
 সামুি ক মাছ ধরা স দায়

সমুে র উপর অিধকার িত া করাসমুে র উপর অিধকার িত া করা
িভ. িবেবকান ন

ICSF মিরন TOT কমশালা



পেরখা

জেলরা কন অিধকার চাইেছ? িক ধরেনর অিধকার?

অিধকােরর দু ট : সমু  এবং উপকূল

য অিধকার েলা হে  স েলার ধারণা ও ণয়েনর 
চাওয়া

জায়গায় কৃত সামুি ক মাছ ধরার ময়াদ ব ব া িনেয় আেলাচনা

সমুে  আমরা কী অিধকার চাই? িক সমস া সমাধান করা েয়াজন এক ট অিধকার  ণয়ন 
করার ে ?

উপকূলীয় ময়ােদর ব ব া  বাঝা এবং িবরাজমান সমস া িল এই মুহেূত িক সটা বাঝা 

আমরা উপকূেল িক অিধকার চাই? িক সমস া আমরা সমাধান করেত হেব
অিধকার ণয়ন করেত?



অিধকার আেলাচনার াপট িক?

•ঐিতহািসক স দায় এক ট বংশগত পশা িহসােব সামুি ক মাছ ধরার উেদ াগ নয়

•শতা ীর পর শতা ী ধের, িবিভ  গা  উপকূেলর িবিভ  অংেশ বসিত াপন কের
•িবেশষ ফুল টাইমার িহসােব মাছ ধরার কায েম িনযু  হয় 

•তারা খুব সামান  বািহ ক িনয় েণ সমুে  তােদর জীিবকা এবং উপকূেল জীবন পিরচালনা কেরিছল

•সেবাপির, ক শাসন কেরিছল এবং তারা কান রােজ র িছল, তা িবেবচ  নয়। এক ট িবস্তৃত  িছল
•িবিভ  স দােয়র ভূিমকার উপর সামা জক ঐকমত  এবং মৎস  ে   কউ এর ব ব া িনেয়  তােলিন

•ঔপিনেবিশক যুেগ এবং াধীনতার পেরর দশেকর থম িদেকও এ অব া অব াহত িছল

িক ?

•ঔপিনেবিশক যুেগ এবং াধীনতার পেরর দশেকর থম িদেকও এ অব া অব াহত িছল

• াধীন ভারত মৎস  ে   হ ে প করার কারেণ গত 50-60 বছের বড় ধরেনর পিরবতন দখা গেছ য 
উৎপাদন বৃ র লে   এবং ায়ই এক ট -শািসত স েরর দীঘ ইিতহাস ক উেপ া করা হেয়েছ 

•মাছ ধরার স দায় িল দখেত পাে  য সমুে  তােদর অিধকার যা তারা মঞ্জরু িহসােব হণ কেরিছল তা 
য় া  হেয়েছ

•অেনক নতন কমকা  সমুে  আ মন করেছ - মিরকালচার, শ  উৎপাদন, তল খনন, সমুে র 
তলেদেশখিন, ইত ািদ

•উপকূেল, িবপুল সংখ ক অবকাঠােমা ক  উপকূেলর বড় অংশ দখল করেছ
•এবং মৎস জীবী বসিতও দখল করার চ া করেছ 



সমু  এবং ভূিম: দু ট িভ   

জেলেদর জন , সমু  এবং েল তােদর অিধকার 
পর র সংযু

যাইেহাক, ব বহািরক উে েশ , দু ট ভূখে র িবে ষণ  
করা েয়াজনএবং অিধকার গঠেনর দৃ েকাণ থেক করা েয়াজনএবং অিধকার গঠেনর দৃ েকাণ থেক 
দু ট িভ   িহেসেব স ি  শাসন িভ  এবং পৃথক 
িবে ষণ েয়াজন I



অিধকােরর ধারণা ও ণয়ন

• সংসদ  এবং রাজ সভা িল থেক এক  আইেনর মাধ েম অিধকার 
িত া করা 

•আমােদর দু ট ের ঐকমত  গেড় তলেত হেবআমােদর দু ট ের ঐকমত গেড় তলেত হেব

•মাছ ধরার স দােয়র হেলা এক ট বিচ ময় গা  , য ট িনেজই ৯ ট 
উপকূলীয় রাজ  এবং ৪ ট ক শািসত অ ল জেুড় রেয়েছ 

•আমােদর দািবর জন  ব াপকভােব সমােজর হণেযাগ তা লাভ ক ক এই 
গা



ভারেত মৎস    --- কৃত েপ ক শাসন কের ?

যাইেহাক, মাছ ধরা এবং জেলরা বিশরভাগই উপকূেল িনয়ি ত হয়
 অেনক ধরেনর -শািসত  সং া ারা 

শাসেনর িকছ উদাহরণ

শাসেন মৎস  অিধদ েরর কৃত ভূিমকা

উভয় িসে েমর সীমাব তাউভয় িসে েমর সীমাব তা

িত ানে  ক উ ত শাসেনর জন   দু ট ব ব ার এক ত হওয়া 
েয়াজন সহেযািগতা করার ে   এবং রা  -শাসনেক ীকৃিত/স ান 
দােনর ে



সমু  অিধকার সং া  সমস া সমাধান করেত হেব

িনেজেদরেক সং ািয়ত করা - কারা "আমরা" এবং কারা আমােদর অংশ?

স দােয়র অিধকার বনাম ব গত অিধকার

আমরা স দায়েক িকভােব সং ািয়ত করব? বংশগত? সবাই নৗকায় কাজ 
কের?

স য় জেল বনাম যারা ধুমা  মািলক/পিরচালনা কেরস য় জেল বনাম যারা ধুমা  মািলক/পিরচালনা কের

স েদর সীমাব তা দ , "আমােদর" সবাইেক িক মাছ ধরার অিধকার দওয়া 
যেত পাের?

সমুে  সীিমত সামুি ক স দ ভাগাভািগ করার উপায় কী িবিভ  জেল 
দল/বহেরর মেধ ?

স দ ব ব াপনার দািয়  কার হেব, উভয়ই বরা  এবং িনয় ণ পিরে ি েত?



িবষয় েলা চলমান…

ম ািরকালচাের আমােদর অব ান কী, যার জন  সমুে  বরা  এবং মৎস  আহরেণ 
ািনক িনেষধা া আলাদা জায়গা লাগেব?

সামুি ক ােনর িবিভ  নন-িফিশং ব বহার এবং মাছ ধরার কায েম হ ে প িনেয় 
আমােদর দািব কী হেত পাের?

স ি র অিধকার গ ারাি  দয় না য স ি  কেড় নওয়া যােব না
জন ােথ। এটা ধুমা  গ ারাি  পিরেশাধ করার জন  এক ট স ঠক িতপূরণ িহসােব 
দখা হেব দখা হেব 



মাছ ধরা স দায় এবং উপকূল

ব গত স ি  সাধারণত যখােন কৃিষ শষ হয় সখােন শষ হয়

কৃিষ জিম এবং সমুে র মধ বত  জিম- ায়ই অনুপযু

কৃিষ - ভূিম রকেড এক ট সরকারী বা সাধারণ জিম রকড করা হয়

সুতরাং, উপকূেল মাছ ধরার স দােয়র ারা ব ব ত জিম িল অনিথভ  থােক
এবং এ িলেক স ঠকভােব রাজ /জিম রকেড কাড করা হেয়েছ

াধীনতার সময় উপকূল পেুরাপুির দখেল না থাকেলও উপকূলীয় জিম এবং স েদর 
জন  িতেযািগতা কম িছল; এখন উপকূল  িবিনেয়াগকারীেদর জন  এক ট আকষণীয় 
গ ব  হেয় উেঠেছ 

ডকুেমে শেনর অভাব এবং মাছ ধরার বাইেরর কাযকলােপর জন  বিধত চািহদা
উপকূেল মাছ ধরার স দােয়র অিধকারেক  উেপ া করা হেয়েছ



উপকূলীয় ভূিম অিধকার সং া  সমস া েলা সমাধান 
করেত হেব

মাছ ধরার াম িল DoF ারা তািলকাভ , িক  ভূিম রাজ  িবভাগ বা আদম মাির 
িবভাগ িহসােব িবদ মান নই

স দায় বনাম ব : মািলকানা এবং িনয় ণ;

জিম িক অস দািয়ক ব র কােছ িব  করা যােব? ব  বা স দায় পাের
পযটন বা অন ান  কায েমর মেতা অন ান  উে েশ  জিম িব  বা িলজ আউট করেত?

অ মৎস স দায় যারা উপকূলেরখা ভাগ কের এবং যৗিগকভােব বাস কেরঅ-মৎস  স দায় যারা উপকূলেরখা ভাগ কের এবং যৗিগকভােব বাস কের
উপকূেলর িকছ অংেশ উপকূলীয় াম—তােদর কী হেব?

ােমর সীমানা িকভােব িত ত হেব?

বতমান এবং ভিবষ েতর ান েয়াজনীয়তা?

পিরবার িল আর যারা  মাছ ধের  না: তােদরও িক একই অিধকার থাকা উিচত?

মাছ ধরার াম িলেত  িবদ মান ণীত  িনয়ম ল ন 



মৎস ে ে  মিহলােদর বাজার স িকত অিধকার

এটা ল ণীয় য উপকূলীয় শহর এবং ােম,  মিহলারা মৎস কম  তারা য জায়গা থেক 
মাছ িব  কের সই জায়গার উপর তােদর  অিধকার দািব কের 

এ ট এক ট বা বতা বেল মেন হে  কারণ এই জায়গা িল ানা িরত হয় মােয়র থেক
কন ার কােছ 

বৃহ ু াই পৗরসভার অ গত বাজােরর ে  কেপােরশন (িবএমিস), িনয়ম আেছ য  
িবে তা থাকার জন  দান করা হেয়েছ উ রািধকারীেক এ ট পাস করার অিধকার

তেব সাধারণভােব এই ধরেনর জায়গার উপর অিধকার সাধারেণর আেছ বেল মেন হয়তেব সাধারণভােব, এই ধরেনর জায়গার উপর   অিধকার সাধারেণর আেছ বেল মেন হয়
সইসােথ অিবলে  সমাজ িবে তােদর িনেজেদর মেধ  হণেযাগ তা তরী হয় যায় 

তেব রা  যখন তার উ য়েনর সমীকরেণ েবশ কের ,কমসূিচ—সড়ক উ য়ন বলুন—এই 
অিধকার র া করা সহজ নয় এবং মিহলা তার ান থেক বা চ ত হেল কান িতপূরণ 
দওয়া হয় না



উপসংহার

তােদর জন  কাজ করা মৎস জীবী স দায় ও সংগঠেনর েয়াজন উপকূল জেুড় 
এবং অভ রীণ পিরি িতর ব  িহসাব ক িবেবচনা কের  য িবভাগ িবদ মান এবং 
অিধকার হেণর দািব ণয়েনর জন  অেনক হাম ওয়াক করা 

বািহ ক সমাজ এবং রা র মুেখামুিখ হওয়ার আেগ আমােদর  অভ রীণভােব এক ট 
িবস্তৃত ঐক মত তির করা দরকার


