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বফলয়ঃ- ২০-১০-২০২২ তাবযখে প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায ম্পখকে ওখয়বফনাখয অখরাচনা বফলখয় ভতাভত। 

  

ভায়, 
      গত ২০-১০-২০২২ তাবযে  প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনা (ফঙ্গ ভৎস্য যমাজনা)-য বফলখয় ওখয়বফনাখয 
বফস্তাবযত অখরাচনায জন্য ধন্যফাদ জানাবি। উক্ত ওখয়বফনাখয দবিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী যপাযাখভয ি যথখক 
যমকর ভতাভত যদওয়া খয়খি, বকংফা মখথষ্ট ভয়াবাখফ যমকর ভতাভত যদওয়া ম্ভফ য়বন যগুবর 
বরবেতবাখফ অনাখক জানাবি। তায অখগ, বিভফঙ্গ যকাখযয বনাখত ুদীর্ে অড়াআ ফিয ফঞ্চনায য 
ভৎস্যজীফীখদযখক প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায সুবফধা প্রদাখনয যকাযী প্রয়াখক দবিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী 
যপাযাভ স্বাগত জানাখি।  এআ যমাজনা ম্পখকে ওখয়বফনাখয অখরাচনা বফলখয় অভাখদয বরবেত ভতাভত 
বনম্নরূ।– 
    ১। ঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প যথখক বফবএর তে ফাবতর কযখত খফ। 

    ২। ভৎস্যজীফী বযচয়ত্র প্রাবপ্তয যিখত্র দুয়াখয যকাখয ভৎস্যজীফী বনফবিকযখণয দযোখস্তয খঙ্গ 
ঞ্চাখয়খতয ভৎস্যজীফী ংাত্র ংমকু্ত কযায যম বনখদেবকা জাযী খয়খি তাখত প্রকতৃ ভৎস্যজীফীযা যকাযী 
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ভৎস্যজীফী বযচয়ত্র াওয়া যথখক ফবঞ্চত খফন। আবতভখধে এআ র্টনা র্খটখি। এফং অজস্র যপক 
ফাখয়াখভবিক ভৎস্যজীফী অআখডবটটবট  কাডে খয়খি। এফং ফহু প্রকতৃ ভৎস্যজীফী ফাখয়াখভবিক ভৎস্যজীফী 
অআখডবটটবট  কাডে যথখক ফবঞ্চত খয়খিন। যকাযখণ, যলমেন্ত যকাযীবাখফ ফাখয়াখভবিক ভৎস্যজীফী 
অআখডবটটবট  কাখডেয অখফদখনয যিখত্র ভৎস্যজীফী ংগঠনগুবরখক ভৎস্যজীফী ংাত্র প্রদাখনয বধকায 
যদওয়া খয়বির। বকন্তু অগাভী দুয়াখয যকাখয ভৎস্যজীফী বনফবিকযখণয জন্য দযোস্ত কযায যম বনখদেবকা 
জাযী খয়খি তাখত ভৎস্যজীফী ংাত্র যদওয়ায বধকায ভৎস্যজীফী ংগঠনগুবরখক যদওয়া য়বন। দবিণফঙ্গ 
যপাযাখভয ি যথখক দাফী, বফরখে যকাযখক ংখাবধত বনখদেবকা জাযী কখয  ভৎস্যজীফী ংগঠনগুবর 
(ভৎস্যজীফী আউবনয়ন/ ভৎস্যজীফী ভফায়/ েবট বভবত)-য যদওয়া ভৎস্যজীফী ংাত্রখক ভান্যতা বদখত 
খফ।  দুয়াখয যকাখয ভৎস্যজীফী বনফবিকযখণয দযোখস্তয খঙ্গ ভৎস্যজীফী ংগঠখনয যদওয়া ভৎস্যজীফী 
ংাত্রআ মখথষ্ট -  ফস্তুত, এআ বনখদেবকা জাযীয উয বনবেয কযখি প্রকতৃ ভৎস্যজীফীখদয প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য 
ম্পদ যমাজনায সুবফধা াওয়ায ববফষ্যৎ।        
     ৩। যিাট যভবন যনৌকা (বতবয ে াওয়ায মেন্ত)-য যযবজখেনখক যকাটায ভখধে যফেঁখধ যদওয়ায 
যকাযী বদ্ধান্ত ংখাধন কযখত খফ। এফং কর  যিাট যভবন যনৌকায যযবজখেন চার ুযােখত খফ, মাখত 
কর িদু্র ভৎস্যজীফীযা প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায সুবফধা বনখত াখয। এফং বনখজখদয জীবফকা 
অআনংগতবাখফ চাবরখয় যমখত াখয।     
     ৪। দবিণ ২৪ যগণা,  উত্তয ২৪ যগণা ও াওড়া এআ বতন যজরা   ভৎস্য বধকতো (াভবুদ্রক) 
ডায়ভটড াযফায-এয এবক্তয়াযবকু্ত। থচ, এতফড় এরাকায বনবযখে  ভৎস্য বধকতো (াভবুদ্রক) ডায়ভটড 
াযফায-এয বপখ যকাযী কভেীয ংেো তেন্ত কভ। যকাযী কভেী বনখয়াখগয বাখফ বপটা একপ্রকায 
পােঁকা ফরখরআ চখর। পখর, যনৌকায যযবজখেন াবটেবপখকট  প্রদাখনয কাজ অখফদখনয ংেোয বনবযখে 
খনক কভ খি। বফরখে উক্ত বপখ মখথষ্ট ংেেক কভেী বনখয়াগ কযখত খফ, মাখত যনৌকা যযবজখেন 
াবটেবপখকট দ্রুত াওয়া মায়। যনৌকা যযবজখেন াবটেবপখক ভয়ভত না াওয়া যগখর িদু্র ভৎস্যজীফীযা 
প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায সুবফধা যথখক ফবঞ্চত খফন। এআখঙ্গ উখেেে যম, ব্লখকয ভৎস্য ম্প্রাযণ 
অবধকাবযকখদযখক বদখয় যনৌকাগুবরয আন্সখকন কযাখনায যম-উখদোগ  ভৎস্য বধকতো (াভবুদ্রক) 
ডায়ভটড াযফায বনখয়খিন দবিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী যপাযাভ যআ উখদোগখক স্বাগত জানাখি। বকন্তু, ব্লখকয 
ভৎস্যখিত্র ফববূেত ফহুবফধ কাখজয চাখ ব্লখকয ভৎস্য ম্প্রাযণ অবধকাবযকগণ ভয়ভখতা  ভৎস্য দপ্তখযয 
প্রখয়াজনীয় কাজগুবর কযায জন্য মখথষ্ট ভয় াখিন না। উদাযণস্বরূ, আবতভখধে নাভোনা ব্লখকয ভৎস্য 
ম্প্রাযণ অবধকাবযক জাবনখয়খিন, বতবন যনৌকা আন্সখকখনয চা বনখত াযখিন না। দবিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী 
যপাযাখভয দাফী, ব্লখকয ভৎস্য ম্প্রাযণ অবধকাবযকখদয জন্য ভৎস্য দপ্তখযয কাজ গ্রাবধকাখযয বববত্তখত 
ম্পন্ন কযায স্পষ্ট যকাযী বনখদেবকা জাযী কযখত খফ।       
     ৫। ভখুদ্র যকজ-কারচায ও যভবযকারচায িদু্র ভৎস্যজীফীখদয ভৎস্যমাখনয মাতায়াত ফি কখয যদখফ। জার 
যপরায জায়গা যকখড় যনখফ। এফং বফখদখয ফাজাখযয প্রখয়াজখন এবরখয়ন বপ চাল কখয স্থানীয় ভৎস্যখিখত্রয 
ফাস্তুতন্ত্র ধ্বং কখয যদখফ। যকাযখণ,  প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায ন্তগেত  যকজ-কারচায ও 
যভবযকারচায বিভখক বিভফখঙ্গয ভৎস্যখিখত্র প্রখয়াগ কযায যকাযী বদ্ধান্ত ম্পণূেরূখ ফাবতর কযখত খফ। 

     ৬। যকাযী ভৎস্যজীফী ফীভা বিভফঙ্গ যকায আবতভখধে ফি যাোয পখর যম-কর দুর্েটনায় ভতৃ 
ভৎস্যজীফী বযফায িবতযূণ ানবন তাখদয িবতযূণ বদখত খফ। 

     ৭। ভদু্রবফধফা ও সুন্দযফখনয ফোঘ্র বফধফাখদয অবথেক উন্নয়খনয জন্য ১০০% অবথেক ায়তা বদখয় 
বফখল জীবফকা উন্নয়ন বিভ প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায ন্তবুেক্ত কযখত খফ।          



      ৮। কর অখফদনকাযী ভৎস্য যবটডয মাখত ভটযফাআক বিভ ায় যফোাখয প্রখয়াজনীয় ফেফস্থা বনখত 
খফ। 

      ৯। ম্পণূে যকাযী ায়তায় িদু্র ভাখিয ফাজাযগুবরয অধবুনকীকযণ কযখত খফ। 

      ১০। ফনদপ্তয, মেটন, ডী-ী যাটে, বল্পায়ন আতোবদয অগ্রান যঠকাখত  যিাট ফড় কর ভৎস্য 
ফতযণ যকন্দ্রগুবরয জায়গা ভৎস্য দপ্তখযয এবক্তয়াখয এখন ভৎস্যজীফী ংগঠনগুবর (ভৎস্যজীফী আউবনয়ন/ 
ভৎস্যজীফী ভফায়/ েবট বভবত)-যক ফেফাখযয বরবেত বধকায বদখত খফ।  এটা কযা না যগখর 
ভৎস্যজীফীখদয জীবফকা ও প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায ফাস্তফায়ন বনবিত খয় ড়খফ।   
    ১১। যমখত ুভৎস্যজীফীখদয জন্য যকাযী ফীভা চার ুখয়খি যখত ুযিাট যনৌকায বপবং রাআখন্স প্রাবপ্তয 
যিখত্র প্রখতেক নাবফখকয জনতা ফীভা কযায ফাধেতায তে তখুর বদখত খফ।    
    বযখখল জানাআ যম, ওখয়বফনাখয অনায যাভেভত যিাট ফড় কর ভৎস্য ফতযণ যকন্দ্রগুবরয 
প্রখয়াজনীয় কর তথে  ভৎস্য বধকতো (াভবুদ্রক)-এয বপখ  জভা কযা খফ। এআখঙ্গ অনায 
ফগবতয জন্য জানাআ যম, উকূখরয খনকগুবর েবটয তথে ফহুবদন অখগআ ভৎস্য দপ্তখয জভা কযা খয়খি। 
বকন্তু যগুবরয ফোাখয ভৎস্য দপ্তখযয মখথষ্ট তৎযতা যদো মায়বন। প্রখয়াজনীয় কর তথে ফহু অখফদন 
বনখফদন কযা খতেও ঝাড়গ্রাভ যজরায যবড়াফনী ও যতরকযাআ ফােঁখধয উয বরবেত বধকায ভৎস্যজীফীযা 
ায়বন। পখর প্রস্তাবফত ‘যবড়াফনী ও যতরকযাআ ভৎস্যজীফী ভফায় বভবত বরবভখটড’-এয যযবজখেন অজও 
মেন্ত অটখক যখয়খি। পখর, ভৎস্যজীফী ভফায় বভবত বখখফ প্রধানভন্ত্রী ভৎস্য ম্পদ যমাজনায যম-কর 
সুবফধা ভৎস্যজীফীযা যখতাখযন তা যথখক ভৎস্যজীফীখদয ফঞ্চনা স্পষ্ট। তাযা মাখত ফবঞ্চত না ন যজন্য উক্ত 
প্রস্তাবফত ভফায় বভবতখক যবড়াফনী ও যতরকযাআ ফােঁখধয ফেফাখযয বধকায প্রদাখনয জন্য প্রখয়াজনীয় ফেফস্থা 
যনওয়ায নুখযাধ জানাবি।          
               ধন্যফাদাখন্ত,                                                       বফনীত                                    

         
                                                                           বভরন দা 

                                                                                াধাযণ ম্পাদক    

                                                            দবিণফঙ্গ ভৎস্যজীফী যপাযাভ  

                                                           যভাফাআর নং ৯৮০০২৬৬২৬৫ 

আখভরঃ mdas1640@gmail.com 

  

যভখভা নং-  বড.এভ.এপ./বজ.এ. – ৩৫/২২ (১/৩)  তাং. ২১-১০-২০২২         
প্রখয়াজনীয় ফেফস্থা গ্রখণয জন্য প্রবতবরব যদওয়া র- 
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