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 মূল ধারণা  
১. ভূিমকা  

খাদ  িনরাপ া ও দাির  দরূীকরেণর াপেট সু ায়ী ু   আকােরর মৎস  ে  র  জন  

আেলািচত ােসবী িনেদিশকা (SSF িনেদিশকা) জািতসংেঘর খাদ  ও কৃিষ সং া (FAO) এর মৎস  

িবষয়ক কিম ট (COFI)  জনু 2014- তার এক শতম  অিধেবশেন  থমঅনুেমাদন কেরেছ । SSF 

িনেদিশকা বা বায়নেক পু  ও খাদ  িনরাপ ায় ু   আকােরর মৎস  ে   অবদান বাড়ােনার জন  

এক ট পূণ পদে প িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ। িল  মূলধারা SSF িনেদিশকা বা বায়ন 

য়ার অিবে দ  অ । িল  সমতা এবং সমতা জািতসংেঘর আ টসানাল িফশািরজ এ  

অ াকুয়াকালচার ২০২২ (IYAFA) এর সাত ট ে র এক ট িহসােব অনু ত হয়। বা বায়ন য়ার 

অংশ িহসােব, ই ারন াশনাল কােলক টভ ইন সােপাট অফ িফশওয়াকাস (ICSF) া  িল  সমতা এবং 

ন ায তা উ ীত করেত, জীিবকার ানেক ীকৃিত িদেত এবং িস া  হেণর য়া িলেত 

মিহলােদর অংশ হণ উ ত করেত মৎস  ে  মিহলােদর এক ট াটফম তরী করার জন  জাতীয় 

কমশালার আেয়াজন করেছ। এই কমশালা ট  FAO ারা সমিথত  আশা িনবাস, চ াই, ৮ থেক ১০ 

ইএি ল, ২০২২-এ অনু ত হেব। মহারা , গায়া, করালা, তািমলনাড়ু এবং প মব  রােজ র ধান 

মিহলা মৎস  িমক িতিনিধরা এেত অংশ নেবন বেল আশা করা হে । 

২. পটভূিম 

ভারেত সামুি ক এবং অভ রীণ মৎস স দ মূল  শৃ েল ল ািধক নারীেক িনেয়াগ কের, 

িবেশষ কের ফসল কাটার আেগ এবং পরবত  কায েম। আনুমািনক ৭০ শতাংশ যারা মৎস  আহরণ-

পরবত  কমকাে র সে   জিড়ত তােদর মেধ  মিহলারা যারা  মাছ িবপণন, জাল মরামত, মাছ কােনা, 

য়াকরণ এবং অন ান  মূল  সংেযাজন কায ম এবং মলা , াে িসয়ান এবং অন ান  জলজ 

জািতর সং েহ পণূ ভূিমকা পালন কের। ানীয় খাদ  িনরাপ া এবং মাছ ধরা স দােয়র সু ায়ী 

উ য়েন সহায়তা কের তােদর অবদান এই স ের অত  পূণ। 



ভারেতর ২০১৭ সােলর সামুি ক মৎস  সং া  জাতীয় নীিত (NPMF) এবং ২০২০ জাতীয় মৎস  

নীিত (NFP) (খসড়া) এই স ের মিহলােদর পূণ ভূিমকােক ীকৃিত দয় এবং মূল  শৃ ল বরাবর িল  

সমতােক মূলধারায় আনার জন  িনেদিশকা দান কের৷ 

২০১৬ সােল, ICSF এক ট কমশালা পিরচালনা কের কমশালা ট ময়ােদর অিধকার, পিরেবশ 

সুর া এবং জলবায় ুপিরবতেনর সােথ অিভেযাজন এবং মৎস জীবী ও মৎস  িমকেদর পশাগত া , 

িনরাপ া এবং সামা জক সুর ার িবষেয় িস া  হেণ মিহলােদর অংশ হণ জারদার করার জন  

অংশ হণকারীেদর মেধ  আ হ তির কের। এই িদেক, কমশালা ট মৎস ে ে  মিহলােদর  জীিবকা ও 

অিধকার বাড়ােত িবিভন্ন জাতীয় ও উপ-জাতীয় সং ার মিহলা  িতিনিধেদর এক ট াটফম তির করার 

সুপািরশ কের। 

এ ট অনুসরণ কের, ICSF-এর 2019 কমশালা(https://www.icsf.net/wp-

content/uploads/2022/03/930.ICSF214.docx) মৎস  ে   নীিত, ি ম এবং বােজট বরা  পরী া করার 

জন  এক ট িল  িবে ষণ িনযু  কেরেছ যা মিহলােদর সুিবধা দয়  এই স ের , তােদর অিধকার এবং 

মাছ ধরা স দােয়র সু ায়ী  উ য়েনর জন  মিহলা  িতিনিধেদর মেধ  সেচতনতা বাড়ােত সহায়তা কের । 

COVID-১৯ মহামারী, যা ভারতীয় উপকূলেরখা বরাবর াকৃিতক দুেযােগর মবধমান বণতার 

সােথ িমেলেছ, মাছ ধরার স দােয়র জীবন ও জীিবকােক মারা কভােব ভািবত কেরেছ। মিহলারা 

িবেশষ কের মােছর ব বসায় বাধা এবং গহৃ ািলর আয় ােসর ারা ভািবত হেয়িছল, যার সােথ তােদর 

বািড়েত যে র কাজ বৃ  পেয়েছ। সামা জক সুর া ব ব ার অ তলতা ভারেতর সকল ণীর 

অনানু ািনক কম েদর ারা অনুভব করা হেয়িছল, যার মেধ  মিহলা মৎস  িমকও রেয়েছ। 

কমশালা ট উপকূলীয় রাজ িলর মৎস  িমক সংগঠন িলেক সং ান এবং বাজাের ন ায়স ত 

অ াে েসর উপর জার িদেয় স েরর মিহলােদর জীবন ও জীিবকার সােথ াসি ক পূণ িবষয় িল 

অনুসরণ করার জন  এক ট ান দান করেব। অংশ হণকারীরা নারী মৎস  িমক সহ অনানু ািনক 

কম েদর জন  শালীন কাজ স িকত আ জািতক এবং জাতীয় আইেনর উ য়ন িনেয়ও আেলাচনা 

করেবন। মৎস  চােষ িল  িনেয় আেলাচনায় মিহলােদর ায়ই কম িতিনিধ  করা হয় তা িবেবচনা কের, 

কমশালা ট ফসল কাটার কায েম মিহলােদর অিভ তা ক তেল ধরেব। আ টজানাল িফশািরজ অ া  

অ াকুয়াকালচার (IYAFA), 2022 এর আ জািতক বছের ু   আকােরর মৎস  ে  মূল ায়েনর জন  

তােদর ঐিতহ গত ান, অনুশীলন এবং জীিবকার অিধকার িলেক  তেল ধরা যােব  । 

(https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture -2022/home/en/)। 



III. এসএসএফ (সফ) িনেদিশকা 

SSF িনেদিশকা িল এক ট মানবািধকার-িভি ক প িতর চার কের এবং িল  সমতা এবং ন ায তার নীিত 

ারা অন ান েদর মেধ  পিরচািলত হয়। ু   আকােরর মৎস জীবী এবং মৎস  িমকরা তােদর 

সংগঠেনর মাধ েম পিরবতেনর ধান চালক এবং SSF িনেদিশকা বা বায়েনর জন  বটম-আপ 

য়া িলেত ধান ভূিমকা পালন কের। এসএসএফ িনেদিশকা িল বা বায়েনর জন  পদে প িল 

হল এই সং া িলেক মতায়ন করা এবং জাতীয় ও উপ-জাতীয় নীিত িলেত ছাট আকােরর মৎস  

চাষেক আরও দৃশ মান করার জন  এবং নারী সহ ছাট আকােরর জেল, মৎস  িমক এবং তােদর 

স দােয়র অিধকার িল উপলি  করার জন  স িলত পদে পেক উত্সািহত করা। 

IV কমশালার উে শ  

• িবিভ  ের মৎস  বােজট বরা , ি ম এবং সা িতক নীিত এবং আইেনর িল  িবে ষণ পিরচালনা 

করা; 

• মৎস  ে  মিহলােদর  জীিবকার কায ম, তােদর ঐিতহ গত ান, এবং েবশািধকার ও ব বহােরর 

অিধকারেক  তেল ধরা; 

• আ জািতক ম সং ার (ILO) আ জািতক ম মানদে র আেলােক মৎস  ে  মিহলােদর জন  

নতন ম যে র েয়াগ এবং ভাব িবে ষণ করা 

• জাতীয় এবং উপ-জাতীয় ের SSF িনেদিশকা িলর আেলােক িল েক মূলধারার জন  পদে েপর াব 

করা  এবং 

• ভারেত িফশািরজ াটফেম মিহলা গঠেনর জন  মিহলা মৎস কম েদর মতােক  বৃ  করা ৷ 

V. ত ািশত ফলাফল 

ু   আকােরর মৎস  ে   মিহলােদর দৃশ মানতােক আরও এিগেয় িনেত, তােদর অিধকার সুরি ত 

করেত এবং িস া  হেণর য়া িলেত তােদর অংশ হণ উ ত করেত এই কমশালা ট ভারেতর 

িফশািরজ াটফেম মিহলােদর জন  এক ট কােজর এেজ া তির করেব বেল আশা করা হে । 


