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WTO (ডাবলু. ট.ও ) কােক বেল ?

 এক ট িনয়ম-িভি ক িত ান, বতমােন ১৬৪ ট সদস
সদস েদর মেধ  বািণজ  স ক পিরচালনার জন  
উ য়েনর ল  অনুযায়ী িবে র স েদর সেবা ম
সংর ণ করেত চায় এবং িন াশনেযাগ  াকৃিতক

দান কেরদান কের I

সদস  রা  িনেয়, ১৯৯৪ সােল িত ত, এর 
 সাধারণ ািত ািনক কাঠােমা দান কের সু ায়ী  

সেবা ম ব বহােরর জন  অনুমিত দয়, পিরেবশ র া ও 
াকৃিতক স েদর সংর ণ স িকত িবধান অনুেমাদন 



সামুি ক ক াপচার িফশািরজ এবং 

 ২০২০ সােল িব  সামুি ক মাছ ধরার মৎস  উৎপাদন
িমিলয়ন টন িছল: 24 বছর আেগ!)

 সামিু ক ক াপচার মৎস  উৎপাদেনর উ য়নশীল 

 িবে র শীষ দশ ট সামুি ক মাছ ধরার মৎস  উৎপাদনকারী
(১৫%); ইে ােনিশয়া (৮%); প  (৭%); ভারত (৫

 ওয়া  িফিশং ি ট (২০২০): ২.৬৮ িমিলয়ন জাহাজ

 কমসং ান; ৩৮ িমিলয়ন, যার মেধ  ৭৯% এিশয়ায়

 সূ : দ  ট অফ ওয়া  িফশািরজ অ া  অ াকুয়াকালচার

 উ য়নশীল দশ

উৎপাদন: ৭৮.৮িমিলয়ন টন (১৯৯৬ সােল সেবা  ৮৭.৭

 দশ িলর অংশ: ৬৫%

উৎপাদনকারী পাচঁ ট উ য়নশীল দশ অ ভ : চীন 
৫%); িভেয়তনাম (৪%)

জাহাজ (২/৩ভাগ এিশয়ায়)

এিশয়ায় এবং ১৩% আি কায় িনযু

অ াকুয়াকালচার ২০২২ (FAO)



সামুি ক মাছ েকর  অব া

 িচংিড়, পার, সািডন (ভারতীয় তল সািডন সহ), দি ণ
আেমিরকান কাপড ঝনুক, অ াবােলান এবং ঘাড়া ম াকােরেলর
(FAO ২০২০ )সু ায়ী  পযােয় মাছ ধরা সামুি ক ক শয়ার
হেয়েছ

 ভারেত মােছর মজেুদর অব া: ৩৪% টকসই; ৩৬%  ভারেত মােছর মজেুদর অব া: ৩৪% টকসই; ৩৬% 
অিতির  মাছ ধরার অব ায় রেয়েছ

 ভারেত উপকূলীয় মাছ ধরার জায়গার অব য়; কি েন াল
জায়গার স সারণ (সািথয়ান ন, T.V. et al. 2021)

 ২ ০ ১ ১  সাল থেক ভারেত মাছ ধরার েচ ার অিনয়ি ত
দুবল অব ার িপছেন

 মােছর মজদু সংর ণ ও ব ব াপনার জন  এক ট সাধারণ

দি ণ আেমিরকান িপলচাড, প াটােগািনয়ান টথিফশ, 
ম াকােরেলর অেনক মজতু অিতির  মাছ ধরা পেড়েছ 

শয়ার ১৯৭৪সােল ১০% থেক ২০১৯ সােল 35.৪% 

% অিতির  মাছ; ২৭ % পুন ার করেছ এবং ৩% % অিতির  মাছ; ২৭ % পুন ার করেছ এবং ৩% 

কি েন াল শে র মেধ  গভীর অ েল মাছ ধরার 

অিনয়ি ত বৃ  এক ট কারণ ভারতীয় মােছর মজেুদর  

সাধারণ প িতর েয়াজন



দাহা উ য়ন রাউ  (২ ০০ ১ )

 উ য়নশীল দশ িলেত এই খােতর
ভতিকেত WTO শৃ লা িলেক 

খােতর  িবেবচনা কের মৎস  
 ও উ ত করেনর েযাজন 



WTO এর জন  এক ট 'ভতিক' িক?

ডাব্লু টও(WTO)    সদেস র অ েলর মেধ
সং ার ারা কান আিথক অবদান হয়
পূববত  রাজে র মাধ েম, অথবা যিদ 
সমথন থােক এবং এর মাধ েম এক ট সমথন থােক এবং এর মাধ েম এক ট 
এবং কাউ ারেভইিলং ব ব ার উপর 

ভারেতর াপেট সামুি ক মাছ ধরার
ধরার জাহাজ িনমােণর জন  ভতিক, সং ার
ই ন, ওিবএম, িফিশং িগয়ার, িফশ ফাই ার
ভতিক, ইত ািদ

মেধ  এক ট সরকার বা এক ট পাবিলক 
হয় সরাসির তহিবল ানা েরর মাধ েম বা 

 কান কােরর আয় সহায়তা বা মূল  
 সুিবধা দান করা হয় (১৯৯৪ ভতিক  সুিবধা দান করা হয় (১৯৯৪ ভতিক 
 WTO চ )

ধরার জন  ভতিক অ ভ : এক ট মাছ 
সং ার বা আধুিনকীকরণ; সামুি ক 

ফাই ার িকনেত ভতিক; ালািন খরেচ 



মৎস ে ে   ভতিক স িকত WTO 

 মাছ ধরা বা মাছ ধরা স িকত কায েমর
 সদেস র পতাকা উড়েছ না এমন জাহাজ িলেত
 অজানা অব ার মাছ ধরার ক িলেত ভতিক
 IUU মাছ ধরায় িনেয়া জত এক ট জাহাজ  IUU মাছ ধরায় িনেয়া জত এক ট জাহাজ 

র ণােব ণ করা হেব না
 অিতির  মাছ ধরার জন  কােনা ভতিক
 এক ট উপকূলীয় রােজ র এখিতয়ােরর বাইের

সং া বা ব ব ার (RFMO/A) এখিতয়ােরর 
নই

WTO চ  (১৭ জুন ২০২২ )

কায েমর জন  ভতিক দান বা বজায় রাখা
জাহাজ িলেত ভতিক দওয়ার সময় যথাযথ সংযম

ভতিক দওয়ার সময় যথাযথ সংযম
 বা অপােরটরেক কান ভতিক দওয়া বা  বা অপােরটরেক কান ভতিক দওয়া বা 

ভতিক নই
বাইের বা এক ট আ িলক মৎস  ব ব াপনা 

 বাইেরর অ েল মােছর জন  কানও ভতিক 



1. IUU মাছ ধরার জন  ভতিক

 অৈবধ, অ িতেবিদত এবং অিনয়ি ত (IUU) 
জাহাজ বা অপােরটরেক ভতিক দওয়া 

 'অৈবধ মাছ ধরা' বলেত অনুমিত ছাড়া বা 'অৈবধ মাছ ধরা' বলেত অনুমিত ছাড়া বা
িবধান ল ন কের মাছ ধরােক বাঝায়

কাযকলাপেক বাঝায় যা জাতীয় আইন 
হয়িন বা ভল িরেপাট করা হয়িন; এবং 'অিনয়ি ত
মাছ ধরােক বাঝায় বা ক িলর জন  
ব ব াপনার  ব ব া নই

IUU) মাছ ধরার সােথ জিড়ত এক ট 
 িনিষ  করন

বা উপকূলীয় রাজ /RFMO/A-এর আইন ও বা উপকূলীয় রাজ /RFMO/A-এর আইন ও 
বাঝায়; 'অিরেপােটড িফিশং' বলেত মাছ ধরার

 ও িবধান ল ন কের িরেপাট করা 
অিনয়ি ত মাছ ধরা' বলেত এমন অ েল 
 যখােন কানও েযাজ  সংর ণ এবং 



IUU  িফিশং এবং ভতিক

ভতিক মােছর অনুমিত নওয়ার উপর িনভরশীল
ব ব াপনার ব ব া মেন চলার সােপে

ওনাস এক ট উপকূলীয় রাজ , এক ট পতাকা রাজ
করেত য এক ট জাহাজ বা অপােরটর তার এখিতয়ােরর
িনেয়া জত রেয়েছ; তার পতাকা উড়  জাহাজ ারা
করেত য এক ট জাহাজ বা অপােরটর তার এখিতয়ােরর
িনেয়া জত রেয়েছ; তার পতাকা উড়  জাহাজ ারা
তার এখিতয়ােরর অধীেন

একজন উপকূলীয় সদস  মৎস  ভতিক সং া
অবিহত কেরন

26.05 তািরেখ ই য়ান ওশান টনা কিমশন (IOTC) IUU 
লংলাইনার রেয়েছ৷ 2022 (এবং চার ট ভারতীয় লংলাইনার
রেয়েছ—সবই িফশািরজ সােভ অফ ই য়ার মািলকানাধীন

িনভরশীল, ধরা পড়ার িরেপাট করা এবং সংর ণ ও 

রাজ  বা এক ট RFMO/A এক ট ইিতবাচক সংক  
এখিতয়ােরর অধীেন এলাকায় IUU মাছ ধরার কােজ 

ারা; বা এলাকায় এবং জািতর জন  যথা েম 
এখিতয়ােরর অধীেন এলাকায় IUU মাছ ধরার কােজ

ারা; বা এলাকায় এবং জািতর জন  যথা েম 

সং া  কিম টর কােছ এক ট ইিতবাচক সংক  

IOTC) IUU ভেসল তািলকায় পাচঁজন ভারতীয় 
লংলাইনার অনুেমািদত নৗযােনর IOTC রকেড 

মািলকানাধীন)



ন াশনাল জুিরসিডকশেনর আওতাধীন
ইউিনভািস ট ( গল)

আওতাধীন এলাকা উৎস: টাফটস 



IUU িফিশং অ া  শাল অ া
অফ ডেভলিপং কাি জ (এসিড ট

WTO সদস েদর আইন, িবধান এবং 
িন ত করা যায় য IUU মাছ ধরার কােজ
অপােরটরেক এই চ র এি  ইনেফা
হে  না (স বত, 2024 সােলর মেধ  হে  না (স বত, 2024 সােলর মেধ  

 IUU মাছ ধরার ভতিক অ ত 2026 পয
(SDT ধারা)

অ া  িডফােরনিশয়াল টেম  
এসিড ট)

 শাসিনক প িত থাকা আবশ ক যােত 
কােজ িনেয়া জত এক ট জাহাজ বা 

ইনেফা ফােস ভতিক দওয়া বা বজায় রাখা 
 সব দেশর জন ) সব দেশর জন )

পয  উ য়নশীল দশ িলর জন  ছাড় 



২. অিতির  মােছর ক সং া

 অিতির  মাছ ধরার জন  ভতিক দওয়া বা বজায় রাখা
 অত িধক মােছর ক হল য িল সবািধক টকসই ফলন

অ া  অ াকুয়াকালচার) এফএও। রাম
 ভারত থেক অিতির  মােছর মজেুদর িকছ উদাহরণ

জরাট কাকঁড়া ি েগট এবং বুেলট টনাস টক টিক জরাট: কাকঁড়া, ি েগট এবং বুেলট টনাস, টক টিক
র, িরবনিফশ, িসলভার পমে টস, সালস, ডিফন

 মহারা : কােলা পামে ট, ক াটিফশ, কাকঁড়া, ভারতীয়
অন ান  ক্লুিপড, অন ান  পাচ, পনাইড িচংিড়, াডস

 গায়া: তল সািডন
 কণাটক: াক পমে ট, ই য়ান ম ােকেরল, অন ান

িসলভার পমে ট এবং ডিফন ীমস
 করালা: অ াে ািভস, অন ান  ক্লুিপড, অন ান  পাচ

সং া  ভতিক

রাখা যােব না,
ফলন (MSY) (FAO 2018. দ  ট অফ ওয়া  িফশািরজ 

উদাহরণ:

টক টিক মাছ অন ান ক্লুিপড অন ান পাচ পনাইড িচংিড়টক টিক মাছ, অন ান  ক্লুিপড, অন ান  পাচ, পনাইড িচংিড়, 
ডিফন ীমস, ি সা এবং উলফ হিরং
ভারতীয় ম ােকেরল, িলটল টিন, টক টিক মাছ, তল সািডন, 

াডস, সালস এবং ি সা

অন ান  ক্লুিপড, অন ান  পাচ, অন ান  সািডন, াডস, 

পাচ, পনাইড িচংিড়, াডস এবং হা র



অত িধক মােছর ক: ভারেতর

 প মব : িবড়াল মাছ, কাকঁড়া, ইিলশ শাদ, পনাইড

 ওিড়শা: বা াইডাক, কাকঁড়া, ঘাড়া ম ােকেরল, ভারতীয়
ক্লুিপড, অন ান  পাচ, ি সা

 অ েদশ: হস ম াকােরল, টক টিক মাছ, পনাইড

 তািমলনাড়ু: সফােলাপডস, গাটিফশ, অন ান  সািডন

 সূ : সত ান ন, T.V. et al. 2021. ভারতীয় সামুি ক
িফশািরেজ মেডিলং ক বােয়ামাস গিতিবদ া৷ ICES 
আগ  ২০২১, পৃ া ১৭৪৪-১৭৫৭

ভারেতর পবূ উপকূল

পনাইড িচংিড় এবং সাল

ভারতীয় ম ােকেরল, নন- পনাইড িচংিড়, অন ান  

পনাইড িচংিড়, ি পজ াক টনা, দাগযু  িসরিফশ

সািডন, ি পজ াক টনা, ডিফন ীমস

সামুি ক মােছর ক িলর অব া: মাি িগয়ার 
ICES জানাল অফ মিরন সােয় , ভিলউম 78, ইসু  ৫, 



ব িত ম এবং অব াহিত

 ভতিক মঞ্জরু করা যেত পাের এবং বজায় রাখা 
পুনিনমােণর জন  েয়াগ করা হয় (এই ধরেনর ভতিক িলর

দান, মাছ ধরার জাহাজ িলেক মাছ ধরা থেক দেূর
সমেয় ল  করার জন  িবক  জািতর স ান করা
মূল ায়েন সহায়তা ক ন মাছ ধরার জাহােজর ায়ীমূল ায়েন সহায়তা ক ন, মাছ ধরার জাহােজর ায়ী
ভিলউম ৬৭, ইসু  ৯, িডেস র ২০১০, পৃ া ১৮৩০-

 উ য়নশীল দশ িলর ারা অিতির  মােছর েকর
(স বত)

 িকছ শত সােপে  দুেযাগ ােণর জন ও ভতিক দওয়া

 যেত পাের যিদ এই ধরেনর ভতিক মােছর মজদু 
ভতিক িলর উদাহরণ হল: সামা জক সম য় অথ 

দেূর রাখার জন  অথ দান, ায়ীভােব বা অ বত  
করা; অিতির  মতা ব বহার করা েকর অব া 
ায়ী অবসেরর জন অথ দান ইত ািদ িব ানায়ী অবসেরর জন  অথ দান, ইত ািদ িব ান, 
-১৮৪০)

েকর জন  ভতিক ২০২৬ পয  ছাড় দওয়া হেয়েছ 

দওয়া যেত পাের



৩.অন ান  ভতিক

 এক ট উপকূলীয় রােজ র এখিতয়ােরর বাইের এবং
জাহাজ িলেত ভতিক িনিষ

 কােনা সদেস র পতাকা উড়েছ না এমন জাহাজ িলেত
অনুশীলন করনঅনুশীলন করন

 অজানা জিবক অব ার ক স িকত মাছ ধরার
অনুশীলন করন

এবং এক ট RFMO/A এর যাগ তার বাইের মাছ ধরার 

জাহাজ িলেত ভতিক দওয়ার সময় যথাযথ সংযম 

ধরার কাযকলােপ ভতিক দওয়ার সময় যথাযথ সংযম 



িব ি  েয়াজনীয়তা

 ভতিক এবং কাউ ারেভইিলং ব ব ার চ র অধীেন
পর)

 “যতটা স ব”: মৎস  চােষ মৎস  মজেুদর অব া যা
সবািধক টকসই মাছ ধরা? িন  মাছ?); জায়গায় সংর ণসবািধক টকসই মাছ ধরা? িন  মাছ?); জায়গায় সংর ণ
ভতিক গঠনকারী মাছ ধরার সিুবধার নাম এবং সনা করণ
যার জন  ভতিক দওয়া হয়

 মৎস  ভতিক সং া  কিম টর কােছ বািষক িব ি
ইিতবাচকভােব িনধািরত জাহাজ এবং অপােরটরেদর
পদে প; আইন, িবধান, এবং শাসিনক প িত
অনু প প িত

অধীেন িনয়িমত িব ি র বাধ বাধকতা ( িত িতন বছর 

যা ভতিক ভাগ কের (তারা িক: অিতমা ায় মাছ? 
সংর ণ এবং ব ব াপনা ব ব া; নৗবহেরর মতা; সংর ণ এবং ব ব াপনা ব ব া; নৗবহেরর মতা; 

সনা করণ ন র; মৎস  চােষ জািত ারা ডটা ধরা 

িব ি : আইইউইউ মাছ ধরায় িনেয়া জত িহসােব 
অপােরটরেদর তািলকা; িনেষধা া বা বায়েনর জন  গহৃীত 

প িত সহ মৎস  শাসেনর বণনা; RFMO/A সং া  



চ র অবসান

 চ ট বািতল না হেল ২০২৮ সােলর মেধ  অিতির
মাকােবলা করা হেব (যিদ না অন থায় WTO-এর সেবা

কাউ ল ারা িস া  হয়)

অিতির  স মতা এবং অিতির  মাছ ধরার ভতিক 
সেবা - েরর িস া  হণকারী সং া জনােরল 



ভারেতর জন  ভাব

 শাসিনক প িত িল িবকাশ ও েয়াগ করেত হেব

অন ান  উপকূলীয় রােজ র এখিতয়ােরর অধীেন জেল
ধরার জাহাজ িলর ইিতবাচক সংক

 অিতির  মােছর মজদু ল  কের মাছ ধরার জাহােজ

 EEZ, উ  সমুে  এবং অন ান  উপকূলীয় রােজ র 
জন  আইন ও িবধান

 EEZ (ইইেজড) এবং আ িলক সমুে র জন  এক ট
েয়াজন (আ ঃ এবং আ ঃরা য় ব ব া, ইইেজেড

অধীেন বাইেরর অ েল মােছর জন  জাহােজর অনুেমাদন

হেব

জেল মাছ ধরার জন  ২০২৬ সােলর পের IUU মাছ 

জাহােজ ভতিক বাড়ােনা যােব না

 জেল ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ ারা মাছ ধরার 

এক ট িবস্তৃত মৎস  ব ব াপনা কাঠােমা তির করা 
ইইেজেড স েদর ভাগাভািগ, ভারতীয় এখিতয়ােরর 

অনুেমাদন)



Examples of Good Subsidies 

◦ সু ায়ী এবং কম কাবন মাছ ধরার িদেক
◦ সামুি ক জীবৈবিচ  এবং বা ত  র া
◦ ানীয় ভা ােদর জন  মানস  এবং

উ ত করা;উ ত করা;
◦ ু   আকােরর উপকূলীয় মৎস স দ
◦ মৎস  ে  দ তা ও কােজর পিরেবশ

Examples of Good Subsidies 

িদেক অ সর হওয়া;
র া করা;
এবং া কর সামুি ক খাবােরর সরবরাহ 

মৎস স দ পুননবীকরণ করা; এবং
পিরেবশ উ ত করা।



 


