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কা ম 

িফিশং বা মৎস জীবী  স দােয়র 
এবং ব ব া িছল – এ িলর িবশদ িববরণ
হয়িন
ঐিতহািসকভােব এই দািব িল এবংঐিতহািসকভােব এই দািব িল এবং
সাং ৃ িতকভােব বৃহ র সমাজ ারা
স দােয়র (স ি ) অিধকােরর মেতা
এর মেধ  িকছ ঔপিনেবিশক আইেনও

 বা থা 

 অেনক থাগত দািব, অনশুীলন 
িববরণ (স ঠকভােব) লখায় রাখা 

এবং অনুশীলন িল সামা জক-এবং অনুশীলন িল সামা জক-
ারা গহৃীত হেয়িছল এবং তাই তারা 
মেতা কাজ কেরিছল

আইেনও ীকৃত/ ীকৃত িছল



াধীনতার পর

াধীনতার পের, এই থাগত অভ াস িলেক
পা র করার কানও প িতগত েচ া
ফলাফল হল য থাগত অনুশীলন িল
তােদর মূল সামা জক-সাং ৃ িতক ীকৃিত
তারা কেঠারভােব ধুমা মৎস জীবীতারা কেঠারভােব ধুমা  মৎস জীবী
এবং সামা জক-সাং ৃ িতক অ েলর
একসময় যা অিধকার িছল, তা িনছক
(যতদরূ সমােজর বািক অংশ ট উি
কী, কন এ ট ঘেটেছ তা শনা
অিধকার, দখল এবং স ি র মেধ

পর কা ম

অভ াস িলেক ইিতবাচক আইেন 
েচ া নই

অনুশীলন িল সমােজর বািকেদর ারা 
ীকৃিত হািরেয়িছল

মৎস জীবী স দােয়র ািনক পশাগতমৎস জীবী স দােয়র ািনক, পশাগত 
অ েলর মেধ  সীমাব  িছল
িনছক দািবেত পিরণত হেয়িছল 
উি  িছল)

শনা  করার জন  আমােদর দািব, 
মেধ  পাথক  বুঝেত হেব



ভারতীয় ভাষায়

জরা ট - দােভা
িহ  - দাওয়া
বাংলা -- দািব
মারা ঠ – দাভামারা ঠ – দাভা
তলু –ভাদানালু దన /

তািমল – কু কাল ற் க்கள்
মালায়লাম - ভাদাম
ওিড়য়া - ଦାବି

ভাষায় “দািব “

ற் க்கள்



ভারতীয় ভাষায়

িহ  - অিধকার
জরা ট –অিধকার

বাঙািল–অিধকার
মারা ঠ - অিধকারমারা ঠ - অিধকার
তািমল - Urimaikaḷஉரிைமகள்
তেল – হাক্কুলু హ

মালায়ালাম –অবকাসা ল അവകാശ ൾ

ভাষায় "অিধকার"

உரிைமகள்

അവകാശ ൾ



দািব না অিধকার

সমু  আমােদর মা। সমু  
আমােদর অ গত” জেলেদর 
দািব

আজ এটা একটা দািব নািক 
অিধকার?

কন?

অিধকার?



মৎস জীবীেদর  দািব

"এটা আমার নৗকা" জেল বেল

আজ এটা একটা দািব নািক 
অিধকার?

কন?

দািব না  অিধকার?



নৗকার  মেধ  স ি
ি য়াস = িবেশষ

জেলর জন  -- নৗকার 
অিধকার িক ধ ু নৗকার কােঠর 
কাঠােমার জন ? হ া ঁনাকাঠােমার জন ? হ া ঁনা
তাহেল নৗকা থেক সব লাভ 
িক?

তাহেল িক আমরা নৗকােক 
জেলেদর স ি  বলেত পাির?

স ি  বলেত  িক? 
িবেশষ, িবেশষ, িনেজর



তাই আমরা িক

দািব অিধকার নয়
অিধকার তখনই দিশত হয় যখন 
দািবর পােশ দাড়ঁােত পােরন৷

PROPERTY (স ি ) মূলত 'জিনস/

এটা আপিন জিনস/স দ থেক বিনিফট
বিনিফট স েক িবিভ  ধারণা থাকেত

িক িশেখিছ?

 আপিন অন েদরেক আপনার 

/িরেসাস' স েক নয়।
বিনিফট মস স েক.

থাকেত পাের



ভারতীয় ভাষায় " বিনিফট

িহ : ফায়াদা --
জরা ট: লাভা –উপকারী

মারা ঠ –ফায়াদা
তলু  : েয়াজনম ప జనంতলু  : েয়াজনম ప జనం
তািমল : নানমাই -- நன்ைம
মালায়লাম: েযাজনম – പേയാജനം
ওিডয়া; ଲାଭ
বাংলা - সুিবধা

বিনিফট/সুিবধা "

പേയാജനം



বিনিফট

সামা জকভােব অনুেমািদত

িনয়ম

দািবদার

িবধান এবং 

িনয়ম

বিনিফট ম

অনুেমািদত মকািনজম

নীিত 

অন রা 

 আইন

নীিত 



ায়াড স ূণ না

•স ি র অিধকােরর হলমাক 
উপাদান রেয়েছ এবং সামা জকভােব
ারা আবারা আব

•িক  যখন দািবদার এবং এক ট
দািবদােরর পােশ দাড়ঁােনার জন
তখন ধুমা  "দখল" াধান  পায়।
ধুমা  দািব - সুিবধা ম সবার

না হেল িক হেব?

 হল এ টেত য়ী টর িতন ট 
সামা জকভােব অনুেমািদত য়া 

এক ট সুিবধার ধারা থােক, িক  
জন  কান "অন " না থােক, 
পায়। ( কান অিধকার নই, 

সবার জন  উ ু )



ায়াড স ূণ না

"উ ু  েবশািধকার" অ েল ( যমন
সুিবধা েমর উপর দািব করেত পােরন
(অিধকার) াধান  পােব
কা মাির স দােয়র অিধকার, যখনকা মাির স দােয়র অিধকার, যখন
অ াকেসস' িরেয়লেম পিরণত হয় এবং
অ  ব  হেয় যায়। দখেলর অিধকার
উ ু  অ াে েসর ফেল স দােয়র
যায়!
এ ট হল 'উ ু  অ াে েসর ািড জ

না হেল িক হেব?

যমন, EEZ's এর বাইের সমু ) আপিন
পােরন - তেব ধুমা  দখল 

যখন ীকৃত না হয়, তখন 'ওেপন যখন ীকৃত না হয়, তখন 'ওেপন 
এবং আেগর স ি র অিধকােরর 

অিধকার বল।
স দােয়র কম  এবং কেমানাস ংস হেয়

ািড জ' (সাধারণ নয়)



তাহেল আমরা 

. ায়াড মেন রাখেবন!!! (দাবীদার- বিনিফট
যিদ য়ী স  না করা যায়, তেব আমােদর

স ি র অিধকার (স ি র অিধকার, ெசாத் ரிைமস ি র অিধকার (স ি র অিধকার, ெசாத் ரிைம
তাই সামা জক স ক স েক (সামা জক
സാമൂഹിക ബ ം)

এবং 'আপিন এবং এক ট জিনস/স দ' 

সমেয়র সােথ সােথ, িনয়ম এবং িনয়ম ারা
স ি র শাসন িল উপি ত হয়৷

 িক িশখলাম ?

বিনিফট ম-অন ান )

আমােদর কবল দখেলর অিধকার আেছ

ெசாத் ரிைம, സ വകാശം)ெசாத் ரிைம, സ വകാശം)

সামা জক স ক, ச க உற  

' স েক নয়

ারা অিধকার িলেক শ শালী করা হেল 



ময়াদ ( হা ংেয়র

ময়াদ ধুমা  অিধকােরর ে
ময়াদ উ ু  অ াে েস েযাজ  নয়
ময়াদ হল িকছ বিনিফট েমর ময়াদ হল িকছ বিনিফট েমর 
এবং শতাবলী
USUFRUCT (ল া টন) অিধকার - ফেলর
ইিতবাচক আইন ারা)
একবার আপনার ময়াদ হেয় গেল
মূল --- এবং এ ট আেলাচনার জন

হা ংেয়র শতাবলী)

ে  েযাজ  এবং দািবর ে  নয়
নয়
 অিধকার রাখার জন  সময়কাল  অিধকার রাখার জন  সময়কাল 

ফেলর ব বহার ( থাগত এবং 

গেল, তারপর ময়ােদর শাসনই হল 
জন  অন  এক ট িবষয়!



শানার জনশানার জনজন  ধন বাদজন  ধন বাদ


