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ব�ব�াপনায়
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িন�িলিখত অনুবাদ স�েক � িববৃিত এবং দািব পিরত�াগঃ

ুএই নিথিট মূলত খাদ� িনরাপ�া এবং দাির� িবেমাচেন ���াপেট �টকসই �� মৎস�চাষ 

ৃসুরি�ত করার জন� ���া িনেদ�িশকা িহসােব জািতসংেঘর খাদ� ও কিষ সং�ার 

(এফএও ) �ারা ইংেরিজেত �কািশত হয় । আ�জ�ািতক কােলকিটভ ইন সােপাট � অফ 

ুিফস ওয়াক�ারস  (আই িস এস এফ) এই নিথিটর তািমল বা িহি� বা উিড়য়া বা �তল� 

ৃ ৃবা বাংলায় অনুবাদ কেরেছন। মূল ভােবর �কান িবক্িত করা হয়িন বা তার উপর দি� 

�দওয়া হেয়েছ।   

উপেরা� িববৃিতেত, বই এবং িসিরেজর িশেরানাম ইংেরিজ �দিশ�ত হইেব।

এফ.এ.ও-র  ��া�াড � দািব পিরত�াগ িন��প:

ৃ “এই তথ� জািতসংেঘর খাদ� ও কিষ সং�ার অংশ (এফ.এ.ও- র) �কােনা মতামত 

�ত�� বা পেরা�ভােব �কাশ  কের না, উপ�াপনায়  �কােনা �দশ, অ�ল, আইিন 

ৃবা উ�য়ন অব�া িবষেয় উপর শহর বা এলাকা বা তার কত�প�, বা তার সীমানা বা 

ুসীমানা পনিন�ধ�ারণ িবষেয় এফ এ মতামত বা নীিত �িতফিলত না । এই নিথেত , 

এফ.এ.ও �ারা সব কিট িবষয় বা যা িকছু সুপািরশ করা হেয়েছ তা  �ত�� বা 

পেরা�ভােব �পেট� হেয়েছ িকনা বা না িনিদ�� �কা�ািন বা িনম�াতােদর পণ�র উে�খ 

করা হেয় থােকেল তােত এফ.এ.ও র দায়ব�তা �নই। এই তেথ�  উি�িখত মতামত 

�লখক বা �লখকেদর যা এফ.এ.ও-র মতামত  বা নীিত  িহসােব �হন করা যােব না”।
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চি�কা শম�া, িবে�র সব�� মৎস� �িমকেদর 

জীবন উ�য়েনর জন� িযিন িনরলসভােব কাজ 

কেরেছন এবং এই িনেদ�িশকা �ণয়েন যাঁর 

ৃঅসামান� অবদান তাঁর স�ােন উৎসগ�ীকত ।





ুখাদ� িনরাপ�া ও দাির�� িবেমাচন (এসএসএফ িনেদি� শকা) ���াপেট �টকসই �� মৎস�িশকার সুরি�ত করার জন� 
ু���া িনেদি� শকা অত�� ���পূণ� ও স�ূণভ� ােব িনেবিদত �থম আ�জ�ািতকভােব স�ত নিথ িক� ��ায়তন 

মৎস�িশকার ��ে� এখনও পয��  �ায়ই উেপি�ত ।

�ু�ায়তন মৎস�িশকার ��� দৃঢ়ভােব �ানীয় স�দােয়র ঐিতহ� ও মূল�েবাধ এর পেথই পিরচািলত হে�। অেনক �ছাট 
ু�ছাট মােপর �িনয� মৎস�জীিব সাধারণত তােদর পিরবােরর বা স�দােয়র মেধ� খাদ� িহসােব বা সরাসির সংসার খরচ 

চালােনার জন� মৎস� িশকার কেরন।  মিহলারা  িবেশষত মৎস�িশকােরা�র ও �ি�য়াকরণজাত কায�� ম ��ে� 
উে�খেযাগ� অংশ�হণকারী িহসােব িচি�ত।

ুএটা  অনুমান করা হয় �য মৎস�িশকােরর  উপর সরাসির িনভর� শীল সম� মানুষএর �ায় ৯০ শতাংশ ��ায়তন মৎস� 
ু ু��ে� কাজ কেরন। �যমন, ��ায়তন মৎস�িশকার তীরবত�ী স�দােয়র জীিবকা ওপের, অথন� ীিতর খাদ� ও পি� িনরাপ�া, 

কমস� ং�ান এবং অন�ান� �ণক উপর �ভাব �দানকের  এবং একিট অথৈ� নিতক ও সামািজক কম� িহেসেব পিরেবিশত 
হয়।

ুএসএসএফ িনেদি� শকা  দীঘ� িদেনর �েয়াজনীয় একিট নিথ যা  কারণ ��ায়তন মৎস�িশকােরর ��ে� যা আ�জ�ািতক 
ুিবষয়ািদর উপর ঐক�মেতর নীিত এবং িদক িনেদশ� না �দান কের। এসএসএফ িনেদি� শকা সম� আইন িবষয়ক জািতসংঘ 

ৃকনেভনশন মাছধরা িবধান এর পাশাপািশ ব�ল �ীকত এবং বা�বািয়ত আ�জ�ািতক মৎস� নীিত যা দায়ী মৎস�িশকােরর 
ূপিরপূণ� আচরণিবিধর িদক িনেদশ�  �দয়। এসএসএফ িনেদি� শকা ঘিন�ভােব জাতীয় খাদ� িনরাপ�া ���াপেট ভিম, মৎস� 

ৃও বনজস�েদর উপর দায়ী শাসেনর �তঃ�ব� িনেদশ� াবলী স�িকত�  হয়, ���া িনেদি� শকা জাতীয় ���াপেট পয�া� 
ৃ ূখােদ�র অিধকােরর �গিতশীল বা�বায়ন খাদ� িনরাপ�া সমথন� , কিষ ও খাদ� িসে�ম দায়ী ইনেভ�েম� জন� মলনীিত 

িনধ�ারন এর িদক িনেদশ�  �দয়। এই নিথর মত, এসএসএফ িনেদি� শকা �াি�ক জনেগা�ীর কােছ হািজর মানুেষর অিধকার 
আদায় এবং �েয়াজন একিট উ� অ�ািধকার বণন� া কের।

এসএসএফ িনেদি� শকা �তইশ নবম ও মৎস� এফ এ কিমিট (COFI) ি�শতম সভার সুপািরেশর ওপর িভি� কের একিট 
িন� ধাপ �থেক উপের উঠা অংশ�হণমূলক উ�য়ন �ি�য়ার ফলাফল। ২০১০ এবং ২০১৩ সােলর  মেধ�, এফ এ ও ৬ িট 

ুআ�িলক ও ১২০ িটর অিধক  �দশ �থেক সরকার, ��ায়তন �জেল, মাছ �িমক ও তােদর সংগঠন, গেবষক, উ�য়ন 
অংশীদার এবং অন�ান� �াসি�ক ��কেহা�ােরর �ায় ৪০০০ এর  �বশী �িতিনিধেদর িনেয়  ও ২০ িট নাগিরক-সমাজ 

ৃসংগঠেনর �নত�াধীন �য একিট িব�ব�াপী �ি�য়া সহজতর করার উে�েশ� জাতীয় পরামশম� ূলক �বঠক আেয়াজন হয়। 
এই আেলাচনায় ফলাফেলর চূড়া� �ট�ট উপর ২০১৩ সােলর �ম মােস  এবং ২০১৪ সােলর �ফ�য়াির মােস একিট এফ 

ু ুএ ও �যি�গত পরামশক� িমিটর জন� আেলাচনার িভি�েত স�িত �দান করা হয়। ২০১৪ এর জন মােস COFI ৩১ তম 
ুঅিধেবশেন এসএসএফ িনেদি� শকা  িনরাপদ এবং �টকসই ��ায়তন মৎস�িশকার িনি�ত  করার উপর িবেশষ আ�হ 

�ধান কের।

ুএসএসএফ িনেদি� শকা একিট �মৗিলক হািতয়ার, যার মাধ�েম  এফ.এ.ও র �টকসই উ�য়েনর �ারা দাির� িবেমাচন,  �ধা 
ুিনমূে� লর নতন �কৗশলগত কাঠােমা িহসােব িবেবচ� হেব এবং যা সং�ার নীিত সমথে� ন করেব। তারা সব �ের সংলাপ, 

ুনীিত িনধ�ারন,কম� �কৗশল এবং খাদ� িনরাপ�া ও দাির�� িনমূল�  করার ��ে� পূণ� অবদান বঝেত সহায়তা করব। 
এসএসএফ িনেদি� শকা বা�বায়েন করার ��ে� এফ.এ.ও. সদস� এবং সব অংশীদারেদর জন� বতম� ােন একিট চ�ােল�।

এফ.এ.ও. এসএসএফ িনেদি� শকা বা�বায়েন সমথন�  িদেত �িত�িতব� এবং সকল ��কেহা�ােরর সে� �মাগত সাহায� 
ুকরেত এিগেয় আসেব - সরকার, ��ায়তন �জেল, মাছ �িমক ও তােদর সংগঠন, সুশীল সমােজর সংগঠন, গেবষণা ও 

িশ�া �িত�ান �বসরকাির খােত এবং দাতা কিমউিনিট সহ সকল খাদ� িনরাপ�া ও দাির�� দূরীকরণ ���াপেট �টকসই 
�ু�ায়তন মৎস�িশকার �ক বা�বায়েনর জন� এফ.এ.ও সহায়তা করেব।

মুখব� 

�হােস �ািজয়ােনা দা িসলভা

এফএও মহাপিরচালক

ক 





সূচীপ�

সংি��করণ এবং আদ��রসমি�  ঘ              

ভূিমকা      ১

অংশ ১

  
১।    উে�শ� ৬

ৃ২।    �কিত এবং সুেযাগ  ৬     

৩।    িনয়মনীিত  ৭ 

৪।    আ�জ�ািতক সংগঠেনর সে� স�ক�  ৯ 

অংশ ২

ু৫।   ��ায়তন মৎস�চােষর �ময়াদ িনয়�ন              

      ও ব�বহারেযাগ� স�দ ব�ব�াপনা       ১১

      ৫ ক) দায়ী�শীল �ময়াদ িনয়�ন      ১১      

      ৫ খ) দীঘ��ায়ী ব�বহারেযাগ� স�দ ব�ব�াপনা      ১৩

ু৬।    সামািজক উ�য়ন, কম�সং�ান এবং উপয� কাজ      ১৪

ু৭।    মল� শৃ�ল, মৎস�িশকােরা�র কায�কলাপ ও বািণজ�     ১৮

৮।    িল� সমতা         ২০         

ুু ু৯।    দেয�ােগর ঝঁিক এবং জলবায় পিরবত�ন      ২১     

অংশ ৩

১০।           ২৪        নীিতর সুস�িত, �ািত�ািনক সম�য় ও সহেযািগতা

১১।      তথ� সং�ান, গেবষণা এবং �যাগােযাগ      ২৫ 

১২।     সামথ�� িবকাশ সাধন ও �িশ�ন           ২৮ 

১৩।     বা�বায়ন সহায়তা এবং অ�গিত পয�েব�ণ      ২৯ 

গ 

 সূচনা

অনু�ল পিরেবেশর সৃজন এবং 
বা�বায়েন সহা�তা 

দািয়�শীল মৎস�চাষ ও 
দীঘ��ায়ী উ�য়ন



ড�উ�ও  

িসিসএ িসইিডএড�উ িসএসও 

িডআরএম ইএএফ এইচআইিভ/এইড�  

আইিসইএসিসআর আইিজও আইএলও 

আইএমও আইইউইউ এমিসএস 

এনিজও িরও+২০ িদ �কাড  

ইউএন ইউএন িডআরআইিপ ইউএনএফিসিসিস 

আকি�ক �ঘ�টনা �িতেরাধ

অথৈ� নিতক, সামািজক ও সাং�ৃিতক অিধকার

 স�িক� ত আ�জ� ািতক চুি�

ই�ারন�াশনাল �মিরটাইম

 অগ�ানাইেজশেনর

�বসরকাির সং�া

জািতসংঘ

বা�ত� প�িতেত মৎস�চাষ

আ�ঃসরকার সং�া 

দীঘ��ায়ী উ�য়ন স�ে� জািতসংঘ

 সে�লন (িরও +20) 

আিদবািস অিধকার িবষয়ক জািতসংেঘর �ঘাষণা  জলবায়ু পিরবত� ন িবষয়ক জািতসংেঘর 

��মওয়াক�  কনেভনশন 

 

িব� বািণজ� সং�ার 

সুশীল সমাজ �িত�ান

মানব ইিমউেনা ভাইরাস / অিজ� ত ইিমউেনা

 িসে�াম

আ�জ� ািতক �ম সং�া

�কাড অফ ক�া� �কাড (এফএও)

জলবায়ু পিরবত� ন জিনত অিভেজাযন নারীর �িত সকল �কার �বষম� �রীকরণ 

সিমিত

অৈবধ, অিববৃত এবং অিনয়ি�ত (মাছধরা) পয�েব�ণ, িনয়�ণ এবং নজরদাির

ঘ  

বণ�মালা এবং আদ��রসমি�
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ভূিমকা

খাদ� িনরাপ�া ও দাির�� িবেমাচন ���াপেট সহিনয় �ু� মৎস� চাষেক সুরি�ত করার জন� এই 

���া িনেদ� িশকা �কািশত হেয়েছ, এ� 1995 এর এফএও (FAO)-র �কাড অফ ক�া�এর এক� 

ূস�রক নিথ িহেসেব ধরা �যেত পাের। এই �কাড �ধানত �ু� মৎস� চােষর সামি�ক নীিতর সমথে� ন 

ও তার পিরপূরক �দােনর িভি�র ওপর িনভ� র কের �তরী করা হেয়েছ। �সই অনুযায়ী, এই িনেদ� িশকা 

ূ�ু� মৎস� চােষর ভিমকা, �শ�মানতা, �ীকৃিতর ��� এবং বৃি�র সমথন�  এর উপায় �দখায় এবং 

আ�জ� ািতক এবং জাতীয় �ের �ুধা ও দাির�� �রীকরণ �েচ�ার উে�েশ� করা হেয়েছ। এই 

িনেদ� িশকা মানবািধকার-িভি�ক প�িতর উ�য়ন এবং �াি�ক মানুষ সহ �ু� মাছ চািষ এবং মাছ 

�িমক ও সংি�� কায��মএ যু� মানুষ �দর উপর িভি� কের, বত� মান এবং ভিবষ�ত এ িনযু� মৎস� 

কম� ও আগািম �জে�র সুিবধার জন� এক �টকসই বা সহিনয় সামািজক ও অথৈ� নিতক উ�যেনর 

সমথে� ন �কািশত হেয়েছ।

এটা ল��নীয় �য এই িনেদ� িশকা �তঃ�ুত� , সম� িবে� �েযাজ� এবং িবেশষভােব উ�য়নশীল 

�দেশর চািহদা িভি�কভােব িলিখত।

�ু�ায়তন এবং িবেশষ�কার মৎস�চােষ, �াক ফসল, 

ুফসল এবং ফসল-উ�র পয�ােয় প�ষেদর ও 

মিহলােদর �ারা মূল�শৃংখল এর সম� কায�াবিল, খাদ� 

ুিনরাপ�া, পি�, দাির�� িবেমাচন, ন�ায়স�ত উ�য়ন 

এবং দীঘ��ায়ী ব�বহারেযাগ� স�দ ব�াব�াপনায় 

ুূঅত�� ���পূণ� ভিমকা পালন কের . ��ায়তন 

মৎস�চাষ �ানীয়, জাতীয় ও আ�জ�ািতক বাজােরর জন� 

পুি�কর খাদ� �দান কের এবং উপািজ�ত অেথ�র মাধ�েম 

�ানীয় এবং জাতীয় অথ�নীিতর পিরেপাষক হয়। 

িব�ব�াপী মৎস� উৎপাদেনর �ায় অেধ��ক পিরমানই 

�ু�ায়তন মৎস�চােষর মাধ�েম হয়। যিদ সরাসির 

মানুেষর খাদ� িহেসেব ব�ব�ত মােছর পিরমান সােপে� 

ুিবেবচনা করা হয় তাহেল, ��ায়তন মৎসচােষর 

ু ৃঅবদান �বেড় সম� মােছর �ায় দই-ততীয়াংেশ িগেয় 

ুদাঁডায়। অসামি�ক মৎস�চাষ এই পিরসংখােনর ��ে� 

ু ুিবেশষভােব ���পণ�, কারণ �সে�ে� ��ায়তন 

মৎস�চােষর মাধ�েম ধরা মােছর �বিশরভাগই সরাসির 

ুভােব মানুেষর খাদ� �েপ ব�ব�ত হয়। ��ায়তন 

মৎসচাষ িবে�র �ায় ৯০ শতাংশ �জেল ও মাছ-

�িমকেদর জীিবকার �যাগান �দয় এবং এেদর �ায় 

অেধ��ক �জেল/�িমকই মিহলা। �ায়ী বা িঠকা িহেসেব 

�জেল এবং মাছ-�িমকেদর কম�সং�ান ছাড়াও 

ুঋতকালীন বা অিনয়িমতভােব মাছ ধরা ও সংি�� 

কায��ম ল� ল� মানুষেক অত�াবশ�ক জীিবকা �দান 

কের। এই ধরেনর কাজকম� িনয়িমতভােব অিতির� 

উপাজ�েনর সুেযাগ কের �দয় অথবা অনটেনর সমেয় 

িবেশষ কের দরকারী হেয় �যেত পাের। অেনক �ছাট 

 ১। এই নিথেত 'মৎস� স�দ' শ�� �ারা সকল �কার জীব� জলজ স�দ (সামুি�ক এবং �া�জল উভেয়ই) �বাঝান হেয়েছ -  সাধারণতঃ �য�িল ধরা বা চাষ করা হয়।
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মােপর মাছচাষী এবং মাছ �িমক সাবল�ীভােব 

তােদর পিরবােরর এবং স�দােয়র জন� খাদ� 

সরবরাহ মাছ ধের আর তার সােথ বািণিজ�ক মাছ 

ুধরা, �ি�য়াকরণ এবং িব�েয়র কােজও য� থােক। 

মাছ ধরা ও সংি�� কায�াবিল �ায়শই উপকূলীয়, 

�দতীরবত�ী এবং নদীতীরবত�ী স�দােয়র �ানীয় 

অথ�নীিতর উপের �জারােলা �ভাব �ফেল, এবং একিট 

চািলকা শি� �েপ কাজ কের যা অন�ান� অেনক 

���েকও ব��েন �ভািবত কের।

�ু�ায়তন মৎস�চাষ একিট �বিচ��ময় এবং 

পিরবত�নশীল উপে�� �যিটর একিট �ধান �বিশ� 

ুহল ঋতকালীন পিরযাণ। এই উপে�ে�র সুিনিদ�� 

�বিশ��িলর অব�ানিভি�ক তারতম� ঘেট। 

ুৃ�কতপে�, ��ায়তন মৎস�চাষ সংল� অ�েলর 

�ানীয় স�দােয়র সােথ অ�া�ীভােব জিড়ত, 

অিধকাংশ ��ে� িনকটবত�ী অ�েলর মৎস� স�দ, 

ুঐিতহ� ও মল�েবােধর সােথ ঐিতহািসক স�ক� এবং 

বত�মান সামািজক সংেযাগ লালন কের। ব� 

�ু�ায়তন মৎস� চািষ এবং মাছ-কম�ীেদর কােছ 

মৎস�চাষ এক�কার জীবনচয�া এবং এই উপে�� 

ৃএকিট �বিচ��ময় এবং সম� তথা িব�ব�াপী 

ুতাৎপয�পণ� সং�ৃিতর উ�েব সাহায� কের। অেনক 

�ছাট মােপর �জেল,  মাছ-�িমক ও তােদর 

স�দােয়রা �যমন - অসুরি�ত এবং �াি�ক 

ু�গা�ীসমহ - মৎস� স�েদর অিধকার এবং সংল� 

এলাকায় �েবশািধকােরর জন� িনভ�রশীল। মৎস�চাষ 

ও আনুষি�ক কায��ম (�ি�য়াকরণ এবং 

িব�য়ব�ব�া ইত�াদী ) জন� তথা বাস�ান ও 

জীিবকািনব�ােহর সহায়তার জন�, উপকূলবত�ী / 

সেরাবর ইত�ািদর সি�িহত এলাকায় জিমর 

�ময়াদিভি�ক �ভাগদখল অিধকার সুিনি�ত করা 

অত�� জ�রী। জলজ বা�তে�র �া�� এবং সংি�� 

জীবৈবিচ�, তােদর জীিবকার একিট �মৗিলক িভি� 

এবং তােদর সামি�ক কল�ােণর জন� এই উপে�ে�র 

অবদােনর �মতার বিনয়াদ।

ুতােদর ��� সে�ও, অেনক ��ায়তন মাছ ধরার 

স�দায়েক এখনও �াি�ক করা হয়, এবং খাদ� 

ুিনরাপ�া ও পি�, দাির�� িবেমাচন, ন�ায়স�ত উ�য়ন 

এবং দীঘ��ায়ী ব�াবহারেযাগ� স�দ ব�বহার করার 

জন� তােদর অবদান - যা তােদর এবং অন�েদর 

উভেয়র উপকার কের - স�ূণ��েপ বা�বািয়ত হয় 

না। 

�ু�ায়তন মৎস�চােষর অবদানেক সুরি�ত এবং 

ুবিধ�ত করার ��ে� িবিভ� �িতকলতা এবং 
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ুসীমাব�তার স�খীন হেত হয়। গত িতন �থেক চার 

দশক ধের মৎস�চােষর উ�য়েনর ফেল সারা িবে� 

অেনক জায়গায় মৎস� স�েদর মা�ািতির� �শাষন 

হেয়েছ এবং মােছর আবাস�ল এবং বা�ত� বত�মােন 

িবপয�েয়র স�ুখীন। মৎস� স�েদর বরা�করণ ও 

লােভর ভাগাভািগর জন� �য �থাগত িনয়ম হয়ত 

ু ুপ�ষানু�েম চেল আসিছল, তা িবনা অংশ�হণমলক 

মৎসচােষর কারেন পালেট �গেছ এবং অিধকাংশ 

ু��ে� তা �কি�ভত িনয়�ন প�িতেত মৎস�চােষ, 

ু�যি�র �ত উ�য়ন, বা সামািজক পিরবত�েনর 

ুকারেণ হেয়েছ।. ��ায়তন মাছ ধরার স�দােয়র 

তােদর সীিমত �মতা্র কারেন সাধারণত অসম 

ুস�েক�র ভ�ভগী। অেনক জায়গায়, বড় মােপর মাছ 

ুধরার অিভযােনর সে� �� মৎসচািষেদর িববাদ 

ুবােধ, এবং �� মৎস�চািষেদর মেধ� �মবধ�মান 

পার�িরক িনভ�রশীলতা বা ও অন�ান� ব�বসার সােথ 

�িতেযািগতাও তােদর সমস�ার কারণ।. এই অন�ান� 

ৃব�বসায় �ায়শই শি�শালী রাজৈনিতক প�েপাষকতা 

বা অথ�ৈনিতক �ভাব থাকেত পাের, �যমন: পয�টন, 

ৃজলজ পালন, কিষ, শি�, খিনজ, িশ� ও অবকাঠােমা 

উ�য়ন।

�ু�ায়তন মাছ ধরার স�দােয়র মেধ� দাির�� থােক, 

ৃ ু�সিট ব�মাি�ক �কিতর হয় এবং �ধমা� িন� 

আেয়র কারেণই নয় বরং আরও নানািবধ কারেণ ঘেট 

যা তােদর নাগিরক,  রাজৈনিতক,  অথ�ৈনিতক, 

সামািজক ও সাং�ৃিতক অিধকার সহ মানবািধকার 

ু ুপণ�ভােব উপেভাগ করেত �দয় না। ��ায়তন �জেল 

স�দােয়রা সাধারণত �ত�� এলাকায় বসবাস কের 

এবং বাজােরর সােথ তােদর সীিমত বা অসুিবধাজনক 

ভােব �যাগােযাগ থােক এবং �া��, িশ�া ও অন�ান� 

সামািজক পিরেসবার সং�ানও তােদর সামান�। 

এেদর অন�ান� �বিশে��র মেধ� কম আনু�ািনক িশ�া 

মা�া, অ�াে�র �েকাপ (�ায়ই গড় সােপে� �বিশ 

এইচআইিভ / এইডস এর সং�মন ) অপয�া� 

ুসাংগঠিনক কাঠােমা অি��। ��ায়তন মাছ ধরার 

ুস�দােয়র িবক� জীিবকার,  যব �বকার�, 

অ�া��কর ও অিনরাপদ কােজর পিরেবশ, �জারপূব�ক 

ু�ম, এবং িশ� �ম অভাব স�খীন িহসােব উপল� 

ুসুেযাগ সীিমত. ��ায়তন মাছ ধরার স�দােয়রা 

ু ু�যসব �িতকলতার স�খীন তা ছাড়াও পিরেবশ 

দূষণ, পিরেবেশর অবনিত, জলবায়ু পিরবত�ন �ভাব 

ৃ ু ৃ ুএবং �াকিতক এবং মনষ�কত দেয�াগও তােদর 

ওপের িব�প �ভাব �ফেল। এই সব কারেণ 

�ু�ায়তন মাছচাষী এবং মাছ কম�ীেদর পে� তােদর 

সমস�ার কথা জানােনা, তােদর মানবািধকার ও 

�ময়াদ-অিধকােরর র�া,  এবং মৎস� স�েদর 
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দীঘ��ায়ী ব�বহােরর অিধকােরর িনরাপ�া, ইত�ািদ 

যার উপের তােদর জীবন ও জীিবকা িনভ�রশীল, 

�স�িল সুিনি�ত করা কিঠন হেয় দাঁড়ায়।

ুএই িনেদ�িশকািট িবিভ� ��ায়তন মৎস�চাষী 

স�দায়, সুশীল সমােজর �িত�ান (CSOs), সরকার, 

আ�িলক সং�া এবং অন�ান� �িতিনিধেদর িনেয়, 

একিট অংশ�হণমূলক এবং পরামশ�মূলক �ি�য়ার 

ৃমাধ�েম িবকিশত করা হেয়েছ। খাদ� ও কিষ সং�ার 

(এফএও) ২০১৩ সােলর ২০-২৪েশ �ম এবং ২০১৪ 

ুসােলর ৩-৭ম �ফ�য়ািরেত অনুি�ত দিট অিধেবশন 

ুএই িনেদ�িশকার জন� �যি�গত পরামশ� দান কেরেছ 

ুও তার পের িলিখত িনেদ�িশকার পনঃসিম�া কেরেছ। 

এই িনেদ�িশকার িভি� িহেসেব তারা িবেবচনা 

কেরেছন িবিভ� ���পূণ� িবষয় এবং নীিত যথা 

ুসমতা ও �বষম�হীনতা, অংশ�হণ এবং অ�ভ�ি�, 

জবাবিদিহতা ও আইনানুগ আচরণ এবং সব মানুেষর 

অিধকার �য সাব�জনীন, অিবভাজ�, পার�িরক 

ুস�ক�য� এবং পর�েরর উপর িনভ�রশীল, ইত�াদী 

। এই িনেদ�িশকা আ�জ�ািতক মানবািধকােরর নীিতর 

সে� সাম�স�পূণ� এবং উ� নীিতর সমথ�ন কের। এই 

িনেদ�িশকা ' িরও আচরণিবিধর'  এবং স�িক�ত 

িনয়মাবলীর পিরপূরক। এিট 'িরও আচরণিবিধ' 

ুস�িক�ত �যি�গত িনেদ�িশকা �যমন, দায়ী�শীল 

ুমৎসচােষর জন� �যি�গত িনেদ�িশকা নং ১০ 

ু"দাির�� িবেমাচন ও খাদ� িনরাপ�ার জন� ��ায়তন 

ৃমৎসচােষর অবদান বি�", এবং �েযায� আেরা িবিভ� 

আ�জ�ািতক ���ােসবী সং�ার িনেদ�িশকা �যমন,

জাতীয় খাদ� িনরাপ�া (েময়াদ িনেদ�শাবলী) 

ূ���াপেট �ময়াদিভি�ক ভিম �ভাগদখল, মৎস� ও 

বনস�েদর দায়ী�শীল পিরচালনার জন� ���া 

িনেদ�িশকা এবং জাতীয় খাদ� িনরাপ�া (খােদ�র 

অিধকার িনেদ�িশকা) ���াপেট পয�া� খােদ�র 

অিধকােরর �মশ বা�বায়েনর জন� ���া িনেদ�িশকা 

সমথ�ন কের। রা� এবং অন�ান� ভাগীদারেদর পরামশ� 

�দওয়া হে� এই িনেদ�িশকা ছাড়াও উপেরা� 

িনেদ�িশকা�িল িবেবচনা করা, �সইসােথ �াসি�ক 

আ�জ�ািতক ও আ�িলক সংগঠেনর সােথ 

আেলাচনার মাধ�েম তােদর �ািয়�, ���া অ�ীকার ও 

ুলভ� পরামেশ�র স�ণ��েপ সদব�বহার করেত।
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অংশঃ ১

১.উে�শ�

১.১  এই িনেদ�িশকার উে�শ� হল:
ু ুক) একিট িব� খাদ�িনরাপ�া এবং পি� �� মৎস� 

অবদান উ�ত এবং পয�া� খােদ�র অিধকার 

�গিতশীল আদায় সমথ�ন,

ুখ) ন�ায়স�ত ��ায়তন �জেল স�দােয়র উ�য়ন 

এবং দাির�� িনমূ�ল অবদান এবং মাছ ও মাছ 

�িমকেদর আথ�-সামািজক পিরি�িত মেধ� উ�ত

�টকসই মৎস� ব�ব�াপনা ���াপেট,

গ) দািয়��া� মৎস� �কাড অফ ক�া� (েকাড) এবং 

সংি�� য�পািত সে� সাম�স�পূণ� মৎস� স�েদর 

�টকসই ব�বহার, িবচ�ণ ও দািয়�শীল ব�ব�াপনা ও 

সংর�ণ অজ�ন,

ঘ) �হ এবং তার �দেশর মানুেষর জন� সামািজক ও 

পিরেবশগতভােব �টকসই ভিবষ�ত, অথ�ৈনিতকভােব 

�ছাট মােপর মৎস� অবদান উ�ীত করা,

ুঙ) দায়ী এবং �টকসই �� মৎস� বিধ�তকরণ জন� 

ু ূ ূউ�য়ন এবং ব��পণ� বা� এবং অংশ�হণমলক 

নীিত, �কৗশল ও আইিন কাঠােমা বা�বায়েনর জন� 

রাে�র এবং অংশীদারেদর �ারা িবেবচনা করা �যেত 

পাের �য িনেদ�শনা �দান করা, এবং

ু ৃচ) জন সেচতনতা উ�িত এবং �� মৎস�, �পতক 

এবং ঐিতহ�গত �ান িবেবচনা কের, এবং তােদর 

ূসংি�� সীমাব�তা এবং সুেযাগ সং�ৃিত, ভিমকা, 

অবদান এবং স�াব� �ান অ�গিত উ�ীত করা.

১.২. এর িনেদ�িশকার উে�শ�, িস�া� �হেণর 

�ি�য়ায় অংশ�হণ, এবং মৎস� স�েদর �টকসই 

ুব�বহােরর জন� দািয়� অনুমান করা, প�ষ এবং 

ুমিহলা উভয়েদর, সহ ��ায়তন �জেল স�দােয়র 

�মতায়েন কের,  একজন মানবািধকার-িভি�ক 

প�িতর �চার মাধ�েম অজ�ন করা উিচত এবং 

উ�য়নশীল �দেশর �েয়াজেনর উপর এবং �বন এবং 

�াি�ক জনেগা�ীর সুিবধার জন� �জার �াপন।

২। �কৃিত এবং সুেযাগ

২.১ ৃ এই িনেদ�িশকা ���ােসবী �কিতর হয়. 

ুিনেদ�শাবলী, সব ��ি�েত �� মৎস� আেবদন করেত 

সুেযাগ িক� উ�য়নশীল �দেশর চািহদার উপর একিট 

িনিদ�� �ফাকাস সে� িব�ব�াপী হেত হেব।

২.২ ু  এই িনেদ�িশকা উভয় সামি�ক এবং অ�েদ�শীয় 

জেলর, মূল� �চইন বরাবর কায��ম, এবং pre- এবং 

post- ফসল কায��ম স�ূণ� পিরসর কাজ অথ�াৎ 

ু ুপ�ষেদর এবং মিহলােদর মেধ� �� মৎস� �াসি�ক. 

�ু� মৎস� ও জলজ পালন মেধ� ���পূণ� সংেযাগ 

ৃ�াপন �ীকত হয়, িক� এই িনেদ�িশকা �ধানত 

ক�াপচার মৎস� �ফাকাস।

২.৩ এই িনেদ�িশকা, �যমন, উপ আ�িলক, আ�িলক, 

আ�জ�ািতক এবং আ�ঃসরকাির সং�া (IGOs) এবং 

�ু� মৎস�চােষ অংশ�হনকারী , মাছ �িমক, তােদর 

স�দােয়র িহসােব, �দেশর সব পয�ােয়, এফ সদস� 

এবং অ সদস� সুরাহা করা হয় ঐিতহ�গত এবং 

ৃগতানুগিতক কত�প�, এবং স�িক�ত �পশাদারী 

সং�া এবং (CSOs). তারা গেবষণা এবং িশ�া 

�িত�ান ল�� করা হয়, �বসরকাির খাত, �বসরকাির 

সূচনা
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সং�া (এনিজও) ও মৎস� খাত, উপকূলীয় এবং প�ী 

উ�য়ন ও জলজ পিরেবশ ব�বহার সে� সংি�� সব 

অন�েদর।

২.৪ ু এই িনেদ�িশকা �� মৎস� �বিচ��  িচনেত 

subsector এর �কান একক ও একমত সং�া 

ু�নই. �সই অনুযায়ী, িনেদ�িশকায় �� মৎস� একিট 

�িমত সং�া িনধ�ারণ এবং িনেদ�িশকা জাতীয় 

���াপেট িকভােব �েয়াগ করা উিচত তার �কান 

ুসং�া �নই . এই িনেদ�িশকা �� মৎস� ও অসহায় 

মৎস�জীবী মানুষেদর িকছু করার, িবেশষ কের 

�াসি�ক. িনেদ�িশকা আেবদন ��তা ও জবাবিদিহতা 

ুিনি�ত করার জন� ��রী হেয়েছ, এটা �� বেল মেন 

করা হয়, যা কায��ম এবং অপােরটরেদর িন�পণ 

করা ���পূণ�, এবং অিধক মেনােযাগ �েয়াজন 

�বন এবং �াি�ক জনেগা�ীর িচি�ত। এিট একিট 

আ�িলক, উপ আ�িলক বা জাতীয় পয�ােয় �হণ হেত 

হয়, যা িবেশষ �স� অনুযায়ী উিচত �েয়াগ করা 

হেয়েছ. রাে�র �যমন সনা�করণ এবং আেবদন 

অথ�পূণ� �ারা পিরচািলত হয় তা িনি�ত করা উিচত 

এবং বা�ব অংশ�হণমূলক, পরামশ�মূলক, ব��রীয় 

ুএবং উভয় প�ষেদর এবং মিহলােদর ক� �শানা হয়, 

যােত উে�শ� িভি�ক �েসস. সম� দল�েলার সমথ�ন 

ুএবং �যমন �েসেসর মেধ�, উপয� এবং �াসি�ক 

িহসােব অংশ�হণ করা উিচত।

২.৫   এই িনেদ�িশকার ব�াখ�া এবং জাতীয় আইনগত 

ব�ব�া এবং তােদর �িত�ান অনুযায়ী �েয়াগ করেত 

হেব।

৩। িনয়ম  নীিত

৩.১ এই িনেদ�িশকা পিরেশাধ,  আ�জ�ািতক 

মানবািধকার মান, দায়ী মৎস� মান ও অনুশীলন এবং 

�টকসই উ�য়ন (িরও 20) ফলাফল নিথ 'আমরা চাই 

ভিবষ�ৎ'  জািতসংঘ সে�লন অনুযায়ী �টকসই 

উ�য়ন, �কাড এবং অন�ান� �াসি�ক িবষেয়র উপর 

িভি� কের িবেশষ �নয়ন এবং �াি�ক জনেগা�ীর 

মেনােযাগ এবং পয�া� খােদ�র অিধকার �গিতশীল 

আদায় সমথ�ন �েয়াজন।

১. মানবািধকার ও ময� াদা: সকল পে�র, স�ান 

ুিচনেত উ�ীত করা এবং মানবািধকার নীিত ও, �� 

মৎস� উপর িনভ�রশীল স�দােয়র তােদর �েযাজ�তা 

র�া করা উিচত সহজাত ময�াদা এবং সকল ব�ি�েদর 

ৃসমান এবং অিবে�দ� মানবািধকার �ীকিত 

আ�জ�ািতক �ারা িনধ�ািরত িহসােব মানবািধকার মান: 

সাব�জনীনতা এবং অিবে�দ�তা;  অিবভাজ�তা; 

পার�িরক িনভ�রশীলতা এবং interrelatedness; 

ুঅ-ৈবষম� এবং সমতা; অংশ�হণ এবং অ�ভ�ি�; 

জবাবিদিহতা ও আইেনর শাসন. রাে�র এবং স�ান 

�ু� মৎস� তােদর কাজ মানুেষর অিধকার 

র�াকম�ীেদর অিধকার র�া করা উিচত.

�ু� আয়তন মৎস� স�িক�ত ব�বসা উেদ�াগ সহ 

সকল অ-রা�ীয় অংশ�হণ কারীেদর মানবািধকার 

স�ান এর দািয়� আেছ. রাে�র আ�জ�ািতক 

মানবািধকার মান সে� তােদর স�িত িনি�ত করার 

ুজন� অ-রা�ীয় অংশ�হণ কারীেদর �� মৎস� 

স�িক�ত কায�কলােপর সুেযাগ িনয়�ণ করা উিচত।

ৃ২। সং�ৃিতর স�ান: আিদবাসীেদর �ীকিত এবং 

ু ৃনারী ,জািতগত সংখ�ালঘেদর �নত� উৎসািহত কের 

এবং অ�াকাউ� কলা মেধ� �হণ সহ �িত�ােনর 

িবদ�মান ফরম, ঐিতহ�গত এবং �ানীয় �ান এবং 

�ু�ায়তন �জেল স�দােয়র চচ�া, স�ান. নারীর 
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িব�ে� সকল �কার �বষম� দূরীকরণ যা কনেভনশন 

5এ উে�খ করা হেয়েছ।

ু৩। অ-ৈবষম� নীিত এবং অনুশীলন �� মৎস� 

�বষম� সব ধরেণর বজ�ন �চার।

৪। িল� সমতা এবং ই�ই�  �কােনা 

ু�মৗিলকউ�য়ন । ��ায়তন মৎস� নারীেদর ���পূণ� 

ূ ৃভিমকার �ীকিত, সমান অিধকার ও সুেযাগ উ�ীত 

করা উিচত। 

ু৫। ই��ই� এবং সমতা: ন�ায়িবচার ও সু� 

িচিকৎসার �চার - উভয় আইনত এবং অনুশীলন - 

সব অিধকার, মানবািধকার �ভাগ সমান অিধকার সহ 

ুসব মানুষএর. একই সমেয়, নারী ও প�ষেদর মেধ� 

পাথ�ক� �ীকার করা উিচত এবং িনিদ�� ব�ব�া, িবেশষ 

কের �বন এবং �াি�ক জনেগা�ীর জন� ন�ায়স�ত 

ফলাফল, অজ�ন করা �েয়াজন �যখােন অথ�াৎ 

অ�ািধকার ব�বহার কের, কায�ত সমতা �রাি�ত 

িনেয় যাওয়া হয়।

৬। পরামশ� এবং অংশ�হণ: আিদবাসী সহ 

�ু�ায়তন �জেল স�দায় একাউে� �হণ, সি�য় 

িবনামূেল�, কায�কর, অথ�পূণ� এবং �াত অংশ�হণ 

ুিনি�ত সংি�� পেরা িস�া� �হেণর �ি�য়ায় 

আিদবাসীেদর অিধকার িবষয়ক জািতসংঘ �ঘাষণা 

ু(জািতসংঘ ি�প) �� মৎস� কাজ িহসােব ভাল 

িহসােব সি�িহত জিম এলাকায়, এবং িবেবচনা িবিভ� 

পে�র মেধ� িবদ�মান �মতা ভারসাম� �হণ �যখােন 

মৎস� স�দ এবং সব এলাকায় এই িস�া� �ারা 

�ভািবত হেত পাের, যারা এই পূেব� �নওয়া, এবং 

তােদর অবদান সাড়া হওয়া �থেক মতামত এবং 

ুসমথ�ন অ�ভ�� করা উিচত।

৭। আইেনর শাসন: সব �েযাজ� আইন ব�াপকভােব 

ু�েযাজ� ভাষায় �চািরত হয়, মাধ�েম �� মৎস� জন� 

একিট িনয়ম-িভি�ক প�িতর অবল�ন সমানভােব 

�েয়াগ করা এবং �াধীনভােব অিভ, এবং জাতীয় ও 

অধীন উপি�ত বাধ�বাধকতা সে� সাম�স�পূণ� �য 

আ�জ�ািতক আইন, এবং �েযাজ� আ�িলক ও 

আ�জ�ািতক য� অধীেন ���ােসবী অ�ীকার 

কারেণর  ��ে�।

৮। ��তা: �� সং�া এবং ব�াপকভােব �েযাজ� 

ভাষায় নীিত,  আইন ও প�িত �চার,  এবং 

ব�াপকভােব �েযাজ� ভাষায় এবং সব �থেক 

�েবশেযাগ� িবন�ােস িস�া� �চার।

৯। দায়ব�তা: অিধি�ত ব�ি�, সরকারী সং�া এবং 

আইেনর শাসেনর নীিত অনুসাের তােদর কম� এবং 

িস�াে�র জন� দায়ী অ-রা�ীয় অংশ�হনকারী।

১০। অথ�ৈনিতক, সামািজক এবং পিরেবশগত 
ুধারণ�মতা: সতক�তামূলক পদে�প এবং ঝঁিক 

ব�ব�াপনা আেবদন মৎস� স�দ এবং �নিতবাচক, 

পিরেবশ, সামািজক ও অথ�ৈনিতক �ভাব এর দশক 

সহ অবাি�ত ফলাফল, সতক�।

১১। �হািলি�ক এবং সমি�ত প�া:   
���িবেশেষ সম�য় ব�াপকতা এবং বা�ত� িহেসেব 

�ু�ায়তন �জেল স�দােয়র জীিবকা সব অংেশ 

ধারণ�মতা ধারণার আিল�ন, একিট ���পূণ� 

পথিনেদ�শক নীিত িহসােব মৎস� (EAF) �থেক বা� 

ুৃপ�িতর �ীকিত, এবং িনি�ত �যমন �� মৎস� 

ঘিন�ভােব িল� এবং অন�ান� অেনক খােত উপর 

িনভ�রশীল।
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১২. সামািজক দািয়�: কিমউিনিট সংহিত এবং 

সমি�গত এবং কেপ�ােরট দািয়� এবং অংশীদারেদর 

মেধ� সহেযািগতা �দওয়া উিচত নয় �চার কের এমন 

ুএকিট পিরেবশ গেড় তেল ধরার।

১৩. স�াব�তা এবং সামািজক ও অথ�ৈনিতক 
ু�টকসইতা: নীিত, �কৗশল, পিরক�না এবং �� 

মৎস� শাসন এবং উ�য়ন উ�ত করার জন� কম� 

সামািজক ও অথ�ৈনিতকভােব শ� এবং মূলদ �য 

িনি�ত. তারা পিরবত�ন পিরি�িতেত বা�বায়নেযাগ� 

এবং অিভেযাজ� িবদ�মান অব�ার �ারা অবিহত করা 

উিচত, এবং স�দায় ি�িত�াপকতা সমথ�ন করা 

উিচত। 

৪।  আ�জ� ািতক সংগঠেনর সে� স�ক�

৪.১ এই িনেদ�িশকা ব�াখ�া এবং জাতীয় ও 

আ�জ�ািতক আইন অধীেন এবং �েযাজ� আ�িলক ও 

আ�জ�ািতক য� অধীেন ���ােসবী অ�ীকার কারেণ 

সং�া� অিধকার ও দািয়� িবদ�মান সে� 

সাম�স�পূণ� �েয়াগ করেত হেব. তারা পিরপূরক 

এবং মানবািধকার, দায়ী মৎস� ও �টকসই উ�য়ন 

�মাকােবলার �য, জাতীয়, আ�িলক এবং আ�জ�ািতক 

উেদ�াগ সমথ�ন. িনেদ�িশকা �কাড পিরপূরক উ�ত 

এবং এই য� অনুযায়ী দায়ী মৎস� ও �টকসই িরেসাস� 

ব�বহার সমথ�ন করা হেয়েছ এই িনেদ�শাবলী মেধ�

 

৪.২  িকছু সীিমত অথবা একিট রাজ� আ�জ�ািতক 

আইন অনুযায়ী িবষয় হেত পাের, যা �কান অিধকার বা 

বাধ�বাধকতা ন� িহসােব পড়েত হেব. এই িনেদ�িশকা 

ুসংেশাধন �কৗশল এবং নতন বা স�ূরক আইন ও 

িনয়�ক িবধান অনু�ািণত করার জন� ব�বহার করা 

�যেত পাের।
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৫। �ু�ায়তন মৎসচােষর �ময়াদ িনয়�ন ও 

ব�বহারেযাগ� স�দ ব�ব�াপনা

৫.১ এই িনেদ�িশকা বত�মান ও ভিবষ�ত �জে�র 

উ�য়েনর এবং পিরেবশগত �েয়াজনীয়তা পূরণ 

ৃকরেত জলজ জীব �বিচ�� এবং �াকিতক স�েদর 

দায়ী�শীল এবং দীঘ��ায়ী ব�বহােরর �েয়াজনীয়তা 

ু�ীকার কের। ��ায়তন �জেল স�দায় তােদর 

সামািজক ও সাং�ৃিতক ম�ল, তােদর জীিবকা এবং 

ৃতােদর দীঘ��ায়ী উ�য়েনর জন� �াকিতক স�েদর 

উপের সুিনি�ত �ময়াদিভি�ক অিধকােরর িনরাপ�ার 

�েয়াজন আেছ। এই িনেদ�িশকা, মৎস� স�দ ও 

বা�তে�র দায়ী�শীল পিরচালেনর মাধ�েম উৎপািদত 

ুলাভ যােত ��ায়তন মাছচাষী এবং মাছ �িমক, 

ুমিহলােদর এবং প�ষেদর উভেয়র মেধ�ই সুষমভােব 

ব�ন হয় তার ব�ব�াপনা সমথ�ন কের।

৫ .ক  দায়ী�শীল �ময়াদ িনয়�ণ

৫.২ ু ু  সম� ভাগীদারেদর বঝেত হেব �য ��ায়তন 

মৎস�চােষর জন� �েযাজ� জিম, মৎস� ও বন 

স�েদর �ময়াদিভি�ক অিধকােরর দািয়�শীল 

পিরচালেনর মাধ�েমই মানবািধকার িবকাশ, খাদ� 

িনরাপ�া, দাির�� দূরীকরণ, �ায়ী জীিবকা, সামািজক 

ি�িতশীলতা, আবাসেনর িনরাপ�া, অথ�ৈনিতক �গিত 

ও �ামীণ তথা সামািজক উ�য়ন স�ব।

৫.৩ �েত�ক �দেশর, তােদর আইেনর মাধ�েম, 

ুিনি�ত করা উিচত �য �য ��ায়তন মাছচািষ, মাছ 

ু�িমক এবং তােদর স�দায় মৎস� স�দ (সামি�ক 

ুএবং অ�েদ�শীয়), ��ায়তন মৎসচািষেদর মাছ ধরার 

এলাকা এবং সংল� অ�েল িনরা�দ, ন�ায়স�ত, 

ুসামািজক ও সাং�ৃিতকভােব উপয� �ময়াদ অিধকার 

আেছ। িবেশষ কের নারীেদর �ময়াদ অিধকার 

�দওয়ার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব।

৫.৪ �েত�ক �দেশর, তােদর আইননুযায়ী, এবং 

ুঅন�ান� সকল ব�াি� বা সং�ােক ��ায়তন 

মৎসচািষেদর জলজ স�দ, বা জিমর উপের সব 

ু�কার �বধ �ময়াদ অিধকার,  উপয� ��ে� 

ুগতানুগিতক অিধকার, যা তারা প�ষানু�েম �ভাগ 

করেছ, তা �ীকার কের িনেত হেব। �েয়াজন 

অনুসাের, িবিভ� ধরেনর �বধ �ময়াদ অিধকার র�া 

করার জন�, এই মেম� আইন �নয়ন করা উিচত। 

�েত�ক �দেশর উিচত �বধ �ময়াদ অিধকারী 

ু ুব�ি�েদর খঁেজ �বর করা ও নথীভ� করা এবং 

তােদর অিধকােরর যথাযথ স�ান জানােনা।. 
ু ুআিদবাসীেদর এবং জািতগত সংখ�ালঘ ��ায়তন 

মাছ ধরার স�দায় �ারা �ানীয় িনয়ম ও রীিত, তথা 

মৎস� স�দ এবং জিমর উপের িচর�চিলত অিধকার 

ৃবা অ�ািধকারেক �ীকিত জানােত হেব,  এবং 

আ�জ�ািতক মানবািধকার আইেনর সে� সাম�স�পূণ� 

উপায় তােদর অিধকার সুিনি�ত করেত হেব। 

অংশ ২: 

দািয়�শীল মৎস�চাষ ও 

দীঘ��ায়ী উ�য়ন

 ূ২। �ময়াদিভি�ক অিধকার" কথা� ব�ব�ত হেয়েছ জাতীয় খাদ� িনরাপ�া (েময়াদ িনেদ� শাবলী) ���াপেট �ময়াদিভি�ক ভিম �ভাগদখল, মৎস ও বনস�েদর দায়ী�শীল পিরচালন জন� ���া 

িনেদ� িশকা অনুসাের।
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জািতসংেঘর আিদবাসী ব�াি�েদর অিধকার িবশয়ক 

�ঘাষণা এবং জািতগত বা �গা�ীগত, ধম�ীয় ও ভািষক 

ুসংখ�ালঘ মানুেষর অিধকার িবশয়ক �ঘাষণােক 

ুউপয� িবেবচনা করা উিচত। সাংিবধািনক বা আইিন 

সং�ার �যে�ে� নারী অিধকার �জারদার কের এবং 

িচরাচিলত �থার সােথ সংঘােতর পিরি�িত �তির হয়, 

�সে�ে� সকল পে�র উিচত িচরাচিলত �ময়াদ 

অিধকােরর �থার সােথ এই ধরেনর পিরবত�ন 

সংেযাজেন সহেযািগতা করা।

৫.৫ �েত�ক �দেশর উিচত �ানীয় জলজ ও 

উপকূলীয় পিরেবশ পূব�াব�ায় িফিরেয় আনা, 

সংর�ণ,  সুর�া এবং সহ-পিরচালনা করেত 

�ু�ায়তন মাছ ধরার স�দায় এবং আিদবাসীেদর 

ভূিমকা �ীকার করা ।

৫.৬ রা� যখন জল স�দ (মৎস� স�দ সহ) এবং 

ভূিম স�েদর মািলক বা িনয়�ক, তখন তােদর উিচত 

�স� অনুযায়ী, সামািজক, অথ�ৈনিতক ও পিরেবশগত 

উে�শ� িবেবচনা কের এই স�েদর ব�বহার এবং 

�ময়াদ অিধকার িনধ�ারণ করা। রাে�র উিচত 

সব�জনীন মািলকানাধীন স�দেক �য�িল িবেশষ 

ুকের সি�িলতভােব ��ায়তন মাছ ধরার স�দায় 

�ারা , ব�বহার ও পিরচািলত হয়, �স�িলেক িচি�ত 

করা ও র�া করা। 

৫.৭ 'িরও আচরণিবিধ'র অনুে�দ ৬.১৮ অনুসাের 

�েত�ক �দেশর উিচত �দেশর সীমার অধীন জেলর 

ুমােছ ��ায়তন মৎস�চাষীেদর অ�ািধকার �দওয়া, 

এবং তার মাধ�েম িবিভ� �গা�ীর মেধ�, িবেশষ কের 

িবপ� �গা�ীেদর মেধ� সমানুপািতক লাভ ব�েনর 

ুব�ব�া করা। �যখােন �েয়াজন �সখােন যেথাপয� 

ুব�ব�া �নওয়া এবং ��ায়তন মৎস�চাষী �দর জন� 

একেচিটয়া অ�ল �াপেনর স�াবনা িবেবচনা করা 

ৃউিচত। �াকিতক স�েদর ব�বহাের জন� অন� �দশ 

ৃ ু ুএবং ততীয় পে�র সােথ চি� করার আেগ ��ায়তন 

মৎসচািষ সুেযাগ �দওয়া উিচত।

৫  �েত�ক �দেশর উিছত জাতীয় খাদ� িনরাপ�া .৮

ূ���াপেট ভিম, মৎস� ও বনস�েদর �ময়াদ-িভি�ক 

দািয়�শীল পিরচালেনর জন� ���া িনেদ�িশকার 

ুিবধান �হণ কের মৎস� স�েদর উপের ��ায়তন 

মাছ ধরার স�দােয়র ন�ায়স�ত অিধকার তথা 

ুুউপয�, পনঃব�ন সং�ার এর জন� সহজতর ব�ব�া 

�হণ করা।

৫.৯ ু �েত�ক �দেশর উিছত �য ��ায়তন মাছ ধরার 

স�দােয়র যােত ই�ামত উে�দ করা হয় না এবং 

তােদর �বধ �ময়াদ অিধকার �যন ল�ন, বা িনব�াপন 

না হয় তা িনি�ত করা। রাে�র �ীকার করা উিচত �য 

�ু�ায়তন মাছ ধরার স�দােয়র িনেজেদর এলাকার 

মেধ� অন�ান� চািষ �দর সে� �িতেযািগতা �মশঃ 

ুবাড়েছ, মলতঃ িবপ� এবং �াি�ক জনেগা�ীরা, 

ু�ায়ই এই �ে� দব�ল প� এবং তােদর 

জীিবকাপালেনর জন� িবেশষ সমথ�ন �েয়াজন হেত 

পাের যিদ উ�য়ন এবং অন�ান� খােত কায��ম �ারা 

তােদর জীিবকা িবপ� হয়।

৫.১০ �দশ ও অন�ান ব�ি� বা সং�ােদর উিচত, 

�যেকান বড় মােপর উ�য়ন �ক�, যার �ভাব 

�ু�ায়তন মাছ ধরার স�দােয়র উপের পড়েত পাের, 

�সিটর বা�বায়ন পূেব�, গেবষনার মাধ�েম সামািজক, 

অথ�ৈনিতক ও পিরেবশগত �ভাব িবেবচনা, এবং ওই 
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স�দােয়র সে� কায�কর এবং অথ�পূণ� আেলাচনার 

আয়জন করা জাতীয় আইন অনুসাের। 

৫.১১ ু�দেশর উিচত ��ায়তন �জেল স�দায় এবং 

ব�ি�েদর িবেশষ কের িবপ� এবং �াি�ক মানুষেদর, 

জাতীয় আইন অনুযায়ী �ময়াদ অিধকার উপর িবেরাধ 

মীমাংসা জন�, সময়মত, কমমূেল�র এবং কায�কর 

উপায়, িনরেপ� ও �যাগ� িবচার িবভাগীয় ও 

�শাসিনক সং�া মাধ�েম সাহায� �দান করা উিচত 

এবং িবেরাধ �মটাবার িবক� ব�ব�া,  আপীল 

ুঅিধকােরর ইত�ািদ তােত অ�ভ�� থাকেত পাের যা 

কায�কর �িতকার,  �দান কের। এই ধরেনর 

�িতকার অিবলে� জাতীয় আইেনর অ�রগত করেত 

ুহেব এবং �ত�প�ন, �িতপূরণ �েপ অথ�, �ধ 

ু�িতপূরণ ও �িতপূরণ �েপ �মরামিত এর অ�ভ�� 

হেত পাের।

৫.১২ �েত�ক �দেশর উিচত ঐিতহ�গত মাছ ধরার 

এলাকা ও উপকূলীয় জিমেত �যখান �থেক 

ৃ�ছাটমােপর মাছ ধরার স�দােয়রা �াকিতক িবপয�য় 

ুএবং / অথবা সশ� সংঘাত �ারা বা�চ�ত হেয়েছ 

�সই অ�েলর মৎস� স�দ ব�বহারেযাগ�তা িবচার 

কের .েসখােন তােদর অিধকার িফিরেয় �দবার �চ�া 

করা । �দেশর উিচত, মানবািধকার ল�েনর �ারা 

�ভািবত মাছ ধরার স�দােয়র জীবন ও জীিবকা 

পুনিন�ম�ােণর জন� ব�ব�া করা। এই ধরেনর ব�ব�ার 

ৃমেধ� �াকিতক িবপয�য় এবং / অথবা সশ� 

সংঘােতর �ারা �ভািবত নারীেদর �ময়াদ অিধকাের 

িব�ে� সব �কার �বষেম�র বজ�ন করা উিচত.।

৫ .খ  দীঘ��ায়ী ব�বহারেযাগ� স�দ
 ব�ব�াপনা 

৫.১৩ �দশ ও মৎস� ব�ব�াপনায় জিড়ত �দেশর 

নাগিরকেদর উিচত মৎস� স�েদর দীঘ�েময়াদী 

সংর�ণ এবং দীঘ��ায়ী ব�বহােরর জন� ব�ব�া �হণ 

করা এবং খাদ� উৎপাদেনর জন� পিরেবশগত িভি� 

িনরাপদ করা।

তােদর উিচত জাতীয় ও আ�জ�ািতক আইন এবং 

���া অ�ীকার, যথা 'িরও আচরনিবিধ' সে� 

ুসাম�স�পূণ� উপয� পিরচালন প�িতর বা�বায়ন 

ুকরা এবং �চার করা যা ��ায়তন মৎসচািষেদর 

ৃ�েয়াজন ও �যাগদােনর �ীকিত �দয়।

৫.১৪  সম� পে�র �ীকার করা উিচত �য অিধকার 

ও দািয়� একসে� আেস; �ময়াদ অিধকার সােথ 

ভারসাম� রােখ কত�ব�, দীঘ�েময়াদী সংর�ণ এবং 

স�েদর পিরিমত ব�বহার এবং খাদ� উৎপাদেনর 

জন� পিরেবশগত িভি� র�ণােব�েণর �ারা। 

�ু�ায়তন মৎস� চাষীেদর উিচত এমন মাছ ধরার 

প�িত ব�বহার করা যােত জলজ পিরেবেশর ও 

অনুসি�ক �জািতেদর �িতর মা�া কমােনা যায় এবং 

জল স�দ ধারণ�মতা বজায় থােক। 

৫.১৫ ু �দেশর উিচত, ��ায়তন �জেল স�দায়েদর 

�থাগতভােব ব�ব�ত �বধ �ময়াদ অিধকার ও ব�ব�া, 

স�দ ব�ব�াপনা প�িতর কথা িবেবচনা কের তােদর 

জীিবকা অজ�েন সহায়তা, হােতকলেম িশ�া�দান, 

অংশ�হন ও দািয়�পালেন সাহায� করা। �সই 

ুঅনুযায়ী �দেশর উিচত ��ায়তন �জেল স�দােয়র - 

িবেশষ কের নারী, িবপ� ও �াি�ক �গা�ীেদর - 

সহেযািগতায়, তােদর জীিবকায় �ভাব িব�ার কের 

এমন অ�েলর যথাযথ পিরচালন ব�ব�ার পিরক�না, 

ও বা�বায়ন করা। অংশ�হণমূলক পিরচালন 
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ব�ব�ােক (েযমন সহ-পিরচালন), জাতীয় আইন 

অনুযায়ী িবকাশ করা উিচত। 

৫.১৬ ু. রাে�র উিচত ��ায়তন মৎস�চােষর জন� 

�েযাজ� পয�েব�ণ,  িনয়�ণ এবং নজরদাির 

ু(এমিসএস) ব�ব�া �িত�া�াপন করা বা উপয� 

িবদ�মান ব�ব�ার অ�গিত ঘটােনা। তােদর উিচত 

�ু�ায়তন মৎস� চািষেদর সহ-ব�ব�াপনা প�িতেত 

ুঅ�ভ�� করা এবং অংশ�হণমূলক পিরচালন 

ব�ব�ার �চার করা। রাে�র উিচত, সব ধরেনর 

অৈবধ এবং / অথবা �ংসা�ক মাছ ধরার প�িতর - 

ুযা সামি�ক এবং অ�েদ�শীয় বা�ত� উপর 

�নিতবাচক �ভাব �ফেল - উপের কায�কর পয�েব�ণ 

ুব�ব�া ও �স�িলেক �িতেরাধ ও িনম�ল করেত এবং 

�ভাবশীল �ি�য়া ব�ব�াপনা করা। রাে�র উিচত 

মাছ ধরার কায�কলােপর িনব�েনর উ�িত করার �চ�া 

ুকরা। ��ায়তন মৎস� চািষেদর উিচত এমিসএস 

িসে�মেক সমথ�ন করা এবং কায�কলাপ পিরচালনার 

ৃজন� �েয়াজনীয় তথ� রাে�র মৎস� কত�প�েক �দান 

করা।

৫.১৭ রাে�র উিচত, অংশ�হণমূলক এবং আইনত 

সমিথ�ত �ি�য়ার মাধ�েম সহ-পিরচালনা প�িতর 

ূপিরে�ি�েত সংি�� ব�াি� বা �গা�ীবেগ�র ভিমকা ও 

দািয়� ব�াখ�া করা এবং সহমত গঠেন সাহাজ� করা। 

সংি�� সকল ব�াি� বা �গা�ীবগ� তােদর অনুেমািদত 

ু ুভিমকা পালেনর জন� দায়ব�। ��ায়তন 

মৎস�চািষেদর �ানীয় এবং জাতীয় �পশাদার সিমিত 

ও মৎস� সং�া �িতিনিধ� এবং �াসি�ক িস�া� 

�হণ ও মৎস� নীিত �নয়ন ব�ব�ায় সি�য়ভােব 

ুঅংশ�হন িনি�ত করার জন� পিরপণ� �চ�া করা 

উিচত।

৫.১৮ ু  রা� এবং ��ায়তন মৎস�চািষেদর উিচত সহ-

ব�ব�াপনা এবং দায়ী�শীল মৎস�চােষর �চােরর 

���াপেট, �াক ফসল, ফসল বা ফসল-উ�র 

ু ূকম�কাে� জিড়ত উভয় প�ষ ও মিহলােদর ভিমকা, 

িবেশষ কের তােদর �ান, দৃি�ভি�, চািহদা ও অবদান 

সমথ�ন করা। নারীেদর সমান অংশ�হেন িদেক 

সুিনিদ�� ল� রাখেত হেব এবং এই উপলে� িবেশষ 

ব�ব�া উ�াবন করেত সংি�� সকল ব�াি�েদর 

ভুিমকা �হন করা উিচত। 

৫.১৯ ু একািধক �দেশর সীমাভ� জল ও মৎস� 

স�েদর ��ে� �ময়াদিভি�ক অিধকােরর ভাগীদাির 

িনি�ত করার জন� সং�ী� �দশ�িলেক পার�িরক 

সহেযািগতা করেত হেব।

৫.২০ রাে�র উিচত এরকম িনিত বা অথ�ৈনিতক 

ৃব�ব�া এিড়েয় চলা �য�িল �াকিতক স�েদর 

ুমা�ািতির� ব�বহার তথা ��ায়তন মৎচােষর উপের 

িব�প �ভাব �ফেল। 

৬।  সামািজক উ�য়ন,  কম�সং�ান এবং 

উপযু� কাজ

৬.১ সম� দল�েলার সমি�ত, বা� এবং একাউে� 

ুজীিবকা জিটলতা িনেয় �য �� মৎস� ব�ব�াপনা ও 

উ�য়ন �হািলি�ক প�া িবেবচনা করা উিচত. 

সামািজক ও অথ�ৈনিতক উ�য়েনর কারেণ মেনােযাগ 

�ু�ায়তন �জেল স�দােয়র �মতা�া� হয় এবং 

তােদর মানবািধকার �ভাগ করেত পােরন তা িনি�ত 

করার জন� �েয়াজন হেত পাের.
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৬.২ রাজ� �যমন �া��, িশ�া, সা�রতা, িডিজটাল 

ুঅ�ভ�ি� ও মৎস� স�দ মূল� িহেসেব সেচতনতা 

ু ৃ�যাগ উৎপ� �য একিট �যি�গত �কিতর অন�ান� 

দ�তা িহেসেব মানব স�দ উ�য়েন িবিনেয়াগ উ�ীত 

ুকরা উিচত. রাজ� ��ায়তন �জেল স�দােয়র 

সদস�েদর জন� পয�া� আবাসন, িনরাপদ এবং 

�া��কর �মৗিলক �শৗচাগার, িনরাপদ পানীয় জল সহ 

জাতীয় ও উপজািতক কম� সং�া� কায��ম �হন 

করেব, এবং অন�ান� �েয়াজনীয় পিরেষবা যােত 

�পেত পাের তা িনি�ত করেব। নারী ,�াি�ক দল ও 

ূআিদবাসী স�দায় ভ� জনগেনর জন� - অ �বষম� 

মূলক �সবা �দান এবং এবং অন�ান� মানবািধকার 

সং�া� কায���ম - এবং ন�ায়স�ত সুিবধা িনি�ত 

করার জন� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করা হেব। 

৬.৩ ু রাজ� �� মৎস� �িমকেদর জন� সামািজক 

ুিনরাপ�া ও সুর�ার উ�িত করেব.,তারা �� মৎস� 

�িমকেদর �বিশ�� অনুযািয় িনরাপ�া �ক� �হন 

করেব। 

৬.৪ ু রাজ� �� মৎস� �িমকেদর জন� উ�য়ন �ক� 

�যমন স�য়, ঋণ ও বীমার ব�ব�া করেব িবেশষ কের 

মিহলারা ও যােত �সই সুেযাগ পান তার উপর দৃি� 

�দেবন।

৬.৫ ু ু �� মৎস� �িমকরা,তা প�ষ বা মিহলা �যই 

�হান না �কন , মাছ ধরা র সমেয় বা তার পের �য 

সম� অথ�ৈনিতক ও �পশাদারকাজ কম� কেরন তা �স 

জেল থাকাকালীন বা পাের উঠার পর রাজ� সব 

ৃকায��ম �কই �ীক্িত �দেব । এই মৎস� �িমকরা, �য 

সম� কায��ম কেরন তা অংিশক সমেয়র জন� ও 

অিনয়িমত এবং জীিবকা িনভ�র িহসােব িবেবচনা 

করেত হেব। �পশাদার এবং সাংগঠিনক উ�য়ন এর 

ুসুেযাগ ��রী করেত হেব িবেশষ কের �� মৎস� 

�িমক এবং মিহলা দেলর জন� যারা (েপা� 

ুহারেভ�) মৎস� সংর�ন কােজর সে� য� 

 

৬.৬ ু ু রাজ� সব �� মৎস� �িমকেদর জন� উপয� 

ুরীিতগত বা রীিত বিহরভত কােজর ব�ব�া করেব । 

ুরাজ� রীিতগত বা রীিত বিহরভত উভয় খােত এমন 

ুমৎস� কায��ম �হন যা জাতীয় আইন অনুযায়ী �� 

মৎস� �িমকেদর জন� দীঘ���ায়ী হয়। 

৬.৭ ু সব �� মৎস� �িমকেদর জীবনযা�ার পয�া� 

মান উ�য়ণ এবং তােদর অিধকার আদায় করার জন� 

রােজ�র �গিতশীল পদে�প �হণ করা উিচত,এবং 

জাতীয় ও আ�জ�ািতক মানবািধকার মান অনুযায়ী 

ুকাজ করেত সুেযাগ কের �দওয়া উিচত। রাজ� �� 

ু ুমৎস� �িমক স�দােয়র জন�, যারা সামি�ক, �াদ 

ূজল ও ভিম এলাকার ব�বহার কেরন তােদর জন� 

�টকসই উ�য়েনর একিট সি�য় পিরেবশ �তির 

ুকরেব।রাজ� ��ায়তন �জেল স�দায় �বষম�হীন ও 

ূসিঠক অথ�ৈনিতক নীিত অে�ষণ করেব ।�� 

উেদ�ােগর মৎস�জীবী ও অন�ান� খাদ� উৎপাদনকারী 

�িমকেদর জন� িবেশষ কের নারীরা যােত তাঁেদর �ম 

পুিজ এবং পিরচালনার যথাযত মূল� পান তার সুেযাগ 

ৃকের িদেত হেব, এবং ও �াকিতক স�েদর সংর�ণ 

ও �টকসই ব�বহার এর ব�ব�াপনায় উৎসািহত 

করেব। একিট ন�ায� উপাজ�ন নীিত রা� িনধ�ািরত 

করেব।

৬.৮ ু রাে�র উিচত ��ায়তন �জেল স�দােয়র জন� 

এবং অন�ান� অংশ�হন কারীেদর জন� মৎস� সং�া� 
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কায��ম �থেক আয় ছাড়াও পিরপূরক এবং িবক� 

আয় এর সুেযাগ এর িবকাশ করা ,  যা তােদর 

�েয়াজন �মটােব এবং �টকসই ভােব স�দ ব�বহার 

এর কােজ লাগেব।  জীিবকার সুেযােগ �বিচ�তা 

ুআনেব এবং বহূমখী করেব। �ানীয় অথ�নীিতর ও 

ৃ ূ ৃবহ�র অথ�নীিতেত মৎস� চাষ এর ভিমকােক �ীকতী 

ুএবং �সখান �থেক সুফল �তালা উিচৎ।��ায়তন 

�জেল স�দােয়র ন�ায় স�দায়-িভি�ক পয�টন ও 

ু ু�� জলজ পালন িনয� কম�ী �দর িবিভ� কােজর 

ৃমাধ�েম উপকত হেত হেব। 

৬.৯ ু ু ��ায়তন �জেল স�দােয়র নারী ও প�ষেদর 

সম� দল�েলার জন� অপরাধ, িহংসা, সংগিঠত 

ুঅপরাধ কায��ম, জলদসু�তা, চির, �যৗন িনয�াতন, 

দুন�ীিত ও �মতার অপব�বহার ইত�ািদ �থেক এমন 

ুএকিট ম� পিরেবশ �তির করা উিচত যােত তারা 

মৎস� সং�া� কায��ম িনিব�ে� চালােত পাের। 

ৃকত�প�. সম� দল�েলার মেধ� িহংসা িনমূ�ল করেত 

হেব এবং নারীেদর র�া  করার লে�� যথাযত ব�ব�া 

ু�বত�ন করার জন� পদে�প িনেত হেব। ��ায়তন 

�জেল স�দােয়র মেধ� সিহংসতা. অযথা বল�ােয়াগ 

তা �স  পিরবােরর মেধ� বা স�দােয়র মেধ� 

�যখােনই হক না �কন,  রা� �ক �সই সামা�  

িনয�াতেনর িশকার �লাক �দর জন� ন�ায়িবচার িনি�ত 

করা উিচত।

৬.১০ ু রাে�র ও ��ায়তন মৎস�চাষ স�িক�ত 

কায�িনব�াহী গেনর এমনিক পর�রা ও িনয়মতাি�ক 

পিরচালকবেগ�র অিভবাসী মৎস�চাষী ও তৎ-সংি�� 

ূ ুকম�ীেদর ভিমকােক অনধাবন করা , �ীকার করা, 

ুএবং স�ান জানান উিচৎ । �দশা�র, ��মৎস�চােষর 

ুজীিবকায় একিট সাধারন �ি�য়া। রাজ� ও ��ায়তন 

মৎস�চাষ স�িক�ত কায�িনব�াহী গেনর উিচৎ এেত 

সাহায� করা এবং এমন একিট ব�াব�াপনা �তরী করা, 

যােত জািতয় আইেনর সােথ সংগিত পূণ� 

পিরচালনাধীন আ�িলক �গা�ী �িলর মৎস�চােষর 

উ�য়ন �ক মান�তা িদেয় মৎস�চােষর উৎস�িলর 

ুদীঘ��ায়ী ব�াবহাের য� অিভবাসীরা িনয়মতাি�ক 

উপােয় ও যেথ� পিরমােন আরও �বশী ঐক�ব� হেত 

ুপাের, তােত উৎসাহীত করা। রা��িলর উিচৎ �� 

ুমৎস�চােষ য� মৎস� ব�াবসায়ী ও মৎস� চাষীেদর 

সীমানা অিত�ম করার ��ে� সংি�� রা��িলর 

ৃমেধ�কার �বাঝাপরার ���েক �ীকিত �দওয়া। 

�ু�ায়তন মৎস�চাষীদর সংগঠন�িল ও 

�িত�ান�িলর সােথ আেলাচনা কেরই  নীিত ও 

পিরচালন ব�াব�া িনধ�ারন করা উিচৎ।

৬.১১  রাে�র উিচৎ মৎস� চাষীেদর সীমানা বরাবর 

ুকায�কলাপ এর মল কারন�িল ও তার �থেক উ�ুদ 

পিরি�িত �ক �ীকার করা ও ব�া� করা এবং সীমানা 

ুসং�া� িবষয়�িল যা দীঘ��ায়ী ��ায়তন মৎস�চােষ 

ুিব� ঘটাে� তােক বঝেত সাহায� করা। 

৬.১২ ু ু রাে�র উিচৎ, সম� ��ায়তন মৎস�চােষ য� 

ব�াি�েদর  জীিবকা সং�া� শারীিরক সমস�া�িল 

এবং কােজর অমানিবকপিরেবশ �িলেক িনিদ�� 

করা, আ�জ�ািতক মানবািধকােরর মানদ� ও 

আ�জ�ািতক িবিধ অনুযায়ী রিচত আইন ও তার 

ু�েয়াগ �ারা সংরি�ত িকনা, তা আ�জ�ািতক চি�র 

ুএকিট প� িহসােব রাে�র সুিনি�ত করা। এই চি�র 

অন�ান� প��িল হল  অথ�ৈনিতক,সামািজক এবং 

সাং�ৃিতক অিধকার সং�া� আ�জ�ািতক  
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সে�লন(ICESCR) এবং আ�জ�ািতক �িমক সংগঠন 

(ILO )। �পশা সংি�� �া�� ও িনরাপ�া হল 

মৎস�চােষর পিরচালনা ও উ�য়ন �েচ�ার অিবে�� 

অ�।

৬.১৩ রা�র উিচৎ, বাধ�তামূলক �মদান এবং মিহলা 

ও িশ� সহ সকেলর ��ে� দাদন �থা উে�দ করা 

এবং মৎস�চাষ ও চাষীেদর এমনিক �দশা�রী 

ুমৎস�কম�ীেদর জন�ও বাধ�তামূলক �মদান স�ণ� 

ুউে�দ করেত উপয� ব�াব�া �হন করা। এটা 

�ু�ায়তন মৎস�চােষর ���ও সমভােব �েজায�।

৬.১৪ ু ু  রা� �িলর, ��ায়তন মৎস�চােষ য� সকল 

জন �গা�ীর স�ানেদর িবদ�ালয় সহ সকল িশ�া 

�িত�ােন অংশ�হন ও িশ�া �হেনর সুেযাগ কের 

ু ুিদেত হেব এবং যবক-যবতী সহ সকলেক সম ভােব 

তােদর চািহদা অনুসাের সে�াষ জনক পছে�র 

জীিবকার ব�াব�া করেত হেব।

৬.১৫ ু ু  ��ায়তন মৎস�চােষ য� সকলেক তােদর 

স�ানেদর কল�ান ও িশ�ার ��� স�েক� সেচতন 

হেত হেব,তােদর স�ানেদর এমনিক িনেজেদর 

বৃহ�র �গা�ীর ভিবষ�েতর কথা �ভেব।  

ু�ছেলেমেয়েদর ,সকল অপব�াবহার �থেক ম� হেয় , 

িশ�র-অিধকার সং�া� সে�লেন �ঘািষত-অিধকার 

ু ু�বােধ উ�ু� হেয় �ল মখী হওয়া দরকার।

৬.১৬ ু ু সম�বে� (আভ��রীন এবং সামি�ক 

ুমৎস�চােষ ) িনরাপ�া িবষয়ক জিটলতা ও �িটয� 

িনরাপ�া ব�ব�ার িপছেন ব�িবধ কারন�িলেক 

সবপে�র তরেফ িচি�হত করেত হেব।এই ব�পারিট 

সম� রকম মৎস�চােষর কায��েমর সােথ স�িক�ত। 

ুরা�র তরেফ FAO, ILO এবং আ�জ�ািতক সামি�ক 

ু ুসংগঠেনর (IMO ) ��ায়তন মৎস�চােষর সামি�ক  

িনরাপ�া সং�া� আ�জ�ািতক �ঘাষনা ও আইন 

ুঅনুযায়ী উপয� জাতীয় আইন �নয়ন কের ও 

�েয়াগ এর মধ� িদেয় তােক উ�ত করেত হেব।

৬.১৭ ু ��ায়তন মৎস�চােষর ��ে� (আভ��রীণ ও 

ুসামি�ক) �পশাজিনত �া�� ও িনরাপ�া সেমত 

ুউ�ততর সামি�ক িনরাপ�ার ��িটেক সবেচেয় ভাল 

ভােব সমাধান করা যােব, �কবলমা� সুসংহত ও 

সমি�ত জাতীয় কায�নীিতর গঠন ও �পায়ন এবং 

মৎস�জীবীেদর সি�য় অংশ�হন ও যেথািচত 

আ�িলক সম�য় সাধেনর মাধ�েমই। সােথ সােথ 

ু ু��ায়তন মৎস�চােষ য� সকেলর িনরাপ�ার 

িবষয়িটেক মৎস�চােষর সাধারন পিরচালনা পি�য়ার 

সে� সমি�ত করা উিচৎ। রাে�র উিচত, অন�ান� 

ুিবষেয়র সােথ জাতীয় দঘ�টনার সংবাদ পিরেবশেনর 

ুব�ব�া রাখা, সামি�ক িনরাপ�া- সেচতনতা কম�সচীর ূ

ুব�ব�া রাখা এবং ��ায়তন মৎস�চােষর িনরাপ�ার 

�েয়াজেন যথাযত আইন �নয়েনর উেদ�াগ �নওয়া। 

বত�মান আইন�িল �বিশ �বিশ কের �মেন চলা, তথ� 

সং�হ, �িশ�ণ, সেচতনতা এবং অনুস�ান ও উ�ার 

এর কােজ বত�মান �িত�ান ও স�দায় িভি�ক 

ূকাঠােমা�িলর ভিমকােক িচি�হত করেত 

ু ুহেব।সমে�র িভতর লঘ উেদ�ােগর জলযান�িল 

উ�ােরর জন� �েয়াজনীয় সংবাদ পাওয়ার সুেযাগ 

এবং জ�ির িভি�েতঅব�ান িনন�য় প�িত ব�বহােরর 

সুেযাগ�িলেক বাড়ােনার ব�পাের রা�েক সেচ� হেত 

হেব।

৬.১৮ ূ ভিম,  মৎস�চাষ ও বনা�েলর প�নীর 
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দািয়�শীল সুিনয়�েনর ���াধীন িনেদ�শাবলী �মেন, 

২৫নং ধারা সেমত জাতীয় খাদ�িনরাপ�া নীিতর 

ু��ি�েত,সকল পে�র উিচত ��ায়তন মৎস�চােষর 

�িত দায়ব� সংি�� সকেলর মানবািধকার ও ময�াদা 

র�া করা এমনিক সশ� সংঘেষ�র সমেয়ও 

আ�জ�ািতক মানবািধকার আইন �মেন –যােত তারা 

�থাগত জীিবকা িনব�ােহর সুেযাগ পান ও তােদর 

পুরান পিরিচত মৎস� িশকােরর ��ে� �েবশ করেত 

পােরন এবং তােদর সং�ৃিত ও জীবনধারা সংরি�ত 

হয় তা িনি�ত করা। তােদর উপর �ভাব �ফলেত 

পাের এমন িবষয়�িলেত িস�া� �হেণর �ি�য়ায় 

তােদর কায�করী অংশ�হেনর সুেযাগ কের �দওয়া।

৭. মূল� শৃ�ল, মৎস�চাষ ও িশকার পরবত�     
     কাজ এবং বািণজ�

ু৭.১ ��ায়তন মৎস�চাষ ও িশকার পরবত�ী 

উপিবভােগ তার সংি�� কম�ীরা মূল� শৃ�েলর ��ে� 

ূ�য �ক�ীয় ভিমকা পালন কের তা সম� �াথ� সংি�� 

প�েকই �ীকার করেত হেব। কখেনা কখেনা �য মূল� 

শৃ�েল সংি�� কম�ীেদর িভতরকার পারদিশ�তার 

আ�ঃস�েক� সমতার অভাব ঘেট এবং িনরাপ�াহীন 

ও �াি�ক �গা�ী�িলর িবেশষ সহায়তার �েয়াজন হয় 

এ সত�িটেক মান�তা িদেয় এমন পদে�প সুিনি�ত 

করেত হেব যােত মর�েমা�র পেব�র সংি�� কম�ীরা 

�াসি�ক িস�া� �হণ �ি�য়ায় ভাগীদার হেত 

পােরন। 

৭.২। মিহলারা িশকােরা�র উপ-িবভােগ �ায়শই �য 

ভূিমকা পালন কেরন তা সকল পে�র তরেফই 

মান�তা �দওয়া উিচত এবং মিহলােদর কােজর 

অংশ�হেণর সুেযাগ সুিবধা বাড়ােনার ব�াপারিটেক 

সমথ�ন করা উিচত। মিহলারা যােত িশকােরা�র 

পেব�র উপিবভােগ তােদর জীিবকার ভাগ বজায় 

রাখেত ও বাড়ােত সমথ� হন তার জন� �েয়াজনীয় 

িবেশষ সুিবধা ও পিরেষবার ব�ব�া রা�েক িনি�ত 

করেত হেব। 

৭.৩ ু ��ায়তন মৎস�চাষ িশকােরা�র পব� উপিবভােগ 

যােত র�ািন বা অভ��রীণ বাজােরর জন� উ�মােনর 

গাছ বা মৎস�চাষজাত �ব� দািয়�শীল ও �ািয়�শীল 

�ি�য়ায় �তরী করেত পারা যায় �সই ব�াপাের 

ুসহায়ক উপয� পিরকাঠােমা, �ািত�ািনক কাঠােমা ও 

সামথ�� িবকােশর ��ে� িনেয়ােগর জন� রাে�র 

সাহায�, অনুদান এবং িবিনেয়ােগর ব�ব�া করা 

উিচত। 

৭.৪ রা� এবং উ�য়েনর সহেযাগীেদর প� �থেক 

মৎস�জীবী ও মৎস� �িমকেদর পর�রাগত 

ুসংগঠনেক মান�তাদান এবং উপয� সাংগঠিনক 

িবকাশ এবং মূল� শৃ�েলর সকল �েরর দ�তা 

ৃিবকােশর জাতীয় আইন অনুযায়ী তাঁেদর আয় বি� ও 

 ু৩।  এই, �স�ত অ�ভ� �, �জেলেদর এবং মাছ ধরার জাহাজ/ �নৗকা্র জন� িনরাপ�া 1968 �কাড (সংেশািধত �থেক), 1980। এফ এ / আইএলও / আইএমও ���া িনেদ� িশকা 

নকশা, িনমা� ণ এবং �ছাট মাছ ধরার জাহাজ/ �নৗকা্র সর�াম, এবং �দঘ�� কম 12 িমটার এর Decked মাছ ধরার জাহাজ ও Undecked মাছ ধরার �নৗকা্র জন� 2010 িনরাপ�া 

সুপািরশ।তথ� সং�হ, �িশ�ণ ও সেচতনতা, এবং অনুস�ান এবং �রসিকউ অপােরশন এই �ি�য়ায় �ীকৃত করা উিচত. রাে�র �ু� �নৗকা্র জন� সমু� �রসিকউ জন� জ�রী 

অব�ান িসে�ম তথ� এবং অ�াে�স উ�ীত করা উিচত।

 ৪।  অনুে�দ 25 জিম, মৎস� ও বন �ময়াদ স�ান �� এনটাইেটল করা হয়
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জীিবকার িনরাপ�া সুদৃঢ় করেত সাহায� করা উিচত। 

তদনুসাের মৎস�চাষ িবভােগর সমবায় সিমিত, 

�পশাগত সংগঠন ও অন�ান� সাংগঠিনক কাঠােমা, 

তার সে� িবপণেনর উপেযাগী �করণ (েযমন িনলােম 

ুব�ব�া) �েয়াজনানুযায়ী নতন কের গেড় �তালা বা 

বত�মান সংগঠন�িলেক আরও শি�শালী গেড় 

�তালার কােজ সাহায� পাওয়া উিচত।

৭.৫ সকল তরফ �থেকই  িশকােরা�র পেব�র �িত ও 

অপচয় এিড়েয় চলা উিচত এবং মূল� সংেযাজন, 

ু�চিলত পর�রাগত ও �ানীয় কম খরেচর �যি�র 

ওপর িনভ�র কের �ানীয় �েরর উ�াবন এবং সং�ৃিত 

ুবা�ব �যি�র িনম�াণ করেত হেব। বা�ত� িনভ�র 

প�িতর পিরিধর মেধ� পিরেবেশর �ািয়�শীলতা-

উপেযাগী ব�বহািরক �েয়াগেক অ�ািধকার িদেত হেব 

যােত �ছােটা ব�বসার ��ে� মাছ িনেয় ব�বহার ও 

�ি�য়াজাত করার কােজ িনেবশ�িলর (েযমন জল, 

�ালািন কাঠ ইত�ািদর) অপচেয়র মত ব�াপার�িলেক 

ৃিনবত করা যায়। 

৭.৬ ু ��ায়তন মৎস�চাষ �ারা উৎপ� �েব�র যথাযথ 

ৃ�বষম�হীন বািণজ� বি� করেত আ�িলক, জাতীয় 

এবং আ�জ�ািতক বাজাের �েবেশর সুেযাগ সুিবধা 

রা�েক কের িদেত হেব। রা��িলেক একসােথ কাজ 

কের বািণজ� নীিত এবং প�িত�িলর �বত�ন �� 

ুকরেত হেব যােত িবেশষ কের ��ায়তন মৎস�চাষ 

আ�িলক বািনেজ�র ��ে� সহায়তা পায়। এসব 

ুকােজ িব� বািণজ� সং�া (WTO)-র অধীেন চি�েক 

িহসােব রাখেত হেব আর WTO -র সদস�েদর 

ুঅিধকার এবং বাধ�বাধকতা�িলেক যেথােপায� 

��ে� মান�তা িদেত হেব। 

৭.৭ মাছ এবং মৎস�জাত �েব�র আ�জ�ািতক 

বািনেজ� �িতি�য়া এবং উ� মূল�বােনর ফল��প 

ু�ানীয় ��ায়তন মৎস�চাষ ও মৎস��িমকেদর এবং 

তাঁেদর স�দায়�িলর ওপর �য �িতি�য়ার সৃি� হয় 

রাে�র তরেফ �সিটেক ��� িদেয় �দখেত হেব। 

আ�জ�ািতক মৎস�বািণজ� এবং র�ািনর জন� 

উৎপাদন, অন�িদেক যােত আবার �যসব �লােকর 

খাদ� তািলকায় মাছ থাকা একা� জ�রী বা যােদর 

ু��ে� মােছর সমতল� খাদ� উৎস সহজ �াপ� বা 

�মতাসাধ� নয় তাঁেদর সু� এবং �াভািবক জীবেনর 

ওপর �িতকারক �ভাব না �ফেল �দয় �স 

ব�াপারিটেকও সুিনি�ত করেত হেব। 

৭.৮ ু রাে�র, ��ায়তন মৎস�চাষ-সংি�� দািয়��া� 

�লাক এবং অন� সম� মূল� শৃ�ল সংি�� �লােকেদর 

তরেফ �মেন �নওয়া উিচত �য আ�জ�ািতক বািণজ� 

ু�থেক পাওয়া মনাফা ন�ায়স�তভােব বাঁেটায়ারা কের 

�নওয়া উিচত। রাে�র তরেফ এটা সুিনি�ত করা 

উিচত �য কায�করী মৎস�চাষ পিরচালক বগ� যােত 

তাঁেদর অব�ান �থেক বাজারজিনত অিতেশাষণেক 

বাধা িদেত পােরন, �য অিতেশাষেনর দ�ন মৎস�চাষ 

ুসংি�� স�দ উৎস, খাদ� িনরাপ�া ও পি�র জগৎ 

িবপদ�� হেয় �যেত  পাের। তদনুসাের, মৎস�চাষ 

পিরচালন ব�ব�ার অধীেন দািয়�শীল িশকােরা�র 

ুপেব�র �থা, নীিত এবং কায��েম এমনভােব অ�ভ�� 

করেত হেব যােত র�ািনর আেয়র সাফেল�র সাহােয� 

�ছাটমােপর মৎস�জীবীরা বা অন�ান� ��ণীর মূল� 

ুশৃ�েল য� সকেলই যথাযথভােব লাভবান হেত 

পােরন। 
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৭.৯ রা�েক এমন সব পিরেবশন সং�া�, সামািজক 

এবং অন�ান� �াসি�ক মূল� িন�পণ ইত�ািদ স�িক�ত 

নীিত ও কায��ম �হণ করেত হেব যােত পিরেবশ, 

�ু�ায়তন মৎস�চাষ উ�দ সং�ৃিত, জীবন-জীিবকা ূ

এবং খাদ� িনরাপ�া সং�া� িবেশষ করণীয়�িল 

যথাযথভােব সে�ািধত হয়। �াথ�সংি��েদর সে� 

পরামশ� আেলাচনা এই সম� নীিত ও কায��ম 

�হেণর আব�িশক অ� হওয়া উিচত। 

৭.১০ �ু�ায়তন মৎস�চােষর মূল� শৃ�েলর সে� �াথ� 

জিড়ত সকেলর কােছ বাজার ও বািণজ�-সং�া� তথ� 

যােত �প�ছােত পাের �সই সুেযাগ রা�েক কের িদেত 

হেব। পিরবত�নশীল বাজােরর অব�ার সে� যােত 

�ু�ায়তন মৎস�চােষর �াথ� সংি��রা সাম�স� িবধান 

কের িনেত পােরন �সই উে�েশ� সময়মেতা বাজােরর 

পিরি�িত সিঠক খবর �পেত তাঁেদর সামথ�� বাড়াবার 

কােজ রা�েক সাহায� করেত এিগেয় আসেত হেব। 

�ু�ায়তেনর মৎস�চাষ �িলর সে� �াথ� সংি��েদর 

এবং িবেশষ কের মিহলা এবং িনরাপ�াহীন ও 

�াি�ক �গা�ী�িলর জন� দরকার তাঁেদর স�মতার 

মােনর উ�য়ন যােত তাঁরা একিদেক িব� বাজােরর 

এবং �ানীয় পিরি�িতর সে� খাপ খাইেয় �নওয়ার 

জন� িনেজেদরেক িকছুটা বদেল িনেত পােরন, আবার 

সে� সে� যথাযথভােব িব�বাজাের �বণতার 

ৃগিত�কিত ও আ�িলক পিরি�িতর সুেযাগ িনেয় 

িকছুটা লাভ উিঠেয় িনেত পাের। এভােব পিরি�িতর 

স�াব� ঋণা�ক অিভঘাতেক নূন�তম পয�ােয় �ঠেল 

িদেত পােরন। 

৮.  িল� সমতা

৮.১ িল� সমতা �িতি�ত করার জন� সকেলর এক 

সে� �েচ�া চালােনা উিচত এবং িল� �বষম� দূর কের 

ু ূ�ী-প�ষেক মূলে�ােত একীভত করাই হেব 

�ু�ায়তন মৎস�চাষ  উ�য়েনর রণনীিতর অিবে�দ� 

অ� এই কথািট সকল প�েকই �মেন িনেত হেব। 

িল� সমতার এই রণনীিত�িলেত িবিভ� সাং�ৃিতর 

পিরেপি�েত িবিভ� �েয়াগ �কৗশেলর �েয়াজন হেব 

আর এসম� �িলর ��ে�ই মিহলােদর �িত 

�বষম�মূলক িব�প আচরেণর তী� িবেরািধতা করেত 

হেব। 

৮.২ রা�েক আ�জ�ািতক মানবািধকার আইেনর 

অবশ� পালনীয় শত��িলেক �মেন িনেত হেব এবং �য 

সম� �াসি�ক িবিধ�িলেত তাঁরা অংশভাগী, 

�স�িলেক অবশ�ই কায�কর করেত হেব। এর মেধ� 

অন� অেনক�িলর সে� আেছ CEDAW এবং �বইিজং 

ু�ঘাষণা এবং সি�য়তার ম�  এ�হা ভেল �গেল —

ুচলেব না। ��ায়তন মৎস�চাষ�িলর সে� 

িবেশষভােব জিড়ত নীিত�িলর ��ে� িস�া� �হেণর 

�ি�য়ায় মিহলােদর সমান অংশীদাির� িনি�ত 

করেত রাে�র সেচ� হওয়া উিচত। CSO -র জন� 

পিরসর �তরী করার সমেয় মিহলােদর িব�ে�, 

িবেশষ কের মিহলা মৎস�জীিব এবং তাঁেদর 

সংগঠেনর িব�ে� �বষম�মূলক আচরেণর 

�িতিবধােনর জন� তৎপর হেত রা�েক িবেশষ 

পদে�প িনেত হেব। মৎস�চাষীেদর সংগঠন�িলেত 

�যাগদােনর জন� মিহলােদরেক উৎসারিহত করেত 

ৃহেব এবং �াসি�ক সাংগঠিনক  শি� বি�র পে� 

সমথ�ন জেরা করেত হেব। 

৮.৩ ু রা�েক িল� সমতার বা�বায়েনর জন� নতন 

নীিত �হণ এবং আইন �ণয়ন করেত হেব এবং 
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�েয়াজেন �য আইন, নীিত এবং ব�ব�া�িল 

িল�সমতার সে� খাপ খায় না �স�িলেক বদেল িনেত 

হেব, �সই বদলােনার সময় সামািজক, অথ�ৈনিতক 

এবং সাং�ৃিতক অব�ােনর ব�াপারিটেক িহসােব 

রাখেত হেব। স�সারেণর কম�ী িহসােব �ী ু—প�ষ 

ুউভয়েকই িনয� করেত হেব, �দখেত হেব 

ু ু�ী—প�ষ উভেয়ই স�সারণ বা �যি� পিরেষবার 

কাজ করার সমান সুেযাগ পায় অথবা আইেনর 

সহায়তার ব�াপােরও সমান সুেযাগ পায় এই রকেমর 

মৎস�চাষ সং�া� নানা িবষেয় িল� সমতার �িত�ার 

জন� পদে�প �হেণর সামেনর সািরেত রা�েক 

এিগেয় আসেত হেব। মিহলােদর ময�াদা বাড়ােনা এবং 

িল� সমতা �িত�ার উে�েশ� আইন �ণয়ন, 

নীিত�হণ ও সি�য়তার বা�ব অিভঘাত—িন�পণ 

করার জন� কােজর মূল�ায়ন প�িত গেড় �তালার 

ব�াপাের সকলেকই সহেযািগতা করা উিচত। 

৮.৪ ু ��ায়তেনর মৎস�চােষ মিহলােদর কােজ 

ু ুউপয� এবং �েয়াজনীয় উ�ত �যি� গেড় �তালার 

কােজ সকল পে�রই উৎসাহ �দওয়া উিচত। 

৯. িবপয�েয়র ঝঁুিক ও জলবায়ু পিরবত� ন 

৯.১ ু �ািয়�শীল ��ায়তন মৎস�চােষর �াসি�কতায় 

�তা বেটই, সাধারণভােবই বলা যায় জলবায়ু 

পিরবত�েনর িবপেদর �মাকািবলার জন� জ�ির হে� 

�ত এবং িবশাল মােপর সি�য় পদে�প, �যিটেত 

জলবায়ু পিরবত�ন িবষেয় জািতসংেঘর কাঠােমা িনম�াণ 

(Framework)  সে�লেনর (UNFCC) উে�েশ�, 

নীিত এবং শত�াবলী অনুসরণ করেত হেব এবং 

�ািয়�শীল উ�য়েনর িবষেয় জািত সে�র 

সে�লেনর (িরও+২০) চূড়া� দিলল — ‘েয ভিবষ�ৎ 

আমােদর কাম�’—িটেক িবেবচনাধীন রাখেত হেব, 

এই কথাটা সব রাে�রই মেন রাখা উিচত। 

৯.২ ু ৃ ��ায়তন মৎস�চােষর ওপর �াকিতক এবং 

মানব সভ�তাসৃ� িবপয�য় ও জলবায়ু পিরবত�েনর 

িবিভ�তা িবিশ� �িতকারক �ভাবেক িচি�ত করা 

এবং ���সহকাের িবেবচনা করা — সকল 

তরেফরই কত�ব�। মৎস�চােষর ওপর জলবায়ু 

পিরবত�েনর �ভােবর �িতকার করার জন� রাে�র 

নীিত �ণয়ন ও পিরক�না করা উিচত। িবেশষ কের 

ু�দশীয় জনেগা�ীর নারীপ�ষ সহ মৎস�জীবী 

�গা�ীেদরেক িনেয় িনরাপ�াহীন এবং �াি�ক 

�গা�ী�িলর ওপর িবেশষ ��� িদেয় সকেলর সােথ 

স�ূণ� �খালােমলা এবং কায�করী আেলাচনার িভতর 

িদেয়, িবেশষ কের �যখােন �যমন দরকার �তমনিট 

রদবদল ঘিটেয় বা খিতর পিরমাণ কিমেয় সােথ সােথ 

�াভািবক অব�া িফিরেয় আনার �মতা বািড়েয় 

�তালার িবেশষ রণনীিত �হেণর সাহােয� এই কাজটা 

করেত হেব। জলবায়ু পিরবত�েনর ফেল �ছাট �ছাট 

ু ৃ�ীপ�িলেত খাদ� িনরাপ�া, পি� সরবরাহ, গহ িনম�াণ 

এবং জীিবকার ওপর �বশী �ভাব পেড়, তাই 

�সখানকার মৎস�জীিব �গা�ী�িলর জন� িবেশষ 

সহায়তা �দান করেত হেব।

৯.৩ ু ��ায়তন মৎস�চােষর ওপর িবপয�েয়র িবপদ 

ুএবং জলবায়ু পিরবত�েনর ক-�ভােবর �মাকািবলার 

জন� িনেজেদর িবিভ� ��ে�র িভতর সহেযািগতা সহ

সমি�ত ও সামি�ক কম� �কৗশেলর �েয়াজনীয়তার 

কথা সকল তরেফই �ীকার করেত হেব। রা� সমূহ 

এবং স�িক�ত সকল পে�রই দূষণ, তট�য় এবং 

মৎস� িশকার ছাড়া মনুষ� সৃ� অন� কারণ�িলেত 
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উপকূেলর জীবজ� — গাছপালা — �াভািবক 

ু ুআবােসর িবনােশ সম� িবষয়�িলর মেখামিখ হেত 

পদে�প �নওয়া দরকার। মৎস�জীিব �গা�ী�িলর 

জীবন জীিবকার ওপর সম� সমস�া �িলর ভীষণ 

রকম �িতকারক �ভাব �ফেল সােথ সােথ জলবায়ু 

পিরবত�েনর স�াব� অিভঘােতর সে� িনেজেদর খাপ 

খাইেয় �নওয়ার তৎপরতার ওপরও �ভাব �ফেল। 

৯.৪ ৃ ু জলবায়ু—পিরবত�ন অথবা �াকিতক ও মনষ�সৃ� 

িবপয�য়�িলর �ারা �িত�� মৎস�জীিব �গা�ীেদরেক 

�ছাট খােটা রদবদল, সামিয়ক ক� লাঘেবর স�ল 

সরবরাহ ও সাহােয�র পিরক�নার িভতর িদেয় 

সহায়তা করা, পােশ দাঁড়ােনার কথা রাে�র তরেফ 

ভাবা উিচত। 

৯.৫ ু ��ায়তন মৎস�চােষর ওপর মানুেষর নানা 

কায�কলােপর কারেণ সংঘিটত �িতকারক 

িবপয�য়�িলর জন� দায়ীপ�েক �দাষী সাব�� করেত 

হেব। 

৯.৬ িশকােরা�র পব� এবং বািণজ� উপ-িবভাগিটর 

ওপর মােছর �জািত এবং সংখ�া এবং মােছর �ণ 

এবং িনজ� জীবন ও বাজারজাত করার উপর 

জলবায়ু পিরবত�ন এবং িবপয�য়�িল �য আঘাত হােন 

�স�িল িনেয় সব প�েকই এক সে� িচ�া ভাবনা 

ুকরেত হেব। ��ায়তন মৎস�চােষর সে� �াথ� আব� 

সকল পে�রই ঋণা�ক অিভঘােতর িত�তা লাঘব 

করার জন� সাম�স� িবধােনর উে�েশ� রদবদেলর 

পদে�প িনেত রাে�র তরেফ সাহােয�র ব�ব�া করেত 

ু ুহেব। যখন নতন �যি�র �েয়াগ �� করা হেব 

তখন �স�িল মৎস��জািতেদর স�াব� পিরবত�ন, 

উৎপ� �ব�, বাজার এবং জলবায়ুর অি�রতার 

ব�াপাের নমনীয় ও �াহ� কের িনেত হেব।

৯.৭ ু ��ায়তন মৎস�চােষর ��ে� আেপাদকালীন 

ুতৎপরতা ও িবপয�েয়র �মাকািবলার জন� উপয� 

ু��িত কতটা স�ক�য� �স িবষেয় রা�েক অবিহত 

হেত হেব এবং �াণ ও উ�য়েনর অিবরল 

অনবে�েদর ধারণােক �েয়াগ করেত হেব। দীঘ��ায়ী 

উ�য়েনর উে�শ� হল আেপাদকালীন অব�ায় সব��ন 

ু ুতাৎ�িণক �াণ ও পনব�াসন, পনিনম�াণ ও উ�ােরর 

ুসােথ সােথ ও ভিবষ�েতর িবপয�েয়ও দদ�শা কমাবার 

ুব�ব�া িনেত হেব। িবপয�য় �মাকািবলা ও পনগ�ঠেণর 

��ে� ‘পূেব�র �চেয় ভােলা গঠন’ নীিত �েয়াগ করেত 

হেব। 

৯.৮ জলবায়ু পিরবত�ন স�িক�ত উেদ�াগ�িলেত 

ু ূ��ায়তন মৎস�চােষর ভিমকা �সারেণর জন� সকল 

ূপে�রই ভিমকা �হণ করা উিচত এবং মৎস�িশকার, 

িশকােরা�র পব�, িবি� এবং ব�ন, এই সম� 

মূল�—শৃ�ল—সেমত উপ-িবভাগিটেত সকল তরফ 

�থেক উৎসাহ �দান এবং সমথ�ন করা উিচত। 

৯.৯ ু ��ায়তন মৎস�জীিব �গাি�র �লােকরা যােত 

উপেযাগীকরেণর জন� টাকার �যাগান, সুেযাগ সুিবধা 

অথবা জলবায়ু পিরবত�েনর পিরি�িত—উপেযািগ 

ুসং�ৃিত—বা�ব �যি� সহেজ �পেত পােরন �সিদেক 

রা�েক দৃি�পাত করেত হেব। 



23
xiv



24

১০। নীিতর সুস�িত, �ািত�ািনক সম�য় ও 

সহেযািগতা

১০.১ ৃ জাতীয় �ের গহীত মানবািধকার আইন, 

আ�জ�ািতক মানবািধকার আইন, আিদম অিধবাসী 

স�িক�ত িবিধ সেমত অন�ান� আ�জ�ািতক িবিধ 

ু�যমনঃ আিথ�ক উ�য়ন, শি�, িশ�া, িনরাপ�া ও পি� 

নীিত, �ম ও িনেয়াগ নীিত, বািণজ� নীিত, িবপয�য় 

ঝুঁিক পিরচালনা (DRM), জলবায়ু পিরবত�েনর 

উপেযাগীকরণ নীিত (CCA), মৎস�চাষ অিধগম�তা 

ুব�ব�া এবং ��মৎস�জীিব স�দােয়র মেধ� সািব�ক 

উ�য়েনর �সােরর উে�েশ� অন�ান� মৎস�চাষ ���ীয় 

ুনীিত-পিরক�না এবং পঁিজিনেবশ ইত�ািদ িবষয় 

সং�া� নীিত�িলর সাম�স� িবধােনর জন� রা�েক 

সম� ব�াপারিটর ��� �ীকার কের কাজ করেত 

হেব। িবেশষ কের িল� সাম�তােক িনি�ত করেত 

হেব। 

১০.২ ৃ রা� �েয়াজন মেতা বহৎ পিরক�না �তরী ও 

ু�েয়াগ করেব, �দেশর িভতেরর জলাশয় ও সাম�তট 

পিরসেরর জন� উ�য়ন পরক�নার ও তার 

ুব�ব�াপনার সময় ��ায়তন মৎস�চােষর �াথ� ও তার 

ভূিমকার কথা মাথায় রাখেত হেব। আলাপ-

আেলাচনার অংশ �হণ এবং �চােরর মাধ�েম িল� 

ুসংেবদী নীিত এবং িনয়�ণ নীিত ও ব�াি�য� 

ুপিরক�না সং�া� আইন উপয�ভােব গেড় �তালা 

ুউিচত। ��ায়তন মৎস�জীিব স�দায় ও অন�ান� 

�গা�ী�িল �যভােব পিরক�না কের বা আ�িলক 

উ�য়েনর ছক কেষ, �থাগত ক�নী ব�ব�া এবং 

স�দায়-িভি�ক-িস�া� �হেণর ব�ব�ার মাধ�েম, 

পিরি�িত অনুযায়ী আনু�ািনক পিরক�না প�িতর 

মেধ�ও �সই পথ অবল�েন কথা িবেবচনা করেত 

হেব। 

১০.৩ ু সামি�ক ও �দশাভ��র� জলাশয়�িলর 

�ািয়�শীলতা ও বা�ত� িবষয়ক নীিত�িলর সম�য় 

সাধন সুিনি�ত করেত এবং সােথ সােথ মৎস�চাষ, 

ৃ ৃকিষ এবং অন�ান� �াকিতক স�দ িবষয়ক 

নীিত�িলর সামি�কভােব যােত এই িবভাগ�িলর 

ু ু�থেক পাওয়া আ�ঃস�ক�য� জীিবকার সেযাগ 

বাড়েত পাের— �স ব�াপারিট সুিনি�ত করেত রা�েক 

নীিত �হণ করেত হেব। 

১০.৪ রাে�র মৎস�চাষ নীিত হেব দীঘ��ায়ী, 

�ু�ায়তন— মৎস�চাষ অনুকূল যা পিরেবশ বা�ব, 

ুভিবষ�ত দূরদৃি� স�� এবং �ধা ও দাির� 

অপসারেণ পেথর িদশারী 

১০.৫ রা�েক এমন সব �িত�ািনক পিরকাঠােমা 

িনম�াণ ও �যাগস� �তরী করেত হেব, যার মেধ� ূ

ুঅ�ভ�� থাকেব �ানীয় - জাতীয় - মহােদশীয় - 

ৃিব�ব�াপী �যাগােযাগ ও �যাগস� যা গহীত নীিতর ূ

সুসংগত, অ�ঃিবভাগীয় সহেযািগতা এবং 

ূমৎস�সচােষর ��ে� সািব�কতাবাদী ও একা�ীভত 

অংশ ৩

অনু�ল পিরেবেশর সৃজন এবং 

বা�বায়েন সহা�তা
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বা�ত�-সৃজেনর কম�েকৗশল �পায়েনর জন� 

�েয়াজন — একই সে� �েয়াজন সু�� দািয়� 

ুব�ন এবং সরকারী দ�র ও ��ায়তন মৎস�জীিব 

�গা�ীর এেজি��িলর িভতের সুিনিদ�� �যাগােযাগ 

�ক�। 

১০.৬ ু ��ায়তন মৎস�চােষর সে� �াথ�-সংি��েদর 

িনেজেদর �পশা িভি�ক গঠন�িলর (েযমন মৎস�চাষী 

সমবায়, এবং CSO)— িনেজেদর মেধ� সম�য় 

বাড়ােনা উিচত। তাঁেদর িনেজেদর অিভ�তা ও তথ� 

ুিবিনময় এবং ��ায়তন মৎস�চােষর �গা�ী�িলর 

সােথ �াসি�ক নীিত �ণয়ন ও িসধা� গঠেন 

অংশ�হণ করেত তাঁেদরেক সমি�ত সংেযাগস� ূ

এবং তথ�-অিভ�তা আদান �দােনর ম� গেড় 

তুলেত হেব। 

১০.৭ বা�ত� িভি�ক এবং জাতীয় আইনানুযায়ী 

�ু�ায়তন মৎস�চােষর পিরচালনার ��ে� �ানীয় 

�শাসন কায�করী সাহায� করেত পাের এই কথািট 

ু ৃউপয�তার �ীকিত ও �িত�া করা রাে�র কত�েব�র 

মেধ� পেড়। 

১০.৮ ু রা�েক �ািয়�শীল ��ায়তন মৎস�চােষর 

িনরাপ�ার জন� আ�জ�ািতক, আ�িলক ও উপ-

ৃআ�িলক �ের সহেযািগতা বি�েত সাহায� করেত 

হেব। রা�সহ সংি�� আ�জ�ািতক, আ�িলক ও উপ-

ুআ�িলক সংগঠন�িলর প� �থেক ��ায়তন 

ৃমৎস�চাষীেদর �মতা ও �বাঝাপড়া বি�েত 

ুযেথাপয�ভােব সাহায� করেত হেব এবং �েয়াজেন 

ুপা�ািরক স�িতর িভি�েত �েয়াজনীয় �যি�ও 

হ�া�র করা দরকার। 

১১। তথ� সং�ান, গেবষণা ও �যাগােযাগ 

১১.১ রাে�র ��তার সােথ একিট মৎস�চাষ সং�া� 

তথ� সং�েহর ব�াব�াপনা �াপন করা দরকার, যােত 

জীবনিব�ান সং�া�, সামািজক ও অথ�ৈনিতক তথ� 

ৃ ুসংগহীত থাকেব ��ায়তন মৎস�চােষর দীঘ��ায়ী 

ব�ব�াপনার িস�া� সং�হেণর �েয়াজেন। যার �ারা 

ুবা�তে�র �ািয়�শীলতা ও মজত মৎস� স�দ 

ুিনি�ত করা যায়। সরকারী পিরসংখ�ােন �ী-প�ষ 

�ভেদ ভাগ করা তথ� �তরী করার জন� উেদ�াগ িনেত 

ু ুহেব। তার সে� ��ায়তন মৎস�চাষ য� আথ�-

সামািজক  িবষয় এ�িলর উ�ত �বাঝাপড়া ও তার 

�কাশ�ম তথ� �তরীেতও উেদ�াগ িনেত হেব। 

১১.২ ু সম� �াথ�-সংি�� প� এবং ��ায়তন 

মৎস�চাষ স�দায়�িলেক কায�করী িস�া� �হেণর 

জন� �েয়াজনীয় পার�ািরক �যাগােযাগ ও তথ� 

িবিনমেয়র ���েক �ীকার কের িনেত হেব। 

ু১  রা�েক দন�ীিত �ঠকাবার ব�ব�া �হণ করেত ১.৩

ৃহেব, িবেশষ কের ��তা বি� কের িস�া� 

ু�হণকারীেদর দায়ব� করার মধ� িদেয়। ��ায়তন 

মৎস�জীিব �গাি��িলর যথাযথ অংশ �হণ ও তাঁেদর 

সে� মতিবিনমেয়র মাধ�েম িস�া� িনেয় িনরেপ�তা 
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িনি�ত করেত হেব ও তা �ত �কাশ করেত হেব। 

১১.৪ ু ুসকল প�েকই এটা বঝেত হেব �য ��ায়তন 

মৎস�জীিব �গা�ী�িল �ােনর অিধকারী, �ান 

�দানকারী এবং �ােনর �াহক, বত�মান সমস�া�িলর 

�মাকািবলা করার জন� এবং িনেজেদর জীিবকার 

মেনা�য়েনর �ােথ� তাঁেদর সামথ�� বধ�েণর পে� 

ুউপেযাগী তথ� ভা�াের ��ায়তন মৎস�জীিব �গা�ীর 

বা তাঁেদর সংগঠন�িল �েবশািধকােরর ��� 

উপলি� করার �েয়াজন আেছ। স�দােয়র পে� 

�কান তথ��িল কতটা �েয়াজন তা িনভ�র কের 

তাঁেদরেক মৎস�চাষ ও জীিবকা িনব�ােহর জন� 

বত�মােন �কান �কান �জব, আইিন এবং সং�ৃিত 

ু ুসমস�া �িলর মেখামিখ হেত হে� তার উপর। 

১১.৫ ু দািয়�শীল ��ায়তন িফশাির�িলর পে� 

�েয়াজনীয় তথ� এবং �ািয়�শীল িবকােশর িবষেয় 

তথ� পাওয়ার ব�াপারিট রা�েক সুিনি�ত করেত 

হেব— তার সে� �বআইিন, �গাপন এবং 

অিনয়ি�ত(IUU) মৎস� িশকােরর তথ� পাওয়ার 

ুব�ব�া করেত হেব। এসব িকছুর সে� জেড় যােব 

িবপয�েয়র িবপদ, জলবায়ু পিরবত�ন, জীিবকা ও খাদ� 

িনরাপ�ার িবষয় �িল। িবেশষ কের িনরাপ�াহীন 

�াি�ক �গা�ী�িলর জন� িবেশষ পিরচয�ার ব�াপারিট। 

তেথ�র কম �জাগােনর পিরি�িতর জন� িনম�াণ করেত 

হেব তেথ�র কম চািহদার পিরি�িতর তথ� সং�ােনর 

কম�-েকৗশল।

ু১  লঘ উেদ�ােগর মৎস�জীিব �গা�ী ও আিদম ১.৬

অিধবাসীেদর ��া, সং�ৃিত, ঐিতহ� এবং পর�রার 

ৃ�ীকিত এবং �েয়াজেন সমথ�ন সকল পে�র তরফ 

�থেকই সুিনি�ত করেত হেব। তাঁেদরেক �ানীয় 

দািয়�শীল �শাসন এবং �ািয়�শীল উন�েয়র 

কম�েকৗশেলর ব�াপাের অবিহত কের িদেত হেব। 

মিহলা মৎস�জীিব ও মৎস�কম�ীেদর িবেশষ ��ােক 

সাম�তা ও সমথ�ন �দান করেত হেব। পর�রাগত 

ু ুমৎস�চােষর ��া এবং �যি� অনস�ান এবং 

পি�করেনর কাজ সরকারেক করেত হেব, যােত 

�ািয়�শীল মৎস�চােষর সংর�ণ, পিরচালনা এবং 

উ�য়েনর কােজ �স�িল কতদূর �েযাজ� তা িন�পণ 

করা যায়। 

১১.৭ ু রা� এবং অন�ান� স�ক�য� প��িলর তরেফ 

ুলঘ উেদ�ােগর মৎস�জীিব �গা�ীেক িবেশষ কের 

ুআিদবাসী, মিহলা এবং �ধ িদন �জরােনর জেন� যাঁরা 

মৎস� িশকােরর উপর িনভ�র কেরন তাঁেদরেক সাহায� 

করেত এিগেয় আসেত হেব এবং দরকার মেতা 

ু�যি�গত ও আিথ�ক সাহায� িদেত হেব যােত কের 

জলজ জীব স�দ ও মৎস�িশকােরর �করণ িবষেয় 

পর�রাগত �ান�িল সংগিঠত করা, বজায় রাখা ও 

িবিনময় করা যায় এবং জলস�িক�ত বা�তে�র 

�ানেক উ��ের িনেয় যাওয়া যায়। 

১১.৮ ু সীমাে�র দ’িদেকর জলজস�দ স�িক�ত 

তথ� সেমত সকল তেথ�র সহজ লভ�তা, �বাহ এবং 

ুুিবিনময় �ি�য়ােক উপয� নতন �াটফম� ও সমি�ত 
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ুসংেযাগস� িনম�ােণর মাধ�েম অথবা পরেনা�িলেক ূ

স�দায়িভি�ক, জাতীয়, উপ-আ�িলক ও আ�িলক 

�ের ব�বহােরর মাধ�েম �সািরত করার উেদ�াগ সকল 

প� �থেকই িনেত হেব এবং এই �ি�য়ায় 

ূআনুভিমক এবং উল� উভয় �কােরর তথ� 

ু�বাহেকই অ�ভ�� করেত হেব। সামািজক ও 

ু ুসাং�ৃিতক মা�ােক িহসােবর মেধ� �রেখ যেথাপয� 

ু ুিদশা, য�েকৗশল এবং �চারমূলক লঘ ��ায়তন 

মৎস�জীিব �গাি�র সে� �যাগােযাগ িনম�াণ ও তাঁেদর 

সামথ��-বধ�েনর কােজ ব�বহার করেত হেব। 

১১.৯ ু রা� ও অন�প��িলর িদক �থেক ��ায়তন 

িফশারীর গেবষণায় অথ�সং�ােনর ব�পারিটেক 

যথাসাধ� সুিন�য় করেত হেব এবং সম�য় ও 

অংশিভি�ক তথ� সংকলন, িবে�ষণ ও গেবষণােক 

উৎসািহত করেত হেব। রা� এবং অন�ান� প�েক এই 

গেবষণাল� �ানেক তাঁেদর িস�া� �হণ �ি�য়ার 

ুসােথ সংয� করার ব�াপাের সেচ� হেত হেব, 

গেবষণার সংগঠন ও �িত�ান�িলর প� �থেক 

সামথ��-উ�য়ন �ি�য়ােক সাহায� করেত হেব যােত 

�ু�ায়তন মৎস�জীবী স�দায় �থেক �লােকরা 

গেবষণা বা গেবষণাল� ফল �েয়ােগর �ি�য়ায় অংশ 

িনেত পােরন। আেলাচনা �ি�য়ার িভতর িদেয় 

গেবষণার মধ� িদেয় গেবষণার জন� �কান িবষয়�িল 

সবেচেয় ���পূণ� তা বাছাই করা হেব এবং এই 

ব�াপারিটেত �ািয়�শীল ভােব স�েদর ব�বহার, খাদ� 

ুিনরাপ�া, পি�র �যাগান, দাির��-দূরীকরণ এবং 

যথাযথ উ�য়ন এবং তার সে� DRM ও CCAO  

ূিবচারয��িলও অ�রভ� থাকেব। এসব ����িলেত 

ু ূ ৃ��ায়তন মৎস�চােষর ভিমকার িদেক গেবষণার দি� 

িনব� থাকেব।

১১.১০ �দশা�রী সেমত সকল মৎস�জীিব মৎস� 

�িমকেদর কােজর অব�া ও পিরি�িত, �া��, িশ�া, 

ৃিস�া� গঠেনর �ি�য়া �ভিত িনেয় গেবষণােক যােত 

রা� ও অন�ান� স�িক�ত প�ও অ�ািধকার �দয় �সই 

ব�াপারিট �দখেত হেব— এই গেবষণার পিরেপি�ত 

িহসােব রাখেত হেব, িল� স�ক�েক, যােত মৎস�চােষ 

ু�ী ও প�ষ উভয় প�ই ন�ায় স�তভােব লােভর ভাগী 

হয় তার জন� �েয়াজনীয় নীিতর িবষেয় অবিহত করা 

ুযায়। ��ায়তন মৎস�চােষর জন� পিরক�না 

ুপিরি�িত পয�ােয় ঐক�ব� িল� ধারার অিভমখী 

�েচ�ার সে� িল� িভি� িবে�ষেণর ব�বহারেক 

ুঅ�ভ�� করেত হেব। যােত িল� সেচতন 

মধ��তা�িল িনম�াণ করা যায়। িল� �বষেম�র ওপর 

িনয়িমত নজর �রেখ তার �িতিবধান করেত এবং 

মধ��তা�িলর ফেল সামািজক পিরবত�েনর ��ে� িক 

ভােলা �ভাব পড়েছ �সই তথ��িল সংব�ভােব সং�হ 

করেত িল�-সেচতন সচক�িলেক ব�বহার করেত ূ

হেব। 

১১.১১ ু ু সামি�ক খাদ� উৎপাদেন ��ায়তন 

ূ ৃমৎস�চােষর ভিমকা �ীকিত �দান কের রা� এবং 

অন� প��িলর তরেফ মাছ এবং মৎস�জাত �েব�র 
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ব�বহােরর িবষয়িট উপেভা�ােদর িশ�ণ কম�সিচেত ূ

ু ুঅ�ভ�� করা উিচত— যােত মাছ খাওয়া পি�গত 

ৃ�ণাবিল সবেচেয় সেচতনতা বি� করা যায়।  তার 

সে� িকভােব মাছ বা মৎস�জাত �েব�র �ণাবলী 

িন�পণ করা যায় �স িবষেয়ও জানােত হেব। 

১২। সামথ��র িবকাশ সাধন ও �িশ�নঃ 

১২.১ ু ��ায়তন মতসজীিব স�দােয়র �লােকরা 

ুযােত িদ�া� �হণ �িকয়ায় অংশ�হণ করার উপয� 

সামথ��-অজ�ন কের �সই উে�েশ� রা� ও অন� 

প��িলর তরেফ তাঁেদর খমতার িবকাশসাধেনর 

ুকম�সচী �হণ করা উিচত। এই লে�� ��ায়তন ূ

ুমৎস�চাষ উপিবভােগর সম� মূল� শৃ�ল জেড় িব�ার 

এবং �বিচে��র বা�বিট যােত আইিনিস�, গণতাি�ক 

এবং �িতিনিধ�মূলক কাঠােমা সৃি�র িভতর িদেয় 

যথাযথভােব পিরেবিশত হয় �সই ব�াপারিটেক 

সুিনি�ত করেত হেব। �সই সব কাঠােমার মেধ� 

মিহলােদর যথাযথ অংশ�হেণর সপে� কাজ করার 

িদকিটেত িবেশষভােব ��� িদেত হেব। �যখােন 

ু ুযি�য� বা দরকাির মেন হেব �সখােন আলাদা 

পিরসর এবং �করণ সরবরাহ করেত হেব যােত 

তাঁেদর সে� িবেশষভােব জিড়ত ব�াপার�িল িনেয় 

�য়ংশািষতভােবই সংগিঠত হবার সামথ�� মিহলারা 

অজ�ন কেরন, 

১২.২ রা� ও অন�ান� �াথ� সংি�� পে�র তরেফ 

ৃ ুউ�য়ন কম�সচীর িভতর িদেয় সামথ�� বি�র সেযাগ ূ

ুকের িদেত হেব যােত ��ায়তন মৎস�চাষীরা বাজাের 

সুেযাগ সুিবধা �থেক লাভ ওঠােত পাের। 

১২.৩ বত�মান �ান ও দ�তার ওপর িভি� কেরই �য  

�মতার িবকাশ কের �যেত হেব �দ ব�াপারিট 

সকে�ই �মেন িনেত হেব এবং সে� সে� �ীকার 

কের িনেত হেব �য এতই �ান �ানা�েরর একিট 

ুউভমখী �ি�য়া— এর মাধ�েম িনরাপ�াহীন �াি�ক 

ু�গা�ী, নারী-প�ষ সব ব�াি�র �েয়াজন পূরেণর জন� 

ুুনমনীয় ও উপয� িশ�ার পথ হােত তেল �দওয়া 

ুহয়। এছাড়াও, খমতার িবকােশর �ি�য়ায় অ�ভ�� 

রাখেত হেব খারাপ সময় কািটেয় উেঠ �াভািবকতায় 

�ফরার ি�িত�াপক �মতার িনম�াণ এবং CCA-র 

�াসি�কতায় মৎস�জীিব স�দােয়র অিভেযাজেনর 

�মতা িনম�াণ।

১২.৪ ৃ সব��রের সরকাির কত�প� এবং 

�িতিনিধ�মূলক সং�া�িলেক দ�তা এবং �ান 

িনম�ােণ একসােথ কাজ করেত হেব, যার সাহােয� 

�ু�ায়তন মৎস�চাষীরা উ�য়েনর ব�াপারিটেত এবং 

ুযেথাপয� ��ে� সফলভােব পিরচালন ব�ব�ােক 

ূসহায়তা �দান কের �যেত পাের। িবেক�ীভত এবং 

সরাসির �শাসিনক সুিনয়ি�ত এবং উ�য়ন �ি�য়ার 

সে� জিড়ত �ানীয় সরকাির �ািত�ািনক 

ুকাঠােমা�িলেক গেবষণার ��� সেমত ��ায়তন 

ুমৎস�জীিব �গা�ীর সে� যােত জেড় �দওয়া যায় �স 

িদকিটেত সেচ� থাকেত হেব।  
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১৩। বা�বায়ন সহায়তা এবং অ�গিত 

পয�েব�ণ 

১৩.১ জাতীয় অ�ািধকার�িলেক ��� িদেয় এবং 

পিরি�িত অনুযায়ী এই িনেদ�শক নীিত�িলর 

ব�বহািরক �েয়ােগর কােজ সকল প�েকই উৎসািহত 

করা হে�।

১৩.২ সাহায� দােনর কায�করী �েয়াগ, এবং আিথ�ক 

স�েদর দািয়�শীল ব�বহােরর কােজ সি�য় 

সহেযািগতার জন� রা� সহ সকল পে�রই এিগেয় 

আসা উিচত। উ�য়েনর ��ে�র সকল অংশীদার, 

জািতসংেঘর িবেশষ দ�তাস�� এেজি�সমূহ এবং 

আ�িলক সংগঠন�িলেক িনেদ�শক নীিত�িলর 

(দি�ণ সহেযািগতার মাধ�েমও) �পায়েনর ���াধীন 

উেদ�াগেক সমথ�ন �দওয়ার জন� উৎসািহত করা 

ুহে�। �যি�গত সহেযািগতা, আিথ�ক সাহায�, 

�ািত�ািনক �মতার িবকাশ, �ান আদান-�দান 

ু ুজাতীয় ��ায়তেনর মৎস�চাষ উ�য়েন �যি� 

হ�া�েরর সহেযািগতা— �য �কােনা একিট উপােয় 

এই সাহায� করা �যেত পাের। 

১৩.৩ রা� এবং অন�ান� প��িলর উিচৎ িনেদ�শক 

ৃনীিত�িলর িবষেয় সেচতনতা বি� করা এবং �সই 

ুউে�শ� ��ায়তন মৎস�চােষ কম�রতেদর সুিবধার 

ৃ ুজন� সরলীকত ও অনিদত সং�রণ িবিল করা। রা� 

এবং অন�ান� প��িলর উিচত িল� স�িক�ত িবেশষ 

ুএক�� িবষয়ব� গঠন কের ��ায়তেনর 

মৎস�চােষর ����িলেত িল� িভি�ক তথ� এবং 

ূমিহলােদর ভিমকার িবষেয় তথ� ব�ন করা। সােথ 

সােথ মিহলােদর ময�াদা, তাঁেদর কােজর অব�ান ও 

�ন উ�ীত করার �েয়াজনীয় পদে�প�িলেক 

অ�ািধকার �দওয়া। 

১৩.৪ রা��িলর উিচৎ, িনেদ�শাবলী�িলর উে�শ� ও 

অনুেমাদন �িলর �ণয়ন  অ�সর হে� িকনা তা তার  

�িত�ান মারফৎ িনয়িমত পয�েব�েনর মাধ�েম  

মুল�ায়ন করার ��� �ীকার করা। জাতীয় খাদ� 

ূিনরাপ�ার পটভিমেত খােদ�র অিধকােরর �মবধ�মান 

বা�বায়েনর সুফল এবং দাির� দূরীকরণ কম�সচীর ূ

কায�কর পিরমাপ করাও করণীয় কম�সচীর মেধ� ূ

ুঅ�ভ�� হওয়া উিচত। নীিত�িলর �পায়েণর ��ে� 

িনয়িমত পয�েব�েণর ফলাফল�িল নীিতগঠেন 

ু ু ুপনঃ�হণ ও পনঃ�পায়েণর জন� অনুেমাদনয� 

�করণেক কােজ লাগােত হেব। খাদ� িনরাপ�ার 

ুলে�� ও দাির�� দূরীকরেণর জন� �ী-প�ষ উভয়েক 

ধেরই �ািয়�শীল স�েদর ব�বহােরর ��ে� 

ু ৃ��ায়তন মৎস�চােষর �কত অবদানেক ভােলাভােব 

আরও য� সহকাের স�াদন করেত হেব। 

১৩.৫ রা�েক সুশীল সমাজ সংগঠন�িলেক(CSO) 

শি�শালী �িতিনিধ�সহ জাতীয় �েরর ম� গঠেনর 

সুেযাগ কের িদেত হেব যােত িনেদ�শক নীিত�িলর 
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ুযথাযথ �পায়ণ�িলর পয�েব�ণ করা। ��ায়তন 

মৎস�জীিব �গা�ী�িলর আইনস�ত �িতিনিধেদর 

উ�য়ন, িনেদ�শক নীিত�িলর �পায়েণর কম�েকৗশল 

ু�েয়াগ এবং িনয়িমত পয�েব�েণর কােজ য� করেত 

হেব। িনেদ�শক নীিত�িলর �পায়েণর সহায়ক 

আ�িলক পিরক�না সহ িব�ব�াপী সহয়তা কম�সচী ূ

িবকােশর কােজ FAO -এর তরেফ �চার ও সমথ�ন 

করেত হেব। 

১৩.৬  FAO উপেরা� পিরচালন নীিত �িল, 

আ�িলক পিরক�না অনুসাের বা�বািয়ত করেত 

একিট আ�জ�ািতেক কম�সচীেক সমথ�ন ও বা�বায়ন ূ

করা উিচৎ।   
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ুখাদ� িনরাপ�া ও দাির�� িবেমাচন ���াপেট �টকসই �� 

মৎস�িশকার সুরি�ত করার জন� এই ���া িনেদ�িশকা দায়ী 

মৎস�িশকােরর জন� �কাড অফ ক�া� যা ১৯৯৫ এর এফএও-র 

�কাড অফ ক�াে�র একিট স�ূরক িনেদ�িশকা িহেসেব �তরী 

ুহেয়েছ।  �স�িল সািব�ক নীিত ও িবধানাবলী সমথ�েন ��ায়তন 

মৎস�িশকােরর  পিরপূরক িনেদ�শনা �দান করার জন� ��ত 

ুহেয়িছল। �সই অনুযায়ী,  িনেদ�িশকািটেত ��ায়তন 

ূ ৃ ৃমৎস�িশকােরর ইিতমেধ�ই ���পূণ � ভিমকার দশ�মানতা,  �ীকিত 

ু,বিধ�তকরণ সমথ�ন এবং �ধা ও দাির�� দূরীকরেণর �িত 

আ�জ�ািতক এবং জাতীয় �েচ�ার অবদােনর উে�েশ� করা 

ুহেয়েছ। িনেদ�শনা নিথেত,  ��ায়তন �জেল ও মাছ �িমক ও 

সংি�� কায��ম�িল এবং �াি�ক মানুেষর উপর �জার িদেয়, দায়ী 

মৎস�িশকার ও বত�মান এবং ভিবষ�ত �জে�র সুিবধার জন� 

�টকসই একিট সামািজক ও অথ�ৈনিতক উ�য়েনর অিধকার 

িভি�ক বণ�না �পশ করা হেয়েছ।
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