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দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফ োরোম 
(ক্ষি.এম.এ .) 
           বোক্ষষিক প্রক্ষিববদন ২০১৬-২০১৭  

    ২৫-২৬ মোর্ি  ২০১৭, ফ ৌলো ২নং মৎস্য খটি, পূবি ফমক্ষদনীপুর 

 
 

প্রিয় সাথী ও বনু্ধগন, 

কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের সংগঠন েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাম এখনও 
পর্যন্ত পপ্রিমবদঙ্গর ৬টি ফজলায় িায়   ব্লদে প্রবস্তার লাভ েদরদে। মাে 
আহরণোরী, মােচাষী, মাে বাোই ও শুোদনা েমী এবং কু্ষদ্র মাে 
প্রবদেতা প্রনপ্রবযদেদষ সব ধরদণর মৎসযজীবীরা েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী 
ফ ারাদমর সেসয। বতয মাদন েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাদমর সেসয সংখযা 
িায় ১২ হাজার। েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাদমর োখা ও সহসংগঠন 
প্রবপ্রভন্ন ব্লে ও ফজলায় গদে উদঠদে। সংগঠনগুপ্রল হল –  

১। কোাঁ ক্ষি মহকুমো খটি মৎস্যজীবী ইউক্ষনয়ন; 
২। ফমক্ষদনীপুর ফজলো উপকূলীয় মৎস্যবেন্ডর ইউক্ষনয়ন; 
৩। রূপনোরোয়ণ নদ মৎস্যজীবী ইউক্ষনয়ন; 
৪। হুগক্ষল মৎস্যজীবী ফ োরোম;  
৫। উত্তর ২৪ পরগণো মৎস্যজীবী ফ োরোম; 
৬। সু্ন্দরবন মৎস্যজীবী ফ ৌি স্ংগ্রোম কক্ষমটি; 
৭। কুলিক্ষল মৎস্যজীবী ফ োরোম; 
৮। স্োগর মৎস্যজীবী ফ োরোম; 
৯। কুলক্ষপ মৎস্যজীবী ফ োরোম; 
১০। পক্ষিম ফমক্ষদনীপুর মৎস্যজীবী ফ োরোম; 
১১। জঙ্গলমহল মৎস্যজীবী ফ োরোম; 
১২। কোাঁ ক্ষি মহকুমো খটি কমির্োরী স্ক্ষমক্ষি। 
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েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাদমর ২০১৭ সাদলর বাপ্রষযে সদেলন 
অনুপ্রিত হদত চদলদে এমন এে সমদয় র্খন –   

১। সারা পৃপ্রথবীর জল-জঙ্গল-জপ্রমর উপর ফেপ্রে-প্রবদেপ্রে পুুঁ প্রজর ও 
তাদের প্রবশ্বস্ত ফেন্দ্রীয় সরোদরর েখলোপ্রর ও এইসব িােৃপ্রতে সম্পদের 
উপর প্রনভয রেীল গরীব মানুদষর তথা েৃপ্রষজীবী, মৎসযজীবী, পশুপালে ও 
বনবাসীদের জীবন-জীপ্রবোর সংেট ফবদে চদলদে; 

২। রাজননপ্রতেভাদব ভারতবষয সহ সারা পৃপ্রথবী জুদে েপ্রক্ষণপন্থী 
রাজননপ্রতে ক্ষমতার উত্থান ও ফেন্দ্রীভবন ঘটদে এবং এর  লস্বরূপ 
সাধারণ শ্রমজীবী মানুদষর জীবন-জীপ্রবোর অপ্রধোর সংকুপ্রচত হদে।   

৩। বতয মান পপ্রিমবঙ্গ সরোর সাধারণ মানুদষর স্বাথযরক্ষায় প্রেেু প্রেেু 
ফক্ষদে উদেখদর্াগয ভূপ্রমো প্রনদলও এেপ্রেদে সামপ্রিে অবস্থার ফোন 
গুনগত পপ্ররবতয ন ঘটাদত পাদরপ্রন, আদরেপ্রেদে বহু প্রবষদয় এমন প্রেেু 
পেদক্ষপ প্রনদে র্াদত গরীব মানুদষর অপ্রধোদরর হাপ্রন ঘটদে; 

৪। এই পপ্ররদিপ্রক্ষদত আজ রাজননপ্রতে েল ও মত প্রনপ্রবযদেদষ 
েৃপ্রষজীবী, মৎসযজীবী, পশুপালে ও বনবাসীদের প্রনজ প্রনজ ফগািী 
সংগঠনদে েপ্রিোলী েরা ও ফজারোর ফর্ৌথ সংিাম গদে ফতালা অতযন্ত 
জরুরী হদয় োুঁ প্রেদয়দে র্াদত েদর গরীব মানুদষর অপ্রধোরগুপ্রল অজয ন ও 
রক্ষা েরা র্ায় এবং তাদের ফগািীগত স্বেপ্রিেরণ হয়। ফোন রাজননপ্রতে 
েদলর স্বাদথয নয়, প্রনদজদের জীবন-জীপ্রবোর সুরক্ষার স্বাদথয সপ্রেয় ও 
সংগঠিত হওয়া োো উপায়ান্তর ফনই।  

এই সাধারণ অবস্থা সহ মৎস্যবিবের কবয়কটি পক্ষরবপ্রক্ষিি 
উদেখয –  

১। পৃপ্রথবীর িােৃপ্রতে সম্পেগুপ্রলর মদধয জলসম্পে আজ সবদথদে 
প্রবপন্ন। দূষণ ও েখলোপ্ররর  দল সমুদ্র, নেী, হ্রে, জলাভূপ্রম বা পুকুদর মাে 
েমদে। সবদথদে ক্ষপ্রতিস্ত হদেন মৎসযজীবীরা, আর মৎসযজীবীদের মদধয 
আবার সবদথদে ক্ষপ্রতিস্ত হদেন কু্ষদ্র মৎসযজীবীরা।   

২। সামুপ্রদ্রে মৎসযসম্পদের প্রসংহভাগ লুঠ েদর প্রনদে র্াপ্রিে মৎসয 
প্রেোরীরা, মাে ধরার ট্রলার ও অনযানয বে বে ফনৌোগুপ্রল। আর এই 
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লুদঠর ফবপ্রেরভাগটা আসদে উপকূল প্রনেটবতী সমুদ্র এলাো ফথদে, ফর্খান 
ফথদে কু্ষদ্র ও প্রচরাচপ্ররত মৎসযজীবীরা মাে ধদর থাদেন।  দল সাধারণভাদব 
সারা উপকূল জুদেই কু্ষদ্র ও প্রচরাচপ্ররত মৎসযজীবীরা মাে পাদেন না।    

৩। আভযন্তরীন মৎসযদক্ষদেও চলদে ভয়াবহ পপ্ররপ্রস্থপ্রত। নেী, হ্রে 
ইতযাপ্রে িােৃপ্রতে জলােদয় দূষণ ও নানা েখলোপ্ররর োরদণ মৎসযসম্পে 
সাংঘাপ্রতেভাদব েদম ফগদে। ওপ্রেদে পুকুর চাদষ চলদে প্রবপ্রনদয়াগোরীদের 
রমরমা। গরীব কু্ষদ্র মৎসযচাষীর ফবুঁদচ থাোর জনয মাে চাষ ফথদে 
প্রবপ্রনদয়াগোরীর বযবসাপ্রভপ্রিে মাে চাদষ এই পপ্ররবতয ন সবদথদে ক্ষপ্রত 
েরদে গরীব মৎসযচাষীর। ফনই পুকুর প্রলদজর প্রনিয়তা বা প্রনরাপিা, ফনই 
প্রবপ্রনদয়াদগর সামথযয। তাই গরীব কু্ষদ্র মৎসযচাষী আজ পুকুর প্রলদজর 
মাপ্রলোনা ফথদে উৎখাত হদয় পপ্ররণত হদে মাে চাদষর ঠিো শ্রপ্রমদে।   

৪। ইন্ডাপ্রিয়াল ও ইেনপ্রমে েপ্ররদ ার, সাগরমালা িেল্প ত্বরাপ্রিত 
েরদে জল, জলােয়, জলাভূপ্রমর ধ্বংস । এরই সাদথ মৎসযজীবীরা তাদের 
বংে পরম্পরার ফপো ফথদে উৎখাত হদয় জীপ্রবোর জনয উদ্বাস্তুর মদতা 
হদনয হদয় প্রবপ্রভন্ন রাদজয পাপ্রে প্রেদেন।   

৫। কু্ষদ্র মৎসযজীবীরাই হদেন ভূপৃদির িােৃপ্রতে জলসম্পদের 
সবদথদে বে িাথপ্রমে োয়ভাগী ও স্বাভাপ্রবে রক্ষে। প্রবশ্ব খােয ও েৃপ্রষ 
সংস্থা ২০১৩ সাদল িণীত “কু্ষদ্র মৎসযদক্ষদের ফস্বোমূলে নীপ্রত 
প্রনদেয প্রেো”-য় কু্ষদ্র মৎসযদক্ষদের গুরুত্ব এবং তার সুরক্ষায় িদয়াজনীয় 
নীপ্রত প্রনদেয ে েদরদে। ভারত সরোর আন্তজয াপ্রতে মদে এই নীপ্রত সমথযন 
েরদলও জাতীয় ফক্ষদে তার সুষম ও র্থার্থ িদয়াদগ র্দথষ্ট উদেযাগ প্রনদে 
না।   

৬। সরোদরর োদে বার বার আদবেন জানাদনা সদেও রাদজযর 
জলসীমার বাইদর সামুপ্রদ্রে মৎসযপ্রেোর প্রনয়িদণর ফোন আইন ফনই। 
সামুপ্রদ্রে মৎসয সম্পে রক্ষা েরার ও ফসই সম্পদে কু্ষদ্র  মৎসযজীবীদের 
অিাপ্রধোর সুপ্রনপ্রিত েরার ফোদনা োর্যেরী বযবস্থা ফনই।  

৭। মৎসযদক্ষদে প্রলঙ্গ ববষময অতযন্ত িেট। ফেন্দ্রীয় ও রাজয 
সরোদরর বাদজট বরাদ্দ এ প্রবষদয় চরম অপোথযতার পপ্ররচয় প্রেদে। মপ্রহলা 
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মৎসযেমীরা সংখযায় মৎসযদক্ষদে প্রনরু্ি ফমাট েমীর িায় ৫০ েতাংে 
হদলও তাদের সহায়তার জনয সরোদরর ফোন উপরু্ি নীপ্রত বা বরাদ্দ 
ফনই।  

৮। উৎপােন ও মৎসযেমীর প্রনপ্ররদখ আভযন্তরীণ মৎসযদক্ষে সমি 
জাতীয় মৎসযদক্ষদের িায় দুই-তৃতীয়াংে অপ্রধোর েদর থােদলও 
আভযন্তরীণ মৎসযদক্ষদে ভারত সরোদরর ফোনও জাতীয় নীপ্রত ফনই।  

৯। ২০০৭ সাদল প্রবশ্ব শ্রম সংস্থা “মৎসযদক্ষদে োদজর সনে ১৮৮” 

িণয়ন েরদলও এবং ভারত সরোর এর অনযতম স্বাক্ষরোরী হওয়া স্বদত্বও 
আজ পর্যন্ত সনেটিদে স্বীেৃপ্রত ফেয়প্রন। এর  দল মৎসযেমীরা, প্রবদেষ 
েদর বে র্িচাপ্রলত মাে ধরার ফনৌোয় েমযরত মৎসযজীবীরা জীবন-
জীপ্রবোর সুরক্ষা ফথদে বপ্রেত হদেন।  

১০। সামুপ্রদ্রে ও উপকূলীয় সংরপ্রক্ষত এলাো, বযাঘ্র িেল্প, কুমীর 
িেল্প, েেপ িেল্প বা সংরপ্রক্ষত বনােদলর নাদম হাজার হাজার 
মৎসযজীবীর জীপ্রবোর উপর ঢালাও প্রনদষধাজ্ঞা জাপ্রর েরা হদয়দে ও হদে। 
এই প্রবষদয় ক্ষপ্রতিস্ত মৎসযজীবীদের মতামত ফনওয়া দূদরর েথা তাদেরদে 
জানাদনা পর্যন্ত হদে না। পপ্রিমবদঙ্গ প্রবদেষ েদর সুন্দরবদনর 
মৎসযজীবীরা এর জনয সাংঘাপ্রতে ভুগদেন। 

১১। এর সাদথ গঙ্গা নেীদত ও ফমাহনায় মাে ধদর জীপ্রবো প্রনবযাহ 
েরা কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের মাথার উপদর আদরেটি ভয়ঙ্কর প্রবপদের সূচনা 
হদয়দে। পপ্রিমবঙ্গ সরোদরর মৎসয েপ্তর ইপ্রলে সংরক্ষদণর নাদম গঙ্গা 
নেীর প্রবস্তীণয অেল (িায় দুই তৃতীয়াংে) ও ফমাহনায় ৬ মাস মাে ধরা বন্ধ 
রাখার  দতায়া জাপ্রর েদরদে।  

১২। এর উপর রদয়দে সরোদরর কুৎপ্রসত বেনা। জাতীয় উৎপােদন 
মৎসযদক্ষদের অবোন িায় এে লক্ষ ফোটি টাো। ফতপ্রেে হাজার ফোটি 
টাো োপ্রেদয়দে সামুপ্রদ্রে মৎসয রপ্তাপ্রন। অথচ মৎসযদক্ষদে ফমাট বাদজট 
বরাদ্দ মাে ৫৪৯.১৩ ফোটি টাো। বলা বাহুলয ফর্ এর অপ্রধোংেই বরাদ্দ 
হয় বে মৎসয প্রেোপ্রর বা বে মৎসয বযবসায়ীদের জনয। এমনপ্রে 
ধ্বংসাত্মে ও অপ্রতপ্ররি মৎসযপ্রেোর বা ক্ষপ্রতের প্রনপ্রবে প্রচংপ্রে চাদষর 
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জনয। বাদজট বরাদদ্দর এেটা বে অংে র্ায় ফেন্দ্রীয় মৎসয সংস্থাগুপ্রল 
চালাদনার জনয। কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের ভাদগ িায় প্রেেুই ফজাদট না।    

১৩। এই অবস্থার মদধযই ফেন্দ্রীয় সরোদরর েৃপ্রষ মিদের অধীন 
মৎসয প্রবভাগ জাতীয় সামুপ্রদ্রে মৎসযদক্ষে নীপ্রত ২০০৪ এর বেদল নতুন 
জাতীয় সামুপ্রদ্রে মৎসযদক্ষে নীপ্রত িণয়ন েরদত চদলদেন। এই উদদ্দদেয 
সরোদরর তরদ  প্রতনটি খসো নীপ্রত িোে েদর মতামত চাওয়া হদয়দে। 
লক্ষয েরা ফগদে ফর্ এই খসো নীপ্রতগুপ্রলদত র্দথাপরু্ি না হদলও কু্ষদ্র 
মৎসযজীবীদের স্বাথযানুগ প্রেেু েথা বলা হদয়দে, প্রেন্তু ফসগুপ্রলর িদয়াগ 
েরার জনয ফোন প্রনপ্রেয ষ্ট প্রেগপ্রনদেয ে ফেওয়া হয় প্রন।  

১৪। পপ্রিমবঙ্গ রাজয সরোদরর মৎসযেপ্তরও আগামী পাুঁ চ বেদরর 
জনয মৎসযদক্ষদে এেটি েমযপপ্ররেল্পনা িহণ েরদত চদলদেন বদল গত 
২০১৫ সাদল উদেযাগ িহণ েদরপ্রেদলন। প্রেন্তু ফস প্রবষদয় সরোদরর তরদ  
অপ্রধেতর প্রেেু জানাদনা হয় প্রন।  

এই পপ্ররদিপ্রক্ষদত েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাম প্রবগত এে বেদর ফর্ 
মূল োজগুপ্রল েদরদে –   

মৎস্যবিবের নীক্ষি স্ম্পক্ষকি ি –   

       ১। জোিীয় স্োমুক্ষিক মৎস্যবিে নীক্ষির খস্ড়ো স্ম্পবকি  
মন্তবযঃ ফেন্দ্রীয় সরোদরর তরদ  প্রতনটি খসো িোে েদর মতামত 
আহ্বান েরা হদয়প্রেল। সংগঠদনর তরদ  প্রতনটি খসোর উপদরই প্রবস্তাপ্ররত 
মতামত ফেওয়া হয়। এই মতামদত এেপ্রেদে ফর্মন খসোগুপ্রলদত উদেপ্রখত 
কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের স্বাথযানুকূল িস্তবগুপ্রলদে স্বাগত জানাদনা হয় ফতমনই 
খসোগুপ্রলর খামপ্রত ও আপপ্রিজনে প্রবষয়গুপ্রল প্রনদেয ে েরা হয়। এই 
প্রবষদয় বিবয রাখদত সংগঠদনর সভাপপ্রত িেীপ চযাটাজী প্রবোখাপিনদম 
আদয়াপ্রজত জাতীয় আদলাচনাসভায় ফর্াগ ফেন।   

       ২। জোিীয় স্োমুক্ষিক মৎস্যবিে নীক্ষি স্ম্পবকি  রোজয 
মৎস্যদপ্তবর প্রস্তোব ফপ ঃ রাজয সরোদরর তরদ  জাতীয় মৎসযদক্ষে 
নীপ্রত সম্পদেয  িস্তাব আহ্বান েরা হদয়প্রেল। সংগঠদনর তরদ  এ প্রবষদয় 
প্রবস্তাপ্ররত মতামত ফপে েরা হয়।  
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       ৩। পক্ষরববব র উপর প্রেোব মূলযোয়বনর ক্ষনবদি ক্ষ কো (EIA 

Notification) লঘুকরবণর জনয আনো খস্ড়ো ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত [ESP] S.O.1705(E) 

dt.10.05.2016 প্রিযোখযোনঃ ফেন্দ্রীয় সরোদরর আনা এই খসো প্রবজ্ঞপ্রপ্তটি 
পপ্ররদবে আইন লঙ্ঘনোরীদের মাপ েদর ফেওয়ার উদদ্দদেয বতরী েরা 
হদয়প্রেল। সংগঠদনর তরদ  এর তীব্র প্রবদরাপ্রধতা েদর প্রবস্তাপ্ররত বিবয ফপে 
েরা হয়।  

       ৪। েূ-িবিযর অক্ষিকোর হরবণর উবেব য আনো খস্ড়ো ক্ষববলর 
ক্ষববরোক্ষিিোঃ ‘ভূ-তথয প্রনয়িণ প্রবল ২০১৬’ নাদম আনা এই খসোটি পাস 
হদল অনযানয মানুদষর মদতা মৎসযজীবীরাও প্রজ.প্রপ.এস ও প্রজ.আই.এস 
িরু্প্রি বযবহাদরর অপ্রধোর হারাদতন। হারাদতন তাদের েমযদক্ষে, বাসস্থান 
সহ সাধারণ ভূপ্রম বযবহারদে আধুপ্রনে িরু্প্রির মাধযদম প্রচপ্রিত ও 
প্রবজ্ঞাপ্রপত েরার অপ্রধোর।   

       ৫। খস্ড়ো জলোেূক্ষম (স্ংরিণ ও বযবস্থোপনো) ক্ষবক্ষি ২০১৬ 
প্রিযোখযোনঃ জলাভূপ্রম সঙ্ক্রান্ত আইদনর আওতা সদঙ্কাচন ও প্রনদষধাজ্ঞাগুপ্রল 
লঘু েরার উদদ্দদেয আনা এই খসোটি জলাভূপ্রমদত েমযরত মৎসযজীবীদের 
এবং আমাদের িেৃপ্রত ও পপ্ররদবেদে আঘাত েদর। সংগঠদনর তরদ  
এটির প্রবস্তাপ্ররত সমাদলাচনা ফপে েরা হয়।  

       ৬। ক্ষস্.আর.ফজি ২০১১ ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত স্ংব োিবনর ক্ষববরোক্ষিিোঃ 
ফেন্দ্রীয় সরোর উপকূল অেলদে প্রবপ্রনদয়াদগর জনয আদরা উনু্মি েরার 
লদক্ষয প্রস.আর.ফজ  ২০১১ প্রবজ্ঞপ্রপ্তর খসো সংদোধনী প্রনদয় আদস। 
সংগঠদনর তরদ  এর তীব্র ও প্রবস্তাপ্ররত প্রবদরাপ্রধতা ফপে েরা হয়।  

       

      ৭। মক্ষহলো মৎস্যকমীবদর রোজয কমি োলোঃ প্র .এম.এ  এবং 
রবীন্দ্র ভারতী প্রবশ্বপ্রবেযালাদয়র ফর্ৌথ উদেযাদগ ২০-২১ ফসদেম্বর ২০১৬ 
েলোতায় প্রবপ্রভন্ন মৎসযদক্ষদে েমযরত মপ্রহলা মৎসযেমীদের সমসযা ও 
সম্ভাবনা প্রবষদয় এে েমযোলা সংগঠিত হয়। রাদজযর প্রবপ্রভন্ন মৎসযদক্ষে 
ফথদে আগত িায় ৩০ জন মপ্রহলা মৎসযেমী অংেিহণ েদরন। 
েমযোলায় ফনতৃত্ব ফেন প্রবপ্রেষ্ট সমাজেমী নপ্রলনী নাদয়ে। এই েমযোলা 
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ফথদে মপ্রহলা মৎসযেমীদের োপ্রবসনে িস্তুত হয়। এই েমযোলার 
আদয়াজদন সহায়তা েদরন প্রেো এবং এেেন এই । 

       ৮।  আেযন্তরীণ মৎস্যবিবের মৎস্যকমীবদর জোিীয় 
কমি োলোঃ  প্র .এম.এ -এর উদেযাদগ ২০-২১ ফসদেম্বর ২০১৬ েলোতায় 
এে জাতীয় েমযোলা সংগঠিত হয়। ফেদের ৭টি রাজয ফথদে প্রবপ্রভন্ন 
আভযন্তরীণ কু্ষদ্র মৎসযজীবী সংগঠদনর িপ্রতপ্রনপ্রধরা এই েমযোলায় ফর্াগ 
ফেন। েমযোলায় রাজয মৎসয েপ্তর এবং জাতীয় মৎসয গদবষনা  ও প্রেক্ষা 
িপ্রতিাদনর প্রবপ্রেষ্ট আপ্রধোপ্ররে ও পোপ্রধোরীরা অংে ফনন।   েমযোলায় 
১০  সেদসযর এেটি িস্তুপ্রত েপ্রমটি ও ৮ জন পরামেযোতা সহ িুি 
মৎস্যজীবীবদর জোিীয় মঞ্চ (আেযন্তরীণ) বতরী হয়। এই েপ্রমটি এেটি 
জাতীয় আভযন্তরীণ মৎসযদক্ষে নীপ্রত ও আভযন্তরীণ মৎসযদক্ষদে 
মৎসযজীবীদের জীবন-জীপ্রবোর সংিাম এপ্রগদয় প্রনদয় র্াবার োপ্রয়ত্ব ফনয়। 
িেীপ চযাটাজী জাতীয় মদের আহ্বায়ে প্রনরু্ি হন। এই েমযোলার 
আদয়াজদন সহায়তা েদরন প্রেো এবং এেেন এই ।         

       ৯। স্োমুক্ষিক মৎস্যবিবে িুি মৎস্যজীবীবদর অগ্রোক্ষিকোর 
ক্ষবষবয় জোিীয় কমি োলোঃ প্র .এম.এ -এর উদেযাদগ ১৩-১৪ নদভম্বর 
২০১৬ েলোতায় সামুপ্রদ্রে মৎসয সম্পে আহরদণ কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের 
অিাপ্রধোর প্রবষদয় এে েমযোলা সংগঠিত হয়। েমযোলায় পূবয-উপকূদলর 
৪টি রাদজযর মৎসযজীবী িপ্রতপ্রনপ্রধরা এবং  ICAN-এর ও প্রেো-র িপ্রতপ্রনপ্রধরা 
উপপ্রস্থত প্রেদলন। েমযোলায় মৎসযজীবী ফনেী ফজসু রপ্রতনম ফে আহ্বায়ে 
েদর ১০ জদনর এেটি েপ্রমটি বতরী হয় প্রবষয়টি প্রনদয় ভপ্রবষযত েমযসূচী 
িস্তুত েরার জনয। এই েমযোলার আদয়াজদন সহায়তা েদরন প্রেো এবং 
এেেন এই ।          

      ১০। ক্ষি.এম.এ -এর সভাপপ্রত িেীপ চযাটাজী মহারাদের ফসবািাদম 
ICAN-এর বাপ্রষযে সদেলদন ও রাজস্থাদনর উেয়পুদর মৎসযসম্পে এবং কু্ষদ্র 
মৎসযজীবীদের আদন্দালন প্রবষদয় বিবয রাদখন। এর  দল প্রবপ্রভন্ন এলাোয় 
কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের সংগঠিত হওয়ার প্রবষদয় সমাজেমীদের মদধয আিহ 
সৃপ্রষ্ট হয়।   
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      ১১। ক্ষি.এম.এ -এর সাধারণ সম্পােে প্রমলন োস প্রেেীদত 
ক্ষহউমযোন রোইটস্ ল ফনটওয়োকি  আদয়াপ্রজত বনবাসী অপ্রধোর েমযোলায় 
ফর্াগ প্রেদয় সুন্দরবদনর মৎসযজীবীদের ফোচনীয় অবস্থা ও অপ্রধোরহীনতা 
তুদল ধদরন। এর  দল সুন্দরবদনর মৎসযজীবীদের মদধয সম্পদেয  
সমাজেমীদের মদধয আিহ সৃপ্রষ্ট হয়। আগামী প্রেদনর লোইদয় আমরা এর 
ফথদে সহায়তা পাওয়ার আো রাপ্রখ।  

      ১২। ক্ষি.এম.এ -এর সাধারণ সম্পােে প্রমলন োস ভুবদনশ্বদর 
নযো নোল ক্ষস্ঙ্গল উইবমন ফ োরোম আদয়াপ্রজত েমযোলায় বযাঘ্র প্রবধবাদের 
পক্ষ ফথদে প্রতনজন মপ্রহলা িপ্রতপ্রনপ্রধসহ অংেিহণ েদরন এবং সুন্দরবদনর 
সহস্রাপ্রধে বযাঘ্র প্রবধবার অসহায় অবস্থা তুদল ধদরন। এর  দল বযাঘ্র 
প্রবধবাদের সম্পদেয  সমাজেমীদের মদধয সংদবেনা সৃপ্রষ্ট হয়। আগামী প্রেদন 
এর সু ল পাওয়ার সম্ভাবনা আদে।  
 
ফনটওয়োক্ষকি ং –  
      ১। এন.এ .এ  – ২০১৩ সাদলর পর ফথদে এন.এ .এ -এর সাদথ 
প্র .এম.এ -এর দূরত্ব বতরী হয়। োরণ প্রেল মূলতঃ ২ ধরদণর – (ে) 
নীপ্রতগত, (খ) সাংগঠপ্রনে।  
      এন.এ .এ  মাথাপ্রন সালধানা,  াোর টমাস ফোচাপ্রর, হদরেৃষ্ণ 
ফেবনাদথর মত ফনতাদের তত্বাবধাদন কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের সংিাদমর মাধযদম 
ফর্ নীপ্রতগুপ্রল িণয়ন েদরপ্রেল এদে এদে ফসগুপ্রলদে প্রপেদন সপ্ররদয় ফেওয়া 
হদত থাদে এবং সরাসপ্রর ফমোনাইজ  ফবাদটর মাপ্রলেদের সংগঠদনর সাদথ 
হাত প্রমপ্রলদয় লোই েরার প্রসদ্ধান্ত ফনওয়া হয়। প্র .এম.এ  এর তীব্র 
প্রবদরাপ্রধতা েদর এবং এই লাইন মানদত অস্বীোর েদর। 

      এোো এন.এ .এ -এর সংপ্রবধান না ফমদন প্রবপ্রধ-বপ্রহভূয তভাদব 
সংগঠদন পে সৃপ্রষ্ট ও প্রনবযাচন পদ্ধপ্রতর বেল েরা হয়। প্র .এম.এ  এরও 
তীব্র প্রবদরাপ্রধতা েদর। 

      ওপ্রেো, অন্ধ্র, তাপ্রমলনা ু, ফগায়া ও গুজরাট সহ অদনে রাদজযর 
মৎসযজীবী ফনতৃত্ব প্র .এম.এ -এর অবস্থানদে িতযক্ষ বা পদরাক্ষভাদব 
সমথযন েদর।  এন.এ .এ -এর তৎোলীন ফনতৃত্ব প্র .এম.এ -এর 
সভাপপ্রত িেীপ চযাটাজীদে বপ্রহষ্কার পর্যন্ত েদর। প্রেন্তু এতৎসদেও 
প্র .এম.এ  তার অবস্থাদন দৃঢ় ফথদে লোই চাপ্রলদয় র্ায়।  
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      এন.এ .এ -এর প্রবগত বাপ্রষযে সদেলদন ফনতৃদত্বর পপ্ররবতয ন ঘদট 
এবং প্র .এম.এ -এর সাদথ প্রবদরাধ ফমটাবার জনয আদলাচনায় বসার প্রবদেষ 
প্রসদ্ধান্ত ফনওয়া হয়। 

      গত ৯ ফ ব্রুয়াপ্রর েলোতায় এন.এ .এ -প্র .এম.এ  ফর্ৌথ সভা 
অনুপ্রিত হয়। এই সভায় এন.এ .এ -এর পুরাদনা নীপ্রতমালাগুপ্রলর িপ্রত 
উভয় সংগঠদনর আনুগতয ফঘাষণা েরা হয়। এোো ঐ সভায় িেীপ 
চযাটাজীর উপর ফথদে অপ্রভদর্াগ ও োপ্রস্ত িতযাহাদরর প্রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
প্র .এম.এ -এর ফনতৃত্ব এন.এ .এ -এর সংপ্রিষ্ট সংগঠন প্রহদসদব োজ 
েরদত সেত হন এবং এন.এ .এ -ফে েপ্রিোলী েরার িদয়াজন তুদল 
ধদরন।  

      প্র .এম.এ -এর সহ-সভাপপ্রত ফেবাপ্রেস েযামল এই প্রবষদয় অতযন্ত 
োর্যেরী ভূপ্রমো ফনন। এন.এ .এ -এর প্রবগত বাপ্রষযে সদেলদন ফেবাপ্রেস 
েযামলদে এন.এ .এ -এর অনযতম জাতীয় সম্পােে প্রহদসদব প্রনবযাপ্রচত 
েরা হয়।  

      এই প্রবষয়টি ফথদে আমাদের অতযন্ত গুরুত্বপূণয প্রেক্ষা প্রনদত হদব। 
অতযন্ত সতেয  থােদত হদব র্াদত এন.এ .এ  কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের 
স্বাথযপ্রবদরাধী ফোন পেদক্ষপ না প্রনদত পাদর এবং র্াদত সাংপ্রবধাপ্রনে েৃংখলা 
রপ্রক্ষত হয়। এন.এ .এ -এর পতাো ভূলুপ্রিত হদত ফেওয়া র্াদব না। আর 
এর এেমাে গযারাপ্রি কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের সংগঠনদে েপ্রিোলী েরা।   

      ২। পক্ষিমবঙ্গ-উক্ষড়ষযো-অন্ধ্র-িোক্ষমলনোিু ফনটওয়োকি  – প্র .এম.এ -
এর প্রবদেষ িদচষ্টায় পূবয-উপকূদলর চারটি রাদজযর মৎসযজীবী সংগঠদনর 
ফর্ৌথ উদেযাদগ সাধারণ প্রবষয়গুপ্রলদত সাধারণ প্রসদ্ধান্ত িহণ, অপ্রভন্ন োপ্রব-
োওয়া প্রনদয় এেসাদথ লোই েরা ও এদে অদনযর পাদে োুঁ োদনার লদক্ষয 
এই ফনটওয়ােয  গদে উদঠদে। এর মদধযই ঊপ্রেষযা মৎসযজীবী ফ ারাম, 
অদন্ধ্রর সমুদ্রপ্রথরা মৎসযেমীকুলযা ইউপ্রনয়ন ও তাপ্রমলনা ুর ভাঙ্গাোোল 
মৎসয ইউপ্রনয়ন এদত অংে প্রনদয়দে। পূবয উপকূদল ফর্ৌথ মৎসযজীবী 
আদন্দালন গদে তুলদত এর গুরুত্ব অপপ্ররসীম। 

      ৩। এন.এ.ক্ষপ.এম ফনটওয়োকি  – প্রবগত ২০১৫ সাল ফথদে 
প্র .এম.এ  এন.এ.প্রপ.এম-এর সাদথ রু্ি হয়। এন.এ.প্রপ.এম-এর অনযতম 
জাতীয় আহ্বায়ে অপ্রমতাভ প্রমে প্র .এম.এ -এর অনযতম পরামেযোতা। 
প্র .এম.এ -এর সভাপপ্রত িেীপ চযাটাজী বতয মাদন এন.এ.প্রপ.এম-এর 
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অনযতম রাজয আহ্বায়ে। এন.এ.প্রপ.এম ও প্র .এম.এ  প্রবপ্রভন্ন প্রবষদয় ফর্ৌথ 
োর্যেম প্রনদয় থাদে।  

      ৪। আইকযোন ফনটওয়োকি  – প্রবগত ২০১৫ সাদল েনযাটদের 
ধারওয়াদর এই ফনটওয়াদেয র সভায় প্র .এম.এ -এর সভাপপ্রত িথম 
অংেিহণ েদরন। প্র .এম.এ -এর পরামেযোতা ফসৌদমন রায় আদরা প্রেেু 
আদগ ফথদে এই ফনটওয়াদেয র সাদথ রু্ি প্রেদলন এবং তার উদেযাদগই 
প্র .এম.এ  এই ফনটওয়াদেয  রু্ি হয়। আইেযান প্রবদেষ েদর েপ্ররদ ার 
প্রবদরাধী আদন্দালদন সপ্রেয় ভূপ্রমো প্রনদয়দে। মৎসযজীবী আদন্দালন 
েপ্রিোলী েরদত তাদের ফর্াগোন উদেখয। প্র .এম.এ -এর সভাপপ্রত িেীপ 
চযাটাজী বতয মাদন মৎসযজীবী গ্রুদপর োপ্রয়দত্ব থাো আইেযান-এর অনযতম 
সোলে এবং ফসৌদমন রায় তার অনযতম সেসয।  

    এোোও প্র .এম.এ  এন.প্রস.প্রপ.প্রস ও অনযানয ফনটওয়াদেয র সাদথ 
নানাভাদব সংদর্াগ রক্ষা েদর।    

দোক্ষব-দোওয়ো ও স্ংগঠন স্ম্পক্ষকি ি –    
     প্রবপ্রভন্ন ব্লে ও ফজলায় প্র .এম.এ -এর োখা সংগঠনগুপ্রল 
এলাোগতভাদব প্রবস্তাপ্ররত োপ্রব-োওয়া প্রনদয় আদন্দালন েরদেন এবং তাদের 
সাংগঠপ্রনে িপ্রতদবেদন তার উদেখ থােদে। এখাদন কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের 
তরদ  ফপে েরা োপ্রব-োওয়া ও সাংগঠপ্রনে প্রবোদের সারাংে উদেখ েরা 
হদে -     
      দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফ োরোম ফ  দোক্ষবগুক্ষলর জনয লড়োই 
করবে – 
      ১।  কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের জল, মৎস্যস্ম্পদ ও জক্ষমর উপর 
অক্ষিকোর োদয়ম েরার জনয প্র .এম.এ  এই োপ্রবগুপ্রল েদরদে এবং 
োর্যেম প্রনদয়দে – 
ক। প্রক্ষিটি মৎস্যজীবীর জনয স্রকোক্ষর পক্ষরর্য়পে; 
খ। সু্ন্দরববনর স্মস্ত নদী-খোাঁ ক্ষড়বি মৎস্যজীবীবদর মোে িরোর 
অক্ষিকোর; 
গ। স্োমুক্ষিক মৎস্যবিবে িুি মৎস্যজীবীবদর অগ্রোক্ষিকোর; 
ঘ। পুকুরক্ষেক্ষত্তক িুি মৎস্যর্োষীবদর দখক্ষল স্ববের ক্ষনরোপত্তো ও 
ক্ষনিয়িো; 
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ঙ। নদী, হ্রদ, দহ, জলোেূক্ষমবি িুি মৎস্যজীবীবদর সু্স্থোয়ীেোবব মোে 
িরোর ও উৎপোদবনর অক্ষিকোর। 
র্। মৎস্যকবমির জনয প্রবয়োজনীয় জক্ষমর অক্ষিকোর; 
ে। সু্ষু্ঠেোবব মোে ক্ষবক্রবয়র অক্ষিকোর।   
জ। মৎস্যজীবীবদর জনয আক্ষিিক ও পক্ষরকোঠোবমোগি স্হোয়িো এবং 
স্োমোক্ষজক সু্রিোর ক্ষনিয়িো;    
 
 কোজঃ   
িায় ১৪,০০০ মৎসযজীবীর জনয সরোপ্রর পপ্ররচয়পদের বযবস্থা; 
খসো জাতীয় সামুপ্রদ্রে মৎসযদক্ষে নীপ্রতদত কু্ষদ্র মৎসযজীবীদের এোন্ত 
মাে ধরার এলাো বৃপ্রদ্ধর সুপাপ্ররে; 
প্রবপ্রভন্ন এলাোয় আইন ফভদে ট্রলার ও বে র্াপ্রিে ফনৌদোগুপ্রলর মাে ধরার 
প্রবরুদদ্ধ িপ্রতদরাধ এবং সরোরদে বযবস্থা প্রনদত বাধয েরা; 
সুন্দরবদনর মৎসযজীবীদের অপ্রধোর প্রনদয় লাগাতার লোই, বনাপ্রধোর 
আইন িদয়াদগর জনয ১০,০০০ স্বাক্ষর সংিহ; 
মধু সংিহোরীদের জনয সংিহমূদলযর বৃপ্রদ্ধ; 
সাগদর ট্রলাদরর আঘাদত ফজদল ফনৌো দুদব র্াওয়া ও মৎসযজীবীর মৃতুযর 
িপ্রতবাদে আদন্দালন; 
খটি মৎসযজীবীদের বযবহৃত জপ্রমর ফভাগ-েখল স্বত্ব িোদনর িাথপ্রমে 
সরোপ্রর স্বীেৃপ্রত ও উদেযাগ, ২০টি খটির জপ্রমর প্রজ.প্রপ.এস মযাপ্রপং; 
পুকুরপ্রভপ্রিে কু্ষদ্র মৎসযচাষীদের প্রলদজর প্রনরাপিা এবং সরোপ্রর জলােদয় 
মাে ধরা ও উৎপােদনর অপ্রধোর প্রনদয় রাজয সরোপ্রর স্তদর োপ্রব ফপে; 
মৎসযদভন্ডরদের োপ্রবোওয়া প্রনদয় োুঁ প্রথর এ.প্র .এ  েপ্তদর গণ ফ পুদটেন; 
বপ্রসরহাট-২ ব্লদে িায় ৭০০ মৎসযজীবী পপ্ররবাদরর বাস্তু জপ্রমর জনয 
আদন্দালন; 
প্রহঙ্গলগদে িায় ৩ েতাপ্রধে মপ্রহলা মৎসযেমীর সেপ্রিেরদণর উদেযাগ। 

প্র .এম.এ -এর পূবয ফমপ্রেনীপুর োখা খটি েমযচারীদের ‘স্বাস্থয সাথী’ িেদল্প 
অন্তভূয প্রির জনয ফজলা োসদের োদে ফ পুদটেন প্রেদয়দে। এটি অতযন্ত 
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প্রেক্ষনীয় উদেযাগ। আগামীপ্রেদন সমস্ত মৎসযেমীদের এই িেদল্পর আওতায় 
আনার জনয োজ েরদত হদব। 

ফেৌলা ২নং খটি সমবায় সপ্রমপ্রত, কুলতপ্রল মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািী, েপ্রক্ষণ 
২৪ পরগণার েযাপ্রনং-এ ২টি মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািী এবং হুগপ্রল ও 
পপ্রিম ফমপ্রেনীপুদরর এেটি েদর মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািীদে প্রেো ও 
এেেন এইদ র আনুকূদলয মাে-োুঁ েো চাদষর জনয আপ্রথযে সহায়তা 
ফেওয়া হদয়দে। 

এোোও প্র .এম.এ -এর সেসয, েমী ও সংগঠেরা প্রবপ্রভন্ন ফজলা ও ব্লদে 
লাগাতারভাদব মৎসযজীবীদের জীবন-জীপ্রবোর লোই সংগঠিত েরার োজ 
েরদেন। 

গত বেদর মৎসযজীবীদের জনয পপ্ররোঠাদমাগত সহায়তা এবং সামাপ্রজে 
সুরক্ষার প্রনিয়তা িোদনর ফক্ষদে অতযন্ত গুরুত্বপূণয অিগপ্রত ঘদটদে – এ 
প্রবষদয় মূখয সা দলযর িাথপ্রমে তাপ্রলো সংদর্াপ্রজত হল -   

মৎস্যজীবীবদর জনয স্োইবকল ও ঠোন্ডো বোক্স (পূবি ফমক্ষদনীপুর) ৫৬১ ও ৬৪ 
ফ ৌর্োলয়   ২০০  
ফস্ৌর বোক্ষি   ৩৭  
ফস্ৌর লন্ঠন  ৪৭  
স্োবমোক্ষস্িবল পোম্প (পোনীয় জল)  ৫০  
মোে শুকোবনোর বোাঁ ব র কোঠোবমো    ৭  
মোে শুকোবনোর ক্ষস্বমন্ট প্ল্যোট মি ৩৫ 
মোে িরোর জোল  ৬১  
রোস্তো  ৪  
স্ঞ্চয় ও েোণ প্রকবে ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ –র 
ববকয়ো আদোয়  

৭,০০০ 
উপবেোক্তো  

ইউক্ষনয়বনর িরব  লোই  জযোবকট ক্ষবপনণ ৭৫০ 
ইউক্ষনয়বনর িরব  মৎস্যজীবীবদর জনয জীবন ক্ষবমো  ৪০০ 
 
গববষণো ও স্মীিো 
গত বেদর ‘প্রেো’ ও এেেন এইদ র-র সহায়তায় প্র .এম.এ  পাুঁ চটি 
গুরুত্বপূণয গদবষণা ও সমীক্ষার োজ েদর – 



13 
 

১। সামুপ্রদ্রে মৎসযজীবী সমবায় সপ্রমপ্রতগুপ্রলর বযবসাপ্রয়ে উন্নয়দনর সমসযা 
ও সম্ভাবনা; 
২। উপকূলীয় প্রচংপ্রে চাদষর িভাব; 
৩। মপ্রহলা মৎসযেমীদের অবস্থা; 
৪। মৎসযজীবী সামাপ্রজে সমীক্ষা; এবং 
৫। মৎসযজীবীসহ উপকূলীয় জনদগািীর ফেদল-ফমদয়দের জনয প্রেক্ষার 
অপ্রধোর আইদনর িদয়াগ সমীক্ষা। 
এই গুরুত্বপূণয গদবষণা ও সমীক্ষাগুপ্রলর চূোন্ত প্ররদপাটয  আগামই প্রেেুপ্রেদনর 
মদধয িস্তুত হদয় র্াদব। 
 

 

 
স্োংগঠক্ষনক ক্ষবস্তোর : স্মস্যো ও স্ম্ভোবনো  
ইপ্রতমদধয আমাদের োজ রাদজযর ৬টি ফজলায় িায় ৩৪টি ব্লদে প্রবসৃ্তত 
হদয়দে।  মূলতঃ নেী, হ্রে, জলাভূপ্রম ও পুকুর প্রভপ্রিে মৎসযজীবীদের মদধয 
সংগঠন েপ্রেদয়দে। 

স্দস্য পক্ষরর্য়পে -  ইউপ্রনয়দনর িদচষ্টায় প্র .এম.এ -এর সেসযদের েীঘয 
প্রেদনর োপ্রব ফমটাদনা ফেষ পর্যন্ত সম্ভব হদত চদলদে। পপ্ররচয়পদের 
স টওয়ার িস্তুত হদয়দে। োপার োজ শুরু হদত চদলদে। 

২০১৬ সাদল প্র .এম.এ  তার োখা ও সহদর্াগী সংগঠনগুপ্রল বহু গ্রুপ ও 
প্রজ.প্রপ. প্রমটিং সহ িায় ৪৮টি ব্লক ক্ষমটিং, ১৩টি ফজলো ক্ষমটিং এবং ১টি 
রোজয স্তবরর স্োিোরণ স্েো সংগঠিত েদরদে।   

উদেখয ফর্ গত বের রাদজযর পপ্রিমিান্ত জঙ্গলমহবল প্র .এম.এ -এর 
সংগঠন ফপৌুঁদে র্ায় এবং তারপর ফথদে তা দ্রুত অিসর হদে। সংগঠদনর 
প্রবস্তার ঘদটদে পক্ষিম ফমক্ষদনীপুর এবং উত্তর ২৪ পরগণোবিও। প্রেন্তু 
এইসব জায়গায় সংগঠদনর োজ প্রনয়প্রমত ও পদ্ধপ্রতগত েরার অবোে 
রদয়দে, নতুবা সংগঠদন িথতা আসার আেংো।   
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হোওড়ো ও হুগক্ষল ফজলায় আভযন্তরীণ মৎসযদক্ষদে আমাদের সংগঠন 
সবদথদে পুদরান। প্রেেু সাংগঠপ্রনে দুবযলতার োরদণ এই দুটি ফজলায় 
সংগঠন আোনুরূপ বৃপ্রদ্ধ পায়প্রন বা োনা বাুঁ দধপ্রন। প্র .এম.এ  সংগঠেরা 
ফচষ্টা েরদেন। আমাদের দুবযলতাগুপ্রল প্রচপ্রিত েদর বযবস্থা প্রনদত হদব এবং 
প্র .এম.এ  ফনতৃত্বদে এ প্রবষদয় প্রবদেষ নজর প্রেদত হদব।  

দক্ষিণ ২৪ পরগণোয় প্রমশ্র অবস্থা রদয়দে। ফগাসাবা এবং বাসন্তীর মদতা 
অতযন্ত গুরুত্বপূণয ব্লদে সাংগঠপ্রনে অবস্থা েীঘয প্রেন প্রেেুটা দুবযল হদয় 
রদয়দে। সাগর ও কুলপ্রপ ব্লদে সংগঠন েপ্রিোলী ও সুপ্রস্থত হদয়দে। 
কুলতপ্রলদত সাংগঠপ্রনে সংেট োটিদয় ওঠার সম্ভাবনা ফেখা প্রেদে। 
পাথরিপ্রতমায় বে সম্ভাবনা ও ফর্াগাদর্াগ সদেও সাংগঠপ্রনে োজ ফতমন 
এদগায় প্রন।    

পূবি-ফমক্ষদনীপুবর সংগঠদনর এলাোগত প্রবস্তার ঘদটদে। রূপনারায়ণ নে 
মৎসযজীবী ইউপ্রনয়দনর উদেযাদগ ফোলাঘাট অেদল এবং োুঁ প্রথ মহকুমা খটি 
মৎসযজীবী ইউপ্রনয়দনর উদেযাদগ সুতাহাটা অেদল প্র .এম.এ -এর সংগঠন 
বতরী হদয়দে। পূবয-ফমপ্রেনীপুদরর োুঁ প্রথ মহকুমা খটি মৎসযজীবী ইউপ্রনয়দনর 
সামদন আদরেটি সংেটজনে পপ্ররপ্রস্থপ্রত বতরী হদয়দে। এেপ্রেদে সরোর 
িদনাপ্রেত দূনীপ্রত, আদরেপ্রেদে খটিেপ্রমটিগুপ্রলদে েলীয়েরদণর রাজননপ্রতে 
িবণতা সাংগঠপ্রনে িপ্রতবন্ধেতা সৃপ্রষ্ট েদরদে। খটিগুপ্রলর স্বীেৃপ্রত প্রনদয়ও  
এেতর াভাদব প্রসদ্ধান্ত ফনওয়ার িদচষ্টা চদলদে। তদব োুঁ প্রথ মহকুমার 
ফক্ষদে এটি নতুন নয়। এই প্রবপর্যয় ফমাোপ্রবলায় সংগঠদনর েমীদের 
নীপ্রতগত অবস্থান বজায় ফরদখ আদরা ফবপ্রে েদর সাধারণ মৎসযজীবীদের 
োদে ফর্দত হদব ও তাদের পাদে োুঁ োদত হদব। বপ্রেত ও ব্রাতয কু্ষদ্র 
মৎসযজীবীরাই তাদের জীবন-জীপ্রবোর িদয়াজদন দূনীপ্রত ও েলীয় 
সংেীণযতার প্রবরুদদ্ধ রুদখ োুঁ োবার ক্ষমতা রাদখন।  
পূবয  ফমপ্রেনীপুদরর মৎসয ফভন্ডর ইউপ্রনয়দনর সেসয সংখযা িায় চার 
হাজার। এই বৃহৎ েপ্রিদে সঠিেপদথ চালনা েরা অতযন্ত গুরুত্বপূণয। 
ফভন্ডর ইউপ্রনয়দন েপ্রক্ষণবদঙ্গর ফনতৃত্বদে অতযন্ত র্ত্ন সহোদর এেপ্রেদে 
অপ্রধোরগত বৃহির লোইদয়র জনয িস্তুপ্রত প্রনদত হদব, আদরেপ্রেদে 
সাধারণ মৎসযদভন্ডরদের আপ্রথযে সেপ্রিেরদণর লদক্ষয পেদক্ষপ প্রনদত 
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হদব। এর সাদথ মৎসয ফভন্ডরদের সংগঠন ও সংিামদে রাজয ও জাতীয় 
স্তদর িসাপ্ররত েরার িদয়াজন রদয়দে।  

মপ্রহলা মৎসযেমীদের সেপ্রিেরণ মৎসযজীবী আদন্দালদনর এে গুরুত্বপূণয 
োজ। প্র .এম.এ -এর উদেযাদগ প্রবপ্রভন্ন এলাোয় মপ্রহলা মৎসযজীবীদের 
স্বতিভাদব সংগঠিত েরার োজ চদলদে। ইপ্রতমদধয েদয়েটি এলাোয় 
মপ্রহলা মৎসযজীবী েপ্রমটি বতরী হদয়দে। এোো প্র .এম.এ  ‘প্রেো’ এবং 
‘এেেন এই ’- এর সহায়তায় মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািী ও সমবায় 
সপ্রমপ্রতগুপ্রলদে স্বপ্রনভয র েরার োজ েরদে। মপ্রহলা মৎসযেমীদের 
সেপ্রিেরদণর ফক্ষদে প্রবরাট সম্ভাবনা রদয়দে – এই সম্ভাবনা বাস্তব েরার 
লদক্ষয আমাদের অদনে োজ েরদত হদব।  

আগামীপ্রেদন প্র .এম.এ -এর সংগঠন আদরা প্রবসৃ্তত েরদত, প্রবদেষ েদর 
কুচপ্রবহার, েপ্রক্ষণ প্রেনাজপুর, মুপ্রেযোবাে ও নেীয়ার মদতা প্রবরাট সংখযে 
মৎসযজীবী অধূযপ্রষত ফজলাগুপ্রলদত মৎসযজীবীদের সংগঠিত েরদত প্রবদেষ 
পপ্ররেল্পনা ফনওয়ার িদয়াজন রদয়দে। 

প্র .এম.এ  আদরেটি অতযন্ত গুরুত্বপূণয োজ েদরদে। সাধারণ সম্পােে 
প্রমলন োদসর তোবধাদন এবং সাগর মৎসযজীবী ফ ারাদমর সম্পােে 
আবোর মপ্রেদের প্রবদেষ উদেযাদগ  র্িচাপ্রলত বড় মোে িরোর ফনৌকোর 
শ্রক্ষমক মৎস্যকমীবদর স্বিন্ত্র ইউক্ষনয়ন গদে উদঠদে। এর সুদূরিসারী 
তাৎপর্য রদয়দে। এই িথম র্িচাপ্রলত বে মাে ধরার ফনৌোর পক্ষ ফথদে 
মাপ্রলেদের ইউপ্রনয়দনর এেমাে িপ্রতপ্রনপ্রধত্ব চযাদলে হদত চদলদে এবং বে 
মাে ধরার ফনৌোগুপ্রলর প্রবরাট সংখযে শ্রপ্রমে মৎসযেমীদের প্রনজস্ব 
সংগঠন বতরী হদে। 

িনযবোদজ্ঞোপন 
আপ্রম েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাদমর তর  ফথদে প্রেো, এেেনএই , 
এন.এ.প্রপ.এম, এন.এ .এ , আইেযাা্ন, এন.প্রস.প্রপ.প্রস, আই.এ .এ, প্রেেী 
ফ ারাম ও ওে  াউদন্ডেন সহ সমস্ত বনু্ধ ও সহায়তাোরী সংগঠন ও 
বযপ্রিবগযদে ধনযবাে প্রেপ্রে। এদের অকুি সমথযন োো আমরা আজ এতটা 
এদগাদত পারতাম না।  
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গত বেদরর োদজর সা দলযর ধারা ধদর ফরদখ, দূবযলতাগুপ্রল োটিদয় উদঠ 
েপ্রক্ষণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাম আগামীপ্রেদন পপ্রিমবদঙ্গর কু্ষদ্র 
মৎসযজীবীদের আো-ভরসার ফর্াগয সংগঠন হদয় উঠদব এই আো ফরদখ 
বাপ্রষযে িপ্রতদবেন ফেষ েরপ্রে। 

 

প্রমলন োস  

সাধারণ সম্পােে 

                 


