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বফলয়ঃ- রৃয়ারয যকারয ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয ক্ষেরে কতকগুবর ভস্যায প্রবত দবৃি অকলষণ।   
ভায়, 
        রৃয়ারয যকায-এয ভাধযরভ ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয যকাযী প্রয়ারক দবেণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ক্ষপাযাভ 
স্বাগত জানারে। যকাযী বনরদষবকা নুমায়ী, বনফবন্ধত ভৎস্যজীফীরদয প্ররতযকরক বফনাভরূরয বিে বযিয়ে 
(ব.বব.ব ফাযরকাড কাডষ) প্রদান কযা রফ। ববফষ্যরত ক্ষকফরভােও এআ বনফন্ধীকতৃ ভৎস্যজীফীযাআ ভস্ত 
যকাযী প্রকরেয ায়তা াফায জন্য বফরফবিত রফন। বধবকন্তু, বনফন্ধীকতৃ ভৎস্যজীফীগণ ৫ রে টাকায 
রৃঘষটনা জবনত ভতৃযযয কাযরণ ফীভা ায়তা াফায জন্য বফরফবিত রফন। যকারযয এআ বনরদষবকারক াধযফাদ 
জানাআ। বকন্তু, ভস্যা র- 

   ১। ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয পরভষ অবযন্তযীণ ভৎস্য-ক্ষেরেয কথা ফরা ক্ষনআ। থি, াযা 
বিভফরঙ্গ  অবযন্তযীণ ভৎস্যরেরে প্রায়  রোবধক ক্ষছাটরছাট ভাছ বকারযয ক্ষনৌকা যরয়রছ। এফং ক্ষআ বপবং 
ক্ষনৌকাগুবররত প্রায় িায রোবধক ভৎস্যজীফী (নাবফক) নদীরত ভাছ বকারয বনমযক্ত যরয়রছন। বকন্তু ভৎস্যজীফী 
বনফন্ধরনয পরভষ ক্ষকাথাও অবযন্তযীণ-ভৎস্যরেরে ক্ষনৌকায ভাবরক ও নাবফকরদয উরেখ কযায জায়গা ক্ষনআ। এয 
পরর, অবযন্তযীণ ভৎস্যরেরেয ক্ষনৌকায ভাবরক ও নাবফকযা বনরজরদযরক ক্ষনৌকায ভাবরক ও নাবফক বররফ 
বনফবন্ধত কযরত াযরছন না। এফং ক্ষজন্য, ক্ষনৌকায ভাবরক ও নাবফক বররফ তাযা তারদয প্রায যকাযী 
প্রকরেয সুবফধা ক্ষথরক ম্পণূষরূর ক্ষম ফবিত রফন তা স্পি। এভতাফস্থায়, অবযন্তযীণ ভৎস্যরেরেয ক্ষনৌকায 
ভাবরক ও নাবফকযা মারত বপবং  ক্ষনৌকায ভাবরক ও নাবফক বারফ বনরজরদয বনফন্ধীত কযরত ারযন 
ক্ষফযাারয প্ররয়াজনীয় ফযফস্থা বনরত নুরযাধ কযবছ। এফং বফররে ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয পভষ ংরাধরনয 
নুরযাধ জানাবে।     
    ২। বিভফরঙ্গয বফববন্ন এরাকায রৃয়ারয যকায ক্ষকন্দ্রগুবরয ক্ষম বিে ক্ষপাযারভয ংগঠক ও রমাগীরদয 
ভাধযরভ াওয়া ক্ষগরছ  তারত ক্ষফাঝা ক্ষগরছ ক্ষম, মাযা রৃয়ারয যকারয এখরনা মষন্ত ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয পভষ 
জভা বদরয়রছন তারদয প্রায় ৭০% ক্ষায় -ভৎস্যজীফী। ক্ষকানপ্রকায তদন্ত না করযআ মবদ কর 
অরফদনকাযীয ারত বিে বযিয়ে তযরর ক্ষদওয়া য়, তারর, যকাযী বনরদষবকা নুমায়ী,  এআ 
বযিয়রেয ভাধযরভ প্রকতৃ ভৎস্যজীফীরদয কারছ যকাযী প্রকরেয ায়তা ক্ষৌৌঁরছ ক্ষদওয়ায  সুভান যকাযী 
প্রয়া িড়ূান্তবারফ ফযথষতায় মষফবত রফ। এফং প্রকতৃ ভৎস্যজীফীযা যকাযী ায়তা ক্ষথরক ফবিত রফন। 

    ৩। বিভফরঙ্গয বফববন্ন এরাকায রৃয়ারয যকায ক্ষকন্দ্রগুবর ক্ষথরক ক্ষম খফয াওয়া ক্ষগরছ, তারত বধকাং 
ক্ষকরন্দ্র বঠক একনররজরভন্ট অরফদনকাযীরদয ক্ষদওয়া য়বন। আবতভরধয একবট এরাকায তথয অনায 
বপরক বিবঠ (ক্ষভরভা নং- বড.এভ.এপ./ বজ.এ. – ৩৮/২২ তাং ১১-১১-২০২২) বদরয় জানারনা রয়বছর। এআ 
বিবঠয য ওআ এরাকায় বযবস্থবতয বকছযটা উন্নবত ররও বিভফরঙ্গয  ফাবক ভস্ত এরাকায় রৃয়ারয যকারয 
প্রদত্ত একরনাররজরভরন্ট নানা ত্রুবট যরয়রছ। এআ ত্রুবটগুবর এরকফারযআ আোকতৃ । ক্ষকরনানা, ভখূষ ক্ষরারকয 
রেও এভন ত্রুবট কযা ম্ভফ নয়। অয রৃয়ারয যকারয মাযা কাজ কযরছন তাযা ক্ষতা যকায বনমযক্ত কভষী। 
যকায ক্ষম এত ংখযক  িড়ূান্ত ভখূষরক কারজ বনমযক্ত কযরফন এআ বফশ্বা কযরত বফরফরক ফারধ। 
একনররজরভরন্টয ত্রুবটগুবর এতটাআ াংঘাবতক ক্ষম, জভা ক্ষনওয়া ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয পভষগুবররক নদষভায় 
ক্ষপরর বদররও অরফদনকাযীরদয ফরায বকছয থাকরফ না। রৃয়ারয যকারযয এআ াাড় প্রভাণ রৃযাফস্থা ক্ষকন তা 
েবতরয় ক্ষদখায নুরযাধ জানাবে। এফং প্রকতৃ ভৎস্যজীফীযা মারত বিে বযিয়ে ক্ষথরক ফবিত না ন তায 
জন্য প্ররয়াজনীয় কর প্রকায ফযফস্থা গ্ররণয নুরযাধ জানাবে।   
     ৪। ফহু রৃয়ারয যকায ক্ষকন্দ্র ক্ষথরক খফয াওয়া ক্ষগরছ ক্ষম, ভৎস্য বকাবয ও ভৎস্য বফরেতারদয কারছ 
জবভ ফা যকুরযয িষা/ ক্ষযকডষ প যাআট / আজাযা ংোন্ত িযবক্তে িাওয়া রে। এফং তা বদরত না াযায 
জন্য ভৎস্য বকাবয ও ভৎস্য বফরেতারদয ভৎস্যজীফী ক্ষযবজরেরনয পভষ জভা ক্ষনওয়া রে না। ভাছ িাবলরদয 



জন্য জরারয়য িষা/ ক্ষযকডষ প যাআট / আজাযা ংোন্ত িযবক্তে িাওয়ায ক্ষমৌবক্তকতা যরয়রছ। বকন্তু 
ভৎস্যবকাবয ও ভৎস্যবফরেতারদয কারছ জরারয়য িষা/ ক্ষযকডষ প যাআট / আজাযা ংোন্ত িযবক্তে ক্ষকন 
প্ররয়াজন তা জানারত নুরযাধ কযবছ।                                       
     ৫। ফহু প্রকতৃ ভৎস্যজীফী ক্ষকান জ্ঞাত কাযরণ িারয়রতয াবটষবপরকট না াওয়ায় রৃয়ারয যকারয 
ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয পভষ জভা কযরত াযরছন না। এভনটা ক্ষম রত ারয তা অনায বাবতরে গত ২০-
১০-২০২২ তাবযরখ নুবিত ওরয়বফনারয দবেণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ক্ষপাযারভয ে ক্ষথরক অঙ্কা প্রকা কযা 
রয়বছর। এফং ক্ষখারন ভৎস্যজীফী ংগঠনগুবররক াবটষবপরকট আসুয কযায বধকায প্রদারনয দাফী জানারনা 
রয়বছর। রয বিবঠ (ক্ষভরভা নং-  বড.এভ.এপ./বজ.এ. – ৩৫/২২ তাং. ২১-১০-২০২২) বদরয়ও এআ দাফী 
জানারনা রয়বছর। বকন্তু, রৃঃখজনক ক্ষম, ক্ষকান জ্ঞাত কাযরণ প্রান অভারদয দাফীরক গুরুে ক্ষদয়বন। থি, 
এয অরগ মখন ক্ষভবযন ক্ষক্টরয ভৎস্যজীফী বযিয়ে প্রদারনয ফযফস্থা রয়বছর তখন ভৎস্যজীফী ংগঠনগুবররক 
ভৎস্যজীফীরদয বিবিতকযরণয বধকায ক্ষদওয়া রয়বছর। এফায কী উরেরে ক্ষআ বধকায ক্ষথরক ভৎস্যজীফী 
ংগঠনগুবররক ফবিত কযা র ক্ষআ প্রশ্ন প্রারনয কারছ যআর। মাআরাক, িারয়রতয াবটষবপরকট-এয 
বারফ ক্ষমকর প্রকতৃ ভৎস্যজীফী রৃয়ারয যকারয ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয পভষ জভা কযরত াযরছন না তাযা 
মারত যকাযী বিে বযিয়ে ক্ষথরক ফবিত না ন ক্ষফযাারয প্ররয়াজনীয় দরে বনরত নরূযাধ কযবছ। 

     এভতাফস্থায়, দবেণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ক্ষপাযারভয ে ক্ষথরক বনবদষিবারফ প্রস্তাফ যাখবছ ক্ষম, ১। ভৎস্যজীফী 
বনফন্ধরনয পভষ ংরাধন করয অবযন্তযীণ ভৎস্য ক্ষেেরক ন্তবযষক্ত কযরত রফ, ক্ষমখারন ভাছবকাবয ক্ষনৌকায 
ভাবর/ নাবফক---এআ বফকে রৃবট উরেখ থাকরফ।  ২।  ক্ষম-কর প্রকতৃ ভৎস্যজীফী রৃয়ারয যকারয ভৎস্যজীফী 
বনফন্ধরনয পভষ নানা কাযরণ জভা কযরত াযরছন না তারদয পভষ িারয়রতয াবটষবপরকট ছাড়াআ অনায 
বপর থফা ভৎস্য বধকতষায বপর থফা  ংবিি ক্ষজরায  ভৎস্য বধকতষায বপর (রভবযন ক্ষক্টরযয 
ক্ষেরে  ভৎস্য বধকতষা াভযবিরকয বপর) জভা ক্ষনওয়ায ফযফস্থা কযরত রফ। এফং ৩। ভস্ত বিে 
ভৎস্যজীফী বযিয়ে (ব.বব.ব ফাযরকাড কাডষ) আসুয কযায যরফষ মথামথ তদরন্তয ফযফস্থা কযরত রফ 
এফং ক্ষায় -ভৎস্যজীফীরদয অরফদন ফাবতর কযরত রফ। ৪। ধ্বংাত্মক ভৎস্য বকায দ্ধবত ভাবয জার 
ফযফায করয বভন ধযা বিভফঙ্গ াভযবিক ভৎস্য বকায বনয়ন্ত্রণ অআন নুমায়ী ক্ষফঅআবন। ক্ষকাযরণ, ক্ষমকর 
ভাবযজার ফযফাযকাযী ভৎস্য বকাবযযা বনরজরদয ভৎস্যজীফী দাফী করয রৃয়ারয যকারয ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয 
পভষ জভা করযরছন তারদয অরফদন বিবিত করয ফাবতর কযরত রফ। ৫। ক্ষমকর জাবতগত-ভৎস্যজীফী ক্ষায় 
ভৎস্যজীফী নন তারদয ভৎস্যজীফী বনফন্ধরনয অরফদন ফাবতর কযরত রফ।                 
               ধন্যফাদারন্ত,                                                       বফনীত                                    

         
                                                                           বভরন দা 

                                                                                াধাযণ ম্পাদক    

                                                            দবেণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ক্ষপাযাভ  

                                                           ক্ষভাফাআর নং ৯৮০০২৬৬২৬৫ 

আরভরঃ mdas1640@gmail.com 

ক্ষভরভা নং-  বড.এভ.এপ./বজ.এ. – ৪০/২২ (১/২৩)  তাং. ১৯-১১-২০২২           

প্ররয়াজনীয় ফযফস্থা গ্ররণয জন্য প্রবতবরব ক্ষদওয়া র- 

১। ভাননীয় বধকতষা, ভৎস্য দপ্তয,  বিভফঙ্গ যকায। আরভরঃ dfwb_kol@hotmail.com 

২। ভাননীয় ক্ষজরা াক, দবেণ ২৪ যগণা।  আরভরঃ  dm-ali@nic.in  

mailto:mdas1640@gmail.com
mailto:dfwb_kol@hotmail.com
mailto:dm-ali@nic.in


৩। ভাননীয়া ক্ষজরা াক, হুগরী। আরভরঃ dm-hoog@nic.in ,  deohooghly2021@ gmail.com  

৪। ভাননীয় ক্ষজরা াক, উত্তয ২৪ যগণা। আরভরঃ  dm-bar-wb@nic.in 

৫। ভাননীয় ক্ষজরা াক, ফূষ ক্ষভবদবনযয। আরভরঃ  dmpurb@gmail.com 

৬। ভাননীয় ক্ষজরা াক, ভযবষদাফাদ। আরভরঃ  dm-mur-wb@nic.in ,  dm.murshidabad @gmail.com 

৭। ভাননীয় ক্ষজরা াক, নদীয়া। আরভরঃ  dm-ndi@nic.in     

৮। ভাননীয়া ক্ষজরা াক, াওড়া। আরভরঃ  dm-how-wb@nic.in 

৯। ভাননীয় ক্ষজরা াক, ঝাড়গ্রাভ। আরভরঃ jhargramdm@gmail.com  

১০। ভাননীয়া ক্ষজরা াক, বিভ ক্ষভবদবনযয। আরভরঃ dmpmid@gmail.com    

১১। ভাননীয় ক্ষজরা াক, ভারদা। আরভরঃ dm-malda@nic.in  

১২। ভাননীয় ক্ষজরা াক, দবেণ বদনাজযয। আরভরঃ dm-bgt-wb@nic.in  

১৩। ভাননীয় ক্ষজরা াক, ফাৌঁকুড়া। আরভরঃ  dm-bank@nic.in   

১৪। ভাননীয় ক্ষজরা াক, ফীযবভূ। আরভরঃ dm-bir@nic.in 

১৫। ভাননীয় ক্ষজরা াক, ক্ষকািবফায। আরভরঃ  dmcoochbehar@gmail.com 

১৬। ভাননীয়া ক্ষজরা াক, জরাআগুবড়। আরভরঃ dm-jlp@nic.in,  dmjalpaiguri2011 @gmail.com 

১৭। ভাননীয় ক্ষজরা াক, বিভ ফধষভান। আরভরঃ dmpaschimbardhaman@gmail.com 

১৮। ভাননীয়া ক্ষজরা াক, ফূষ ফধষভান। আরভরঃ dm-burd@nic.in   

১৯। ভাননীয় ক্ষজরা াক, যরুবরয়া। আরভরঃ dm-pur-wb@nic.in ,  dmpuruliawb @gmail.com   

২০। ভাননীয় ক্ষজরা াক, উত্তয বদনাজযয। আরভরঃ dm-rgj-wb@nic.in    

২১। ভাননীয় ক্ষজরা াক, অবরযয রৃয়ায। আরভরঃ dmapd20@gmail.com   

২২। ভাননীয়  ভৎস্য বধকতষা  (াভযবিক) ডায়ভন্ড াযফায। আরভরঃ adfmarinedh19@gmail.com 

২৩। ভাননীয়  ভৎস্য বধকতষা  (াভযবিক) কাৌঁবথ। আরভরঃ  adfmarinecontai@gmail.com    

  

বভরন দা 

                                                                                াধাযণ ম্পাদক    

                                                            দবেণফঙ্গ ভৎস্যজীফী ক্ষপাযাভ  

                                                           ক্ষভাফাআর নং ৯৮০০২৬৬২৬৫ 

আরভরঃ mdas1640@gmail.com 
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