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মৎস ে ে    

১০ এি ল ২০২২, চ াই 
 

আমরা, প মব , তািমলনাড়ু, মহারা , গায়া এবং করালা থেক সামুি ক এবং 

অভ রীণ মৎস  িমক সংগঠন (সংঘ, সমবায়, ড ইউিনয়ন এবং -সহায়ক গা ) এবং মাছ 

ধরার স দােয়র মিহলা িতিনিধরা; এবং মিহলারা তােদর জীিবকা অজন কির  ধানত 

িনকটবত  জল থেক শলিফশ এবং সামুি ক শবাল সং হ কের, সমুে  মাছ ধরা, সমু  

সকেত মাছ কােনা এবং য়াজাতকরণ এবং রা ায় বা ঘের ঘের িব  কের; 

৮  থেক ১০ই  এি ল ২০২২ তািরেখ তািমলনাড়ুর চ াইেয়র আশা িনবােস, ভারেতর 

মৎস  ে   SSF িনেদিশকা এবং মিহলা-মৎস  াটফেম জাতীয় মিহলােদর এক ট সভা 

অনু ত হয় ; মৎস  ে   মিহলােদর ভূিমকােক  িক ভােব আরও দৃশ মান করা যায়  এবং 

তােদর অিধকােরর সুিবধা পেত, মূল  শৃ েল তােদর জীিবকার ান বাড়ােনা এবং সরকােরর কাছ 

থেক তােদর যথাযথ ীকৃিত পাওয়ার েচ া ক আেরা  দয়া হেয়েছ  ; 

আমােদর জীবন ও জীিবকার উপর COVID -১৯-এর ভাব এবং মহামারী াণ ও 

পুন ােরর ব ব ার পযা তার ক নওয়া; 

িশ  দষূেণর নিতবাচক ভাব এবং আমােদর মাছ ধরা এবং মাছ িব র কায েম চরম 

আবহাওয়ার ঘটনা স েক উি ; 

উে খ  য উপকূলীয় অব য়, অিতির  মাছ ধরা, মহামারী এবং াকৃিতক দুেযােগর 

নিতবাচক ভাব মাছ ধরার স দােয়র মিহলােদর  ারা অসমনুপািতকভােব বহন করা হয়; 

ানীয় পু  ও খাদ  িনরাপ ায় তােদর মূল বান অবদান থাকা সে ও মৎস  মূল  শৃ েল 

সকল কায েম মিহলােদর অব াহত অদৃশ তার িবষেয় আরও উি ; 

আমােদর অিভেযােগর িতকােরর জন  ইউিনয়ন, রাজ  এবং ানীয় কতৃপ  এবং মৎস  

িমক সংগঠন িলর দৃ  আকষণ করার এক ট েচ া : 

1. সামুি ক, উপকূলীয় এবং অভ রীণ জীবনযা ার স দ র া এবং সংল  ভূিমেত িনরাপদ 

েবশািধকার, মাছ ধরা স দােয়র জীবন ও জীিবকা র া করা; এই িবষেয়, তেলর িছটা, 



পিরবহন, বািল খনন, াি ক, পয়ঃিন াশন এবং িশ  বজ  থেক উদ্ভূত জলজ দষূেণর সব 

ধরেনর সমাধান করন; 

2. রাজ  এবং ক  ের সম  াসি ক মৎস   নীিত, আইন এবং ক িলেত মিহলােদর 

অ ািধকারমূলক আচরণ উ ত করন৷ রােজ র মৎস  িবভাগ িল মৎস  িশকারী মিহলােদর জন  

উপল  রাজ  েরর ি ম িলর তথ িলেক এক ত করেত এবং শয়ার করা ৷ মৎস  ে   

সম  সামা জক সুর া ক িল পু ষ ও মিহলােদর, িবেশষ কের মিহলা- ধান পিরবােরর 

উপকৃত হওয়া উিচত৷ এই সে , সমসত্ মিহলা জেল এবং মৎস  িমকেদর িনব ন করন 

এবং লাইেস  দান করন৷ , গলনার (হ া  িপকার এবং হােভ ার) সহ, এবং এক ট ডটা বস 

তির ক ন; 

3. মিহলা মৎস জীবী ও মৎস  িমকেদর সুিবধােথ সুিনিদ  পিরক না তির করেত মিহলা  ও 

িশ  উ য়ন ও সামা জক উ য়ন িবভােগ মৎস জীবী স দােয়র নারীেদর অংশ হেণর উ িত 

ঘটােনা; 

4. িবিভ  ের মৎস জীবী ও মৎস  িমকেদর ব াপক আেলাচনা ও অংশ হেণর মাধ েম ছাট 

আকােরর মৎস  ে   জন  জাতীয় িনেদিশকা এবং মৎস  ে   মিহলােদর জন  জাতীয় 

নীিত তির করা; 

5. উপকূলীয় এবং নদীর উপকূলীয় অ েল েযাজ  য কানও নীিতেত  ঐিতহ বাহী মাছ ধরার 

স দােয়র জীবন ও জীিবকার াথ র া করা এবং এই স দায় িলর, িবেশষ কের মিহলােদর 

সােথ পরামশ কের এ ট িবকাশমূলক পদে প নয়া দরকার  ; 

6. পিরেবশ, মৎস , বন ও বন াণী এবং বাস ান ও আবাসন সং া  ানীয় আইন সং া  

সম  আইিন উপকরেণ মাছ ধরা স দােয়র থাগত এবং ঐিতহ বাহী মাছ ধরার/ভূিমর 

অিধকারেক ীকৃিত দওয়া এবং স ান করা; 

7. মাছ ধরার িগয়ার এবং অপােরশন িলেত ছাট জাল এবং নতৃ াধীন আেলার ব বহার রাধ 

করন এবং বতমান এবং ভিবষ ত জে র জন  মৎস  স দ উপল  রেয়েছ তা িন ত করেত 

ংসা ক মাছ ধরােক িনয় ণ করন; 

8. ঐিতহ বাহী ছাট আকােরর মাছ ধরার স দােয়র ারা সামুি ক এবং উপকূলীয় সংর ণ এবং 

জীিবকা মাছ ধরার মেধ   াস করন। এই াপেট, উপজাতীয় এবং বেন বসবাসকারী 

স দােয়র াথ র ার জন  বন অিধকার আইন, 2006 ক বা বায়ন করা; 



9. সামুি ক, উপকূলীয় এবং উপকূলীয় অ েল কােনা অনুস ান, শাষণ এবং উ য়ন ক  

 করার সময় মাছ ধরার স দােয়র পূব অবিহত স িত া  করন; মিহলা - ধান পিরবার 

এবং মিহলা জেল ও মৎস  িমকেদরও পযা  িতপূরণ িদেত হেব, তােদর জীবন ও জীিবকার 

াথ িবেবচনা কের; 

10. জল, িবদু ৎ, িন াশন  এবং া িবিধর উ িতর িদেক এবং মিহলােদর হয়রািন থেক শারীিরক 

িনরাপ া িন ত করার জন , মিহলা জেল এবং মৎস  িমকেদর িতিনিধেদর সােথ পরামশ 

কের ানীয় সরকার ারা পিরচািলত বাজার িলেত জনসাধারেণর সুিবধা িলেক শ শালী করা, 

বাজার পিরচালনায় মিহলােদর অ ভ  করা; এবং মাছ সংর ণ/ য়াকরেণর জন  সা য়ী 

মূেল র এবং কাবন-বা ব যু  চাল ুকরা; 

11. বাজােরর জায়গা িলেত মিহলা মাছ িবে তােদর অিধকার র া করা এবং তােদর 

িতিনিধেদর সােথ পরামশ কের বাজার পুনঃউ য়ন করা; 

12.  রা ার ধের মিহলামাছ িবে তােদর জন  িনরাপদ ান এবং রা ার িবে তােদর ( ােটকশন 

অফলাইভিল ডস অ ান্ড র েলশন অফ ি ট ভ ং) আইন, ২০১৪ কাযকর করা; 

13. মিহলােদর বাজাের পৗছােনার জন  সা য়ী মূেল  গণপিরবহেনর ব ব া করা; 

14. িন ত করন য াসি ক মৎস  ও সামা জক সুর া কে র অধীেন বােজট বরা  নারী 

মৎস জীবী এবং মৎস  িমকেদর চািহদার সমানুপািতক এবং এক ট সময়মত িবতরণ করা হয়। 

এই াপেট, মিহলা জেল এবং মৎস  িমকেদর সামা জক সুর ার অিধকারেক স ূণ েপ 

ীকৃিত দওয়ার জন  য়া িল উ ত করন এবং ফাকঁ িল সমাধান করেত হেব ; 

15. নারী ও মিহলা ধান পিরবােরর জন  পযা  সামা জক সুর া সুিবধা সািরত করার ব ব া 

হণ করন যমন িশ ার সুিবধা, বাধক  সুিবধা, বঁেচ থাকার সুিবধা, াজড িসজন বিনিফট, 

জলবায়ু পিরবতন/দষূেণর ভাব থেক আয় িতর িতপূরণ; 

16. িন ত করন য মৎস  ে  মহামারী সহ াকৃিতক দুেযােগর জন  িতপূরণও  ঠক 

করেত হেব স েরর মিহলােদর সােথ পরামেশর উপর িভি  কের; 

17. সামা জক উ য়ন কমসূচীর নকশা এবং স দ বরাে  নারীেদর অংশ হেণর চােরর জন  

ানীয় শাসন ব ব া স ত করা; 



19. িস া  হেণর য়ায় নারী মৎস জীবী ও মৎস  িমকেদর কাযকর অংশ হণ িন ত 

করেত মৎস  িমক সংগঠন এবং ঐিতহ বাহী মৎস জীবী স দােয়র িত ান েলােক আ ান 

জানান। 

আটসানাল িফশািরজ অ া  অ াকুয়াকালচােরর আ জািতক বছর (IYAFA 2022) এর আেলােক, 

আমরা, মিহলা মৎস  িমক এবং মাছ ধরা স দােয়র িতিনিধরা, সু ায়ী ু -আকােরর  মােছর 

সুর ার জন  ােসবী িনেদিশকা িলর সােথ স িত রেখ এই পদে প িল বা বায়েনর 

জন  আ ান জানাই। খাদ  িনরাপ া এবং দাির  দরূীকরেণর স  (এসএসএফ িনেদিশকা)। 

 

কমশালা স েক আরও তেথ র জন , অনু হ কের https://www.icsf.net/resources/india-

national-workshop-the-ssf-guidelines-and-the-platform-for-women-in-fisheries/ দখনু 


