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দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফ োরোম 
(ক্ষি.এম.এ .) 
           বোক্ষষ িক প্রক্ষিববদন ২০১৭-২০১৮  

          ৫-৬ মোর্ি ২০১৮, গঙ্গোস্োগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণো  

 
 

প্রিয় সাথী ও বনু্ধগন, 

প্রবগত বছরটি প্রছল বহু প্রতিবন্ধকিার তবরুদ্ধে লড়াই কদ্ধর দপ্রিণবঙ্গ 
মৎসযজীবী ফ ারামমর  ক্রমবর্দ্ধমান কাজ ও দাপ্রয়মের প্রবস্তার এবং তার 
সামথ সাংগঠপ্রনক িসামরর আমরকটি মাইল  লক। িুদ্র মৎসযজীবীমদর 
সংগঠন দপ্রিণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাম এখনও পর্ ধন্ত পশ্চিমবমঙ্গর ৯টি 
ফজলায় িায় ৪৪টি ব্লমক প্রবস্তার লাভ কমরমছ। মাছ আহরণকারী, মাছচাষী, 
মাছ বাছাই ও শুকামনা কমী এবং িুদ্র মাছ প্রবমক্রতা প্রনপ্রব ধমেমষ সব ধরমণর 
মৎসযকর্মীরা দপ্রিণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারামমর সদসয। বতধমামন দপ্রিণবঙ্গ 
মৎসযজীবী ফ ারামমর সদসয সংখযা ১৩ হাজার ছাতড়দ্ধেদ্ধছ। দপ্রিণবঙ্গ 
মৎসযজীবী ফ ারামমর োখা সংগঠন প্রবপ্রভন্ন ব্লক ও ফজলা স্তদ্ধর গমে 
উমঠমছ। রূপনারায়ণ নদ মৎসযজীবী ইউপ্রনয়ন এবং ফমপ্রদনীপুর ফজলা 
উপকূলীয় মৎসযমভন্ডর ইউপ্রনয়ন র্থাক্রমম হাওো ফজলার রূপনারায়ণ নদ 
সংলগ্ন এলাকায় িুদ্র মৎসযজীবীমদর এবং পূব ধ ফমপ্রদনীপুমর িুদ্র 
মৎসযমভন্ডরমদর সংগটঠত করমছ। তবগি বছদ্ধর তি.এর্ম.এফ র্মতিলা 
র্মৎস্যকর্মী ও কু্ষদ্র র্মৎস্যদ্ধেন্ডরদ্ধের েুটি রাজ্য র্মঞ্চ গঠন কদ্ধর অবদ্ধিতলি 
র্মৎস্যজ্ীবীদ্ধের অতিকার ও র্মর্যয্াোর স্ংগ্রার্মদ্ধক আদ্ধরা শক্তিশালী কদ্ধর 
িুলদ্ধি প্রোস্ তনদ্ধেদ্ধছ।  স্ার্মুতদ্রক এবং অেযন্তরীণ উেে র্মৎস্যদ্ধক্ষদ্ধে 
র্মৎস্যজ্ীবীদ্ধের জ্ীবন-জ্ীতবকার অতিকার প্রতিষ্ঠাে তি.এর্ম.এফ তবগি বছদ্ধর 
উদ্ধেখদ্ধর্যাগয েূতর্মকা তনদ্ধেদ্ধছ। জ্ািীে ক্ষক্ষদ্ধে নযাশনাল তফশওোকা্স্ ্
ক্ষফারার্ম (এন।এফ।এফ)-এর স্ংতিষ্ট স্ংগঠন তিদ্ধস্দ্ধব তি.এর্ম.এফ ক্ষর্যর্মন 
একতেদ্ধক  জ্ািীে কর্মস্্চূীগুতলদ্ধি র্যথাস্ািয অংশ তনদ্ধেদ্ধছ, ক্ষির্মনই 
অেযন্তরীণ র্মৎস্যদ্ধক্ষদ্ধে জ্ািীে র্মঞ্চ গঠদ্ধন ও িার র্মািযদ্ধর্ম জ্ািীে 
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অেযন্তরীণ র্মৎস্যদ্ধক্ষে নীতি প্রণেদ্ধন উদ্ধেখদ্ধর্যাগয অবোন ক্ষরদ্ধখদ্ধছ। এর 
ফদ্ধল আজ্ তি.এর্ম.এফ এর কু্ষদ্র র্মৎস্যজ্ীবী জ্ািীে ক্ষনিওোক ্কাশ্মীর 
ক্ষথদ্ধক র্মতনপুর, র্মিারাষ্ট্র ক্ষথদ্ধক তবিার, ক্ষকরালা ক্ষথদ্ধক ওতড়ষ্যা প্রাে ১৩ টি 
রাদ্ধজ্য তবস্্িৃতি ক্ষপদ্ধেদ্ধছ। 

২০১৮ সামল দপ্রিণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারামমর ২৬তম বাপ্রষ ধক 
সমেলন অনুটিত হমত চমলমছ এমন এক সমময় র্খন –    

১। সারা পৃপ্রথবীর জল-জঙ্গল-জপ্রমর উপর ফদপ্রে-প্রবমদপ্রে পুুঁশ্চজর ও 
তামদর প্রবশ্বস্ত ফকন্দ্রীয় সরকামরর দখলদাপ্রর ও এইসব িাকৃপ্রতক সম্পমদর 
উপর প্রনভধরেীল গরীব মানুমষর তথা কৃপ্রষজীবী, মৎসযজীবী, পশুপালক ও 
বনবাসীমদর জীবন-জীপ্রবকার সংকি ফবমে চমলমছ;  

২। রাজননপ্রতকভামব ভারতবষ ধ সহ সারা পৃপ্রথবী জমুে দপ্রিণপন্থী 
রাজননপ্রতক িমতার উত্থান ও ফকন্দ্রীভবন ঘিমছ এবং এর  লস্বরূপ 
সাধারণ শ্রমজীবী মানুমষর জীবন-জীপ্রবকার অপ্রধকার সংকুপ্রচত হমে।   

৩। বতধমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণ মানুমষর স্বাথ ধরিায় প্রকছু প্রকছু 
ফিমে উমেখমর্াগয ভূপ্রমকা প্রনমলও একপ্রদমক সামপ্রিক অবস্থার ফকান 
গুনগত পপ্ররবতধন ঘিামত পামরপ্রন, আমরকপ্রদমক বহু প্রবষময় এমন প্রকছু 
পদমিপ প্রনমে র্ামত গরীব মানুমষর অপ্রধকামরর হাপ্রন ঘিমছ; 

৪। এই পপ্ররমিপ্রিমত আজ রাজননপ্রতক দল ও মত প্রনপ্রব ধমেমষ 
কৃপ্রষজীবী, মৎসযজীবী, পশুপালক ও বনবাসীমদর প্রনজ প্রনজ ফগািী 
সংগঠনমক েশ্চিোলী করা ও ফজারদার ফর্ৌথ সংিাম গমে ফতালা অতযন্ত 
জরুরী হময় দা ুঁপ্রেময়মছ র্ামত কমর গরীব মানুমষর অপ্রধকারগুপ্রল অজধন ও 
রিা করা র্ায় এবং তামদর ফগািীগত স্বেশ্চিকরণ হয়। ফকান রাজননপ্রতক 
দমলর স্বামথ ধ নয়, প্রনমজমদর জীবন-জীপ্রবকার সুরিার স্বামথ ধ সশ্চক্রয় ও 
সংগটঠত হওয়া ছাো উপায়ান্তর ফনই।  

এই সাধারণ অবস্থা সহ মৎস্যবিবের কবেকটি পক্ষরবপ্রক্ষিি 
উমেখয –  

১। পৃপ্রথবীর িাকৃপ্রতক সম্পদগুপ্রলর মমধয জলসম্পদ আজ সবমথমক 
প্রবপন্ন। দষূণ ও দখলদাপ্ররর  মল সমদু্র, নদী, হ্রদ, জলাভূপ্রম বা পকুুমর মাছ 
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কমমছ। সবমথমক িপ্রতিস্ত হমেন মৎসযজীবীরা, আর মৎসযজীবীমদর মমধয 
আবার সবমথমক িপ্রতিস্ত হমেন িুদ্র মৎসযজীবীরা।   

২। সামুপ্রদ্রক মৎসযসম্পমদর প্রসংহভাগ লুঠ কমর প্রনমে র্াপ্রিক মৎসয 
প্রেকারীরা, মাছ ধরার ট্রলার ও অনযানয বে বে ফনৌকাগুপ্রল। আর এই 
লুমঠর ফবপ্রেরভাগিা আসমছ উপকূল প্রনকিবতী সমুদ্র এলাকা ফথমক, ফর্খান 
ফথমক িুদ্র ও প্রচরাচপ্ররত মৎসযজীবীরা মাছ ধমর থামকন।  মল সাধারণভামব 
সারা উপকূল জমুেই িুদ্র ও প্রচরাচপ্ররত মৎসযজীবীরা মাছ পামেন না।    

৩। আভযন্তরীন মৎসযমিমেও চলমছ ভয়াবহ পপ্ররপ্রস্থপ্রত। নদী, হ্রদ 
ইতযাপ্রদ িাকৃপ্রতক জলােময় দষূণ ও নানা দখলদাপ্ররর কারমণ মৎসযসম্পদ 
সাংঘাপ্রতকভামব কমম ফগমছ। ওপ্রদমক পুকুর চামষ চলমছ প্রবপ্রনময়াগকারীমদর 
রমরমা। গরীব িুদ্র মৎসযচাষীর ফবুঁমচ থাকার জনয মাছ চাষ ফথমক 
প্রবপ্রনময়াগকারীর বযবসাপ্রভপ্রিক মাছ চামষ এই পপ্ররবতধন সবমথমক িপ্রত 
করমছ গরীব মৎসযচাষীর। ফনই পুকুর প্রলমজর প্রনিয়তা বা প্রনরাপিা, ফনই 
প্রবপ্রনময়ামগর সামথ ধয। তাই গরীব িুদ্র মৎসযচাষী আজ পুকুর প্রলমজর 
মাপ্রলকানা ফথমক উৎখাত হময় পপ্ররণত হমে মাছ চামষর টঠকা শ্রপ্রমমক।   

৪। ইন্ডাপ্রিয়াল ও ইকনপ্রমক কপ্ররম ার, সাগরমালা িকল্প েরাপ্রিত 
করমছ জল, জলােয়, জলাভূপ্রমর ধ্বংস । এরই সামথ মৎসযজীবীরা তামদর 
বংে পরম্পরার ফপো ফথমক উৎখাত হময় জীপ্রবকার জনয উদ্বাস্তুর মমতা 
হমনয হময় প্রবপ্রভন্ন রামজয পাপ্রে প্রদমেন।   

৫। িুদ্র মৎসযজীবীরাই হমেন ভূপৃমির িাকৃপ্রতক জলসম্পমদর 
সবমথমক বে িাথপ্রমক দায়ভাগী ও স্বাভাপ্রবক রিক। প্রবশ্ব খাদয ও কৃপ্রষ 
সংস্থা ২০১৩ সামল িণীত “িুদ্র মৎসযমিমের ফস্বোমূলক নীপ্রত 
প্রনমদধপ্রেকা”-য় িুদ্র মৎসযমিমের গুরুে এবং তার সরুিায় িময়াজনীয় 
নীপ্রত প্রনমদধে কমরমছ। ভারত সরকার আন্তজধাপ্রতক মমে এই নীপ্রত সমথ ধন 
করমলও জাতীয় ফিমে তার সুষম ও র্থার্থ িময়ামগ র্মথষ্ট উমদযাগ প্রনমে 
না।   

৬। সরকামরর কামছ বার বার আমবদন জানামনা সমেও রামজযর 
জলসীমার বাইমর সামুপ্রদ্রক মৎসযপ্রেকার প্রনয়িমণর ফকান আইন ফনই। 
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সামুপ্রদ্রক মৎসয সম্পদ রিা করার ও ফসই সম্পমদ িুদ্র  মৎসযজীবীমদর 
অিাপ্রধকার সুপ্রনশ্চিত করার ফকামনা কার্ ধকরী বযবস্থা ফনই।  

৭। মৎসযমিমে প্রলঙ্গ ববষময অতযন্ত িকি। ফকন্দ্রীয় ও রাজয 
সরকামরর বামজি বরাদ্দ এ প্রবষময় চরম অপদাথ ধতার পপ্ররচয় প্রদমে। মপ্রহলা 
মৎসযকমীরা সংখযায় মৎসযমিমে প্রনর্ুি ফমাি কমীর িায় ৫০ েতাংে 
হমলও তামদর সহায়তার জনয সরকামরর ফকান উপর্ুি নীপ্রত বা বরাদ্দ 
ফনই।  

৮। উৎপাদন ও মৎসযকমীর প্রনপ্ররমখ অভযন্তরীণ মৎসযমিে সমি 
জাতীয় মৎসযমিমের িায় দুই-তৃতীয়াংে অপ্রধকার কমর থাকমলও 
আভযন্তরীণ মৎসযমিমে ভারত সরকামরর ফকানও জাতীয় নীপ্রত ফনই।   

৯। ২০০৭ সামল প্রবশ্ব শ্রম সংস্থা “মৎসযমিমে কামজর সনদ ১৮৮” 

িণয়ন করমলও এবং ভারত সরকার এর অনযতম স্বািরকারী হওয়া স্বমেও 
আজ পর্ ধন্ত সনদটিমক স্বীকৃপ্রত ফদয়প্রন। এর  মল মৎসযকমীরা, প্রবমেষ 
কমর বে র্িচাপ্রলত মাছ ধরার ফনৌকায় কম ধরত মৎসযজীবীরা জীবন-
জীপ্রবকার সুরিা ফথমক বশ্চেত হমেন। 

১০। এর উপর রময়মছ সরকামরর কুৎপ্রসত বেনা। জাতীয় উৎপাদমন 
মৎসযমিমের অবদান িায় এক লি ফকাটি িাকা। ফতশ্চেে হাজার ফকাটি 
িাকা ছাপ্রেময়মছ সামুপ্রদ্রক মৎসয রপ্তাপ্রন। অথচ মৎসযমিমে ফমাি বামজি 
বরাদ্দ মাে ৫৪৯.১৩ ফকাটি িাকা। বলা বাহুলয ফর্ এর অপ্রধকাংেই বরাদ্দ 
হয় বে মৎসয প্রেকাপ্রর বা বে মৎসয বযবসায়ীমদর জনয। এমনপ্রক 
ধ্বংসাত্মক ও অপ্রতপ্ররি মৎসযপ্রেকার বা িপ্রতকর প্রনপ্রবে প্রচংপ্রে চামষর 
জনয। বামজি বরামদ্দর একিা বে অংে র্ায় ফকন্দ্রীয় মৎসয সংস্থাগুপ্রল 
চালামনার জনয। িুদ্র মৎসযজীবীমদর ভামগ িায় প্রকছুই ফজামি না।    

১১। এই অবস্থার মমধযই ফকন্দ্রীয় সরকামরর কৃপ্রষ মিমকর অধীন 
মৎসয প্রবভাগ জাতীয় সামুপ্রদ্রক মৎসযমিে নীপ্রত ২০০৪ এর বদমল নতুন 
জাতীয় সামুপ্রদ্রক মৎসযমিে নীপ্রত িণয়ন করমত চমলমছন। এই উমদ্দমেয 
সরকামরর তরম  প্রতনটি খসো নীপ্রত িকাে কমর মতামত চাওয়া হময়মছ। 
লিয করা ফগমছ ফর্ এই খসো নীপ্রতগুপ্রলমত র্মথাপর্ুি না হমলও িুদ্র 
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মৎসযজীবীমদর স্বাথ ধানুগ প্রকছু কথা বলা হময়মছ, প্রকন্তু ফসগুপ্রলর িময়াগ 
করার জনয ফকান প্রনপ্রদধষ্ট প্রদগপ্রনমদধে ফদওয়া হয় প্রন।  

১২। পশ্চিমবঙ্গ রাজয সরকামরর মৎসযদপ্তরও আগামী পাুঁচ বছমরর 
জনয মৎসযমিমে একটি কম ধপপ্ররকল্পনা িহণ করমত চমলমছন বমল গত 
২০১৫ সামল উমদযাগ িহণ কমরপ্রছমলন। প্রকন্তু ফস প্রবষময় সরকামরর তরম  
অপ্রধকতর প্রকছু জানামনা হয় প্রন।  

এই পপ্ররমিপ্রিমত দপ্রিণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাম প্রবগত এক বছমর ফর্ 
মূল কাজগুপ্রল কমরমছ –   

মৎস্যবিবের নীক্ষি স্ম্পক্ষকিি –   
       ১। জোিীে স্োমুক্ষিক মৎস্যবিে নীক্ষির খস্ড়ো স্ম্পবকি 
মন্তবযঃ ফকন্দ্রীয় সরকামরর তরম  প্রতনটি খসো িকাে কমর মতামত 
আহ্বান করা হময়প্রছল। সংগঠমনর তরম  প্রতনটি খসোর উপমরই প্রবস্তাপ্ররত 
মতামত ফদওয়া হয়। এই মতামমত একপ্রদমক ফর্মন খসোগুপ্রলমত উমেপ্রখত 
িুদ্র মৎসযজীবীমদর স্বাথ ধানকূুল িস্তবগুপ্রলমক স্বাগত জানামনা হয় ফতমনই 
খসোগুপ্রলর খামপ্রত ও আপপ্রিজনক প্রবষয়গুপ্রল প্রনমদধে করা হয়। এই 
প্রবষময় বিবয রাখমত সংগঠমনর সভাপপ্রত িদীপ চযািাজী প্রবোখাপিনমম 
আময়াশ্চজত জাতীয় আমলাচনাসভায় ফর্াগ ফদন।   

       ২। জোিীে স্োমুক্ষিক মৎস্যবিে নীক্ষি স্ম্পবকি রোজয 
মৎস্যদপ্তবর প্রস্তোব ফপশঃ রাজয সরকামরর তরম  জাতীয় মৎসযমিে 
নীপ্রত সম্পমকধ িস্তাব আহ্বান করা হময়প্রছল। সংগঠমনর তরম  এ প্রবষময় 
প্রবস্তাপ্ররত মতামত ফপে করা হয়।  

       ৩। পক্ষরবববশর উপর প্রভোব মূল্যোেবনর ক্ষনবদিক্ষশকো (EIA 

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

dt.10.05.2016 প্রিযোখযোনঃ ফকন্দ্রীয় সরকামরর আনা এই খসো প্রবজ্ঞপ্রপ্তটি 
পপ্ররমবে আইন লঙ্ঘনকারীমদর মাপ কমর ফদওয়ার উমদ্দমেয বতরী করা 
হময়প্রছল। সংগঠমনর তরম  এর তীব্র প্রবমরাপ্রধতা কমর প্রবস্তাপ্ররত বিবয ফপে 
করা হয়।  
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       ৪। ভূ-িবযযর অক্ষিকোর হরবণর উবেবশয আনো খস্ড়ো ক্ষববল্র 
ক্ষববরোক্ষিিোঃ ‘ভূ-তথয প্রনয়িণ প্রবল ২০১৬’ নামম আনা এই খসোটি পাস 
হমল অনযানয মানুমষর মমতা মৎসযজীবীরাও শ্চজ.প্রপ.এস ও শ্চজ.আই.এস 
ির্ুশ্চি বযবহামরর অপ্রধকার হারামতন। হারামতন তামদর কম ধমিে, বাসস্থান 
সহ সাধারণ ভূপ্রম বযবহারমক আধুপ্রনক ির্ুশ্চির মাধযমম প্রচপ্রিত ও 
প্রবজ্ঞাপ্রপত করার অপ্রধকার।   

       ৫। খস্ড়ো জল্োভূক্ষম (স্ংরিণ ও বযবস্থোপনো) ক্ষবক্ষি ২০১৬ 
প্রিযোখযোনঃ জলাভূপ্রম সঙ্ক্রান্ত আইমনর আওতা সমকাচন ও প্রনমষধাজ্ঞাগুপ্রল 
লঘু করার উমদ্দমেয আনা এই খসোটি জলাভূপ্রমমত কম ধরত মৎসযজীবীমদর 
এবং আমামদর িকৃপ্রত ও পপ্ররমবেমক আঘাত কমর। সংগঠমনর তরম  
এটির প্রবস্তাপ্ররত সমামলাচনা ফপে করা হয়।  

       ৬। ক্ষস্.আর.ফজি ২০১১ ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত স্ংবশোিবনর ক্ষববরোক্ষিিোঃ 
ফকন্দ্রীয় সরকার উপকূল অেলমক প্রবপ্রনময়ামগর জনয আমরা উন্মুি করার 
লমিয প্রস.আর.ফজ  ২০১১ প্রবজ্ঞপ্রপ্তর খসো সংমোধনী প্রনময় আমস। 
সংগঠমনর তরম  এর তীব্র ও প্রবস্তাপ্ররত প্রবমরাপ্রধতা ফপে করা হয়।  

       

      ৭। মক্ষহল্ো মৎস্যকমীবদর রোজয কম িশোল্োঃ প্র .এম.এ  এবং 
রবীন্দ্র ভারতী প্রবশ্বপ্রবদযালাময়র ফর্ৌথ উমদযামগ ২০-২১ ফসমেম্বর ২০১৬ 
কলকাতায় প্রবপ্রভন্ন মৎসযমিমে কম ধরত মপ্রহলা মৎসযকমীমদর সমসযা ও 
সম্ভাবনা প্রবষময় এক কম ধোলা সংগটঠত হয়। রামজযর প্রবপ্রভন্ন মৎসযমিে 
ফথমক আগত িায় ৩০ জন মপ্রহলা মৎসযকমী অংেিহণ কমরন। 
কম ধোলায় ফনতৃে ফদন প্রবপ্রেষ্ট সমাজকমী নপ্রলনী নাময়ক। এই কম ধোলা 
ফথমক মপ্রহলা মৎসযকমীমদর দাপ্রবসনদ িস্তুত হয়। এই কম ধোলার 
আময়াজমন সহায়তা কমরন প্রদো এবং একেন এই । 

       ৮।  আভযন্তরীণ মৎস্যবিবের মৎস্যকমীবদর জোিীে 
কম িশোল্োঃ  প্র .এম.এ -এর উমদযামগ ২০-২১ ফসমেম্বর ২০১৬ কলকাতায় 
এক জাতীয় কম ধোলা সংগটঠত হয়। ফদমের ৭টি রাজয ফথমক প্রবপ্রভন্ন 
আভযন্তরীণ িুদ্র মৎসযজীবী সংগঠমনর িপ্রতপ্রনপ্রধরা এই কম ধোলায় ফর্াগ 
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ফদন। কম ধোলায় রাজয মৎসয দপ্তর এবং জাতীয় মৎসয গমবষনা  ও প্রেিা 
িপ্রতিামনর প্রবপ্রেষ্ট আপ্রধকাপ্ররক ও পদাপ্রধকারীরা অংে ফনন।   কম ধোলায় 
১০  সদমসযর একটি িস্তুপ্রত কপ্রমটি ও ৮ জন পরামে ধদাতা সহ িুি 
মৎস্যজীবীবদর জোিীে মঞ্চ (আভযন্তরীণ) বতরী হয়। এই কপ্রমটি একটি 
জাতীয় আভযন্তরীণ মৎসযমিে নীপ্রত ও আভযন্তরীণ মৎসযমিমে 
মৎসযজীবীমদর জীবন-জীপ্রবকার সংিাম এপ্রগময় প্রনময় র্াবার দাপ্রয়ে ফনয়। 
িদীপ চযািাজী জাতীয় মমের আহ্বায়ক প্রনর্িু হন। এই কম ধোলার 
আময়াজমন সহায়তা কমরন প্রদো এবং একেন এই ।         

       ৯। স্োমুক্ষিক মৎস্যবিবে িুি মৎস্যজীবীবদর অগ্রোক্ষিকোর 
ক্ষবষবে জোিীে কম িশোল্োঃ প্র .এম.এ -এর উমদযামগ ১৩-১৪ নমভম্বর 
২০১৬ কলকাতায় সামুপ্রদ্রক মৎসয সম্পদ আহরমণ িুদ্র মৎসযজীবীমদর 
অিাপ্রধকার প্রবষময় এক কম ধোলা সংগটঠত হয়। কম ধোলায় পূব ধ-উপকূমলর 
৪টি রামজযর মৎসযজীবী িপ্রতপ্রনপ্রধরা এবং  ICAN-এর ও প্রদো-র িপ্রতপ্রনপ্রধরা 
উপপ্রস্থত প্রছমলন। কম ধোলায় মৎসযজীবী ফনেী ফজস ুরপ্রতনম ফক আহ্বায়ক 
কমর ১০ জমনর একটি কপ্রমটি বতরী হয় প্রবষয়টি প্রনময় ভপ্রবষযত কম ধসচূী 
িস্তুত করার জনয। এই কম ধোলার আময়াজমন সহায়তা কমরন প্রদো এবং 
একেন এই ।          

      ১০। ক্ষি.এম.এ -এর সভাপপ্রত িদীপ চযািাজী মহারামের ফসবািামম 
ICAN-এর বাপ্রষ ধক সমেলমন ও রাজস্থামনর উদয়পুমর মৎসযসম্পদ এবং িুদ্র 
মৎসযজীবীমদর আমদালন প্রবষময় বিবয রামখন। এর  মল প্রবপ্রভন্ন এলাকায় 
িুদ্র মৎসযজীবীমদর সংগটঠত হওয়ার প্রবষময় সমাজকমীমদর মমধয আিহ 
সৃটষ্ট হয়।   

      ১১। ক্ষি.এম.এ -এর সাধারণ সম্পাদক প্রমলন দাস প্রদেীমত 
ক্ষহউমযোন রোইিস্ ল্ ফনিওেোকি আময়াশ্চজত বনবাসী অপ্রধকার কম ধোলায় 
ফর্াগ প্রদময় সুদরবমনর মৎসযজীবীমদর ফোচনীয় অবস্থা ও অপ্রধকারহীনতা 
তুমল ধমরন। এর  মল সুদরবমনর মৎসযজীবীমদর মমধয সম্পমকধ 
সমাজকমীমদর মমধয আিহ সৃটষ্ট হয়। আগামী প্রদমনর লোইময় আমরা এর 
ফথমক সহায়তা পাওয়ার আো রাপ্রখ।  
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      ১২। ক্ষি.এম.এ -এর সাধারণ সম্পাদক প্রমলন দাস ভুবমনশ্বমর 
নযোশনোল্ ক্ষস্ঙ্গল্ উইবমন ফ োরোম আময়াশ্চজত কম ধোলায় বযাঘ্র প্রবধবামদর 
পি ফথমক প্রতনজন মপ্রহলা িপ্রতপ্রনপ্রধসহ অংেিহণ কমরন এবং সদুরবমনর 
সহস্রাপ্রধক বযাঘ্র প্রবধবার অসহায় অবস্থা তুমল ধমরন। এর  মল বযাঘ্র 
প্রবধবামদর সম্পমকধ সমাজকমীমদর মমধয সংমবদনা সৃটষ্ট হয়। আগামী প্রদমন 
এর সু ল পাওয়ার সম্ভাবনা আমছ।  
 
ফনিওেোক্ষকিং –  
      ১। এন.এ .এ  – ২০১৩ সামলর পর ফথমক এন.এ .এ -এর সামথ 
প্র .এম.এ -এর দরূে বতরী হয়। কারণ প্রছল মূলতঃ ২ ধরমণর – (ক) 
নীপ্রতগত, (খ) সাংগঠপ্রনক।  
      এন.এ .এ  মাথাপ্রন সালধানা,  াদার িমাস ফকাচাপ্রর, হমরকৃষ্ণ 
ফদবনামথর মত ফনতামদর তোবধামন িুদ্র মৎসযজীবীমদর সংিামমর মাধযমম 
ফর্ নীপ্রতগুপ্রল িণয়ন কমরপ্রছল এমক এমক ফসগুপ্রলমক প্রপছমন সপ্ররময় ফদওয়া 
হমত থামক এবং সরাসপ্রর ফমকানাইজ  ফবামির মাপ্রলকমদর সংগঠমনর সামথ 
হাত প্রমপ্রলময় লোই করার প্রসর্দ্ান্ত ফনওয়া হয়। প্র .এম.এ  এর তীব্র 
প্রবমরাপ্রধতা কমর এবং এই লাইন মানমত অস্বীকার কমর। 

      এছাো এন.এ .এ -এর সংপ্রবধান না ফমমন প্রবপ্রধ-বপ্রহভূধতভামব 
সংগঠমন পদ সৃটষ্ট ও প্রনব ধাচন পর্দ্প্রতর বদল করা হয়। প্র .এম.এ  এরও 
তীব্র প্রবমরাপ্রধতা কমর। 

      ওপ্রেো, অন্ধ্র, তাপ্রমলনা ু, ফগায়া ও গুজরাি সহ অমনক রামজযর 
মৎসযজীবী ফনতৃে প্র .এম.এ -এর অবস্থানমক িতযি বা পমরািভামব 
সমথ ধন কমর।  এন.এ .এ -এর তৎকালীন ফনতৃে প্র .এম.এ -এর 
সভাপপ্রত িদীপ চযািাজীমক বপ্রহষ্কার পর্ ধন্ত কমর। প্রকন্তু এতৎসমেও 
প্র .এম.এ  তার অবস্থামন দৃঢ় ফথমক লোই চাপ্রলময় র্ায়।  

      এন.এ .এ -এর প্রবগত বাপ্রষ ধক সমেলমন ফনতৃমের পপ্ররবতধন ঘমি 
এবং প্র .এম.এ -এর সামথ প্রবমরাধ ফমিাবার জনয আমলাচনায় বসার প্রবমেষ 
প্রসর্দ্ান্ত ফনওয়া হয়। 

      গত ৯ ফ ব্রুয়াপ্রর কলকাতায় এন.এ .এ -প্র .এম.এ  ফর্ৌথ সভা 
অনুটিত হয়। এই সভায় এন.এ .এ -এর পুরামনা নীপ্রতমালাগুপ্রলর িপ্রত 
উভয় সংগঠমনর আনুগতয ফঘাষণা করা হয়। এছাো ঐ সভায় িদীপ 
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চযািাজীর উপর ফথমক অপ্রভমর্াগ ও োশ্চস্ত িতযাহামরর প্রসর্দ্ান্ত গৃহীত হয়। 
প্র .এম.এ -এর ফনতৃে এন.এ .এ -এর সংপ্রিষ্ট সংগঠন প্রহমসমব কাজ 
করমত সেত হন এবং এন.এ .এ -ফক েশ্চিোলী করার িময়াজন তুমল 
ধমরন।  

      প্র .এম.এ -এর সহ-সভাপপ্রত ফদবাপ্রেস েযামল এই প্রবষময় অতযন্ত 
কার্ ধকরী ভূপ্রমকা ফনন। এন.এ .এ -এর প্রবগত বাপ্রষ ধক সমেলমন ফদবাপ্রেস 
েযামলমক এন.এ .এ -এর অনযতম জাতীয় সম্পাদক প্রহমসমব প্রনব ধাপ্রচত 
করা হয়।  

      এই প্রবষয়টি ফথমক আমামদর অতযন্ত গুরুেপূণ ধ প্রেিা প্রনমত হমব। 
অতযন্ত সতকধ থাকমত হমব র্ামত এন.এ .এ  িুদ্র মৎসযজীবীমদর 
স্বাথ ধপ্রবমরাধী ফকান পদমিপ না প্রনমত পামর এবং র্ামত সাংপ্রবধাপ্রনক েৃংখলা 
রপ্রিত হয়। এন.এ .এ -এর পতাকা ভূলুটিত হমত ফদওয়া র্ামব না। আর 
এর একমাে গযারাপ্রি িুদ্র মৎসযজীবীমদর সংগঠনমক েশ্চিোলী করা।   

      ২। পশ্চিমবঙ্গ-উক্ষড়ষযো-অন্ধ্র-িোক্ষমল্নোিু ফনিওেোকি – প্র .এম.এ -
এর প্রবমেষ িমচষ্টায় পূব ধ-উপকূমলর চারটি রামজযর মৎসযজীবী সংগঠমনর 
ফর্ৌথ উমদযামগ সাধারণ প্রবষয়গুপ্রলমত সাধারণ প্রসর্দ্ান্ত িহণ, অপ্রভন্ন দাপ্রব-
দাওয়া প্রনময় একসামথ লোই করা ও এমক অমনযর পামে দা ুঁোমনার লমিয 
এই ফনিওয়াকধ গমে উমঠমছ। এর মমধযই ঊপ্রেষযা মৎসযজীবী ফ ারাম, 
অমন্ধ্রর সমুদ্রপ্রথরা মৎসযকমীকুলযা ইউপ্রনয়ন ও তাপ্রমলনা ুর ভাঙ্গাকাোল 
মৎসয ইউপ্রনয়ন এমত অংে প্রনময়মছ। পূব ধ উপকূমল ফর্ৌথ মৎসযজীবী 
আমদালন গমে তুলমত এর গুরুে অপপ্ররসীম। 

      ৩। এন.এ.ক্ষপ.এম ফনিওেোকি – প্রবগত ২০১৫ সাল ফথমক 
প্র .এম.এ  এন.এ.প্রপ.এম-এর সামথ র্িু হয়। এন.এ.প্রপ.এম-এর অনযতম 
জাতীয় আহ্বায়ক অপ্রমতাভ প্রমে প্র .এম.এ -এর অনযতম পরামে ধদাতা। 
প্র .এম.এ -এর সভাপপ্রত িদীপ চযািাজী বতধমামন এন.এ.প্রপ.এম-এর 
অনযতম রাজয আহ্বায়ক। এন.এ.প্রপ.এম ও প্র .এম.এ  প্রবপ্রভন্ন প্রবষময় ফর্ৌথ 
কার্ ধক্রম প্রনময় থামক।  

      ৪। আইকযোন ফনিওেোকি – প্রবগত ২০১৫ সামল কন ধািমকর 
ধারওয়ামর এই ফনিওয়ামকধর সভায় প্র .এম.এ -এর সভাপপ্রত িথম 
অংেিহণ কমরন। প্র .এম.এ -এর পরামে ধদাতা ফসৌমমন রায় আমরা প্রকছু 
আমগ ফথমক এই ফনিওয়ামকধর সামথ র্ুি প্রছমলন এবং তার উমদযামগই 
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প্র .এম.এ  এই ফনিওয়ামকধ র্িু হয়। আইকযান প্রবমেষ কমর কপ্ররম ার 
প্রবমরাধী আমদালমন সশ্চক্রয় ভূপ্রমকা প্রনময়মছ। মৎসযজীবী আমদালন 
েশ্চিোলী করমত তামদর ফর্াগদান উমেখয। প্র .এম.এ -এর সভাপপ্রত িদীপ 
চযািাজী বতধমামন মৎসযজীবী গ্রুমপর দাপ্রয়মে থাকা আইকযান-এর অনযতম 
সোলক এবং ফসৌমমন রায় তার অনযতম সদসয।  

    এছাোও প্র .এম.এ  এন.প্রস.প্রপ.প্রস ও অনযানয ফনিওয়ামকধর সামথ 
নানাভামব সংমর্াগ রিা কমর।    

দোক্ষব-দোওেো ও স্ংগঠন স্ম্পক্ষকিি –    
     প্রবপ্রভন্ন ব্লক ও ফজলায় প্র .এম.এ -এর োখা সংগঠনগুপ্রল 
এলাকাগতভামব প্রবস্তাপ্ররত দাপ্রব-দাওয়া প্রনময় আমদালন করমছন এবং তামদর 
সাংগঠপ্রনক িপ্রতমবদমন তার উমেখ থাকমছ। এখামন িুদ্র মৎসযজীবীমদর 
তরম  ফপে করা দাপ্রব-দাওয়া ও সাংগঠপ্রনক প্রবকামের সারাংে উমেখ করা 
হমে -     
      দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফ োরোম ফে দোক্ষবগুক্ষল্র জনয ল্ড়োই 
করবে – 
      ১।  িুদ্র মৎসযজীবীমদর জল্, মৎস্যস্ম্পদ ও জক্ষমর উপর 
অক্ষিকোর কাময়ম করার জনয প্র .এম.এ  এই দাপ্রবগুপ্রল কমরমছ এবং 
কার্ ধক্রম প্রনময়মছ – 
ক। প্রক্ষিটি মৎস্যজীবীর জনয স্রকোক্ষর পক্ষরর্েপে; 
খ। স্নু্দরববনর স্মস্ত নদী-খোাঁক্ষড়বি মৎস্যজীবীবদর মোে িরোর 
অক্ষিকোর; 
গ। স্োমুক্ষিক মৎস্যবিবে িুি মৎস্যজীবীবদর অগ্রোক্ষিকোর; 
ঘ। পুকুরক্ষভক্ষিক িুি মৎস্যর্োষীবদর দখক্ষল্ স্ববের ক্ষনরোপিো ও 
ক্ষনিেিো; 
ঙ। নদী, হ্রদ, দহ, জল্োভূক্ষমবি িুি মৎস্যজীবীবদর স্সু্থোেীভোবব মোে 
িরোর ও উৎপোদবনর অক্ষিকোর। 
র্। মৎস্যকবম ির জনয প্রবেোজনীে জক্ষমর অক্ষিকোর; 
ে। সু্ষ্ঠুভোবব মোে ক্ষবক্রবের অক্ষিকোর।   
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জ। মৎস্যজীবীবদর জনয আক্ষয িক ও পক্ষরকোঠোবমোগি স্হোেিো এবং 
স্োমোশ্চজক স্ুরিোর ক্ষনিেিো;    
 
 কোজঃ   
িায় ১৪,০০০ মৎসযজীবীর জনয সরকাপ্রর পপ্ররচয়পমের বযবস্থা; 
খসো জাতীয় সামুপ্রদ্রক মৎসযমিে নীপ্রতমত িুদ্র মৎসযজীবীমদর একান্ত 
মাছ ধরার এলাকা বশৃ্চর্দ্র সুপাপ্ররে; 
প্রবপ্রভন্ন এলাকায় আইন ফভমে ট্রলার ও বে র্াপ্রিক ফনৌমকাগুপ্রলর মাছ ধরার 
প্রবরুমর্দ্ িপ্রতমরাধ এবং সরকারমক বযবস্থা প্রনমত বাধয করা; 
সুদরবমনর মৎসযজীবীমদর অপ্রধকার প্রনময় লাগাতার লোই, বনাপ্রধকার 
আইন িময়ামগর জনয ১০,০০০ স্বাির সংিহ; 
মধু সংিহকারীমদর জনয সংিহমূমলযর বৃশ্চর্দ্; 
সাগমর ট্রলামরর আঘামত ফজমল ফনৌকা দুমব র্াওয়া ও মৎসযজীবীর মৃতুযর 
িপ্রতবামদ আমদালন; 
খটি মৎসযজীবীমদর বযবহৃত জপ্রমর ফভাগ-দখল স্বে িদামনর িাথপ্রমক 
সরকাপ্রর স্বীকৃপ্রত ও উমদযাগ, ২০টি খটির জপ্রমর শ্চজ.প্রপ.এস মযাপ্রপং; 
পুকুরপ্রভপ্রিক িুদ্র মৎসযচাষীমদর প্রলমজর প্রনরাপিা এবং সরকাপ্রর জলােময় 
মাছ ধরা ও উৎপাদমনর অপ্রধকার প্রনময় রাজয সরকাপ্রর স্তমর দাপ্রব ফপে; 
মৎসযমভন্ডরমদর দাপ্রবদাওয়া প্রনময় কাুঁপ্রথর এ.প্র .এ  দপ্তমর গণ ফ পুমিেন; 
বপ্রসরহাি-২ ব্লমক িায় ৭০০ মৎসযজীবী পপ্ররবামরর বাস্তু জপ্রমর জনয 
আমদালন; 
প্রহঙ্গলগমে িায় ৩ েতাপ্রধক মপ্রহলা মৎসযকমীর সেশ্চিকরমণর উমদযাগ। 

প্র .এম.এ -এর পূব ধ ফমপ্রদনীপুর োখা খটি কম ধচারীমদর ‘স্বাস্থয সাথী’ িকমল্প 
অন্তভূধশ্চির জনয ফজলা োসমকর কামছ ফ পুমিেন প্রদময়মছ। এটি অতযন্ত 
প্রেিনীয় উমদযাগ। আগামীপ্রদমন সমস্ত মৎসযকমীমদর এই িকমল্পর আওতায় 
আনার জনয কাজ করমত হমব। 

ফেৌলা ২নং খটি সমবায় সপ্রমপ্রত, কুলতপ্রল মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািী, দপ্রিণ 
২৪ পরগণার কযাপ্রনং-এ ২টি মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািী এবং হুগপ্রল ও 
পশ্চিম ফমপ্রদনীপুমরর একটি কমর মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািীমক প্রদো ও 
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একেন এইম র আনুকূমলয মাছ-কাুঁকো চামষর জনয আপ্রথ ধক সহায়তা 
ফদওয়া হময়মছ। 

এছাোও প্র .এম.এ -এর সদসয, কমী ও সংগঠকরা প্রবপ্রভন্ন ফজলা ও ব্লমক 
লাগাতারভামব মৎসযজীবীমদর জীবন-জীপ্রবকার লোই সংগটঠত করার কাজ 
করমছন। 

গত বছমর মৎসযজীবীমদর জনয পপ্ররকাঠামমাগত সহায়তা এবং সামাশ্চজক 
সুরিার প্রনিয়তা িদামনর ফিমে অতযন্ত গুরুেপূণ ধ অিগপ্রত ঘমিমছ – এ 
প্রবষময় মূখয সা মলযর িাথপ্রমক তাপ্রলকা সংমর্াশ্চজত হল -   

মৎস্যজীবীবদর জনয স্োইবকল্ ও ঠোন্ডো বোক্স (পূব ি ফমক্ষদনীপুর) ৫৬১ ও ৬৪ 
ফশৌর্োল্ে   ২০০  
ফস্ৌর বোক্ষি   ৩৭  
ফস্ৌর ল্ন্ঠন  ৪৭  
স্োবমোক্ষস্ িবল্ পোম্প (পোনীে জল্)  ৫০  
মোে শুকোবনোর বোাঁবশর কোঠোবমো    ৭  
মোে শুকোবনোর ক্ষস্বমন্ট প্ল্যোি ম ি ৩৫ 
মোে িরোর জোল্  ৬১  
রোস্তো  ৪  
স্ঞ্চে ও েোণ প্রকবে ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ –র 
ববকেো আদোে  

৭,০০০ 
উপবভোক্তো  

ইউক্ষনেবনর িরব  ল্োই  জযোবকি ক্ষবপনণ ৭৫০ 
ইউক্ষনেবনর িরব  মৎস্যজীবীবদর জনয জীবন ক্ষবমো  ৪০০ 
 
গববষণো ও স্মীিো 
গত বছমর ‘প্রদো’ ও একেন এইম র-র সহায়তায় প্র .এম.এ  পাুঁচটি 
গুরুেপূণ ধ গমবষণা ও সমীিার কাজ কমর – 

১। সামুপ্রদ্রক মৎসযজীবী সমবায় সপ্রমপ্রতগুপ্রলর বযবসাপ্রয়ক উন্নয়মনর সমসযা 
ও সম্ভাবনা; 
২। উপকূলীয় প্রচংপ্রে চামষর িভাব; 
৩। মপ্রহলা মৎসযকমীমদর অবস্থা; 
৪। মৎসযজীবী সামাশ্চজক সমীিা; এবং 
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৫। মৎসযজীবীসহ উপকূলীয় জনমগািীর ফছমল-ফমময়মদর জনয প্রেিার 
অপ্রধকার আইমনর িময়াগ সমীিা। 
এই গুরুেপূণ ধ গমবষণা ও সমীিাগুপ্রলর চূোন্ত প্ররমপািধ আগামই প্রকছুপ্রদমনর 
মমধয িস্তুত হময় র্ামব। 
 

 

 

স্োংগঠক্ষনক ক্ষবস্তোর : স্মস্যো ও স্ম্ভোবনো  
ইপ্রতমমধয আমামদর কাজ রামজযর ৬টি ফজলায় িায় ৩৪টি ব্লমক প্রবস্তৃত 
হময়মছ।  মূলতঃ নদী, হ্রদ, জলাভূপ্রম ও পুকুর প্রভপ্রিক মৎসযজীবীমদর মমধয 
সংগঠন ছপ্রেময়মছ। 

স্দস্য পক্ষরর্েপে -  ইউপ্রনয়মনর িমচষ্টায় প্র .এম.এ -এর সদসযমদর দীঘ ধ 
প্রদমনর দাপ্রব ফমিামনা ফেষ পর্ ধন্ত সম্ভব হমত চমলমছ। পপ্ররচয়পমের 
স িওয়ার িস্তুত হময়মছ। ছাপার কাজ শুরু হমত চমলমছ। 

২০১৬ সামল প্র .এম.এ  তার োখা ও সহমর্াগী সংগঠনগুপ্রল বহু গ্রুপ ও 
শ্চজ.প্রপ. প্রমটিং সহ িায় ৪৮টি ব্লক ক্ষমটিং, ১৩টি ফজল্ো ক্ষমটিং এবং ১টি 
রোজয স্তবরর স্োিোরণ স্ভো সংগটঠত কমরমছ।   

উমেখয ফর্ গত বছর রামজযর পশ্চিমিান্ত জঙ্গল্মহবল্ প্র .এম.এ -এর 
সংগঠন ফপৌৌঁমছ র্ায় এবং তারপর ফথমক তা দ্রুত অিসর হমে। সংগঠমনর 
প্রবস্তার ঘমিমছ পশ্চিম ফমক্ষদনীপুর এবং উির ২৪ পরগণোবিও। প্রকন্তু 
এইসব জায়গায় সংগঠমনর কাজ প্রনয়প্রমত ও পর্দ্প্রতগত করার অবকাে 
রময়মছ, নতুবা সংগঠমন িথতা আসার আেংকা।   

হোওড়ো ও হুগক্ষল্ ফজলায় আভযন্তরীণ মৎসযমিমে আমামদর সংগঠন 
সবমথমক পুমরান। প্রকছু সাংগঠপ্রনক দুব ধলতার কারমণ এই দুটি ফজলায় 
সংগঠন আোনরুূপ বৃশ্চর্দ্ পায়প্রন বা দানা বা ুঁমধপ্রন। প্র .এম.এ  সংগঠকরা 
ফচষ্টা করমছন। আমামদর দুব ধলতাগুপ্রল প্রচপ্রিত কমর বযবস্থা প্রনমত হমব এবং 
প্র .এম.এ  ফনতৃেমক এ প্রবষময় প্রবমেষ নজর প্রদমত হমব।  
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দক্ষিণ ২৪ পরগণোে প্রমশ্র অবস্থা রময়মছ। ফগাসাবা এবং বাসন্তীর মমতা 
অতযন্ত গুরুেপূণ ধ ব্লমক সাংগঠপ্রনক অবস্থা দীঘ ধপ্রদন প্রকছুিা দুব ধল হময় 
রময়মছ। সাগর ও কুলপ্রপ ব্লমক সংগঠন েশ্চিোলী ও সুপ্রস্থত হময়মছ। 
কুলতপ্রলমত সাংগঠপ্রনক সংকি কাটিময় ওঠার সম্ভাবনা ফদখা প্রদমে। 
পাথরিপ্রতমায় বে সম্ভাবনা ও ফর্াগামর্াগ সমেও সাংগঠপ্রনক কাজ ফতমন 
এমগায় প্রন।    

পূব ি-ফমক্ষদনীপুবর সংগঠমনর এলাকাগত প্রবস্তার ঘমিমছ। রূপনারায়ণ নদ 
মৎসযজীবী ইউপ্রনয়মনর উমদযামগ ফকালাঘাি অেমল এবং কাুঁপ্রথ মহকুমা খটি 
মৎসযজীবী ইউপ্রনয়মনর উমদযামগ সুতাহািা অেমল প্র .এম.এ -এর সংগঠন 
বতরী হময়মছ। পূব ধ-ফমপ্রদনীপুমরর কাুঁপ্রথ মহকুমা খটি মৎসযজীবী ইউপ্রনয়মনর 
সামমন আমরকটি সংকিজনক পপ্ররপ্রস্থপ্রত বতরী হময়মছ। একপ্রদমক সরকার 
িমনাপ্রদত দনূীপ্রত, আমরকপ্রদমক খটিকপ্রমটিগুপ্রলমক দলীয়করমণর রাজননপ্রতক 
িবণতা সাংগঠপ্রনক িপ্রতবন্ধকতা সৃটষ্ট কমরমছ। খটিগুপ্রলর স্বীকৃপ্রত প্রনময়ও  
একতর াভামব প্রসর্দ্ান্ত ফনওয়ার িমচষ্টা চমলমছ। তমব কাুঁপ্রথ মহকুমার 
ফিমে এটি নতুন নয়। এই প্রবপর্ ধয় ফমাকাপ্রবলায় সংগঠমনর কমীমদর 
নীপ্রতগত অবস্থান বজায় ফরমখ আমরা ফবপ্রে কমর সাধারণ মৎসযজীবীমদর 
কামছ ফর্মত হমব ও তামদর পামে দা ুঁোমত হমব। বশ্চেত ও ব্রাতয িুদ্র 
মৎসযজীবীরাই তামদর জীবন-জীপ্রবকার িময়াজমন দনূীপ্রত ও দলীয় 
সংকীণ ধতার প্রবরুমর্দ্ রুমখ দা ুঁোবার িমতা রামখন।  

পূব ধ  ফমপ্রদনীপুমরর মৎসয ফভন্ডর ইউপ্রনয়মনর সদসয সংখযা িায় চার 
হাজার। এই বহৃৎ েশ্চিমক সটঠকপমথ চালনা করা অতযন্ত গুরুেপূণ ধ। 
ফভন্ডর ইউপ্রনয়মন দপ্রিণবমঙ্গর ফনতৃেমক অতযন্ত র্ত্ন সহকামর একপ্রদমক 
অপ্রধকারগত বহৃির লোইময়র জনয িস্তুপ্রত প্রনমত হমব, আমরকপ্রদমক 
সাধারণ মৎসযমভন্ডরমদর আপ্রথ ধক সেশ্চিকরমণর লমিয পদমিপ প্রনমত 
হমব। এর সামথ মৎসয ফভন্ডরমদর সংগঠন ও সংিামমক রাজয ও জাতীয় 
স্তমর িসাপ্ররত করার িময়াজন রময়মছ।  

মপ্রহলা মৎসযকমীমদর সেশ্চিকরণ মৎসযজীবী আমদালমনর এক গুরুেপণূ ধ 
কাজ। প্র .এম.এ -এর উমদযামগ প্রবপ্রভন্ন এলাকায় মপ্রহলা মৎসযজীবীমদর 
স্বতিভামব সংগটঠত করার কাজ চমলমছ। ইপ্রতমমধয কময়কটি এলাকায় 
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মপ্রহলা মৎসযজীবী কপ্রমটি বতরী হময়মছ। এছাো প্র .এম.এ  ‘প্রদো’ এবং 
‘একেন এই ’- এর সহায়তায় মপ্রহলা মৎসযজীবী ফগািী ও সমবায় 
সপ্রমপ্রতগুপ্রলমক স্বপ্রনভধর করার কাজ করমছ। মপ্রহলা মৎসযকমীমদর 
সেশ্চিকরমণর ফিমে প্রবরাি সম্ভাবনা রময়মছ – এই সম্ভাবনা বাস্তব করার 
লমিয আমামদর অমনক কাজ করমত হমব।  

আগামীপ্রদমন প্র .এম.এ -এর সংগঠন আমরা প্রবস্তৃত করমত, প্রবমেষ কমর 
কুচপ্রবহার, দপ্রিণ প্রদনাজপুর, মুপ্রে ধদাবাদ ও নদীয়ার মমতা প্রবরাি সংখযক 
মৎসযজীবী অধযূপ্রষত ফজলাগুপ্রলমত মৎসযজীবীমদর সংগটঠত করমত প্রবমেষ 
পপ্ররকল্পনা ফনওয়ার িময়াজন রময়মছ। 

প্র .এম.এ  আমরকটি অতযন্ত গুরুেপণূ ধ কাজ কমরমছ। সাধারণ সম্পাদক 
প্রমলন দামসর তোবধামন এবং সাগর মৎসযজীবী ফ ারামমর সম্পাদক 
আবদার মপ্রেমকর প্রবমেষ উমদযামগ  র্িচাপ্রলত বড় মোে িরোর ফনৌকোর 
শ্রক্ষমক মৎস্যকমীবদর স্বিন্ত্র ইউক্ষনেন গমে উমঠমছ। এর সুদরূিসারী 
তাৎপর্ ধ রময়মছ। এই িথম র্িচাপ্রলত বে মাছ ধরার ফনৌকার পি ফথমক 
মাপ্রলকমদর ইউপ্রনয়মনর একমাে িপ্রতপ্রনপ্রধে চযামলে হমত চমলমছ এবং বে 
মাছ ধরার ফনৌকাগুপ্রলর প্রবরাি সংখযক শ্রপ্রমক মৎসযকমীমদর প্রনজস্ব 
সংগঠন বতরী হমে। 

িনযবোদজ্ঞোপন 
আপ্রম দপ্রিণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারামমর তর  ফথমক প্রদো, একেনএই , 
এন.এ.প্রপ.এম, এন.এ .এ , আইকযা্ন, এন.প্রস.প্রপ.প্রস, আই.এ .এ, প্রদেী 
ফ ারাম ও ওক  াউমন্ডেন সহ সমস্ত বনু্ধ ও সহায়তাকারী সংগঠন ও 
বযশ্চিবগ ধমক ধনযবাদ প্রদশ্চে। এমদর অকুি সমথ ধন ছাো আমরা আজ এতিা 
এমগামত পারতাম না।  
     
গত বছমরর কামজর সা মলযর ধারা ধমর ফরমখ, দবূ ধলতাগুপ্রল কাটিময় উমঠ 
দপ্রিণবঙ্গ মৎসযজীবী ফ ারাম আগামীপ্রদমন পশ্চিমবমঙ্গর িুদ্র 
মৎসযজীবীমদর আো-ভরসার ফর্াগয সংগঠন হময় উঠমব এই আো ফরমখ 
বাপ্রষ ধক িপ্রতমবদন ফেষ করপ্রছ। 
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প্রমলন দাস  

সাধারণ সম্পাদক 

                 


