ফেবয ফম ভূর কোজগুক্ষর কবযবে –   

১                                                             ২৪             
                                                                                       
                                          ২৪                                        
              

        ২। িদু্র ভৎস্যজীফীবদয জবরয অক্ষধকোবযয দোক্ষফ প্রধোন দোক্ষফ ক্ষববফ িবুর ধযোঃ জর  জরোবয়য 
উয ভৎস্যজীফীবদয োধোযণ অক্ষধকোযীনিো োভুক্ষদ্রক  অবযন্তযীণ ক্ষনক্ষফিববল ভগ্র ভৎস্যজীফীবদয ভবধয ‘জোর 
মোয জর িোয’ এই ফলোগোন িবুর জবরয োট্টো ফো অক্ষধকোবযয দোক্ষফবি রড়োই র্োক্ষরবয় মোবে। ধ্বাংোত্মক ভৎস্য 
ক্ষকোয ট্রক্ষরাং-ক্ষপক্ষাং ফন্ধ  সুন্দযফন জঙ্গবর ভৎস্যজীফীবদয উয ফনদপ্তবযয অিযোর্োয ফবন্ধয দোফীবি  দক্ষিণফঙ্গ 
ভৎস্যজীফী ফপোযোভ     -                   দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ এই দোক্ষফবক িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয 
জোিীয় ভবঞ্চয ভোধযবভ োযো ফদবয ভৎস্যজীফীবদয ভবধয েক্ষড়বয় ক্ষদবয় বোযিফযোী ফমৌথ আবন্দোরন গবড় 
ফিোরোয কোজ কযবে।  

       পরোপর –  এই দোক্ষফক্ষট  োযো ফদবয িদু্র ভৎস্যজীফী আবন্দোরবন ফিোক্ষধক গুরুত্বূণি দোক্ষফ বয় উঠবে। 
                     ভৎস্যজীফীবদয উয ফনদপ্তবযয অিযোর্োবযয ক্ষযভোন খোক্ষনকটো কবভবে।        

             ৩। ভক্ষরো         াংগঠনঃ        ভৎস্যকভিীযো             ভৎস্যকভিীবদয অন্তি অবেিক। 
োভুক্ষদ্রক ফিবে িোযোই অক্ষধকোাং। ভক্ষরো ভৎস্যকভিীযো ভৎস্যকভিীবদয ভবধয আফোয অবিোকিৃ অফবক্ষরি এফাং 
প্রোয়ই িোবদয ুরুল ভৎস্যকভিীবদয বঙ্গ অভ প্রক্ষিবমোক্ষগিোয় ড়বি য়। িোবদয স্বক্ষিকযবণয জন্য, 
ক্ষড.এভ.এপ কিৃিক গবড় ফিোরো ভক্ষরো োখো াংগঠন  ,                                      
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       পরোপর –                                                                             
     ২৪                                                                                  
                                                                            

      ৪। সুন্দযফবন ভৎস্যজীফীবদয জীক্ষফকোয অক্ষধকোয যিোয রড়োইঃ- সুন্দযফবনয ভৎস্যজীফীবদয উয 
ফনদপ্তবযয অন্যোয় অিযোর্ো    প্রক্ষিফোবদ দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ রোগোিোয প্রক্ষিফোদ               
           ।                           বোগফিুয ফযি-                                  
            

         পরোপর – ভৎস্যজীফীবদয উয বোগফিুয ফযি-   অিযোর্োবযয ভোেো        কবভবে।     
                                                                                      
                       

      ৫। িদু্র  ক্ষর্যোর্ক্ষযি োভকু্ষদ্রক ভৎস্যজীফীবদয ফগোিীগি জক্ষভ ফযফোবযয অক্ষধকোযঃ- িুদ্র  ক্ষর্যোর্ক্ষযি 
ভৎস্যজীফীবদয োভুক্ষদ্রক ভৎস্য আযণ এক ফমৌথ কোজ। ভৎস্য আযণ, ভোে ফোেোই  রৄকোবনো এফাং ভোে ক্ষফক্ষক্র 
কযোয় ফযোৃি ভৎস্যজীফীযো একবমোবগ এই কোবজ ক্ষনমুি য়। জোর  ফনৌবকো োযোইবয়য কোজ এয োবথ মুি 
য়। উকূবরয ক্ষফক্ষবন্ন জোয়গোয় এই ফমৌথ কোবজয জন্য গবড় উবঠবে ভৎস্য অফিযণ ফকন্দ্র। ক্ষর্যোর্ক্ষযি  
প্রথোগিবোবফ উকূবরয বূক্ষভ ফযফোয কযবর ভৎস্যজীফীবদয এ ফ জক্ষভয ফকোন আইক্ষন স্বে ফনই। এই কোযবণ 
িোযো প্রক্ষিক্ষনয়ি উবেবদয আঙ্কোয় থোবকন। যকোবযয ি ফথবক ভোবে ভোবেই ভৎস্য অফ যণ ফকন্দ্রগুক্ষরয 
াংখযো কক্ষভবয় ফদয়ো, িোবদয জক্ষভবি নোনোধযবণয কোজ কযোয প্রবর্ষ্টো য়। িোই ভৎস্য অফিযণ ফকবন্দ্রয জক্ষভ 
ফযফোবযয ফগোিীগি আইক্ষন স্বে ভৎস্যজীফীবদয ফহুক্ষদবনয দোক্ষফ। যকোয এই দোক্ষফ নীক্ষিগিবোবফ স্বীকোয 
কযবর এখন মিন্ত এক্ষট ফোস্তফোক্ষয়ি কবযক্ষন। ূফি ফভক্ষদনীুবযয ফজরো ক্ষযলবদ ফখোক্ষটয জক্ষভয ফযফোক্ষযক স্ববেয 
ক্ষফলবয়                     ২৪                                         ফখোক্ষটয জক্ষভয 
ফযফোক্ষযক স্ববেয                      ২৪                                             
                                         

        পরোপর –  ভৎস্য অফিযণ ফকবন্দ্রয োবথ মুি ভৎস্যজীফীবদয ভবধয বূক্ষভ ফযফোবযয অক্ষধকোয ম্পবকি 
বর্িনিো ফফবড়বে  এফাং যকোযী স্তবয ক্ষফলয়ক্ষটয গুরুত্ব ফোড়বে। আগোভী ক্ষদবন এই ক্ষফলবয় িীব্রিয আবন্দোরন 
                                

     ৬। িদু্র ভৎস্যববন্ডযবদয আবন্দোরনঃ- ূফি ফভক্ষদনীুয ফজরোয় ফভক্ষদনীুয ফজরো উকূরীয় ভৎস্যববন্ডয 
ইউক্ষনয়বনয ফনিৃবত্ব িুদ্র ভৎস্যববন্ডযবদয আবন্দোরন অক্ষধকিয ক্ষিোরী বয়বে। ক্ষফবল কবয ফিোরোফোজ-
র্োুঁদোফোজবদয ক্ষফরুবে াংগঠবনয োপরয দৃষ্টোন্ত ৃক্ষষ্ট কবযবে। যোবজযয আবযো ক্ষকে ু ফজরোয় ভৎস্যববন্ডযবদয 
াংগক্ষঠি কযোয কোজ র্বরবে। এেোড়ো উত্তযফবঙ্গ ভৎস্য ফবন্ডযবদয াংগক্ষঠি কযোয কোজ রৄরু বয়বে। 
ফভক্ষদনীুয উকূরীয় ভৎস্য ফবন্ডয ইউক্ষনয়বনয ি ফথবক ফডবুটন                  জরুোই-আগষ্ট ২০২২ 
এ ৯ ক্ষট ব্লবক  জোনুয়োক্ষয-ফপব্রুয়োক্ষয ২০২৩ এ ৭ ক্ষট ব্লবক।    

      পরোপর – ভৎস্যববন্ডযবদয     এক স্বিন্ত্র ভৎস্যজীফী ফগোিী ক্ষববফ স্বীকৃক্ষি              । োযো 
যোবজয িুদ্র ভৎস্যববন্ডযবদয াংগক্ষঠি কযোয  িোয ভোধযবভ ভৎস্যববন্ডযবদয রড়োই     ক্ষড.এভ.এপ-এয ফহুর  
ক্ষিফৃক্ষেয ম্ভোফনো            ।    

     ৭। ভৎস্যজীফী ভফোয় ক্ষভক্ষিগুক্ষর ম্পক্ষকিি কোজঃ ভৎস্যজীফী ভফোয় ক্ষভক্ষিগুক্ষর োধোযণবোবফ এফাং 
োভুক্ষদ্রক ভৎস্যজীফী ভফোয় ক্ষভক্ষিগুক্ষর ক্ষফবলবোবফ, নোনো নীক্ষিগি  ফযফোক্ষযক ভস্যোয় বুগবে। ফফক্ষযবোগ 
ফিবে ভৎস্যজীফী ভফোয় ক্ষভক্ষিগুক্ষর োধোযণ ভৎস্যজীফীবদয ক্ষঠবয় স্বোথিোবিলী ফগোিী দ্বোযো ফফদখর বয় ফগবে।  
পরি: িদু্র ভৎস্যজীফীবদয আক্ষথিক  োভোক্ষজক ক্ষিফৃক্ষেয াংগঠন ক্ষববফ এগুক্ষর মবথষ্ট কোজ কযবি োযবে  
নো।                                                                         এয উয ফমোগ 
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বয়বে ফযোক দূনিীক্ষি মোবি ক্ষকেু যকোক্ষয দোক্ষধকোযীয ভদবি অোধ ুদোরোরযো িদু্র ভৎস্যজীফীবদয নোবভ আো 
যকোক্ষয অনুদোবনয ক্ষাংবোগ আত্মোৎ কযবে। এই ক্ষযক্ষিক্ষিবি, ভফোবয়য ভস্যো  দূনিীক্ষি ক্ষনবয় র্র্িো  
আবন্দোরন র্োরোবনোয োবথ োবথ কবয়কক্ষট ভফোয় ক্ষভক্ষিবক আদি ক্ষববফ বিযী কবয োধোযণ ভৎস্যজীফীবদয 
উবদযোবগয ক্ষবক্ষত্তবি ফযফোক্ষয়ক োপরয অজিবন োয়িো কযোয প্রয়ো ফনয়ো বয়বে এফাং নিুন ভফোয় গবড় 
ফিোরোয উবদযোগ ফনয়ো বয়বে। দনূিীক্ষিয ক্ষফলবয় একোক্ষধক আয.ক্ষট.আই আবফদন কযো বয়বে। এই সুফোবদ 
োয়ো কবয়কক্ষট উত্তবযয ক্ষবক্ষত্তবি দূনিীক্ষিয প্রোথক্ষভক প্রভোণ োয়ো ফগবে। আইনোনুগ ফযফিো ক্ষববফ রৃনিীক্ষিয 
ক্ষফরুবে োইবকোবটি ভোভরো বয়বে।      ২৪       ৪                                           
                                                                               

         পরোপর –  দূনিীক্ষিফোজ দোরোর  যকোক্ষয আক্ষধকোক্ষযকযো এটো ফুেবি োযবেন ফম দূনিীক্ষিয ক্ষফরুবে 
রড়োই রৄরু বয়বে এফাং অক্ষর্বযই িোবদয ভুবখো খুবর মো           ।                              
          

     ৮।  নদী ফোুঁর্ো-ভোে ফোুঁর্ো-ভৎস্যজীফী ফোুঁর্ো অক্ষবমোনঃ অবযন্তযীণ ভৎস্যবিবে অন্যিভ বয়ঙ্কয ভস্যো 
নদীগুক্ষরয াংকট। দূলণ,  জবরয অবোফ  নদী খোবিয দখরদোক্ষয এয ভূর কোযণ। নদী-ক্ষনবিয ভৎস্যজীফীবদয 
জীক্ষফকো যিোবথি  ক্ষফক্ষবন্ন নদী ফোুঁর্োবনোয জন্য আবন্দোরন াংগক্ষঠি কযো বয়বে। উবেখবমোগয ক্ষফলয়, এই 
আবন্দোরবন নোগক্ষযক ভোজ, ক্ষফবল কবয ক্ষযবফ াংগঠন ভৎস্যজীফীবদয োব দোুঁক্ষড়বয়বে। ক্ষকন্তু এবিবে 
ধোযোফোক্ষকিো  মথোমথ উবদযোবগয অবোফ ফদখো মোবে। ক্ষড.এভ.এপ-ফক দি ফরোবকবদয োয়িোয় নদী 
ুনরুজ্জীফবন ক্ষক্রয় বূক্ষভকো ক্ষনবি বফ।     

      পরোপর –  ক্ষফদযোধযী, ভোথোবোঙ্গো–র্ুক্ষনি, ইেোভক্ষি, ফুক্ষড়গঙ্গো,           বোন্ডোযদ ক্ষফর  যোনীনগয-
জরঙ্গীয দ্মো  নদীবক ফোুঁর্োবনোয জন্য উত্তবযোত্তয জনবর্িনিো  জনভথিন ফোড়বে। প্রোবনয ি ফথবক 
ফুক্ষড়গঙ্গো াংস্কোবযয ম্ভোফনো ফদখো ক্ষদবয়বে।  ক্ষড.এভ.এপ-এয উবদযোবগ ভোথোবোঙ্গো–র্ুক্ষনি ফোুঁর্ো আবন্দোর    
       বফিোচ্চ ক্ষযবফ আদোরবিয ভোভরোয় দলূণ ভুক্ষিয জন্য অথি ফযোদ্দ বয়বে। ভৎস্যজীফী  বুিববোগী 
োধোযণ ভোনুবলয ভবধয উৎো ৃক্ষষ্ট বয়বে। ভোথোবোঙ্গো–র্ুক্ষনি                                         
                                                                                       
            

    ৯।                             -                                                   
                                 .                                                        
                              ধ্বাংোত্মক ভৎস্য ক্ষকোয ট্রক্ষরাং ক্ষপক্ষাং –এয ক্ষফরুবে ক্ষিভফবঙ্গয উকূর 
এরোকোয় গি ২৮-১২-২০২২ ফথবক প্রর্োয-আবন্দোরন র্রবে। এযপবর ট্রক্ষরাং-এয ক্ষফরুবে ধীবয ধীবয 
জনবর্িনিো গবড় উঠবে।                                         

   ১০। ডী ী ফোটি-এয ক্ষফবযোক্ষধিোঃ-  দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযো  ূফি ফভক্ষদনীুবযয িোজুবয গবীয ভুদ্র 
ফন্দয ক্ষনভিোবণয যকোক্ষয প্রস্তোবফয প্রক্ষিফোদ জোক্ষনবয়বে। গিকোর ১৫-০৩-২০২৩ িোক্ষযবখ িোজুয গবীয ভুদ্র 
ফন্দয ফোক্ষিবরয দোক্ষফবি দীঘোবি ক্ষফযোট ক্ষভক্ষের বয়বে। এফাং ক্ষভক্ষেবরয ভোক্ষপ্ত ক্ষভক্ষটাং –এ যকোযবক হুক্ষয়োক্ষয 
ফদয়ো বয়বে, িোজুয গবীয ভুদ্র ফন্দয ক্ষনভিোবণয যকোক্ষয প্রস্তোফ ফোক্ষির নো য়ো মিন্ত ফপোযোভ আবন্দোরন 
র্োক্ষরবয় মোবফ।   

    ১১। ক) ফযোঘ্র ক্ষফধফো াংক্রোন্ত উবদযোগঃ ফোঘ-কুক্ষভবযয আক্রভবন ভৎস্যজীফীবদয ভৃিুয সুন্দযফবন ক্ষনয়ক্ষভি 
ঘটনো। ক্ষকন্তু সুন্দযফবন কি ফযোঘ্রক্ষফধফো আবেন এফাং িোযো কী অফিোয় আবেন িো জোনোয জন্য ফপোযোবভয ি 
ফথবক উবদযোগ ফনয়ো বয়বে। ফযোঘ্রক্ষফধফোযো মোবি যকোযী োয়িো  জনিো ফীভোয টোকো োয় ফফযোোবয 
ফপোযোবভয ি ফথবক বমোক্ষগিো কযো বে। এই বঙ্গ ফযোঘ্রক্ষফধফোবদয ক্ষিকযবণয জন্য ফপোযোবভয ফর্ষ্টোয় 
িোবদয াংগঠন গবড় উবঠবে। িোযো মোবি িক্ষিূযণ োয় ফফযোোবয ফপোযোভ োইবকোবটি ভোভরো কবযবে। 
ক্ষিভফঙ্গ ভক্ষরো কক্ষভনবক ফযোঘ্রক্ষফধফোবদয রৃযোফিো  ফঞ্চনোয ক্ষফলয়গুক্ষর ক্ষরক্ষখিবোবফ জোনোবনো বয়বে।       
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     পরোপর – ভোভরোয পবর যকোবযয অবযন্তবয ক্ষক্রয়িোয খফয োয়ো মোবে। ক্ষিভফঙ্গ ভক্ষরো কক্ষভন 
ফযোঘ্রক্ষফধফোবদয ভস্যোগুক্ষর গুরুত্ব ক্ষদবয় ফদখবে।    

      খ) ভৎস্যজীফী ভদু্র ক্ষফধফো াংক্রোন্ত উবদযোগঃ প্রোককৃ্ষিক ক্ষফমিবয় প্রক্ষি ফেযই ভুবদ্র ফহু ভৎস্যজীফী ভোযো 
মোন ফো ক্ষনবখোুঁজ ন। িোবদয ক্ষফধফোযো ক্ষনদোরুণ আক্ষথিক, োভোক্ষজক  ভোনক্ষক ভস্যোয ভধয ক্ষদবয় ক্ষদন মোন 
কবযন। িোযো মোবি িোবদয ভস্যোগুবরো ভোধোন কযবি োবযন িোয জন্য িোবদযবক ঐকযফে কযোয কোজ 
কোকদ্বীব রৄরু বয়বে। কোকদ্বী ব্লবক কোকদ্বী ক্ষপোক্ষযজ উইবডো বয়রবপয়োয ক্ষভক্ষি কোকদ্বীবয ভুদ্র 
ক্ষফধফোবদয াংগক্ষঠি কযবে। ফপোযোবভয দক্ষিণ ২৪ যগণো োখোয উবদযোবগ নোভখোনো ব্লবকয ফেজোযগবিয 
কয়রোঘোটো গ্রোবভ ভুদ্র ক্ষফধফোবদয াংগঠন গবড় ফিোরোয জন্য প্রোথক্ষভক বো বয়বে।   

      পরোপর – ভুদ্র ক্ষফধফোবদয ভবধয আত্মক্ষফশ্বো ফোড়বে। আগোভী ক্ষদবন ক্ষিভফঙ্গ িথো োযো বোযবি ভুদ্র 
ক্ষফধফোবদয ঐকযফে কযোয ম্ভোফনো ফদখো ক্ষদবয়বে।          

    ১২। হুগরী নদীবি জোোজ কিৃিক িয়িক্ষিঃ  হুগরী নদীবি এবকয য এক ফ্লোই অযো ফফোেোই জোোজ 
ডুক্ষফয পবর নদীয জবর দূলণ ফফবড়বে। ফইবঙ্গ জোোজ ডুক্ষফয িোনগুবরোবি ফজবরযো জোর ফপরবি োযবে নো। 
এজন্য ফপোযোভ জোিীয় ক্ষযবফ আদোরবি ভোভরো কবযবে। হুগরী নদীবি জোোজ ডুক্ষফ একভোে ভস্যো নয়,  
জোোজগুবরোয ন্যোক্ষববগন রুট ফেবড় ফজবরবদয জোবরয উয ফর্ব ড়োটো ক্ষনিয ঘটনো। এই কর ক্ষফলবয় প্রোপ্ত 
িথয অনুমোয়ী ফপোযোভ ক্ষফক্ষবন্ন ভবয় প্রোবনয ক্ষফক্ষবন্ন স্তবয ক্ষর্ক্ষঠ ক্ষদবয়বে।    ৩০-১২-২০২২        
                                                                     -৮ -                  
                                                       ৮                             
                                                                                       
                                                                                              

        পরোপর – ভোভরোয িোৎিক্ষনক পর ক্ষববফ জোোজ ডুক্ষফয ঘটনো কবভবে। অন্যক্ষদবক জোোজবক ক্ষঘবয 
ফযবখ িক্ষিূযণ আদোবয়য ঘটনোয় হুগরী নদীয ভৎস্যজীফীবদয ভবনোফর ফফ  ফে।   

১৩।                    .                                                        াংগঠবনয 
ি ফথবক ফভোট ১৪    আয ক্ষট আই ফজরো, যোজয এফাং ফকন্দ্রীয় দপ্তবয কযো বয়বে।               
                        -                                                      
                                                                                
                            

১৪                             

                       -                         .                              
                                                www.smallscalefishworkers.com –
                                                         -                      
                                                    -    dmfwestbengal@gmail.com 
–                 ৫০০-                                                          
                                  

                       -                                                             
                                                                                 
                                                                             
         -                                                 

http://www.smallscalefishworkers.com/
mailto:dmfwestbengal@gmail.com
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                                                       -                          
                                                                                    
                                              

১৫  ফপোযোবভয আইক্ষন দবিঃ  সুন্দযফবনয ক্ষযবফ যিোয স্বোবথি, ভৎস্য দপ্তবযয ঋণ াংক্রোন্ত রৃনিীক্ষিয 
ক্ষফরুবে   ফযোঘ্রক্ষফধফোবদয িক্ষিূযবণয দোক্ষফবি ফপোযোভ ভোভরো কবযবে।                           
                                                                                          
                                                                               
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                     
                                                          

     পরোপর – ফপোযোবভয ভোভরোয পবর সুন্দযফবন আভরোবভক্ষথ ক্ষযটি বোঙ্গো বে। রৃনিীক্ষি  ফযোঘ্রক্ষফধফোবদয 
িক্ষিূয  াংক্রোন্ত  রৃই ভোভরোয় প্রোবনয অন্দবয ফযক র্র্িো রৄরু বয়বে। প্রোক্ষনক স্তবয ফপোযোবভয ক্ষফরুবে 
ফিোববয োোোক্ষ ম্ভ্রভ ক্ষযরক্ষিি বে।      

১৬। যকোযী প্রকল্প ভৎস্যজীফীবদয কোবে ফৌুঁবে ফদয়োয ফযোোবয ফপোযোবভয উবদযোগঃ  ফপোযোভ         
         িক্ষক্ষর জোক্ষি/উজোক্ষি াংোে  ক্ষকউ আয ফকোড মিু আধোয কোডি বিক্ষয, ফক ক্ষ ক্ষ ফো এভ    
ক্ষ ক্ষ-এয জন্য আবফদন,              , ুরুলবদয এ.এইর্.ক্ষজ বিক্ষয,                 ফনৌকো 
ফযক্ষজবিন  ইিযোক্ষদ ফযোোবয গুরুত্বূণি বূক্ষভকো োরন কযবে। ফপোযোবভয উবদযোবগ োভুক্ষদ্রক ক্ষপক্ষাং ফফোট 
ফযক্ষজবিবনয কোজ র্রবে। ক্ষফক্ষবন্ন জোয়গোয় ফমখোবন িুদ্র ভৎস্যজীফীযো িোবদয ফনৌকো যোবখ ফগুক্ষরবক  ক্ষভক্ষন 
ক্ষপ রযোক্ষন্ডাং ফন্টোয ক্ষোবফ যকোক্ষয স্বীকৃক্ষি প্রদোবনয ফযোোবয ফপোযোবভয ি ফথবক উবদযোগ ফনয়ো বয়বে। 
প্রধোনভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ ফমোজনোয আক্ষথিক োয়িোয়  কোকদ্বীব রৄুঁটক্ষক ভোবেয ক্ষনরোবভয ফোজোয মোবি গবড় বঠ 
ফফযোোবয ফপোযোভ উবদযোগ ক্ষনবয়বে। ফোক্ষরঘোইবি এরূ একক্ষট রৄুঁটক্ষক ভোবেয ক্ষনরোবভয ফোজোয বে। এই 
ফোজোযক্ষট মোবি ভৎস্যজীফী াংগঠনগুক্ষর ক্ষনবয় গক্ষঠি কক্ষভক্ষটয দ্বোযো ক্ষযর্োক্ষরি য়, ফফযোোবয ফভৌক্ষখকবোবফ উ 
ভৎস্য অক্ষধকিিো োভুক্ষদ্রবকয কোবে অনুবযোধ জোনোবনো বয়বে। এফযোোবয ফূি ফভক্ষদক্ষনুয ভৎস্যজীফী ফপোযোবভয 
ি ফথবক ক্ষরক্ষখিবোবফ আবফদন জোনোবি বফ। ফপোযোবভয  োড়ো ফজরো োখো ক্ষফবল উবদযোগ ক্ষনবয় ১০০০ জন 
ভৎস্যজীফীবক িক্ষক্ষর জোক্ষি াংোে োয়োয ফিবে োয়িো কবযবে।       

১৭। ইঊক্ষনয়বনয দস্যদ  কোডি – ফপোযোবভয ফভম্বোযবদয জন্য আইবডক্ষন্টক্ষট কোডি বিক্ষযয কোজ র্রবে। কোডি 
বিক্ষযয অাংগক্ষি অবনকটোই কোটোবনো ফগবে।     

১৮।। ীভোন্ত ভস্যোঃ ভুক্ষিদোফোবদ ীভোন্তফিিী ভৎস্যজীফীবদয ভস্যো ক্ষনবয় ফপোযোভ  ক্ষফ.এ.এপ-এয ভবধয 
ক্ষফক্ষবন্ন ভবয় ক্ষর্ক্ষঠয আদোনপ্রদোন  আরোআবরোর্নো র্বরবে। এয পবর ভৎস্যজীফীবদয ক্ষকে ুসুযোো বয়বে। 
ক্ষফ.এ.এপ-এয ক্ষফরুবে অক্ষববমোগগুক্ষর ক্ষরক্ষফে কযোয প্রয়ো ফনয়ো বয়বে।   

১৯। ফনিতৃ্ব ক্ষফকো কভিোরো-          ফনিতৃ্ব    োাংগঠক্ষনক কোজকভি  যকোক্ষয দপ্তবযয ফমোগোবমোগ ইিযোক্ষদ 
ক্ষফলবয় ক্ষস্কর বিক্ষযয জন্য ফনিৃত্ব ক্ষফকো প্রক্ষিবণয কভিূক্ষর্ ফনয়ো বয়বে। গি আক্ষথিক ফেবয ২ ক্ষট কভিোরো 
অনুক্ষিি বয়বে। ঐ বোগুক্ষরবি জোিীয় াংগঠক ভোননীয় প্রদী র্যোটোক্ষজি ভূর প্রক্ষিক ক্ষোবফ উক্ষিি ক্ষেবরন।  

২০  ক্ষফশ্ব ভৎস্যজীফী ক্ষদফ উদমোন: - ক্ষিভফবঙ্গয                                              
              , ফকোরোঘোট ব্লবক ক্ষদনক্ষট োড়ম্ববয োরন কযো য়।      িোক্ষধক ভৎস্যজীফীয উক্ষিক্ষিবি 
োোুয গঙ্গো ভক্ষন্দয ফথবক ক্ষফক্ষড অক্ষপ মিন্ত সুদশৃ্য       য়।         ফবল যফীন্দ্র ফিোগৃব বো 
অনুক্ষিি য়। বোয় যোবজযয ভৎস্যভন্ত্রী  অন্যোন্য গুণীজন উক্ষিি ক্ষেবরন।      ২৪             ৫০ 
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২১। দপ্তবযয বঙ্গ ফপোযোবভয ম্পকি  আবরোর্নো:    

ফজরো, যোজয এফাং ফকন্দ্রীয় ভৎস্য দপ্তবযয আহ্বোবন „ফঙ্গ ভৎস্য ফমোজনো‟/„প্রধোন ভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ ফমোজনো‟, 
„ভৎস্যজীফী ফক্রক্ষডট কোডি‟, এফাং „োভোক্ষজক সুযিো প্রকল্প‟ াংক্রোন্ত ক্ষফক্ষবন্ন আবরোর্নোয় ফপোযোবভয ি ফথবক 
অাংগ্রন কযো  ভিোভি প্রদোন কযো য়। ূফি ফভক্ষদনীুয ফজরো োবকয বো বর  „ক্ষপোক্ষযজ ফডবরোবভন্ট 
ভক্ষনটক্ষযাং‟ কক্ষভক্ষটয উচ্চস্তযীয় বো অনুক্ষিি য়। ক্ষ ফজড এভ ক্ষ ক্ষফলবয় জন-রৄনোক্ষন         -        
                                                                                         
                                                                                       
                                                              -                         
                                                                                
                          
 
ফনটয়োক্ষকিাং –  

      ১। এন.এপ.এপ –                                         -                        
           -                                                                        
                              ২০২৩-                       -                    
                                    -                                                    
        

      ২। িদু্র ভৎস্যজীফী    জোিীয় ভঞ্চ (NPSSFW):  ক্ষড.এভ.এপ-এয উবদযোবগ প্রোয় ২০ক্ষট যোবজযয 
প্রক্ষিক্ষনক্ষধ ক্ষনবয় এই ভঞ্চ গবড় উবঠবে।                                                     
                                                                                       
জোিীয় স্তবয  ক্ষফক্ষবন্ন যোবজয িুদ্র ভৎস্যজীফী াংগঠন ক্ষিোরী কবয যকোবযয কোবে দোক্ষফ-দোয়োগুক্ষর িবুর 
ধযো এই ভবঞ্চয প্রধোন র্যোবরি। ক্ষড.এভ.এপ             িদু্র ভৎস্যজীফী    জোিীয় ভ            
                               

      ৩। এন.এ.ক্ষ.এভ ফনটয়োকি – ক্ষফগি ২০১৫ োর ফথবক ক্ষড.এভ.এপ এন.এ.ক্ষ.এভ-এয োবথ মুি য়। 
এন.এ.ক্ষ.এভ                     ক্ষফক্ষবন্ন ভৎস্যজীফীবদয বঙ্গ ফমোগোবমোগ গবড় িুরবি োয়িো ক  ফে। 
ক্ষড.এভ.এপ-এয বোক্ষি শ্রী প্রদী র্যোটোজিী ফিিভোবন এন.এ.ক্ষ.এভ-এয একজন জোিীয় আহ্বোয়ক।      
                                                             

      ৪। আইকযোন ফনটয়োকি – ক্ষফগি ২০১৫ োবর কনিোটবকয ধোযয়োবয ক্ষড.এভ.এপ এই ফনটয়োবকি মুি 
য়। ভৎস্যজীফী আবন্দোরন ক্ষিোরী কযবি আইকযোন একক্ষট ভৎস্যজীফী ফগোিী বিযী কবযবে এফাং 
ভৎস্যজীফীবদয অক্ষধকোয আবন্দোরনবক ক্ষিোরী  প্রোক্ষযি কযবি কোজ কযবে। ক্ষড.এভ.এপ-এয কোমিকযী 
কক্ষভক্ষটয ফভম্বোয শ্রী প্রদী র্যোটোজিী ফিিভোবন এই ফনটয়োবকিয ক্ষপোক্ষয-পবযস্ট-পোভিোয এই ক্ষিন গ্রুবয ফমৌথ 
আহ্বোয়ক। ক্ষড.এভ.এপ-এয োধোযণ ম্পোদক শ্রী ক্ষভরন দো ফিিভোবন আইকযোন-এয ভৎস্যজীফী গ্রুবয আহ্বোয়ক। 
        -             ফৌবভন যোয় এয অন্যিভ দস্য।  
 
আভোবদয ফযথিিো -   
১। এি ক্ষক্রয়োকরো বে ক্ষিভফবঙ্গয প্রোয় ৩০ রি ভৎস্যজীফীয ভবধয আভযো োভোন্য অাংবয কোবে ফৌুঁেবি 
ফবযক্ষে। এই ক্ষফলবয় গবীয ক্ষর্ন্তো  ক্ষযকল্পনো প্রবয়োজন।   
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২। ভৎস্যজীফীবদয ভূর দোক্ষফগুক্ষর ক্ষনবয় রড়োই আবন্দোরন আভযো প্রবয়োজনীয় স্তবয ক্ষনবয় ফমবি োক্ষযক্ষন। 

৩। ফপোযোবভয ভক্ষরো োখো ুনগিঠবনয কোজ ম্পূণি কযো মোয়ক্ষন। ভক্ষরো াংগঠনবক ম্প্রোক্ষযি কযোয জন্য 
ফপোযোবভয কর স্তবযয োখোগুক্ষরবক ক্ষফবল উবদযোগ ক্ষনবি বফ।    

৪। িুদ্র ভৎস্যববন্ডযবদয াংগঠন আভযো ক্ষফক্ষবন্ন ফজরোয় ক্ষফস্তৃি কযবি োক্ষযক্ষন। এই ক্ষফলবয় নিুন োাংগঠক্ষনক 
দবি প্রবয়োজন।    

৫। উত্তযফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভবক উত্তযফবঙ্গয কর ফজরোয় ক্ষফস্তিৃ কযোয ফিবে মিটো োয়িো ফদয়ো 
প্রবয়োজন ক্ষের, িো ফদয়ো বয় বঠক্ষন।   

৬। জোিীয় স্তবয িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয কন্ঠস্বয আবযো ফজোযোরবোবফ িবুর ধযোয অবিো যোবখ। এয জন্য       
              ফক মবথষ্ট োয়িো কযোয প্রবয়োজন আবে।   

 

আগোভী ক্ষযকল্পনো- 
১। „জোর মোয জর িোয‟ –এই দোক্ষফবক ক্ষিোরী কযোয জন্য প্রর্োয আবন্দোরন ফজোযদোয কযবি বফ।  

২। ভৎস্যবিবে িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয অগ্রোক্ষধকোযবক ক্ষফক্ষধফে কযোয জন্য রড়োই র্োক্ষরবয় ফমবি বফ।    

৩।         -                                                                          
                                                                            -       
                                                                               
                                                                                       
      

৪  ফম কর ভৎস্যজীফী অধযুক্ষলি এরোকোয় এখবনো মিন্ত ফপোযোভ ফৌুঁেবি োবযক্ষন, ফইকর এরোকোগুক্ষরবক 
ক্ষর্ক্ষিি কযবি বফ। এফাং ফই কর এরোকোয় াংগঠনবক ম্প্রোক্ষযি কযবি বফ। 

৫।                                                   

৬  রৃনিীক্ষি ক্ষফলয়ক ভোভরোবক গক্ষিীর কযবি বফ। িোয জন্য                        ।     

৭  ট্রক্ষরাং  কর প্রকোয ধ্বাংোত্মক ভৎস্য ক্ষকোয ফবন্ধয দোফীবি ফযোক আবন্দোরন গবড় িুরবি বফ। 

৮। িোজুয গবীয ভুদ্র ফন্দয ফোক্ষিবরয দোক্ষফবি রড়োই র্োক্ষরবয় ফমবি বফ।  

৯।   ভোন্ত এরোকোয় ভৎস্যজীফীবদয জীক্ষফকোবক সুযক্ষিি কযোয জন্য ক্ষফ.এ.এপ.-এয উয োাংগঠক্ষনক র্োবক 
ক্ষিোরী কযবি বফ।   

১০। ক্ষফক্ষবন্ন নদীগুক্ষরয দলূণ ফযোবধ এফাং াংস্কোবযয ফযোোবয মিিণ নো যকোয প্রবয়োজনীয় দবি ক্ষনবে 
        রড়োই র্োক্ষরবয় ফমবি বফ।    

১১।  বযন্তযীণ ভৎস্য ফিবেয ভোে ধযো ফনৌকোগুক্ষরয ফযক্ষজবিবনয জন্য যকোবযয উয োাংগঠক্ষনক র্ো ৃক্ষষ্ট 
কযবি বফ।     
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১২। জরোবয়য ক্ষনরোভ ফন্ধ কযোয জন্য প্রোবনয ভস্ত স্তবয োাংগঠক্ষনক র্ো ফোড়োবি বফ। 

১৩। সুন্দযফবন পবযবস্টয অিযোর্োবযয ক্ষফরুবে প্রর্োয অক্ষবমোনবক আয ক্ষিোরী কযবি বফ।  

১৪। ফম কর এরোকোয় ভক্ষরো ভৎস্যজীফীযো যবয়বেন ফইকর এরোকোগুক্ষরবি ভক্ষরোবদয ফেোট ফেোট ইউক্ষনট 
আগোভী এক ফেবযয ভবধয গবড় িুরবি বফ।      

   
      দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ                               -                       
                                                                                    
                                            -                                      
                                                                                     
             
   ক্ষফক্ষবন্ন দূফিরিো কোক্ষটবয় উবঠ দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ আগোভীক্ষদবন ক্ষিভফবঙ্গয িুদ্র ভৎস্যজীফীবদয 
আো-বযোয ফমোগয াংগঠন বয় উঠবফ এই আো ফযবখ ফোক্ষলিক প্রক্ষিবফদন ফল কযক্ষে।    
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      দক্ষিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ফপোযোভ 


