
             ই ারন াশনাল কােলক টভ ইন সােপাট অফ িফশওয়াকাস(ICSF) 
                                                           জাতীয় কমশালা: 
                                         SSF িনেদিশকা এবং মৎস  ে  মিহলােদর জন  াটফম 
                                                আশা িনবাস, চ াই, তািমলনাড়ু, ভারত 
                                                           ৮  থেক ১০ এি ল,  ২০২২ 
                                                                                          
                                                                                    কায ম 
 
 

বার, ৮  এি ল, ২০২২: িদন ১ 
(আ িলক িবিনময়) 

৯.৩০ - ১০.০০   র জে শন 

১০.00 - ১১. ১৫ উে াধনী অিধেবশন 

াগতম: মানস রাশন 

সভাপিত: িভ. িবেবকান ন, াি , আইিসএসএফ 

   কমশালার পেরখা : নিলনী নায়ক(১০ িমিনট) 

অংশ হণকারীেদর এবং তােদর িত ােনর পিরিচিত (- ১৫ িমিনট) 
 

  িত ট রাজ  থেক ২০২০ -২০২২  সময়কােল এক টইিতবাচক অিভ তা এবং এক ট    
িতব কতার অিভ তা িবিনময়  করা 

িত ট রােজ  ৭ িমিনট সময় থাকেব 

গায়া 

করালা 

মহারা  

তািমলনাড়ু 

প মব  

১১.১৫ -১১.৩০ িবরিত 

১১.৩০ -১.০০ অিধেবশন ১ : মিহলা মাছ আহরণকারীেদর মেধ  িবিনময় এবং তােদর 
জীিবকার সমস া 

সভাপিত: নিলনী নায়েকর ব ব  , আইিসএসএফ াে র াি  

িত ট প থেক একজন সদেস র সংি  ব ব  : 

- পালঘর, মহারাে র শলিফশ বাছাইকারী 

- মু াই, মহারাে র কেনা মােছর েসসর 

- করালার াম সং াহক 

- রামানাথপুরম, তািমলনাড়ুর সামুি ক শবাল সং হকারী 



- সু রবন, প মবে র ব া  িবধবা 

১.০০ -২.০০ ি াহিরক আহার িবরিত 

২.০০- ৩.৩০ অিধেবশন ১ (চলেব): মিহলা মাছ িমকেদর মেধ  ব ব   িবিনময় 

সভাপিত:: নিলনী নায়ক এবং িভ. িবেবকান ন, ICSF াি ) 

খাদ  ও জীিবকা িনরাপ ায় ু  আকােরর কািরগর মৎস  জীিবেদর  অবদােনর িবষেয় আেলাচনা; 
ঐিতহ গত জীিবকা এবং ােনর স ুখীন সমস া; উপকূলীয় স েদ মিহলােদর  অিধকার 

গায়া 

করালা 

মহারা  

তািমলনাড়ু 

প মব  

( িতেবদক: অচনা সাদ, িবশাখা া এবং মানস রাশন) 

 

 

৩.৩০ -৪.oo   িবরিত 

           8 .০০ -
৫.00 

সশন ২: জীবৈবিচ , জলবায় ুপিরবতন এবং সু ায়ী  মৎস ে   

চয়ার: অহনা ল ী, াধীন গেবষক, চ াই 

উপ াপনা: জাতীয় ও আ জািতক পিরেবশগত য়ার সােথ মাছ িমকেদর জীবন ও 
জীিবকােক সংযু  করা:  

মানস রাশন, া াম অিফসার, এবং িনেবিদতা ধর, া াম অিফসার,  

 (৩০ িমিনেটর উপ াপনা) 

আেলাচনা 
 

শিনবার, ৯  এি ল, ২০২২: িদন ২ 

(ভারেতর  মৎস  ে মিহলােদর অব া এবং SSF িনেদিশকা) 

৯.00 - ১০.00 

 

ICSF উপ াপনার উপর িভি  কের প আেলাচনা ১: 

াকৃিতক দুেযাগ, দষূণ, জলবায় ুপিরবতেনর ভাব এবং উপকূলীয় সাধারেণর িতর জন  



 

 

 

 

১০.00 – ১০. ৪৫ 

মাছ ধরার স দােয়র দুবলতা িল সমাধান করা 

সভাপিত: িনিকতা গাপাল, ধান িব ানী, আইিসএআর- স াল ইনি টউট 
অফ িফশািরজ টকেনাল জ 

 

িতেবদক: অচনা সাদ, িবশাখা া এবং মানস রাশন 
 

অিধেবশন ৪: ভারেত মিহলা মাছ আহরণকারী: সমস া এবং চ ােল  

 

চয়ার: িপ.এস. অন ন, ধান িব ানী, আইিসএআর- স াল ইনি টউট 
অফ িফশািরজ এডেকশন 
 

িনিকতা গাপাল, ধান িব ানী, আইিসএআর- স াল ইনি টউট অফ 
িফশািরজ টকেনাল জ (৩০ িমিনট) 
 

আেলাচনা 

 

১০. ৪৫ – ১১.00   িবরিত 

১১.00 -  ১.00 অিধেবশন  ৫: মিহলােদর কমসং ান, কােজর অব া এবং সামা জক িনরাপ া 

উপ াপনা: তািমলনাড়ুেত মাছ ধরার স দােয়র মিহলােদর মৎস ে ে   বােজট এবং আথ-
সামা জক অব ার উপর আইিসএসএফ অধ য়ন:  

অ িথেসনান, াধীন গেবষক (৩০ িমিনেটর উপ াপনা) 

উপ াপনা: মিহলা  মৎস ে ে   িমকেদর জীিবকা বাড়ােত জাতীয় কমসূিচ ও পিরক না 
এবং বােজট বরা :  

িপ.এস. অন ন, ধান িব ানী, ICAR- স াল ইনি টউট অফ িফশািরজ এডেকশন  

(৩০ িমিনেটর উপ াপনা) 

সভাপিত: িনিকতা গাপাল, ধান িব ানী, আইিসএআর- স াল 
ইনি টউট অফ িফশািরজ টকেনাল জ 
 

আেলাচনা 

 



১.০০ -২.০০ ি াহিরক আহার িবরিত 

২.০০- ৩.৩০ অিধেবশন ৫ (চলেব): মিহলােদর কমসং ান, কােজর অব া এবং সামা জক 
িনরাপ া 

চয়ার: সবাি য়ান ম ািথউ, িনবাহী াি , আইিসএসএফ া  

উপ াপনা: নতন ম কাড এবং আই .এল .ও (ILO ) C190-এ অনানু ািনক মিহলা কম  
এবং মিহলা মৎস  িমকেদর কােজর অিধকার:  

সািনয়া জজ, সাধারণ স াদক, SEWA- করালা (30 িমিনেটর উপ াপনা) 

আেলাচনা 

৩.৩০ -৪.oo   িবরিত 

8 .০০ -৫.00 অিধেবশন ৬: িস া  হেণ মিহলােদর অংশ হণ 

মিহলােদর মৎস  সংগঠেন , িবিভ  নীিত িনমােণ ও আইন ণয়েন িতিনিধ   িনেয়  তােদর 
আেলাচনা 

( ধান: পূিণমা মেহর, জসু রিথনাম, সীতাদাসন এবং ঝণা আচায) 

রিববার, ১০  এি ল ২০২২: িদন ৩ 

মিহলা িফশওয়াকারেদর জন  জাতীয় াটফম, ভারত: অ াকশন পেয় স 
 

  ৯.০০ - ১০.00 

       

অিধেবশন ৭:রাজ  এবং জাতীয় ের অ াকশন পেয়  বা কাযনীিত  িচি ত রাজ  এবং 
জাতীয় 

গায়া 

করালা 

মহারা  

তািমলনাড়ু 

প মব  

( িতেবদক: অচনা সাদ, িবশাখা া এবং মানস রাশন) 

১০.০০ -১০.৩০   িবরিত 

       ১০.৩০ - ১১.৩০ অিধেবশন ৮: প আেলাচনা ১ এবং ২  এর উপ াপনা 

চয়ার: িভ. িবেবকান ন, াি , আইিসএসএফ া  



 

 

১১.৩০ - ১২.১৫ 

 

 

িতেবদক: অচনা সাদ, িবশাখা া এবং মানস রাশন 
 

কমশালার ঘাষণার জন  অ াকশন পেয় , সাংগঠিনক িবষয় এবং উপাদান িনেয় 
আেলাচনা 

সভাপিত: সািনয়া জজ, সাধারণ স াদক, স  এম েয়ড উইেমনস 
অ ােসািসেয়শন (SEWA), করালা 

 

 ১২.১৫ -১.00 ঘাষণার খসড়া কিম টর সভা 
সম য়কারী: সবা য়ান ম ািথউ, িনবাহী াি , আইিসএসএফ া  

 

     ১.০০ - ২.00 িবরিত 

      ২.০০ -৪.০০ 

 

অিধেবশন ৯: কমশালার ঘাষণা 

সভাপিতঃ পূিণমা মেহর, কাযিনবাহী কিম টর সদস , জাতীয় মৎস  িমক 
ফারাম 
 

কমশালার খসড়া িববৃিত উপ াপন ও আেলাচনা করন 

৪.০০ -৪.১৫ ধন বাদ াপন 

িনেবিদতা ধর, া াম অিফসার, আইিসএসএফ া  ারা 

 

 


