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জাতীয় মৎস্য নীতত, ২০২০ 
  

১0০  েূতমকা              
  

পুরাণ, সংসৃ্কনত ও সামাচ্ছজক জবনচদের মদধয ভারতীয় মৎসযচাষ হদলা একষ্টি অিিয এবং 

জবনচেযময় জীনবকা নযখাদি উত্তদর নহমালয় নর্দক শুরু কদর দনক্ষদণ সমুি পয থন্ত নভৌদগানলক 

জবনচে নবদযমাি।  নবশ্ববযাপী মৎসয চাদষর পনরদপ্রনক্ষদত, ভারতীয় মৎসযচাষ অসম্ভব 

জবনচযেময় নযখাদি পাখিাযুক্ত ও নখালসযুক্ত মাদছর পাশাপানশ নবনভন্ন প্রকার জলজ উচ্ছিদদর 

চাষ নদদশর লক্ষ লক্ষ মািুদষর জীনবকার প্রধাি উৎস এবং এর সদঙ্গ যুক্ত সহায়ক নপশা নর্দক 

আরও কদয়ক লক্ষ মািুষ পদরাক্ষভাদব তাদদর জীনবকা নিব থাহ কদরি।  

পঞ্চাদশর দশদকর শুরুর নদদক যখি আমাদদর নদদশর মৎসযচাষদক পনরকনল্পত উন্নয়দির 

মদধয আিা হয়, তখি নর্দক শুরু কদর আজ পয থন্ত, ভারতবদষ থর মৎসযচাষ অদিক চড়াই-

উতরাই নপনরদয় বতথমাদি উৎপাদদির নদক নর্দক পৃনর্বীর তৃতীয় বৃহৎ মৎসয-উৎপাদক নদদশ 

পনরণত হদয়দছ অর্ থাৎ উৎপাদদি চীি ও ইদদাদিনশয়ার পদরই ভারতবষ থ। বতথমাদি ভারদতর 

মাদছর উৎপাদদির পনরমাি ১৩.৭৬ নমনলয়ি নমষ্টিক িি ( ০১৮-১৯)। সামুনিক নক্ষদে 

মৎসযচাষ নযখাদি উন্ননতর একষ্টি নিনদথি গনত বজায় নরদখদছ যার আিুমানিক উৎপাদি ক্ষমতা 

৫.৩১ নমনলয়ি নমষ্টিক িদির মদতা, নসখাদি জলজ উৎপাদদির বৃচ্ছির হার অতুলিীয় নবগত 

নতি দশক ধদর যা নকিা ভারতবষ থদক নবদশ্বর নিতীয় বৃহৎ প্রদযাজক নদদশ পনরণত কদরদছ চাষ 

করা মাদছর নিনরদখ।    

আমাদদর নদদশর মৎসযচাষ নর্দক আিুমানিক  ৮ নমনলয়ি মৎসযজীবী ও মৎসযচাষী তাদদর 

জীনবকা অজথি কদরি যা নকিা আমাদদর নদদশ সমগ্র জিসংখযার প্রায়  .০ %। নসই কারদণ 

মৎসযচাষ আমাদদর নদদশর মািুদষর জীনবকা প্রদাি, নবদশষ কদর যুবক ও মনহলাদদর নক্ষদে, 

খাদয ও নপৌষ্টিক সুরক্ষা প্রদাদির নক্ষদে এবং জবদদনশক মুিা উপাজথদির নক্ষদে একষ্টি 

গুরুত্বপূণ থ ভূনমকা পালি করদত সক্ষম।  ০১৮-১৯ সাদল মৎসযচাষ নর্দক সমগ্র মূলয 

সংদযাজদির (Gross Value Added) পনরমাি নছল  ,১ ,৯১৫ নকাষ্টি িাকা (বতথমাি বাজার 

মূলয নহদসদব)যা নকিা আমাদদর নদদশর নমাি নদশীয় পদণযর ১.১  % এবং কৃনষ ও কৃনষ-
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সংক্রান্ত নক্ষে নর্দক পাওয়া সমগ্র মূলয সংদযাজদির ৭. ৮ %।এই সমদয়ই ১৩ ৯  লক্ষ িি 

সামুনিক িবয রপ্তানির মাধযদম আমাদদর নদশ  ৬,৫৮৯ নকাষ্টি িাকার মদতা জবদদনশক মুিা 

আয় কদর। সদব থাপনর, মৎসযপালি নক্ষেষ্টি  ০১ -১৫ নর্দক  ০১৮-১৯ সাদলর মদধয বানষ থক 

গড় বৃচ্ছির হার নদনখদয়দছ ১০.৮৭ % যা নকিা আমাদদর নদদশর জাতীয় অর্ থনিনতক বৃচ্ছির 

হাদরর (৭.১৬ %) এর নচদয়ও নবনশ ধররুবক মূলয ( ০১১-১ )এর নিনরদখ।   

ভারতবদষ থর মৎসযপালদির নবনভন্ন নক্ষদে বহু সম্ভাবিা রদয়দছ, নযমি - সামুনিক ও অন্তর্স্ থলীয় 

জলাশয়নর্স্ত নবনভন্ন প্রাকৃনতক সম্পদদর যর্াযর্ বযবহার; জলজপালদির নক্ষদে উৎপাদি ও 

উৎপাদিশীলতার বৃচ্ছি; অিযািয চাদষর নক্ষে যর্া কৃনষ, উদযািপালি , মুরনগ ও পশুপালি 

ইতযানদর সদঙ্গ ফলপ্রশূ সংযুচ্ছক্ত; নয সকল মাছ খাদয নহদসদব আমরা গ্রহণ কনর িা নযমি রষ্টিি 

মাদছর চাদষর বযানপ্তর প্রসার; এবং নদদশর ক্রমবধ থমাি জিসাধারদণর কাদছ পুনিগুিসমৃি 

মাদছর নপ্রাষ্টিি যার মদধয ওদমগা-৩ ফযাষ্টি অযানসড-এর পনরমাি নবনশ, নসই সকল খাদযদক 

সহজলভয করা। আর পনরদবশগত নদক নর্দক ভাবদত নগদল, মৎসযচাদষর জদিয বযবহৃত 

পুকুর, িযাংক এবং প্লাবিভূনমগুনল বৃষ্টির জল ধদর রাখা ও ভরার নক্ষদে খুব গুরুত্বপূণ থ একষ্টি 

ভূনমকা পালি করদত পাদর এবং এরই মাধযদম ভূগভথর্স্ জলদক পুিরায় ভরার নক্ষদে একষ্টি 

উপদযাগী মাধযম নহদসদব কাজ করদত পাদর। 

নদদশর ক্রমবধ থমাি জিসংখযা ও নসই সদঙ্গ মৎসয নপ্রাষ্টিদির চানহদা বৃচ্ছি - এই সমস্ত নকছু 

নমনলদয় এই সম্পদদর সুনর্স্ত উন্নয়দির প্রদয়াজিীয়তাদক আমাদদর কাদছ আদরা নবনশ কদর 

তুদল ধদরদছ আদগর তুলিায়। এই চানহদার সদঙ্গ সামঞ্জসয নরদখ ও একষ্টি অভূতপূব থ বৃচ্ছি 

সুনিচ্ছিত কদর বতথমাি প্রদয়াজিীয়তাদক নমষ্টিদয় যনদ ভনবষযদতর জদিয এক উন্নত 

মৎসযপালি আমাদদর জতনর করদত হয়, তাহদল আমাদদর নদদশর জদিয একষ্টি দৃঢ় জাতীয় 

মৎসয িীনত নিধ থারণ করদত হদব। মাছ ধরা ও মাদছর চাষ নর্দক প্রাপ্ত সম্পদদক যর্াযর্ভাদব 

বযবহাদরর মাধযদম আকাচ্ছঙ্খত উৎপাদি ও উৎপাদিশীলতাদক বজায় রাখার নক্ষদে এই িীনত 

সষ্টিক নদশা নদখাদব। এছাড়াও ইহা আশা করা যায় নয, আগামী নদদি নবনভন্ন রাজয ও 

নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর একই ধরদণর প্রয়াদসর নক্ষদে এই িীনতকািাদমা এক 

পর্নিদদথশদকর মদতা কাজ করদব।  

নযদহতু ভারতবদষ থর মৎসযসম্পদদর স্বার্স্য ও অখণ্ডতা অদিকাংদশই নিভথর কদর জবনচেময় 

বাস্তুতদন্তর উপর যার মদধয এই সম্পদ অবনর্স্ত, তাই, জাতীয় মৎসয িীনত এমি একষ্টি পন্থা 

নিদত ইিুক নযখাদি পাহাড় নর্দক শুরু কদর সমুি পয থন্ত নবসরতৃত বহুনবধ বাস্তুতন্ত্রদক 

সষ্টিকভাদব নবদবচিা করা যাদব। ইহার ফদল এই সম্পদ নযমি বাইদর নর্দক আসা নবনভন্ন বাধার 
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সম্মুখীি কম হদব নতমনি পনরদবদশও এই পিনত নর্দক প্রভাব কম পড়দব। ইহা “িীল 

অর্ থিীনত”র পনরকািাদমার মদধয নর্দক অিযািয অর্ থনিনতক নক্ষেগুনলর সদঙ্গ একষ্টি সংদযাগ 

র্স্াপি করদতও সক্ষম হদব, যার মদধয উদেখদযাগয হদলা - কৃনষ, পশুপালি, জলসম্পদ, জল-

নবদুযৎ শচ্ছক্ত, বিজপালি ও পনরদবশ, গ্রামীণ উন্নয়ি, পনরদবশ-পয থিি, রপ্তানি ইতযানদ এবং 

এর মাধযদম “িীল অর্ থিীনত”র মূল লদক্ষযর নদদক কদয়কধাপ এনগদয় নিদয় যাদব। 

নদদশর মৎসযজীবী সম্প্রদাদয়র দুব থলতাগুনলদক যর্াসম্ভব কমাদিার নদদক এই জাতীয় মৎসয 

িীনত পয থাপ্ত িজর নদদব যাদত কদর নবনভন্ন সমসযা ও বাধা নযমি জলবায়ু পনরবতথদির নর্দক 

উদরভূত নবশ্ব উষ্ণায়ি, নবনভন্ন প্রাকৃনতক দুদয থাগ নযমি সাইদলাি, সুিানম ইতযানদ এবং িািাি 

আকচ্ছিক ও অিনভদপ্রত পনরনর্স্নত উদাহরণস্বরূপ নকানভড-১৯ অনতমারী - এই সমস্ত নকছুর 

সদঙ্গ লড়াই করার সহিশীলতা তারা অজথি করদত পাদর।  

বতথমাদি ধীদর ধীদর মৎসয নক্ষে নদদশর সীমািা নপনরদয় নবদশ্বর দরবাদরও একষ্টি গুরুত্বপূণ থ 

নবষয় নহদসদব নবদবনচত হদি আর এই নদদক এই জাতীয় মৎসয িীনতও নবদশষ িজর নদদব 

কারণ এর মদধয নবনভন্ন নবষয় যর্া- বানণজয, জল-অববানহকার নযৌর্ বযবহার, নবনভন্ন 

অর্ থনিনতকভাদব নবদশষ অঞ্চদলর মদধয পনরযায়ী মাদছদদর নবচরণ, আন্তদদথশীয়-সীমািায় 

জীবন্ত জলজ প্রাণীদদর গনতনবনধ, নবআইনি ও অনিয়নন্ত্রত মাছধরাদক বন্ধ করা এবং নশষ পয থন্ত 

নবনভন্ন আন্তজথানতক নবনধ-নিদষধদক নমদি চলার নক্ষদে ভারতবষ থ অঙ্গীকারবি।   

একইভাদব, নবনভন্ন আন্ত-সীমািায় অবনর্স্ত মৎসযপালদির সদঙ্গ যুক্ত বাস্তুতন্ত্র ও নসখািকার 

সম্পদসমূহদক দীর্ থ  সমদয়র জদিয নর্স্নতশীল করার মধয নদদয় তাদদর মদধয একষ্টি নযৌর্ 

প্রয়াসদক উৎসাহদাদির উদেদশয এই জাতীয় মৎসয িীনত নসই আঞ্চনলকতার নবষয়ষ্টিদকও 

যদর্ি গুরুত্ব নদদব।    

পনরদশদষ, মৎসযপালি নক্ষদের জদিয সরকার একষ্টি পৃর্ক মন্ত্রক জতনর কদরদছ - এই নবষয়ষ্টি 

নর্দক অিুদপ্ররণা নিদয় এই জাতীয় মৎসয িীনতষ্টি জাতীয় নিতৃদত্বর িারা নিধ থানরত জাতীয় 

আকাঙ্ক্ষাগুনল এবং নদদশর উন্নয়ি লক্ষযগুনলদক তুদল ধরদব , যাদত অিযািয উন্নয়িমূলক 

নক্ষদের সাদর্ মৎসযজীবীদদর সমাি অংশীদানরত্ব র্স্াপদির মধয নদদয় ভারতবষ থ আগামী  ০ ৫ 

সাদলর মদধয আদমনরকার ডলাদরর মূলয  নহদসদব ৫.০ ষ্টিনলয়দির সমতুলয অর্ থিীনতদত 

নিদজদদরদক উন্নীত করদত পাদর। 

২0০ প্রস্তািনা         

ভারতবদষ থর সংনবধাদির নমৌনলক িীনতর উপর নভনত্ত কদর এবং জিসাধারণ-দকচ্ছন্দ্রক ও তাদদর 

অংশগ্রহণমূলক নয প্রদচিা তার উপর নভনত্ত কদর এই জাতীয় মৎসয িীনত জতনর হদব। যার মূল 
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লক্ষয হদব - সকদলর জদিয সমাি অনধকার ও সমতা র্স্াপি, নর্স্নতশীলতার সুনিচ্ছিতকরণ, 

সমাদজ নলঙ্গ জবষময দরূীকরণ ও সকলদক সমাদজর মূলদরাদত নিদয় আসা, অন্তভুথচ্ছক্তমূলক 

উন্নয়ি, আত্ম-নিভথরতা ও নশদল্পাদদযাগদক উৎসাহদাি, নযৌর্ বযবর্স্াপিা র্স্াপি, অিুদাি-

িীনতদক অিুসরণ এবং সদব থাপনর, আগামী দশদকর মৎসযচাষ নক্ষদের জদিয একষ্টি সুনিনদথি 

পর্নিদদথশ জতনর করা।            

  

৩0০ েতিষযবতর জবনয দৃটিেতি (Vision)            
  
 এএকষ্টি স্বার্স্যকর এবং প্রাণবন্ত মৎসয নক্ষে, যা বতথমাি এবং ভনবষযত প্রজদের চানহদা পূরণ 

কদর।” 

  

৪0০ তমশন              
  
বতথমাি সমদয় যখি নয নকাদিা কায থকলাদপর মূদলই র্াদক সম্পদদর নর্স্নতশীলতার 

সুনিচ্ছিতকরণ, তখি এই জাতীয় মৎসয িীনতর লক্ষয হদলা, সামাচ্ছজক ও অর্ থনিনতক 

লক্ষযগুনলদক পূরদণর মধয নদদয় নদদশর মৎসযজীবী ও মৎসযচানষদদর ভাদলা র্াকাদক সুনিচ্ছিত 

করার উদেদশয আগামী দশ বছরদক সামদি নরদখ নদদশর নবনভন্ন প্রাদন্তর মৎসযপালদির মদধয 

সমন্বয় র্স্াপি ও সুনিনদথি বযবর্স্াপিা র্স্াপি করা।  

৫0০ উবেশয     

জাতীয় মৎসয িীনতর উদেশয হদলা - নদদশর মৎসয আহরণ ও জলজপালদির সানব থক উন্নয়ি। 

এই িীনতর নকন্দ্রনবদদুত যখি নজদল ও মৎসযচানষরা অবর্স্াি কদর, তখি এই িীনতর অিযতম 

অনভপ্রায় হদলা - সম্পদ ও সম্পনকথত বাসর্স্াদির সুদৃঢ় বযবর্স্াপিা ও সুনর্স্ত উন্নয়ি, বাস্তুতদন্ত্রর 

একাত্মদবাধ বজায় রাখা, ক্রমবধ থমাি জিসংখযার খাদয ও নপৌষ্টিক সুরক্ষা সুনিচ্ছিতকরণ, 

মৎসযজীবী ও মৎসযচানষদদর অনধকার রক্ষা ও তাদদর সহিশীলতা জতনর, ভারতীয় মাছ ও 

মাছজাত িবযদক নবশ্বমাদির কদর তুলা, মৎসযসম্পদদর সুনর্স্ত ও বুচ্ছিসম্পন্ন বযবহাদরর জদিয 

নবশ্বময় আদলাচযসূনচ নমদি চলার উদেদশয ভারতবদষ থর নয প্রনতশ্রুনত রদয়দছ নসগুনলদক 

সমর্ থি করা।     

৬0০ ককৌশল 

জাতীয় মৎসয িীনত নদদশর সমগ্র ভূনম ও অর্ থনিনতকভাদব নবদশষ অঞ্চলগুনলদক পনরদবিি 

কদর জতনর করা হদয়দছ ১০ বছদরর সময়সীমার জদিয ( ০ ১- ০৩০)। নিম্ননলনখত আদলাচিায় 

এই নবসরতৃত সূচকগুনলদক ১০ষ্টি নবভাদগ (৬.১-৬.১০) ভাগ কদর পয থাদলাচিা করা 

হদলা।                 
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৬ 0১ স্ামুতিক মৎস্যপালন 

ভারতবদষ থর উন্নয়দির পনরকল্পিার নবশ নগাড়ার নদক নর্দকই মৎসযচাষ, নবদশষ কদর সমুদি 

মৎসয চাদষর গুরুত্বদক মািযতা নদওয়া হদয় আসদছ। মািুদষর খাদয ও নপৌষ্টিক প্রদয়াজিীয়তা 

নমিাদিা ছাড়াও, সামুনিক মৎসযচাষ নদদশর বযবসা-বানণদজযর নক্ষদেও গুরুত্বপূণ থ ভূনমকা 

পালি কদর এবং এইভাদব উপকূলীয় জিবসনতর জদিয কম থসংর্স্াি ও জীনবকার নক্ষেদক 

আদরা নবসরতৃত কদর।                

১৯৭৬সাদল অর্ থনিনতকভাদব নবদশষ অঞ্চল নর্াষণা করার পদর, ভারতবদষ থর অধীদি সমুি 

এলাকা হদলা  .০  নমনলয়ি বগ থনকদলানমিার, ০.৩৭  নমনলয়ি বগ থনকদলানমিাদরর মদতা বালুচর 

এলাকা এবং ৮০০০নকদলানমিাদরর নবনশ এলাকা জদুড় উপকূলদরখা রদয়দছ। অর্ থনিনতক 

নবদশষ অঞ্চদলর সাব থদভৌম অনধকাদরর পাশাপানশ ভারতবষ থ এই সমস্ত অঞ্চদলর মদধয র্াকা 

সামুনিক জীবজগদতর সংরক্ষণ, তাদদর উন্ননত ও তাদদর অিুকূলভাদব সংগ্রহ করার দানয়ত্ব 

নপদয়দছ। ভারতবদষ থর সামুনিক মৎসযজীনবর সংখযা হদলা ৩.৭৭ নমনলয়ি, যার মদধয ০.৯৩ 

নমনলয়ি সচ্ছক্রয় ও প্রতযক্ষভাদব সমুদি মাছচাদষর সদঙ্গ যুক্ত। প্রায় ০.৫  নমনলয়ি মািুষ সমুদি 

মাছ ধরা ও তার সদঙ্গ নবনভন্ন আিুষানঙ্গক কাদজর সদঙ্গ যুক্ত, যার মদধয ৬৯% হদলা মনহলা। 

মনহলারা নবদশষ কদর মাদছর বাজারজাতকরদণর সদঙ্গ যুক্ত আর এই কাদজ সমগ্র 

অংশগ্রহণকারী মািুদষর মদধয ৮৬ শতাংশই হদলা মনহলা। অিযনদদক প্রায় ১ ০০০ মনহলা 

মাদছর বীজ সংগ্রদহর সদঙ্গ যুক্ত ও প্রায় একই সংখযক মনহলারা যুক্ত নখালস সংগ্রহ কাদজর 

সদঙ্গ। সামুনিক মৎসযপালদির নক্ষদে সামনগ্রকভাদব কু্ষিায়তি মৎসযপালদির প্রাধািয 

রদয়দছ।   

৬ 0১0১ স্ামুতিক মৎস্যপালনবক টিতকবয় রাখা  

অর্ থনিনতকভাদব নবদশষ অঞ্চলগুনল নর্দক মৎসযপালদির বতথমাি সম্ভাবয ফলি হদলা ৫.৩১ 

নমনলয়ি নমষ্টিকিি। বতথমাি ফলি  ( ০১৮-১৯) হদলা  .১৮ নমনলয়ি নমষ্টিকিি অর্ থাৎ এখিও 

১.১৩নমনলয়ি নমষ্টিকিদির মদতা উৎপাদি বৃচ্ছির সম্ভাবিা আদছ। অবযবহৃত সম্পদগুনল  ০০ 

নর্দক ৫০০নমিার গভীরতার মদধয ও মহাসাগরীয় জদল উপনর্স্ত আদছ। িুিা ও িুিা মাদছর 

মদতা যাদদর সম্ভাবয ফলি ০ ৩ নমনলয়ি নমষ্টিক িদির মদতা, নসই সমস্ত মাছ ছাড়া 

মহাসাগরীয় জদল উপনর্স্ত অিযািয বহু সম্পদই হদলা অপ্রচনলত পাখিাযুক্ত ও নখালসযুক্ত মাছ 

নযমি মযাকদিানফডস (myctophids) ও মহাসাগরীয় সু্কইডস (Squids)। এই সমস্ত মাদছর 

সমূ্পণ থ সম্ভাবয ফলি পাওয়ার জদিয, িীনতগত উদদযাগ এমি হদব নযি নজদলদদর মদধয এই 

সমস্ত মাছগুনলদক ধরা ও তাদদরদক অক্ষত ও ভাদলা অবর্স্ায় অবতরণ নকন্দ্র বা মজতু করার 
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র্স্াদি নিদয় আসার জদিয প্রদয়াজিীয় দক্ষতা ও ক্ষমতা জোয়। এই উদদযাদগর সষ্টিক পনরপূরক 

হদব যনদ তাদদরদক আধুনিক মাছ ধরার জলযাি ও জাল পাওয়ার নক্ষদে সহায়তা প্রদাি করা 

যায়, মাদছদদর সম্ভাবয র্াকার র্স্াি নিণ থয় করার করার জদিয গদবষণালব্ধ ও উন্নয়িমূলক 

নবনভন্ন সহায়তা, মাছ ধরা-পরবতী সমদয় মাদছদদর সষ্টিক রক্ষিাদবক্ষি, তাদদর মাদিান্নয়য়ি 

এবং খাদয সুরক্ষা সুনিচ্ছিত করার জদিয সহায়তা করা যায়। যাই নহাক, অিুমাদির 

অনিিয়তাদক নবদবচিা কদর এবং নর্স্নতশীলতা ও িযাযযতাদক মূল িীনত নহদসদব গণয করদল 

বিয মাছ ধরার নক্ষদে, নবশ্বমাদির সাবধিাতামূলক পন্থাগুনলদক অিুসরণ করার 

প্রদয়াজিীয়তা আদছ।  

সুনর্স্নতকরণদক (বাস্তুতন্ত্রগত, সামাচ্ছজক, অর্ থনিনতক, প্রানতষ্ঠানিক) সুনিচ্ছিত করা যনদ মূল 

লক্ষয হদয় র্াদক, তাহদল, তাৎক্ষনণক প্রদয়াজি হদলা মাছ ধরার পিনতগুনলদক বাস্তবসম্মত 

করা ও নসই সদঙ্গ সম্পদগুনলর সুনর্স্নতকরণ। ইহা মাছ ধরার কাজদক অর্ থনিনতকভাদব নিকসই 

করদব। স্বল্পদময়ানদ নহদসদব, মূল কাজ হদলা - এই মৎসযচাষ নক্ষদে বাইদর নর্দক নয নকাদিা 

নকছুর প্রদবশ বন্ধ করা এবং নসই সদঙ্গ নবনভন্ন প্রয়াসগুনলদক পুিরায় সষ্টিকভাদব বদদাবস্ত কদর 

একিা ভারসাময র্স্াপি করা। অিযািয বযবর্স্াপিার মদধয অিযতম হদলা - যা যা নদওয়া হদি 

এবং যা নকছু পাওয়া যাদি তার উপর একিা নিয়ন্ত্রণ নযমি মাছ ধরার নদদির সংখযা, কাজ 

করার র্স্াি, ইচ্ছঞ্জদির অশ্বক্ষমতা, জাদলর আকার, িূযিতম জাদলর আকার এবং বযবসানয়ক 

নদক নর্দক জিনপ্রয় মাছগুনল ধরার নক্ষদে এই িূযিতম জাদলর আকাদরর একিা জাতীয় স্তদর 

নিদদথনশকা জতনর। মাছপালদির সদঙ্গ যুক্ত গদবষণা সংর্স্াগুনলদক অবলুপ্ত বা অবলুপ্তপ্রায় 

মাছগুনলদক পুিরুিার করার জদিয নিনদথি পনরকল্পিা উিাবি করদত হদব। এই প্রদচিাগুনলর 

মদধয উদেখদযাগয হদলা সমুদি মাছ ছাড়া এবং নসই সদঙ্গ মাদছদদর জদিয কৃচ্ছেম তলদদশ 

র্স্াপি করা, যার ফদল এই মাদছদদর সংখযা ও মাদছদদর প্রজানতর জবনচেদক সামুনিক পনরদবদশ 

বজায় রাখা যায়। মাদছদদর সম্ভাবয ফলি ও তাদদর সংখযার নিয়নমত মূলযায়দির উপর নভনত্ত 

কদর মাদছদদর ধরার জদিয একষ্টি ক্ষমতার মূলযায়দির বযবর্স্াপিা করা নযদত পাদর যাদত কদর 

পূব থনচনিত মাছগুনলদক নিনদথি সংখযায় নিয়নমতভাদব ও সুনর্স্তভাদব ধরা নযদত পাদর।   

নয নকাদিা প্রদচিার মূল লক্ষয হদব:- উৎপাদি পিনতর মদধয জীবনবনচদের সংরক্ষণদক 

মূলদরাদত নিদয় আসা, নিনদথি প্রজানত ও এলাকা/অঞ্চলনভনত্তক বযবর্স্াপিার পনরকল্পিা যার 

অন্তভুথক্ত র্াকদব বাস্তুশাস্ত্রগত ও জজনবকভাদব তাৎপয থপূণ থ এলাকা ও দুব থল সামুনিক বাস্তুতদন্ত্রর 

সংরক্ষি ; নবপন্ন ও নবলুপ্তপ্রায় প্রজানতর সুরক্ষা, সম্পদদর সুনর্স্ত বযবহাদরর জদিয র্স্ানিক ও 

অর্স্ায়ী বযবর্স্াগ্রহণ; আদলাচিার মধয নদদয় মাদছর অবনশিযাংদশর সষ্টিক বযবহার। একইসাদর্, 
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সরকার সত:সরফূতথভাদব নবদযমাি সামুনিক সংরনক্ষত এলাকার সময়মানফক মূলযায়ি ও 

পুিঃমূলযায়ি চানলদয় যাদব এবং আইনি সহায়তা প্রদাি করদব যাদত কদর সাদবনক 

মৎসযজীবীদদর নময়াদ অনধকার সুরনক্ষত র্াদক এবং তাদদর জীনবকার উপদর এইধরদণর 

সংরক্ষণ পিনতর নকাদিা প্রভাব িা পদড়।    

সামুনিক বাস্তুতদন্ত্রর মদধয অবনর্স্ত সকল প্রকার জীনবত ও জড় উপাদাদির অিুকূল অবর্স্া ও 

সুনবধাদভাগীদদর সামাচ্ছজক জবনশিয ও অর্ থনিনতক চানহদার কর্া মার্ায় নরদখ বাস্তুতন্ত্র-নিভথর 

মৎসযপালি বযবর্স্াপিা বাস্তবায়নযত করা হদব। একইসদঙ্গ, সহভাগী বযবর্স্াপিা, যা নকিা 

নবনবধ-সুনবধাদভাগী, নবনবধ-প্রজানত ও বহু-বহর মৎসযপালদির নক্ষদে নবদশ্বর সফল 

বযবর্স্াপিার অিযতম, নসই বযবর্স্াদক সামদি উদল ধরা হদব। সহভাগী বযবর্স্াপিাদক নদদশর 

মদধয তুদল ধরার পাশাপানশ নকরালা, তানমলিাড়ু ও পচ্ছিদচনরর উদাহরণদক নবদবচিার মদধয 

রাখা হদব। মৎসযজীবীদদর নবনভন্ন দদলর মদধয ওিা িন্দ্ব কমাদিার/ নমিাদিার নক্ষদে নবনভন্ন 

র্স্ািীয়, আঞ্চনলক, আন্ত:রাজয ও জাতীয় স্তদরর মৎসয কাউচ্ছিলগুনল প্রধাি ভূনমকা গ্রহণ 

করদব এবং এই িািাি বযবর্স্াপিার বাস্তব রূপদাদির নক্ষদে প্রদয়াজিীয় নিয়মগুনল জতনর 

করার সময় এই মৎসয নক্ষদে সদঙ্গ যুক্ত সকল স্তদরর সুনবধাদভাগীদদর সদঙ্গ আদলাচিা করা 

হদব।  

নদদশর সামুনিক মৎসয সম্পদদক সংরক্ষণ করার নক্ষদে এই র্স্ানিক ও অর্স্ায়ী বন্ধ 

অদিকাংদশই সাহাযয কদরদছ। ইহা সুনিচ্ছিত করদত এই বযবর্স্াপিাগুনল নদদশর 

মৎসযজীবীদদর জীনবকার কায থকর উন্নয়ি র্িাদব, সময়মানফক পুিঃমূলযায়ি করদব, উপলব্ধ 

নসরা নবজ্ঞািসম্মত তর্যদক নবদবচিা করদব যার মদধয অন্তভুথক্ত র্াকদব সাবধািতা বযবর্স্াপিা 

অবলম্বি ও মৎসযজীবী ও অিযািয সুনবধাদভাগীদদর পয থাপ্ত অংশগ্রহণ।    

বতথমাদি, উপকূলীয় রাজয ও নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলদত সাদবনক মৎসযজীবীদদর জদিয নিনদথি 

এলাকা (গভীরতা অর্বা উপকূল নর্দক দরূদত্বর উপর নভনত্ত কদর) সংরনক্ষত করা আদছ, 

নযখাদি যদন্ত্রর মাধযদম মৎসয আহরণ নিনষি। এই ধরদণর মৎসযজীবীদদর জদিয আঞ্চনলক 

বযবহাদরর অনধকার প্রণয়ি করার ফদল অদিকাংদশই কানরগর মৎসযজীবীদদর জীনবকা 

সংরনক্ষত হদয়দছ। সরকার কানরগর মৎসযজীবীদদর জদিয এই ধরদণর সহায়তাপ্রদাি চানলদয় 

যাদব এবং আদরা অিযািয বযবহারকারীদদর সদঙ্গ আদলাচিার মাধযদম ভনবষযদত কানরগর 

মৎসযজীবীদদর জদিয বতথমাি এই আঞ্চনলক জল-এলাকার আদরা নকছু প্রসারদণর কর্াও 

নবদবচিা করদব।  
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মৎসযপালি বযবর্স্াপিা একষ্টি সমন্বদয়র পন্থা অিুসরণ করদব যার মদধয প্রচনলত জ্ঞাি ও 

নবজ্ঞাদির সদঙ্গ বযবসানয়ক িীনত ও প্রার্নমক মৎসযজীবী ও আিুসানঙ্গক সুনবধাদভাগীদদর যদর্ি 

অংশগ্রহণ সুনিচ্ছিত র্াকদব এবং এর ফদল মৎসযপালি বাস্তুতন্ত্রগতভাদব ও অর্ থনিনতকভাদব 

সুনর্স্ত হদব। এই প্রসদঙ্গ, জ্ঞাদির সষ্টিক বযবর্স্াপিা একষ্টি িতু ও সহজ উপায় যার মধয নদদয় 

সামুনিক মৎসযচাদষর প্রধাি জবনশিগুনল সম্বদন্ধ সষ্টিক তর্য আমাদদর কাদছ উপলব্ধ হদব এবং 

মািুদষর কাদছ সহদজ নপৌৌঁদছ যাদব, নযমি - প্রকৃত-সময় সম্পদদর মািনচে, আবহাওয়া 

পূব থাভাস ইতযানদ। মৎসযজীবী সম্প্রদাদয়র উন্নয়িদহতু তর্যপ্রযুচ্ছক্ত ও মহাকাশ-প্রযুচ্ছক্তর পয থাপ্ত 

ও যর্াযর্ বযবহারদক কাদজ লাগাদিা হদব।   

সমুিতীরানতক্রান্ত ও জাতীয় সীমািার বাইদরর এলাকায় মাছ ধরা যদর্িভাদব মূলধি ও প্রযুচ্ছক্তর 

উপর নিভথরশীল। গভীর সমুদি মাছ ধরার জদিয নবসরকানর নবনিদয়াগদকও উতসাহ নদওয়া 

হদব যাদত কদর সামুনিক মৎসযপালদির সম্ভাবিাদক সমূ্পণ থরূদপ কাদজ লাগাদিা যায়। 

উদদযাগপনত জতনর করা, কায থকরী প্রযুচ্ছক্ত, সরকানর-দবসরকানর অংশীদানরত্ব র্স্াপদির  

পাশাপানশ ও প্রানতষ্ঠানিক অর্ থ উদত্তালিদকও উৎসাহ নদওয়া হদব। এছাড়াও, সামুনিকখাদয 

প্রযুচ্ছক্তকরি ও রপ্তানি নক্ষেদক গভীর সমুদি মাছ ধরার সদঙ্গ সমনন্বত করার মধয নদদয় এই 

নক্ষদে একষ্টি সামনগ্রক উন্নয়ি করার জদিয নিনদথি পিনত অবলম্বি করা হদব।  

গভীর সমুদি মাছ ধরার জদিয কানরগর মৎসযজীবীদদর দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃচ্ছির জদিয সরকার 

িতুি নস্কদমর সূচিা করদব, নবদযমাি গভীর সমুদি মাছ ধরার জদিয জলযাদির আধুনিকীকরণ, 

মৎসয সমবায়/ স্বনিভথর নগাষ্ঠীর মাধযদম গভীর সমদির জদিয িতুি/উন্নত জলযাদির বযবর্স্া 

করা হদব, নিৌকার মদধয প্রনশক্ষণ এবং মৎসযজীবীদদর বাজার ও রপ্তানির সদঙ্গ সংযুক্ত করা 

হদব। নকবলমাে এই নস্কম/ বযবর্স্াপিা িয়, তার সদঙ্গ সদঙ্গ নবদশষ অর্ থনিনতক অঞ্চদল মাছ 

ধরার নক্ষদে নবদশ্ব প্রচনলত নয নিয়ম ও প্রনবধাি রদয়দছ, তার সদঙ্গ সামঞ্জসয র্স্াপদির লদক্ষযও 

কাজ করা হদব।    

শুধুমাে অর্ থনিনতক নবদশষ অঞ্চদলর অন্তগ থত গভীর সমুদি অবনর্স্ত সম্পদদর নবষদয়ই িয়, 

নসই সদঙ্গ অিযািয নকছু নবষদয়ও আদলাকপাত করা হদব যর্া:- পনরকািাদমা, নিৌকা জতনর 

করার জদিয কানরগনর জ্ঞাি, জনরপ এবং শংসাপে, মািুদষর পারদনশ থতা বৃচ্ছি, নবসরতৃত ও 

বাস্তবসম্মত নিয়ম ও প্রনবধাি প্রণয়ি এবং সদঙ্গ একষ্টি সুদৃঢ় নিরীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও িজরদানর 

বযবর্স্াপিা, বানণচ্ছজযক মৎসয সম্পদদর সম্বদন্ধ সষ্টিক নবজ্ঞািসম্মত ও কানরগনর তদর্যর 

সহজলভযতা এবং নসরা মাছ ধরার পিনত।  
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উপকূলবতী রাজযগুনল ও নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর সরকাদরর সদঙ্গ আদলাচযিা কদর নকন্দ্রীয় 

সরকার একষ্টি সামনগ্রক সম্পদ বযবহাদরর পনরকল্পিা গ্রহণ করদব যার মূদল র্াকদব 

উপকূলবতী রাজযগুনল ও নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর প্রদয়াজি এবং আদামাি-নিদকাবর 

িীপপুঞ্জ ও লাক্ষািীপ - এই দুষ্টি নকন্দ্রশানসত অঞ্চদলর নবদশষ ও অিিয প্রদয়াজিীয়তা। একই 

সদঙ্গ, নবদশষ অর্ থনিনতক অঞ্চদলর মদধয ১  নর্দক  ০০ িষ্টিকাল মাইল অঞ্চদলর সকদলর 

জদিয বযবহৃত হদব, িয়দতা এই অঞ্চদলর মদধয যনদ নবচ্ছিন্নভাদব মাছ ধরা হয়, তা মৎসয 

সম্পদদর পদক্ষ ক্ষনতকারক ও অদিকসময় অনতনরক্ত নশাষণও হদয় নযদত পাদর - এই নবষদয় 

উপকূলবতী রাজযগুনল ও নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলদক অবনহত করা হদব। আন্ত:রাজয িন্দ্ব দরূ 

করার জদিয একষ্টি প্রানতষ্ঠানিক বযবর্স্াপিা করা হদব এবং নসই সদঙ্গ আন্তজথানতক 

িদগুনলদকও নবদশষ কদর সামুনিক মৎসযপালদির নক্ষদে প্রনতদবশী রাষ্ট্রগুনলর সদঙ্গ িন্দ্ব কম 

করার প্রয়াসও করা হদব। সরকাদরর তরফ নর্দক উপকূলবতী রাজযগুনল ও নকন্দ্রশানসত 

অঞ্চলগুনলর মৎসযপালদির উন্নয়দির জদিয  একষ্টি সমনন্বত পনরকল্পিা করা হদব যার মধয 

নদদয় উপকূলবতী রাজয/ নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর এবং িীপসমূদহর অর্ থনিনতক উন্ননত হদত 

পাদর। 

প্রধাি নক্ষেগুনল নযখাদি তাৎক্ষনণক হস্তদক্ষপ প্রদয়াজি, নসগুনল হদলা:     

• নয সকল সম্পদদক আমরা এখদিা অবনধ সমূ্পণ থরূদপ বযবহার করদত পানরনি, নসই সকল 

সম্পদদক আদরা নবনশ কদর বযবহার করদত হদল গভীর সমুদি মাছ ধরা এবং নদদশর 

জাতীয় সীমার বাইদরর অঞ্চদল (Areas Beyond National Jurisdiction) মাছ ধরাদক 

আদরা উৎসানহত করদত হদব। এদক্ষদে মৎসযচাদষর সদঙ্গ যুক্ত সুনবধাদভাগীদদর, নবদশষ 

কদর কানরগর মৎসযজীবীদদর দক্ষতা-বৃচ্ছি এবং তাদদর হাদত সময়দপাদযাগী ও কায থকরী 

প্রযুচ্ছক্ত তুদল নদদত হদব এবং নসই সদঙ্গ মাছ ধরা ও মাছ ধরার পর তার যর্াযর্ 

রক্ষিাদবক্ষি ও প্রচ্ছক্রয়াকরদণর সুনবধা র্স্াপদির জদিয যদর্ি নবনিদয়াদগর বযবর্স্াও করদত 

হদব।    

• মাছ ধরার প্রদচিাদক অিুকূল করা এবং ধদস পড়া / অবিনমত মাদছর িক পুিনি থম থাদণর 

জিয পনরকল্পিা, পনরকল্পিা প্রণয়ি ও প্রদয়াগকরণ। 

• পরামশ থমূলক প্রচ্ছক্রয়াগুনলর মাধযদম প্রজানত-নিনদথি এবং অঞ্চল/অঞ্চল-নিনদথি পনরচালি 

পনরকল্পিার মদতা সংরক্ষণ বযবর্স্ার নবকাশ এবং অর্ থনিনতক নবদশষ অঞ্চদল সংর্স্াি 

বযবহাদরর জিয পরামশ থমূলক পিনতদত একষ্টি সামনগ্রক পনরকল্পিা প্রস্তুত করা। 

• ই.এ.এফ.এম. এবং সহ-পনরচালিার পিনতর গ্রহদণর প্রচার। 
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• উপকূলীয় রাজয এবং নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলদক এমএফআরএগুনলর আওতায় িি-

নমকানিকাইজড নফনশং নবাি অপাদরিরদদর জিয সংরনক্ষত অঞ্চল বাড়াদিার জিয 

উতরসাহ নদওয়া। 

• উন্নত আইষ্টি প্রযুচ্ছক্ত বযবহার কদর সামুনিক নফশানর নসক্টদরর পুদরা বণ থালী জদুড় জ্ঞাি 

পনরচালিার সুনবধাদর্ থ। 

• গভীর সমুদির মাছ ধরা এবং জাতীয় জদলর বাইদর মাছ ধরার নবকাশ করার সময় 

মৎসযজীবীদদর সুরক্ষা এবং জাতীয় সুরক্ষা নিচ্ছিত করা।                                                

  
৬0১0২ তনরিজিন্ন স্ামুতিক মৎস্য              
  

সরকার গৃহীত এমনসএদসর (এিনপওএ-এমনসএস) জাতীয় কম থপনরকল্পিা অিুসরণ কদর 

সামুনিক মৎসয নক্ষদের জিয একষ্টি কায থকর এবং কায থকর এমনসএস শাসি বযবর্স্ার 

জিয নবদযমাি বযবর্স্াগুনল আরও নজারদার করা দরকার। বতথমাদি, সামুনিক নসক্টদর 

পনরচানলত সমস্ত মাছ ধরার জাহাজ (কানরগর , নমািরযুক্ত, যানন্ত্রক এবং িি-

যানন্ত্রকীকরণ) নিবন্ধদির জিয সরকাদরর একষ্টি অিলাইি ইউনিফদম থন্ট নরচ্ছজদেশি 

এবং লাইদসচ্ছিং নসদিম ( নরয়ালক্রাফ্ট) রদয়দছ। নরচ্ছজদেশি ও লাইদসচ্ছিংদয়র মাধযদম 

আহনরত মাদছর পনরমাি ও মাছ ধরা নিয়ন্ত্রদণর উপর িজরদানর করার সময়, সামুনিক 

রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চল, উপকূলীয় সামুনিক পুনলশ এবং ভারতীয় উপকূদলর মৎসয 

নবভাদগর ( নডওএফ) বৃহত্তর সংযুচ্ছক্তর মাধযদম এমনসএস কায থক্রম আরও নজারদার করা 

হদব গাডথ (আইনসচ্ছজ)। এমনসএদস শচ্ছক্তশালীকরণ ও উন্ননতগুনল পয থায়ক্রদম নচপ-

নভনত্তক িািথ নরচ্ছজদেশি কাডথ, লগবুদকর বাধযতামূলক বযবহার (কাগজ এবং 

ইদলকিনিক উভয়) প্রবতথি এবং মহাকাশ প্রযুচ্ছক্ত এবং আইষ্টি সরঞ্জাদমর বযাপক 

বযবহাদরর মাধযদম পয থায়ক্রদম পনরচানলত হদব। নকন্দ্রীয় সরকার আরও কায থকর 

এমনসএস নসদিম র্স্াপদির জিয রাজয / নকন্দ্রশানসত সরকারগুনলর সাদর্ কাজ করদব 

এবং এমনসএস পনরচালকদদর দক্ষতা এবং সক্ষমতা জতনরদত সহায়তা করদব এবং 

এমনসএস কায থানদ বাস্তবায়দি সম্প্রদাদয়র ভূনমকাও রাখদব। 

সামুনিক মৎসয নক্ষদের িকশা, নিম থাণ সামগ্রী, আকার, ইচ্ছঞ্জি এবং জাল এবং 

পনরচালিার নক্ষদের নবনভন্ন ধরদণর মাছ ধরার জাহাদজর জবনশিযযুক্ত। নিবন্ধকরণ, 

জনরপ ও শংসাপে সম্পনকথত আইদির (গুনল) সিাক্তকরদণর িনর্ এবং িযানকংদয়র 

সরঞ্জাদমর বাধযতামূলক গানড়, পূদব থাক্ত নবধাি লঙ্ঘদির জিয জনরমািা, সমুি-সুরক্ষা 



14 
 

এবং মাছ ধরার জাহাদজর পনরচালিার নিয়মাবলীগুনল আপদডি করদত হদব মৎসয খাত 

এবং নবদযমাি আইিগুনল আপদডি করার সময়, খাদয ও কৃনষ সংর্স্া (এফএও), 

আন্তজথানতক নমনরিাইম অগ থািাইদজশি (আইএমও), আন্তজথানতক শ্রম সংর্স্া 

 (আইএলও) ইতযানদ সম্পনকথত সংর্স্া িারা নিধ থানরত আন্তজথানতক মাি এবং নিয়মগুনল 

নমদি চলার জিয এবং নবনধমালাগুনল এছাড়াও নিৌকা বাইনচং ইয়াডথগুনলর বাধযতামূলক 

নিবন্ধকরণ, মাছ ধরার জাদলর নিবন্ধকরদণর জবাবনদনহতা নিচ্ছিত করার জিয এবং মাছ 

ধরার জাল/ ভুতুদড় মৎসয আহরণ নর্দক ক্ষয় হ্রাস, মাছ ধরার জাহাদজর সামুনিকতা 

এবং বয়স্ক ও অনবশ্বাসয মাছ ধরার জাহাজগুনলর পয থায়ক্রদম প্রবতথি করা প্রদয়াজি। 

ভারত অনবধ, অপনরকনল্পত ও অনিয়নন্ত্রত (আইইউইউ) মাছ ধরা প্রনতদরাধ ও নিমূ থল 

করার জিয নবনভন্ন আন্তজথানতক চুচ্ছক্ত / বযবর্স্াপিার একষ্টি অংশ হওয়ায় ভারত বদর ও 

সমুি উভয় নদদকই ভারতীয় মাছ ধরার বহরষ্টি যাদত নকািও আইইউইউদত( IUU) মাছ 

ধরায় জনড়ত িা হয় তা নিচ্ছিত করার জিয সরকার একষ্টি যর্াযর্ প্রচ্ছক্রয়া প্রনতষ্ঠা করদব 

নিজস্ব ইইদজড (EEZ) এবং এনবএিদজ (ABNJ)-এর মদধয। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• উপকূলীয় রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চল এবং অিযািয সম্পনকথত মন্ত্রক / নবভাগগুনলর সাদর্ 

সমন্বয় কদর এিনপওএ-এমনসএস অিসুরণ কদর একষ্টি কায থকর এমনসএস বযবর্স্া র্স্াপি 

করা। এর মদধয এমনসএস পনরচালকদদর দক্ষতা এবং সক্ষমতা বাড়াদিা এবং এমনসএস 

কায থানদ বাস্তবায়দি সম্প্রদাদয়র ভূনমকাও অন্তভুথক্ত র্াকদব। 

• জাতীয় এবং নবদদশী মাছ ধরার জাহাদজর সাহাদযয আইইউইউদত( IUU) মাছ ধরা নরাদধ 

বযবর্স্ার প্রচার করা। 

 

৬0২ অেযন্তরীে তিশাতর 

           

অভযন্তরীণ মৎসয আহরণ সম্পদ সমুি মৎসয সম্পদদর সমাি নবসরতৃত এবং জবনচেযময় এবং 

জীনবকার উৎস, এবং খাদয ও জিসংখযার পুষ্টি নহসাদব তাদদর গুরুত্ব সামুনিক অংদশর নচদয় 

কম নছল িা। ভারদতর প্রধাি িদী বযবর্স্ার পাদশর উপকূলীয় সম্প্রদায়গুনল সামুনিক 

মৎসযজীবীদদর মদতাই প্রাচীি এবং ঐনতহযবাহী, যনদও অভযন্তরীণ নসক্টদরর পনরবনতথত দৃদশযর 

সাদর্ সাদর্, জীনবকার উতরদসর অিযািয উতরসগুনলদত তাদদর র্স্ািান্তর অিয খাদয উতরপাদি 

খাদতর তুলিায় নবনশ সুস্পি। 
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অভযন্তরীণ আহনরত মৎসয সম্পদদর মদধয  ,০১, ৯৬ নকদলানমিার িদী জদর্ থয (উপিদী এবং 

নসচ সংক্রান্ত খাল সহ), ৩.৫  নমনলয়ি নহক্টর নছাি এবং বড় জলাশয় এবং ১.  নমনলয়ি 

নহক্টর প্লাবিভূনম ইতযানদ অন্তভূথক্ত নফশানরগুনলর জিয নমাি অঞ্চল উপলব্ধ include িদী এবং 

খাল বাদদ 8.24 নমনলয়ি নহক্টর অিুমাি। নমাি অভযন্তরীণ মৎসযজীবীর সংখযা আিুমানিক 

  . ৯ নমনলয়ি। 

৬0২0১0 োরতীয় নদী এিং তাবদর প্লািনেূতম  , প্রাকৃততক হ্রদ এিং 

জলােূতমবত মৎস্যজীিীবদর পতরচালনা     

িদী, তাদদর শাখা িদী এবং এর সাদর্ সম্পনকথত প্লাবিভূনম, হ্রদগুনল নদদশ অভযন্তরীণ মৎসয 

সম্পদদর প্রধাি উৎস। প্রাচীি সময় নর্দক, এই অভযন্তরীণ মৎসয সম্পদগুনল সমুদির 

সম্প্রদায়দক ধদর নরদখদছ এবং জিসংখযার একষ্টি নবশাল অংশদক নমষ্টি জদলর মাছ সরবরাহ 

কদরদছ। ভারতীয় নমজর কাপ থস (আইএমনস; কাতলা, রুই, মৃদগল)বীজ উৎপাদদির প্রযুচ্ছক্ত 

সমূ্পণ থ িা হওয়া অবনধ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুদের মদতা প্রধাি  িদীগুনল মাদছর বীদজর উৎস নছল, 

যা পুকুর ও িযাংকগুনলদত উচ্ছিত হদয়নছল। নিনবদলর আকাদর মাছদদর বৃচ্ছির জিয এই িদী 

বযবর্স্াগুনল এখিও নদদশ নমিাজদলর জলজ উৎপাদদির নমরুদণ্ড নহসাদব রদয়দছ কারণ 

এগুনল জীবাণুষ্টির প্রাণবন্ততা বজায় রাখার জিয পনরপক্ক / গ্রানভড আই.এম.নস প্রজানত 

অজথদির একমাে উৎস। 

ক্রমবধ থমাি িগরায়ি, নশল্প নবকাশ, বিযা সুরক্ষা এবং নসচ ও নবদুযৎ উৎপাদদির জিয জদলর 

নবদমাচিার ফদল িদী মৎসযজীবীরা খারাপভাদব ক্ষনতগ্রর্স্ হদয়দছ। িদীগুনলদত জল হ্রাস নকবল 

িদীপদর্র বাস্তুসংর্স্ািদকই প্রভানবত করদছ তা িয়, তার সদঙ্গ নমাহিা ও উপকূলীয় জদলর 

উপরও প্রভাব নফলদছ, যার পনরদবশগত অখণ্ডতা ধদর রাখদত পয থাপ্ত নমিাজদলর  ও 

পনলগুনলর প্রবাহ প্রদয়াজি। িদীপদর্র বাস্তুতন্ত্রদক পুিরুজ্জীনবত করদত এবং মৎসযচাদষর 

পতিদক নবপরীত করার জিয, এি.এফ.নপ.র মূল লক্ষয হ'ল িদী এবং তাদদর শাখা িদীদত 

মৎসযজীবি বজায় রাখদত জল প্রবাদহর সহজলভযতা নিচ্ছিত করা। নিতীয়ত, িীনতষ্টি 

িদীপদর্র বাস্তুতদন্ত্রর বাস্তুসংর্স্ার স্বাদর্স্যর উন্ননত এবং িদী এবং তাদদর উপিদীগুনলদত নবদ ু

এবং অ-নবদ ুউৎস নর্দক দষূদণর প্রবাহদক কমাদত মদিানিদবশ করদব। তৃতীয়ত, িদী প্রবাহ 

এবং এর সাদর্ সম্পনকথত প্লাবিভূনমগুনল আই.এম.নস প্রজানতর প্রজিি ও লাভথা বৃচ্ছির 

প্রমানণত নক্ষে, নছািখাদিা কাপ থস, কযাি প্রজানতর মাছ  এবং প্রচুর পনরমাদণ র্াদসর মাদছর 

প্রজানত এবং অিযািয কদয়কষ্টি মূল িদী প্রজানত (মাহনসর, কযািনফশ ইতযানদ) এই র্স্ািীয় 

প্রজানতর জিসংখযা বজায় রদয়দছ । আইএমনসর জিসংখযা বাধাগ্রর্স্ কদর িদীর পনরদবদশ নয 
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নকািও নবঘ্ন র্িাদল, তা নদদশ নমিাজদলর জলজ উৎপাদি নিদয় বড় ধরদির প্রনতচ্ছক্রয়া সৃষ্টি 

করদব। 

িদী এবং সমুদির মদধয অবনর্স্ত র্স্ািান্তর অঞ্চল নহসাদব নমাহিাগুনল লাভজিক 

মৎসযপালিও সরবরাহ কদর। সমুদির মদধয প্রবানহত নদদশর সমস্ত প্রধাি িদী বযবর্স্ার খা াঁনড়-

অঞ্চল প্রসানরত রদয়দছ ; নকছু নক্ষদে , গাদঙ্গয় িদী বযবর্স্ার মদতা, নমাহিাগুনল খুব বড় 

অঞ্চলগুনলদক আিাদি কদর এবং প্রচুর পনরমাদণ পাখিা এবং নশলনফদসর সমৃি 

নফশানরগুনলদক সমর্ থি কদর। নমিা জদলর প্রবাহ এবং জদলাচ্ছ্বাদসর প্রভাব মূলত মাছ এবং 

মৎসযজীবদির উৎপাদিশীলতা নিধ থারণ কদর। তদব উপকূলীয় জিবসনত ও নশল্পায়ি বৃচ্ছির 

সাদর্ সাদর্ নমাহিাগুনল পদয়ন্ট এবং অ-পদয়ন্ট উৎস নর্দক আগত দষূদণর আবাসর্স্লও হদয় 

উদিদছ। তদুপনর, জদলর উজাি নবদমাচদির সাদর্, নমাহিাগুনলদত নমিা জদলর প্রদয়াজিীয় 

প্রবাহ ধীদর ধীদর হ্রাস নপদয়দছ, এষ্টি তার অিিয জবনশিয এবং ফলস্বরূপ নশলনফসগুনলর 

উৎপাদি ও উৎপাদিশীলতার হ্রাসদক প্রভানবত কদর। 

িদী এবং তাদদর শাখা িদীগুনলর একষ্টি ধারাবানহকতা নহসাদব প্লাবিভূনমর হ্রদগুনল বহু কাল 

নর্দকই গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুে িদীর অববানহকায় গুরুত্বপূণ থ মৎসয সম্পদ জতনর কদর আসদছ। 

এগুনল হ'ল িদী মৎসযজীবদির লাইফলাইি। আিুমানিক ১ .  নমনলয়ি নহক্টর আয়তদির এই 

জলাশয়গুনল সম্প্রদাদয়র জিয নকবল মৎসযজীবিই বজায় নরদখদছ তা িয়, বরং বষ থার 

মাসগুনলদত অনতনরক্ত িদীর নরাদতর জিয গৃহীত হদয়দছ। ভারী পনলভূনম, নবশ কদয়কষ্টি 

প্লাবিভূনম এবং এর সাদর্ জনড়ত িদীগুনলর মদধয সংদযাগ হ্রাস এবং আগাছা আক্রাদন্তর 

 (মূলত জদলর জদলর নহনচন্থ - আইদছারনিয়া ক্রযানসপস) সাদর্, এই জলাশদয়র জলধারণ 

ক্ষমতা এবং উৎপাদিশীলতা যদর্ি হ্রাস নপদয়দছ, যার ফদল িদীর মাদছর সংখযা হ্রাস পাদি 

এবং এছাড়াও িদীর অববানহকায় বারবার বিযার র্িিা র্দি। দখল ও পনরনর্স্নত আরও খারাপ 

কদরদছ। প্রানন্তক সম্প্রদাদয়র িারা ক্ষনতকারক মাদছর জাদলর বযবহার এবং সংর্স্ািসমূদহর 

অতযনধক নশাষদণর নবষয়ষ্টিও প্রচনলত এবং এগুনলর নিয়ন্ত্রণ প্রদয়াজি। িদী ও প্লাবিভূনমর 

মদধয নযাগসূে পুিরুিার করার নচিা করা হদব এবং তাদদর অগনণত বাস্তুতদন্ত্রর পনরদষবাগুনল 

কায থকরভাদব বযবহাদরর জিয এই সংর্স্ািগুনলদক পুিরুজ্জীনবত করার নচিা করা হদব। 

প্রাকৃনতক হ্রদ এবং জলাভূনমগুনল নদদশর আরও একষ্টি গুরুত্বপূণ থ মৎসয সম্পদ জতনর কদর। 

উচ্চ উচ্চতার হ্রদ এবং জলাভূনম নর্দক শুরু কদর গঙ্গা সমভূনমর তাল ও চ্ছিল এবং ওনড়শার 

নচনলকা, তানমলিাড়ু / অন্ধ্র প্রদদদশর পুনলকযাি এবং নকরালায় নভমবিাদডর মদতা খা াঁনড় 

এলাকার হ্রদ পয থন্ত এই জলাশয় প্রাণী এবং উচ্ছিদ নপ্রাষ্টিি উভয়ই সরবরাহ কদর চদলদছ 



17 
 

এছাড়াও সম্প্রদাদয়র জিয নবনভন্ন অিযািয ইদকানসদিম পনরদষবা। গাদঙ্গয় অববানহকার তাল 

ও চ্ছিল হ'ল মূল উতরস উচ্ছিদ নপ্রাষ্টিি নযমি মাখি বা নশয়াল বাদাম (ইউরাইল নফরক্স) এবং 

নসংহারা বা জদলর কলরদিাপস (িপা নবসনপদিাসা)। নচনলকার মদতা খা াঁনড় এলাকার হ্রদগুনল 

বিযজীবি (সুরক্ষা) আইি, ১৯৭  এর আওতায় সুরনক্ষত আইকনিক গযানঙ্গক এবং ইরাবানদ 

ডলনফিগুনলর আবাসর্স্ল নহমালদয়র উাঁচুভূনমর হ্রদগুনলদতও তাদদর মৎসযসম্পদদর সম্ভাবযতা 

বৃচ্ছির জিয মদিাদযাগ নদওয়া দরকার যা সম্প্রদাদয়র জিয মূলযবাি খাদয এবং পুষ্টি সরবরাহ 

করদত পাদর নযমি প্রতযন্ত অঞ্চদল এবং নদদশর সীমান্ত রক্ষাকারী বানহিীর প্রনতরক্ষা কমীদদর 

জদিযও। 

নযদহতু অভযন্তরীণ জলাশদয় মাছ ধরা ভারী বানহযক প্রভাদবর সাদপদক্ষ পনরচানলত পিনত, যা 

একষ্টি নবসরতৃত অদর্ থ সামুনিক মৎসযপালদির অিুরূপ নহসাদব নবদবনচত হয়। এই আন্তঃযাোর 

মদধয বহদরর আকাদরর অিুকূলকরণ এবং মাছ ধরার নদিগুনলর সংখযা অন্তভুথক্ত র্াকদব; 

ইজারা িীনতমালা পয থাদলাচিা, প্রদয়াজি নযখাদি তাদদর উন্ননত করা; সিাতি নফনশং 

সম্প্রদাদয়র অনধকারদক স্বীকৃনত প্রদাি; জলজ চাদষর জিয বযবহৃত মূল প্রজানতর বররুডিক 

সুরক্ষার জিয মূলত বন্ধ নমৌসুম এবং বি অঞ্চলগুনল (মাদছর অভয়ারণয) বাস্তবায়ি; মাদছর 

জাল এবং পিনতগুনলর নিয়ন্ত্রণ; িদ-িদী ও উপিদীগুনলদত িূযিতম জদলর প্রবাহ সম্পনকথত 

অ-দখল ও নিয়মাবলীসহ আবাসর্স্ল পুিরুিার যা অবদশদষ নমাহিায় নপৌৌঁছাদব; িদী বা 

তাদদর শাখা িদীগুনলর বা াঁধ বা বযাদরজ রদয়দছ এমি জায়গাগুনলদত যাতায়াদতর জদিয এবং 

নসাপাি  সরবরাহ ; এবং হ্রদদর মুদখর নিয়নমত পনরষ্কাদরর মাধযদম খা াঁনড় অঞ্চদলর হ্রদদ সমুদির 

জদলর পয থাপ্ত প্রবাহ নিচ্ছিত করা। নিব থানচত র্স্ািীয় প্রজানতর িদী এবং অিযািয অভযন্তরীণ 

জলাশদয়র র্স্াি নিধ থারণ করা হদব নযখাদি জিসংখযা যদর্ি হ্রাস নপদয়দছ এবং িক পুিরায় 

পনরদশাধি / বধ থি প্রদয়াজি। নকন্দ্রীয় জল কনমশি এবং নকন্দ্রীয় রাজয দষূণ নিয়ন্ত্রণ নবাদডথর 

সাদর্ সচ্ছক্রয় বযস্ততার মাধযদম িীনতগত হস্তদক্ষপগুনল এই জলাশদয়র প্রার্নমক অবর্স্া 

পুিরুিার করার লদক্ষয কাজ করদব যাদত তাদদর খাদয এবং অিযািয বাস্তুতদন্ত্রর পনরদষবাগুনল 

আঞ্চনলক এবং অিয নকার্াও বসবাসকারী জিদগাষ্ঠীর জিয উপলব্ধ হয়। সরকার বড় বড় 

িদীগুনলদক সংযুক্ত করার লদক্ষয এই পনরকল্পিা গ্রহণ কদর, িীনতগত হস্তদক্ষপগুনল নিচ্ছিত 

করদব নয এই সংদযাগগুনল মৎসয সম্পদদর উপর নবরূপ প্রভাব নফলদব িা এবং আরও 

গুরুত্বপূণ থভাদব িদীগুনলর আশ্রয়র্স্লীয় র্স্ািীয় জীবাণু সমূদহর উপর প্রভাব নফলদব িা।   

৬0২0২ োরতীয় জলাযার স্ম্ভািয উৎপাদনশীলতা অজথন 



18 
 

 নদদশ জলাধারগুনলর সংর্স্াি নবশাল (> ৩.০ নমনলয়ি নহক্টর) এবং বৃহত (> 5000 নহক্টর), 

মািানর (1000-5000 নহক্টর) এবং নছাি (<100 নহক্টর) আকাদরর জলাশয় সমনন্বত যা মজতু 

করার নবনভন্ন সংনমশ্রদণ বযবহার করা নযদত পাদর এবং ফসল সংগ্রহ এবং অভযন্তরীণ জদলর 

নর্দক মাছ উতরপাদদির একষ্টি মূলযবাি উতরস হদত পাদর। ভারত, মহাদদশীয় অিুপাদতর নদশ 

হওয়ায় এর জলাধারগুনল নবনভন্ন ধরদণর ভূখদণ্ড ছনড়দয় রদয়দছ এবং মাষ্টি নবনভন্ন ধরদণর 

জলবায়ু অবর্স্ার সংস্পদশ থ আদস এবং তারা নবনভন্ন ধরদণর জলাবিতা অঞ্চল নর্দক নিষ্কাশি 

গ্রহণ কদর।  

তদব, ভারতীয় জলাধাগুনল নর্দক উৎপাদদির বতথমাি স্তর খবু কম এবং এই 

জলাশয়গুনল তাদদর উতরপাদি সম্ভাবিা উপলনব্ধ করদত এবং জাতীয় মাছ 

উতরপাদি লক্ষযমাোয় অবদাি রাখার জিয সুরনক্ষত বযবর্স্াপিায় প্রদয়াগ করা 

উনচত। জলাধারগুনলদত মৎসয উন্নয়দির জিয প্রদয়াজিীয় মূল িীনতগত 

হস্তদক্ষপগুনলর মদধয অন্তভুথক্ত র্াকদব ( i) তাদদর উতরপাদিশীলতা এবং মৎসয 

বযবর্স্াপিার দৃষ্টিদকাণ (প্রাকৃনতক নিদয়াগ, পনরপরূক িনকং এবং ফসল সংগ্রদহর 

নকৌশল ইতযানদ) নর্দক সম্পদদর নশ্রনণবিকরণ; ( ii) জলাশয়গুনলদত মজদু / মাছ 

ধরার অনধকাদরর জিয সাশ্রয়ী িীনত, মজদু সামগ্রী এবং নিনবল-আকাদরর মাছ 

উিাপদির জিয কলম এবং খা াঁচা র্স্াপি সহ; ( iii) জলাধার নভনত্তক সম্প্রদায়গুনলদক 

মৎসয সম্পদ পনরচালিার জিয ক্ষমতানয়ত করা এবং এই জাতীয় জলাশদয় নযখাদি 

অংশ বা পুদরা জলাশয় সুরনক্ষত বা সংরনক্ষত অঞ্চদল চদল আদস তাদদর 

traditionalনতহযগত অনধকার বজায় রাখা; ( iv) নসচ খাদলর নবসরতৃত নিিওয়াদকথ 

জলাধারগুনল নর্দক কৃনষদক্ষেগুনলদত জল বহিকারী খা াঁচা / কলম মাছ চাদষর 

মাধযদম উতরপাদিশীল বযবহার; (v) ক্ষনতকারক নগয়াদরর বযবহারদক নিরুতরসানহত 

করা এবং র্াদম থাকল এবং প্লানিক বযবহার কদর অনিরাপদ নফনশং ক্রাফিদক নিরস্ত 

করা; এবং (vi) বাজারগুনলদত স্বার্স্যকর পনরচালিা ও িতু চলাচল নিচ্ছিত করার 

জিয জলাশদয়র নযখাদি প্রদয়াজি নসখাদি পনরপরূক মজতুদক সমর্ থি করার জিয 

ফদরায়াডথ ও পিাৎ সংদযাগ র্স্াপি করা এবং মাছ নতালার পদরর অবকািাদমার 

বযবর্স্া করা। 
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 তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  
  
• িদী ও উপিদীগুনলদত মৎসযজীবি বজায় রাখদত জদলর প্রবাদহর সহজলভযতা নিচ্ছিত 

করা। 

• সম্পনকথত সংর্স্ার সাদর্ সমন্বয় কদর িদীসমূহ ও তাদদর শাখা-প্রশাখাগুনল নবদ ুও অ-

নবদ ুউৎস নর্দক দষূদণর প্রবাহদক কমাদিার মাধযদম িদীপদর্র বাস্তুতদন্ত্রর পনরদবশগত 

স্বাদর্স্যর উন্ননত সাধি করা। 

• সুরনক্ষত অঞ্চল র্স্াপি, সময় ও অঞ্চল বন্ধকরণ এবং প্রদচিা পনরচালিার মাধযদম র্স্ািীয় 

প্রজানতর জিসংখযা বজায় রাখা নিচ্ছিত করদত িদী প্রসানরত এবং এর সাদর্ সম্পনকথত 

প্লাবিভূনম রক্ষা করা। 

• এই সংর্স্ািগুনলদক পুিরুজ্জীনবত করদত এবং তাদদর অসংখয বাস্তুতন্ত্রনভনত্তক 

পনরদষবাগুনলর  লাভজিকভাদব বযবহাদরর জিয িদী এবং প্লাবিভূনমর মদধয নযাগসূে 

পুিরুিার করা। 

• সম্পদগুনল তাদদর উতরপাদিশীলতা অিুসাদর বযবহৃত হয় এবং র্স্ািীয় সম্প্রদায়দক 

সম্পদ পনরচালিার ক্ষমতায়ি নিচ্ছিত করদত নলজ িীনতমালা বাস্তবায়ি করা। 

• বীজ উৎপাদি এবং মজদুতর জিয প্রদয়াজিীয় অবকািাদমা সরবরাহ করা। 

 

 

৬0৩ জলজ পালন              
  
৬ 0৩0১ তমটিজবলর জলজ পালন   

আজ, ভারত নবদশ্বর নিতীয় বৃহত্তম খামারযুক্ত মাছ উৎপাদক, যার আিুমানিক অঞ্চল যা পুকুর 

ও িযাদের আওতায় তা হদলা  .   নমনলয়ি নহক্টর। এষ্টি অিুমাি করা হয় নয নদশষ্টি  ০১৮-

১৯সাল চলাকালীি প্রায় ৭.৭ নমনলয়ি নমষ্টিক িি চাষদযাগয মাছ উৎপাদি কদরনছল, যা ভারদত 

উৎপানদত অভযন্তরীণ মাদছর প্রায় ৮০ শতাংশ এবং নদদশর নমাি মাছ উৎপাদদির প্রায় ৫ 

শতাংশ অবদাি নরদখনছল। যনদও আইএমনস প্রজানতগুনল নমষ্টিজদলর জিয মাদছর সব থানধক 

পছদদর নগাষ্ঠী গিি কদর এবং ভারদতর জলজ চাষ নর্দক সব থানধক উৎপাদদি অবদাি রাদখ 

। পাঙ্গানসয়াস ও নতলানপয়ার মদতা অিযািয প্রজানতও র্স্াি লাভ করদছ এবং নদদশর নবনশরভাগ 

অঞ্চদল জিনপ্রয়ভাদব খাওয়া হয়। 

যনদও নদদশর কৃষকদদর কাদছ নযৌনগক মৎসযচাষ প্রযুচ্ছক্ত র্স্ািান্তদরর প্রর্ম সফল অগ্রগনত 

সত্তর দশদকর মািামাচ্ছি নর্দক শুরু কদর সত্তর দশদকর নশদষর সমদয় হদয়নছল এবং 
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 জজলপ্রকাদশ  প্রনতষ্টষ্ঠত হদয়নছল, পরবতীকাদল প্রযুচ্ছক্তর সম্প্রসারণ িূযিতম হদয়দছ। নমিা 

জদলর মাছ চাদষর অধীদি এই অঞ্চদল একষ্টি অিুভূনমক প্রসার র্দিদছ, উেম্ব প্রসাদরর 

হারগুনল সীনমত হদয়দছ, যার ফলস্বরূপ গদড় প্রনত নহক্টর উৎপাদিশীলতা নহক্টর প্রনত ৩০০০ 

নকচ্ছজদত সীমাবি রদয়দছ। গুণগতমাদির বীজ উৎপাদি নিনদথি অঞ্চদল সীমাবি এবং 

পনরপূরক খাদয বযবহারও সব থনিম্ন। অঞ্চল নর্দক অঞ্চদল এবং নবনশরভাগ কৃষদকর নিজস্ব 

উদদযাগ এবং উিাবদির িারা কৃনষকাদজর রীনতগুনল মারাত্মকভাদব পনরবনতথত হদয়দছ। 

কৃষকদদর পদক্ষ সুনবধাজিক হদলও, সমদয়র সাদর্ সাদর্ এই পনরবতথিগুনল সষ্টিক পনরকল্পিা, 

বীজ এবং খাদদযর মদতা ইিপুদির যাতায়াত , মাি নিয়ন্ত্রণ এবং নভক্টর এবং নরাদগর নবস্তারদক 

নিয়ন্ত্রণ কদরনছল। 

নবদশ্বর নিতৃত্বর্স্াদি নর্দকও ভারদত নমিা জদলর জলজ নক্ষেষ্টি প্রজানত এবং বযবর্স্ার 

জবনচদেযর নক্ষদে অতযন্ত রক্ষণশীল নছল। উিাবিী কৃষক এবং উদদযাক্তাদদর িারা 

পাঙ্গানসয়াদসর প্রবতথি এবং সাম্প্রনতক সমদয় নতলানপয়া বযতীত এই নক্ষেষ্টি আইএমনস এবং 

বনহরাগত কাপ থগুনলর সাদর্ আবি রদয়দছ। একইভাদব, সমনন্বত মৎসয চাষ এছাড়াও 

পচ্ছিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূব থ কদয়কষ্টি রাদজযর ঐনতহযবাহী জনমগুনল নর্দক মৎসযজীবী ও 

মৎসযচাষ দদূর সদর যায়নি। নযখাদি অিযািয কাপ থগুনলর নক্ষদে, অিুভূনমক এবং উেম্ব উভয় 

প্রসার নর্দক উৎপাদি বৃচ্ছির প্রদয়াজি হয়, নসখাদি ফলস্বরূপ জলাশদয়র নহক্টর-প্রনত 

উৎপাদি এবং উৎপাদিশীলতা বৃচ্ছি পায়। 

সুতরাং, জলজ উপ-খাত নর্দক অবদাি বাড়াদিার জিয, িীনতগত উদদযাগগুনল প্রদয়াজিীয় 

প্রজানতর স্বার্স্যকর িনকং উপাদাদির সহজলভযতা নিচ্ছিত কদর, প্রজানত বণ থানলকরদণর 

নবসরতৃনত ও প্রসাদরর উপর মূলত মদিানিদবশ করদব; কৃনষদক্ষদে িতুি নক্ষে-পরীনক্ষত প্রযুচ্ছক্ত 

চালু করা (উদাঃ বাদয়াদলাক, পুিঃ সংবহি জলজ বযবর্স্া, ইনন্টদগ্রদিড মানি-িনফক 

অযাকুয়াকালচার বা আইএমষ্টিএ ইতযানদ) ; পশুপালি, হা াঁস-মুরনগ, দুগ্ধ, উদযািতত্ত্ব, ফসল 

ইতযানদ অিযািয কৃনষকাদজর সাদর্ মাদছর সংহতকরণ; জলজ প্রাণীর স্বার্স্য এবং জদলর 

গুণমাি পনরচালিার জিয বীজ এবং নফড, সম্প্রসারণ এবং প্রযুচ্ছক্তগত পনরদষবার নক্ষদে 

মাদির ইিপুিগুনলর অযাদক্সসদযাগযতা; নফশ কৃষক উতরপাদক সংর্স্া (এফএফনপও) র্স্াপি; 

ইতযানদ। জলজ চাষদক অিযািয বযবহারকারীর কাছ নর্দক নমিা জদলর প্রনতদযানগতামূলক 

চানহদাও নমাকাদবলা করদত হদব এবং মাছ চাষীদদর জিয জদলর সম্পদ সুরনক্ষত করার জিয 
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িীনতগত হস্তদক্ষদপর প্রদয়াজি হদব। নর্স্নতশীলতার অবিনত িা কদর এবং এ জাতীয় সংস্কাদরর 

ফদল,  -৫ বছদরর স্বল্প সমদয়র মদধয নমিা জদলর চাষ নর্দক উৎপাদি বৃচ্ছি আশা করা যায়। 

নমিা জদলর জলজ চাদষর নবপরীদত, নদদশর শীতল অঞ্চদল মাছ চাষ খুব কম মদিাদযাগ 

নপদয়দছ। নবশাল পনরমাদণ নহমালয়াি পর্ এবং অিযািয পব থতমালার মদধযও মাছ চাদষর 

উিাদির উচ্চ সম্ভাবিা রদয়দছ, তবুও নহমাচল প্রদদশ এবং জম্মু ও কাশ্মীদরর কদয়কষ্টি অঞ্চদল 

িাউি চাদষর মদধযই উন্নয়ি সীমাবি রদয়দছ। পাব থতয অঞ্চদল রাস্তার্াি অবকািাদমা, পনরবহি, 

নবদুযৎ সরবরাহ ও নযাগাদযাদগর উন্ননতর সাদর্ সাদর্ নদদশর মািানর নর্দক উচ্চতর উচ্চতায় 

িাউি চাষদক উৎসাহ নদওয়ার সময় এদসদছ। এই নজার নদদয় নকবলমাে খাদয সরবরাদহর 

জিয িয়, নদদশর পাব থতয অঞ্চদল কম থসংর্স্াদির সদুযাগ বাড়াদিার জিয উপলভয সংর্স্ািগুনল 

বযবহাদরর অিুমনত নদদব। এদক্ষদে িীনতনিদদথশক নিদদথশিাগুনল শীত-জদলর মৎসয ও জলজ 

চাদষর নবকাদশর জিয কৃনষদক্ষদের উপদযাগী িাণ্ডা-জদলর সম্পদদর নবশদ মূলযায়দির নদদক 

পনরচানলত হদব; উত্তরাখণ্ড, নমর্ালয়, এবং অরুণাচল প্রদদদশর মদতা নিম্ন উাঁচু অঞ্চদল চাদষর 

জিয রংধিু এবং বাদামী িাউদির জীবাণু এবং জদলর কাপ থ পুিরায় পূরণ করা এবং উচ্চ 

উচ্চতার হ্রদ মজতু করার জিয আষ্টিথক চর সহ অিযািয সম্ভাবয বনহরাগত প্রজানতর প্রবতথদির 

সম্ভাবিা; মািসম্পন্ন বীজ এবং খাদদযর সহজলভযতার জিয িাউি হযাচানর এবং নফড নমল 

র্স্াপি করা। এ ছাড়া কৃনষর বযবর্স্ার নবকাশ, মািানর নর্দক উচ্চতা পয থন্ত রামধিু এবং বররুক 

িাউি সহ পাহানড় নরাত সংরক্ষদণর ফদল নহামদিদসর সাহাদযয অযাংনলং এবং অযাংনলং-

মধযর্স্তা পয থিিদক উৎসাহ নদওয়া যায়, যা র্স্ািীয়দদর জীবি-জীনবকার সুদযাগ এবং নসই সদঙ্গ 

িদিদীর ও অিযািয জলাশদয়র প্রবাহদকও পুিরুিার ও সংরক্ষদণর বযবর্স্া করদব ।  

গত ছয় দশক ধদর নদদশ আধুনিক মাছচাদষর চচথার নয নবকাশ র্দিদছ, তার ফদল প্রদয়াজিীয় 

পনরমাদণ মািসম্পন্ন মাদছর বীজ উৎপাদি এবং এর নদশবযাপী প্রাপযতা এবং সহজলভযতা 

একষ্টি চযাদলঞ্জ নহসাদব রদয় নগদছ। বীজ উৎপাদি এবং নবতরণ এখিও নদদশ বীজ উৎপাদদির 

সীনমত হিস্পিগুনলর সাদর্ জনড়ত। এষ্টি পুকুর এবং নর্র-নভনত্তক জলজপালি সম্প্রসারণ ও 

তীব্রতর করার জিয এবং সংসৃ্কনত-নভনত্তক এবং অভযন্তরীণ মৎসযজীবদির জিয একষ্টি বড় 

লক্ষণ। আই.এম.নস.গুনল ছাড়াও পাবদা, নসংহী, নদনশ মাগুর, আদরাহী পাচথ , স্কাম্পম্প, কা াঁকড়ার 

বানণচ্ছজযক পয থাদয় উৎপাদি এখিও সম্ভব হয়নি, ফদল মৎসযচাষগুনল মূলত কাপ থ নভনত্তক বা 

পাঙ্গানসয়াদসর জিয সীমাবি রদয়দছ । 
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আমাদদর নদদশর পরবতী জজলপ্রবাহ  এর মূল চানবকাষ্টি হদলা নবনবধকরণ । এষ্টি নকবল পাখিা 

ও নখালসযুক্ত মাদছদদর প্রজানত যা বানণচ্ছজযকভাদব চাষদযাগয তার নবনভন্নতা বানড়দয় তুলদব তাই 

িয়, নসইসদঙ্গ সীনমত প্রজানতর উপর নিভথরতা হ্রাস করদব এবং জলজ চাদষর অর্ থনিনতক 

বাস্তবতা বানড়দয় তুলদব। কৃনষদক্ষদে চ্ছজিগত উন্ননত কৃষকদদর উচ্চ ফলিশীল জাত বাড়াদত 

এবং প্রনত নহক্টর ফলি বাড়াদত এবং এভাদব আয়ও বানড়দয় নদদয়দছ। একই রকম পনরনর্স্নত 

এখিও ভারতীয় জলজ চাদষ র্দিনি এবং চ্ছজিগত উন্ননত কদয়ক প্রজানতর মদধযই সীমাবি। 

িীনতমালা উদদযাগগুনল বানণচ্ছজযকভাদব গুরুত্বপূণ থ প্রজানতর জলজ চাদষর জিয নজদিষ্টিক 

উন্নয়দির উপর নজার নদদব এবং এদক্ষদে জবজ্ঞানিক নপ্রাদিাকল এবং প্রচ্ছক্রয়াগুনল সহ 

প্রচ্ছক্রয়াষ্টি ত্বরানন্বত করার জিয নবসরকারী খাদতর সাদর্ পানলত সহদযাগী বযবর্স্াপিার  

প্রদয়াজি হদব। 

যনদও অদিক প্রজানতর জিয প্রযুচ্ছক্তষ্টি ভারতীয় কৃনষ অিুসন্ধাি পনরষদদর (আই.নস.এ.আর) 

সদঙ্গ সম্পনকথত গদবষণা ইিনিষ্টিউি (গুনল)-এর কাদছ উপলব্ধ, তদব এর বানণচ্ছজযকীকরণ 

সীমাবি। এ জাতীয় পনরনর্স্নতদত গদবষণা প্রনতষ্ঠাদির জিয নবসরকারী খাদতর সাদর্ 

দলবিকরণ এবং বানণচ্ছজযকীকরদণর প্রচ্ছক্রয়াষ্টি নস্কল-আপ করা জরুরী যাদত বীদজর প্রাপযতা 

উন্ননত হয়। এদক্ষদে নদদশর বীজ-র্ািনত অঞ্চল অগ্রানধকার পাদব। এষ্টি করার সময়, এষ্টি 

নবদবচিা করা গুরুত্বপূণ থ নয মািসম্পন্ন বীজ মৎসযচানষদদর কাদছ উপযুক্ত হাদর নপৌৌঁদছ যায়। 

িীনতমালা উদদযাগগুনল জাতীয় উদদযাগ বা অিয নকার্া নর্দক প্রযুচ্ছক্ত র্স্ািান্তদরর মাধযদম প্রাপ্ত 

যা পূব থবতী অিুদিদদ উনেনখত হদয়দছ এমি প্রচুর র্স্ািীয় প্রজানতর বানণচ্ছজযকভাদব কায থকর 

বীজ-উৎপাদি প্রযুচ্ছক্ত প্রবতথিদক সমর্ থি করদব। এদক্ষদে, সম্ভাবয নক্ষেগুনলদত হযাচানর, বীজ 

খামার এবং নবনভন্ন প্রজানতর বররুড বযাংক র্স্াপদির জিয আই.নস.এ.আর গদবষণা 

প্রনতষ্ঠািগুনলর ভূনমকা এবং নবসরকারী নক্ষদের সাদর্ তাদদর সহদযানগতা গুরুত্বপূণ থ হদব। 

প্রজানত এবং বীজ উৎপাদদির জবনচেযদক উৎসানহত করার সময় িীনতগত উদদযাগগুনল 

হযাচানরগুনলর স্বীকৃনত, বীজ শংসাপে এবং মাি নিয়ন্ত্রদণর মাধযদম কৃষকদদর কাদছ মািসম্পন্ন 

বীদজর প্রাপযতা নিচ্ছিত করদব। একই ভাদব , সরকারও নিচ্ছিত করদব নয মািসম্পন্ন এবং 

শংসাপেযুক্ত মাদছদদর খাদয কৃষকদদর জিয সরবরাহ করা হদব। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• বীজ বযাংক র্স্াপি সহ নদদশ বীজ উৎপাদদির একষ্টি সময়সীমা ও কম থমখুী পনরকল্পিা 

প্রণয়ি। 
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• স্কযাম্পম্প (মযাদক্রাব্রযানচয়াম নরাদজিবাদগ থই) চাদষর পুিরুজ্জীবি। 

• মাছ চাষীদদর জিয জদলর সম্পদ সুরনক্ষত করা এবং মাছ চাষীদদর সংগিি র্স্াপি করা 

।  

• নদদশ শীত-জদলর মৎসয ও জলজ চাদষর নবকাদশর জিয কৃনষদক্ষদের উপদযাগী িাণ্ডা-

জদলর সম্পদ মূলযায়দির মাধযদম নদদশ িাউি চাষদক প্রচার করা। 

• সহায়তা পনরদষবাগুনল উন্নত করা নযমি উন্নত মাদির বীজ এবং খাদদযর প্রাপযতা। 

• সম্ভাবয নক্ষেগুনল নচনিত করা এবং প্রদয়াজিীয় সহায়তা পনরদষবাগুনলসহ উপযুক্ত 

জলজ পালি অিুশীলদির জিয তাদদর প্রাপযতা এবং বরাে সুরক্ষা। 

 

 

৬0৩0২ লিনাক্ত জবল (Brackishwater) জলজ পালন      

জলজ-নভনত্তক খাদয উৎপাদি নক্ষদের মদধয গত দুই দশদক নচংনড় চাষ সবদচদয় আদলানচত 

এবং নবতনকথত কায থকলাপ, আবকু্ষ ও বুদমর চদক্রর সাদর্ নচংনড় চাষ প্রচুর ঐনতহযবাহী অভযাস 

নর্দক সরাদিা হদয়দছ খানড় অঞ্চদলর িযাক্টগুনলদত নযখাদি  জল ও বীজ অেি করা হয় উচ্চ 

নজায়ার নর্দক এবং স্বল্পদময়াদী ফসদলর উচ্চতর স্তদরর সাদর্ বানণচ্ছজযকভাদব নসি আপ করা 

হয় নহক্টর উৎপাদি এবং উৎপাদিশীলতা। বাগদা নচংনড় (দপনিয়াস মদিাডি) এর বানণচ্ছজযক 

নস্কল চাষ নদদয় শুরু হওয়া এই প্রর্ম চক্রষ্টি নবনশ নদি র্স্ায়ী হয়নি। নহায়াইি স্পি নসদরাম 

নরাগ/নডচ্ছজজ (ডাবরলু.এস.এস.নড) এবং নডদসম্বর,  ০১৬ সাদলর সুনপ্রম নকাদিথর   রায় এই 

কায থক্রমদক র্ানমদয় নদদয়দছ। এই উিাদির নিতীয় চক্রষ্টি  ০০০সাদলর মািামাচ্ছি পযানসনফক 

নহায়াইিদলগ নচংনড় নলদিাদপনিয়াস নভিানম প্রবতথদির মধয নদদয় শুরু হদয়নছল এবং 

উৎপাদদির নক্ষদে অভূতপূব থ বধ থি কদর, ভারতদক নবদশ্বর নিতীয় বৃহত্তম নচংনড়র উৎপাদক 

কদর তুদলনছল। এই উৎপাদি নদদশর রফতানি আয়ও বানড়দয়দছ। 

অিুমাি করা হয় নয, উপকূলীয় অঞ্চদল নচংনড় চাদষর উপদযাগী আমাদদর নদদশ প্রায় ১.   

নমনলয়ি নহক্টর জনম রদয়দছ। গত দশদক ইনতবাচক উন্নয়ি হদলও নচংনড় চাষ এখি পূব থ 

উপকূদলর ঐনতহযবাহী কৃনষদক্ষে নর্দক পচ্ছিম উপকূদল চদল নগদছ। গুজরাি এই উন্নয়দির 

একষ্টি দুদথান্ত উদাহরণ নহসাদব দা াঁনড়দয়দছ। খাতষ্টির অংশীদাররা হ'ল বড় উদদযাক্তাদদর একষ্টি 

নমশ্রণ যা মূলত ইিপুি উৎপাদি (বীজ, খাদয , স্বার্স্য পনরপূরক ইতযানদ) নিদয় কাজ কদর এবং 

নচংনড় চাষীরা যার গড় নহাচ্ছডং প্রায়  -৫ নহক্টর। কদয়কজি উদদযাক্তার কদয়কশ 'দহক্টর 

জনমদত বড় আকাদরর খামার সহ সমনন্বত সুনবধা রদয়দছ।  
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উপকূলীয় জনমর নযমি উৎপাদিশীল বযবহার, নতমনি অিযর্ায় সীনমত অর্ থনিনতক বযবহার 

রদয়দছ, উপযুক্ত জনম-নলজ িীনতমালা এবং খামার, হযাচানর র্স্াপদির জিয প্রদয়াজিীয় 

অবকািাদমা সরবরাদহর মাধযদম জলজ চাদষর জিয প্রচার করা হদব। খামাদর আসার রাস্তা, 

জবদুযনতক এবং নমিা জদলর সরবরাহ এবং নিকাশীর সুনবধা এবং অিযািয উৎসাহ, নযখাদিই 

প্রদয়াজি নসখাদিই অন্তভুথক্ত। 

নমষ্টিজদলর জলজ চাদষর নবপরীদত, িা াঁকুনিযুক্ত জল নচংনড় চাদষর নশল্পষ্টি বীজ, খাদয এবং 

বৃচ্ছি প্রচারকদদর নক্ষদে অতযন্ত নবকাশ লাভ কদরদছ এবং কদয়ক বছর ধদর নশল্পষ্টি ইিপুি 

সরবরাদহর জিয দুদথান্ত নবতরণ চযাদিল র্স্াপি কদরদছ নযখাদি প্রচ্ছক্রয়াকরদণর জদিয 

মাছগুনলদক সরবরাহ করার মাধযম নবশ কায থকর। বহু-িাগনরদকর সমৃ্পক্ততা এই প্রচ্ছক্রয়াষ্টির 

সুনবধাদর্ থ অিুর্িদকর কাজ কদরদছ। 

উপকূলীয় জলজ চাদষর মদধয রদয়দছ সমুি উপকূলীয় অঞ্চদল লবি জদল নচংনড় চাষ এবং 

অিযািয জলজ পালি কায থক্রম যা উপকূলীয় জলজ পালি কতৃ থপক্ষ আইি,  ০০৫ িারা 

সমনর্ থত।দিকসই কৃনষকাজগুনল নিচ্ছিত করার জিয আদদশ নদওয়া হদয়দছ যা উপকূদলর 

পনরদবশ এবং পনরদবশদক নবরূপ প্রভানবত কদর িা নদদশর অঞ্চল। আইদির আওতায় জতনর 

নবনধ ও নিদদথনশকা নচংনড় খামার র্স্াপি ও তাদদর পনরচালিার জিয এই খাতদক প্রদয়াজিীয় 

নদক নিদদথশিা সরবরাহ কদর। 

তদব সকদলই বদলনছদলি, নচংনড় নশল্প একষ্টি একক প্রজানতর (এল. ভযািাদমনি) মদধয সীমাবি 

এবং কৃনষর বড় িুাঁ নক নিদয় কাজ কদর, এষ্টিও বনহরাগত উৎস। এই পনরনর্স্নত এক নবনলয়ি 

ডলার নশদল্পর পদক্ষ ভাল হয় িা। নচংনড় নশদল্পর বীজ, নফড, প্রচ্ছক্রয়াকরণ এবং অিযািয ইিপুি 

সরবরাহ উতরপাদিকারীদদর সম্পনত্তর আকার বহুগুদণ নবদড়দছ এবং একক প্রজানতর উপর 

অপ্রনতদরাধয নিভথরতা এই নশল্পদক উচ্চ িুাঁ নকদত নফদলদছ। নহায়াইিদলগ নচংনড়র অসাধারণ 

সাফলয বাগদা নচংনড়ষ্টিদক একষ্টি নবিৃত প্রজানত বানিদয়দছ এবং বাগদা নচংনড়ষ্টিদক পুিরুিাদর 

গত নদড় দশদক খুব কমই নচিা করা হদয়নছল। একইভাদব, নপনিয়াস ইিডাদসর চাষ, যা একষ্টি 

নদশীয় প্রজানত নহদসদব কখিও সুিাম অজথি করদত পাদরনি। 

সুতরাং, প্রজানতর জবনচেয এবং নশল্প এখি নয িুাঁ নকর মুদখামুনখ হদি তা হ্রাস করার জিয জরুনর 

প্রদয়াজি। এ নক্ষদে িীনতগত নিদদথশাবলীর লক্ষয নছল নপনিয়াস ইিডাকদসর জিয বাগদা নচংনড় 

পুিি থবীকরণ এবং হযাচানর ও মৎসযচাষ নক্ষদের মািযতাকরণ। সমুদির তীর, নমল্কনফশ এবং 
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শযাওলা ইতযানদর মদতা নফিনফদশর অন্তভুথচ্ছক্ত প্রজানতর নবনবধতাদক আরও প্রশস্ত করদব। এই 

নক্ষদে, বাইভালদভর মদতা অপ্রচনলত প্রজানতগুনলদকও নবদবচিা করা হদব এবং নফিার-

নফডার নহসাদব তাদদর ভূনমকা কৃনষকাদজর র্স্ানয়ত্ব বানড়দয় তুলদব। তদুপনর, িীনতগত 

উদদযাগগুনল মৎসযচাষ নক্ষেদক নিকসই রাখার জিয উন্নত জজবসুরক্ষা এবং স্বার্স্য বযবর্স্াপিা, 

অনতনরক্ত পৃর্ক বযবর্স্ার সুনবধার বযবর্স্া করা এবং নসরা পনরচালি অিুশীলিগুনল ( নবএমনপ) 

/ ভাল জলজ পালি অভযাস ( চ্ছজএনপ)প্রসার করা হদব । 

জলজ চাদষর ফদল উদরভূত বজথয জদলর বযবর্স্াপিা একষ্টি বড় নবষয় এবং িীনতষ্টি অবকািাদমা 

জতনর কদর সহায়তা করার জদিয পনরচানলত হদব যা নিকাশী জলকূদল বা উপকূলীয় জদল 

প্রদবদশর পূদব থ দষূদকর পনরমাণ হ্রাস করদত পাদর। কু্ষি জলজ চাদষর জিয, সাধারণ দনূষত 

নচনকৎসা বযবর্স্া সমর্ থি করা হদব যাদত তাদদর কৃনষকাজষ্টি কায থকর ও লাভজিক র্াদক। নখালা 

জদলর নসদিদম প্রদবদশর পূদব থ জল পনরষ্কার করার জিয সামুনিক জীবাণু এবং চ্ছিিুক এবং 

অিযািয আবাদদযাগয প্রজানতর মোসক বযবহার করা হদব। অভযন্তরীণ অঞ্চদল র্স্াপি করা 

পযানসনফক নহায়াইিদলগ নচংনড় চাষ কদর এমি খামারগুনলদক সমুদির জল বযবহাদরর 

অিুমনত নদওয়া হদব িা। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• বাগদা নচংনড় ( নপ, ইিডাস) এবং সমুদির তীর, মািস ইতযানদর মদতা পাখিাযুক্ত 

মাদছদদর অন্তভুথচ্ছক্তর মাধযদম প্রজানতর জবনচেযদক উতরসানহত করা 

• বাগদা নচংনড় এবং নপ. ইিডাদসর নদশীয়করণদক সমর্ থি কদর এবং নিনদথি নরাগজীবাণু 

মুক্ত জীবাণু উৎপাদদির নদদক অগ্রসর হয়। 

• উপকূলীয় অঞ্চদলর উৎপাদিশীল বযবহার, কম থসংর্স্াি সৃষ্টি এবং খাদয ও পুষ্টির সুরক্ষা 

বাড়াদিার জিয নচংনড় চাদষর আরও সম্প্রসারদণর সুদযাগ। 

• জজবসুরক্ষা এবং স্বার্স্য বযবর্স্াপিার উন্ননত, নিনষি অযানন্টবাদয়াষ্টিদকর সমূ্পণ থ 

অপবযবহার, অনতনরক্ত পৃর্ক পৃর্ক বযবর্স্ার নবধাি এবং নবএমনপ / চ্ছজএনপ প্রচার।      

  
 ৬0৩0৩ কমতরকালচার       

ভারত সরকার স্বীকৃনত নদদয়নছল নয সামুনিক খাবাদরর চানহদা বছদরর পর বছর বৃচ্ছি পাদব এবং 

এও উপলনব্ধ কদরনছল নয সমুদি মৎসয আহরণকারী মৎসযজীবীরা একা অনতনরক্ত সামুনিক 

খাবাদরর চানহদা নমিাদত পারদবি িা, তাই তারা উপকূলীয় অঞ্চদল নমনরকালচাদরর  নবকাশ 
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শুরু কদরদছ । নদদশ মযানরচারালচার উন্নয়দির জিয সম্ভাবয নক্ষেগুনলর নভনত্তদত, বানষ থক  -

৮ নমনলয়ি নমষ্টিক িি উৎপাদি অিুমাি করা হদয়দছ। 

নযদহতু নদদশ নমনরকালচাদরর  নবকাশ প্রারনম্ভক পয থাদয় রদয়দছ, তাই সমুিীয় র্স্ািীয় পনরকল্পিা 

 (এমএসনপ) পিনতর অিুসরদণ ইজারা িীনতমালা সহ ভারতীয় উপকূলদরখার উপদযাগী 

জায়গাগুনল / অঞ্চলগুনলর িীলিকশাষ্টির নবকাশ শুরু করদল িীনতগত উদদযাগগুনল বহুগুদণ 

উন্নীত হদব। এষ্টি একষ্টি নিনদথি অঞ্চদল মৎসযচাদষর জিয উপযুক্ত প্রজানতর সিাক্তকরণ 

প্রচ্ছক্রয়া র্স্াপদির পাশাপানশ নখালা সমুদির খা াঁচায় চাদষর জিয নছাি এবং ঐনতহযবাহী 

নজদলদদর অগ্রানধকার নভনত্তদত র্স্াি বরাে নদদব। বানণচ্ছজযক নস্কদল সম্ভাবিাময় মৎসয 

প্রজানতগুনলর বীজ উৎপাদি এবং নিনদথিভাদব নচনিত সামুনিক অঞ্চলগুনলদত, নবদশষ কদর 

১  িষ্টিকযাল মাইদলর বাইদরর অঞ্চদল খাাঁচায় নসইসকল প্রজানতর চাষদক উৎসাহ নদওয়া নযদত 

পাদর, নকন্তু নসদক্ষদে যদর্ি সুরক্ষাগ্রহি করদত হদব এবং স্বাভানবক মাছ ধরা, জাহাজ চলাচল 

ও অিযািয সামুনিক কায থকানরতাদক নকাদিাভাদব প্রভানবত করা যাদব িা।  

ভারতীয় উপকূলদরখায়, যা প্রচুর পনরমাদণ কম-দবনশ নসাজা জদলাচ্ছ্বাদসর প্রভাদবর সংস্পদশ থ 

আদস, তাই খা াঁচাগুনল উেুক্ত জদল র্স্াপি করদত হদব, প্রকৃনতর উপাদািগুনলদত তাদদর 

উদোচি করদত হদব, উপকূল, নকাভগুনলদত অবনর্স্ত র্স্ািগুনলর নবপরীদত এবং 

আশ্রয়দকন্দ্রগুনল এবং উচ্চ বাতাস এবং নরাদতর পদক্ষ কম িুাঁ নকপূণ থ। অতএব, 

নমনরকালচারদক জিনপ্রয় করার অিযতম প্রধাি প্রদয়াজিীয়তা হ'ল শক্ত খা াঁচার প্রাপযতা এবং 

তাদদর মুনরংগুনল যা কদিার সামুনিক পনরদবশদক প্রনতদরাধ করদত পাদর। 

যনদও প্রচুর প্রার্ী-প্রজানতর প্রজিি এবং লাভথা লালদির জিয প্রযুচ্ছক্তর নবকাদশর  নক্ষদে যদর্ি 

অগ্রগনত হদয়দছ (দযমি: নকানবয়া, নরৌপয পম্পাদিা, ইচ্ছিয়াি পম্পাদিা, কমলা দাগযুক্ত 

নগ্রপার, সম্রাি সমুি-বীম, জদির নেপার এবং ভানম থকুদলদিড স্পাইিফুি, সবুজ এবং বাদানম 

চ্ছিিুক এবং নভাজয চ্ছিিুক), পয থাপ্ত পনরমাদণ মািসম্পন্ন বীদজর প্রাপযতা বৃহত্তর পয থাদয় 

কায থক্রম শুরু করদব এবং মৎসযচাষদক আনর্ থক নদক নর্দক কায থকরও করদব। নমনরকালচার 

মৎসযচাষী এবং উদদযাক্তাদদর প্রদয়াজি নমিাদত এই নক্ষদে গদবষণা ও উন্নয়ি ও নশদল্পর 

ভূনমকা প্রধাি। িীনতগত উদদযাগগুনল বানণচ্ছজযকভাদব নিকসই বীজ উতরপাদি প্রযুচ্ছক্তর 

উন্নয়দি, কৃষকদদর প্রদয়াজিীয়তা নমিাদত বীজ উতরপাদি এবং প্রাপযতা বৃচ্ছির জিয প্রার্ী 

প্রজানত এবং হযাচানরগুনলর জিয বররুড বযাংক নবকাশ করার জিয প্রদয়াজিীয় সহায়তা 
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সরবরাহ করদব। সরকানর-দবসরকানর অংশীদানরত্ব ( নপনপনপ)সমগ্র নমনরকালচার উন্নয়ি 

প্রচ্ছক্রয়াদতও গুরুত্বপূণ থ ভূনমকা পালি করদব। 

উপদযাগী ও পনরদবশ-বান্ধব উপাদয় নমনরকালচারদক উন্নীত করা হদয়দছ তা নিচ্ছিত করার 

জিয, িীনতষ্টি উপযুক্ত নিদদথশক িনর্র মাধযদম, মাছ ধরার নক্ষদের কাদছ নপৌৌঁছাদিা এবং মাছ 

ধরার অঞ্চলগুনলদক দখদলর মদতা নবষয়গুনল নমাকানবলা করার নবষয়ষ্টিও নিচ্ছিত করদব যাদত 

এষ্টি মৎসযজীবীদদর মদধয িন্দ্ব সৃষ্টি িা কদর। একইভাদব, এষ্টিও নিচ্ছিত করা হদব নয, নদদশর 

উপকূলীয় জদল নিকসই নমনরকালচার প্রচাদরর জিয সক্ষমতা অধযয়ি এবং পনরদবশগত 

প্রভাদবর মূলযায়ি করা হদব। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• উপকূলীয় রাজয ও নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর সদঙ্গ আদলাচিার মাধযদম আঞ্চনলক জল-

এলাকার মধযবতী ও বাইদরর এলাকা নচনিতকরণ যা নকিা সামুনিকচাদষর জদিয অিুকূল, 

উপযুক্ত প্রজানত নিধ থারণ, নলজ নদওয়া ও নিওয়ার িীনত এবং সহায়তামূলক 

পনরদষবাপ্রদাি - এই নবষয়গুনলদক মার্ায় নরদখ সমুনিকচাদষর (Mariculture) উন্নয়দির 

জদিয একষ্টি সুনিনদথি প্রনতনলনপ জতনর করা ।      

• বীজ উৎপাদদির জিয বররুড বযাংক র্স্াপি এবং বানণচ্ছজযক পয থাদয় হযাচানর র্স্াপদি 

উৎসাহদাি। 

• র্স্ািীয় প্রযুচ্ছক্তর উপর নভনত্ত কদর এবং র্স্ািীয় মৎসযজীবীদদর প্রদয়াজিীয়তা নমিাদত 

সাশ্রয়ী মূদলযর খা াঁচা জতনরর জিয গদবষণা এবং উন্নয়ি (R&D)সমর্ থি করা । 

   ৬0৩0৪0 স্মুবির আগাো চাষ     

জলজ ও নমনরকালচাদরর মদতা, নদদশ সামুনিক জজবচাদষ একষ্টি অপষ্টিত সম্ভাবিাও রদয়দছ। 

নবশ্ববযাপী, হাইদরাকলদয়ড, প্রসাধিী এবং খাদয পনরপূরক এবং সম্ভাবয জজব জ্বালািীর উৎস 

নহসাদব সামুনিক হাওয়ার চানহদা বাড়দছ। এই উপ-দক্ষেষ্টির মািশৃঙ্খলার পাশাপানশ মূলয 

জতনরর অপার সুদযাগ নদয় এবং নদদশর উপকূলীয় অঞ্চদল অর্ থিীনতদত উদেখদযাগয অবদাি 

রাখদত পাদর। 

ভারদত প্রায় ৮৮  ষ্টি সমুি জসকদতর প্রজানত রদয়দছ যার বতথমাি িক রদয়দছ প্রায় ৫৮,৭১৫ 

নমনলয়ি ডলার। তানমলিাড়ু, গুজরাি এবং নদউ উপকূদল এবং লক্ষিীপ এবং আদামাি ও 

নিদকাবর িীপপুদঞ্জর আদশপাদশ সমুি জসকদত প্রচুর পনরমাদণ রদয়দছ। সামুনিক আগাছার 
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প্রাচুয থ মুম্বই, রত্ননগনর, নগায়া, কাদরায়ার, ভারকালা, নবজিজাম এবং পুনলকযাি, তানমলিাড়ু, 

অন্ধ্র প্রদদশ এবং ওনড়শার নচলকাদক নর্দর রদয়দছ। যাইদহাক, অনবচ্ছিন্ন, নিনব থচার এবং 

অসংগষ্টিত মৎসয আহরদণর ফদল প্রাকৃনতক সামুনিক সম্পদ হ্রাস নপদয়দছ। 

১৯৮০-এর দশদকর নগাড়ার নদদক এবং মািামাচ্ছি সমদয় সমুিনসকদত চাদষর প্রার্নমক নবচার 

পনরচানলত হওয়ার পদরও এই কায থক্রমষ্টি এখিও জিনপ্রয় হয়নি। অিযািয মৎসয কায থক্রদমর 

নবপরীদত, খাদদযর উদেদশয সামুনিক সাগদরর জিয র্স্ািীয় চানহদা অচ্ছস্তত্বহীি। প্রায় সমূ্পণ থ 

গাহথর্স্য সামুনিক বীজ উৎপাদি নশল্প খাদত বযবহৃত হয় এবং তাই, উৎপাদিদক শচ্ছক্তশালী 

করদত পিাৎ এবং সামদির নযাগাদযাদগর প্রদয়াজি হদব। িীনতষ্টি নিচ্ছিত করদব নয, 

বযবহাদরর জিয প্রস্তুত প্রযুচ্ছক্ত এবং অিযািয ইিপুিগুনল উপলব্ধ করার সময় এই জাতীয় 

সংদযাগগুনল নবকনশত হদব। 

নদদশর গদবষণা প্রনতষ্ঠািগুনল গুজরাি, নদউ, লক্ষিীপ, তানমলিাড়ু, এবং অন্ধ্রপ্রদদদশর 

উপকূলদরখা ধদর সমুি তীদরর চাদষর উপযুক্ত অঞ্চলগুনল নচনিত কদরদছ। সামুনিক 

জশবালচাষদক উৎসানহত করদত এবং মৎসযজীবীদদর আকষ থণ করার জিয, প্রার্নমকভাদব, 

বতথমাদি বযাপকভাদব বযবহৃত উচ্ছিদ/অজাতীয় প্রসারণ পিনতর পনরপূরক নযৌি প্রজিি 

পিনতর উপর নিভথর কদর সমুি জসকদত বতথমাদি সব থানধক সামুনিক জশবাল চাষ করা হদি। 

পদর এষ্টি গুজরাদির উপকূদল এবং উপকূলদরখার অিযািয র্স্ািগুনলদত প্রসানরত হদত পাদর। 

নয প্রজানতগুনল বৃহত্তর আকাদর প্রচার করা যায় তা হ'ল কাপাফাইকাস আলভাদরদজই 

(Kappaphycus alvarezii) এবং সম্ভাবয জাদতর নদশীয় সামুনিক বীজ (অযাদগ্রাফাইিস এবং 

অযালচ্ছজদিাফাইিস)। 

উপকূদলর জদলর সমুি জসকত উিাপদির জিয নবদশষত ইনন্টদগ্রদিড মানি-িনফক 

অযাকুয়াকালচার নসদিমগুনলদত (আইএমষ্টিএ) নযখাদি নকানবয়ার মদতা পাখিাযুক্ত মাদছর 

প্রজানতগুনল সামুনিক জলাশদয়র পাশাপানশ উিাপি করা যায় এবং নসখাদিও জল সরবরাদহর 

সুদযাগ নদয়। বড় আকাদরর সামুনিক জজবচাদষর নদদক অগ্রসর হওয়ার সময়, নিকসই 

বযবর্স্াপিার পনরকল্পিা িা র্াকদল সমুদির জনম নর্দক সামুনিক আগাছা সংগ্রহ করা কষ্টিি 

হদব। 

নজদল এবং গ্রামীণ মনহলাদদর জিয জীনবকা নিব থাদহ সমুি জসকত চাষ সহায়ক ভূনমকা পালি 

করদব। প্রনশক্ষণ, সরকানর আনর্ থক প্রনতষ্ঠাদি যাতায়াদতর সুনবধা এবং নবপণি সহায়তার 
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মাধযদম সমুি জসকত উৎপাদি ও প্রচ্ছক্রয়াজাতকরদণর জিয মনহলাদদর স্ব-সহায়তা 

দল/সমবায়/ প্রদযাজদকর সনমনত গিদি উৎসানহত করা হদব। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• উপকূলীয় অঞ্চদল সমুি জসকত এবং জনম-ওয়াডথ উভয় উপকূলীয় অঞ্চদল এবং 

ইনন্টদগ্রদিড মানি-িনফক অযাদকায়াকালচার (আই.এম.ষ্টি.এ. ) পিনতদত সমুি জসকত 

চাদষর প্রচার। 

• সমুি জসকত উিাপদির কা াঁচামাল সরবরাদহর জিয উপকূলদরখা বরাবর সমুি জসকত 

বীজ বযাংক র্স্াপি করা। 

• সমুি জসকত চাদষর জিয মৎসযজীবীদদর আকষ থণ করার জিয প্রদয়াজিীয় সরবরাহ 

করা। 

• উপকূলীয় অঞ্চল নর্দক নজদল এবং অিযািয মনহলাদদর সমুি জসকত চাদষর জিয 

সহায়তা করা। 

• সমুি জসকত নর্দক পণয প্রস্তুত করদত নছাি এবং মািানর প্রচ্ছক্রয়াজাতকরণ ইউনিি 

র্স্াপদি উদদযাক্তাদদর উৎসানহত করা।  

• পণযষ্টির নবপণদির সুনবধাদর্ থ নশল্পদক অিুর্িক নহদসদব বযবহার করা। 

    

 ৬0৩0৫0  রটিন মাে চাষ   

রষ্টিি মাছ আন্তজথানতক মাদছর বযবসার তুলিায় নছাি তদব সচ্ছক্রয় উপাদাি। অযাদকায়ানরয়াম 

বজায় রাখা একষ্টি খুব জিনপ্রয় শখ এবং অিুমাি করা হয়, আলংকানরক মাদছর নর্দক 

নবশ্ববযাপী বানণজয হয় প্রনত বছর ১৮- ০ নবনলয়ি মানকথি ডলার। নবনবধ জজনবক সংর্স্ার কারদণ 

ভারদতর বানণচ্ছজযক ও শচ্ছক্তশালী আলংকানরক মাদছর সংর্স্াি রদয়দছ। এখাদি প্রায় ৩৭  

নমিাজদলর প্রজানত এবং ৩০০ষ্টিরও নবনশ সমুি প্রজানতগুনল নশাভাময় মৎসয নশকাদরর জিয 

উপযুক্ত। 

নশাভাময় মৎসয চাদষর জিয নদশীয় বাজাদরর মূলয নিধ থানরত হদলা প্রায় ৫০০দকাষ্টি িাকার 

মদতা।এই কায থকলাপ পচ্ছিমবঙ্গ, তানমলিাড়ু, মহারাষ্ট্র, উত্তর-পূব থ রাজয এবং িীপপুদঞ্জর 

নকছু নিনদথি অঞ্চদল সীমাবি।িীনতষ্টি গ্রামীণ জীনবকা নিব থাদহর জিয নশাভাময় মাদছর 

উৎপাদিবৃচ্ছির লদক্ষয অভযন্তরীণ ইউনিি র্স্াপি, নশষ  - নশষ সরবরাহ নচইদির নবকাশ এবং 

আবাসগুনলর রক্ষণাদবক্ষণদক উৎসানহত করদব। িীনতষ্টি অযাদকায়ানরয়াম বজায় রাখার সুনবধা 
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সম্পদকথ নভাক্তাদদরদকও নশক্ষাগ্রহদণ উৎসানহত  করদব এবং সরকারী প্রনতষ্ঠাদি অযাদকায়ানরয়া 

র্স্াপদি উৎসানহত করদব। মনহলা এবং যুবকরা যর্াযর্ হস্তদক্ষদপর মাধযদম এই নবষদয় 

মদিানিদবশ করদত সক্ষম হদব। 

বতথমাদি এষ্টি অিুমাি করা হয় নয প্রায় ৮৫শতাংশ নশাভাময় প্রজানত প্রধািত উত্তর-পূব থ 

রাদজযর পাব থতয ধারা বা উপকূলদরখা এবং দুষ্টি িীপপুদঞ্জর নকছু প্রাদন্ত অবনর্স্ত বি নর্দক 

নর্দক সংগ্রহ করা হয় যা নকিা প্রধাি প্রবাল আবাসর্স্ল । নযদহতু এই বিয-উৎসানহত 

প্রজানতগুনল উচ্চ মূদলযর, তাদদর সংগ্রহ করার উপর চাপ যদর্ি এবং ক্রমবধ থমাি। নিনদথি 

িীনত প্রণয়দির মাধযদম ইহা নিচ্ছিত করা যাদব নয বিয অলিরকৃত জাম থপ্লাসদমর র্স্ানয়ত্ব নিচ্ছিত 

করার জিয এই জাতীয় সংর্স্ািগুনল সদব থাত্তমভাদব সংগ্রহ হদয়দছ এবং প্রদয়াজিীয় নিয়ন্ত্রণ 

র্স্াপি করা হদব। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• আলংকানরক মাছদদর সরবারদহর জদিয শুরু নর্দক নশষ অবনধ সুদৃঢ় সরবারহ শৃঙ্খল 

জতনর করা। 

• নবদদশ নর্দক বররুডিদকর উৎস সুনবধা নদওয়া। 

• লাভথা বংশবৃচ্ছি ও বন্টদির বযবর্স্াসহ পনরবাদরর লালি-পালদির জিয বানণচ্ছজযক পয থাদয় 

অপাদরিরদদর উৎসাহ নদওয়া। 

• বানড় এবং কাদজর জায়গাগুনলদত অযাদকায়ানরয়া প্রচার করা। 

• মািানর ও নছাি-আকাদরর নশাভাময় উদদযাগ র্স্াপদি গ্রামীণ মনহলা এবং যুবকদদর মদধয 

উদদযাক্তা গদড় নতালা। 

• আলংকানরক মাছচাদষর নবকাদশর জিয অযাদকায়ানরয়া এবং অিযািয পরাশচ্ছক্ত নিম থাদণ 

মািানর ও কু্ষিতর উদদযাগগুনলদক সহায়তা করা। 

৬0৩0৬0 অেযন্তরীে লিনাক্ত মাটির উৎপাদনশীল িযিহার 

নদদশর লবিাক্ত মাষ্টির আওতাধীি অঞ্চলষ্টি গুজরাি রাজয ( . ৩নমনলয়ি নহক্টর ) , উত্তর 

প্রদদশ (১.৩৭৩৭ নমনলয়ি নহক্টর), মহারাষ্ট্র (০.৬১ এমএ), পচ্ছিমবঙ্গ (০.   নমনলয়ি 

নহক্টর ) সহ প্রায় ৭৩.৭৩৭৩ নমনলয়ি নহক্টর অিুমাি করা হয় এবং রাজর্স্াি (০.৮৮নমনলয়ি 

নহক্টর ) একসাদর্ নদদশর লবণাক্ত এবং নসানডয়াম সমৃি (দসানডক) মৃনত্তকার প্রায় ৫ শতাংশ। 

অিযািয রাজযগুনলদত নযখাদি এই ধরদণর সংর্স্াি রদয়দছ তার মদধয রদয়দছ পাঞ্জাব এবং 
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হনরয়ািা। নসদচর উদেদশয নসচ খাদলর জদলর অদযৌচ্ছক্তক বযবহার মাষ্টি লবণাক্তকরদণর 

অিযতম প্রধাি কারণ নহসাদব নবদবনচত হয়। লবণাক্ত মৃনত্তকা নকবল উৎপাদিশীলতা হ্রাস 

কদর িা, তদব কৃনষকাজ এবং নিম থাদণর মদতা অিযািয কাদজও জনমষ্টিদক অদকদজা কদর 

নদয়। তদব, জনম ও নশল নফদশর চাদষর মাধযদম জনমর পরীক্ষামূলক প্রযুচ্ছক্তগুনল এ জাতীয় 

জনম বযবহাদরর জিয উপলব্ধ। এই জাতীয় প্রযুচ্ছক্তগুনল ইনতমদধয হনরয়ািা, পাঞ্জাব, রাজর্স্াি 

এবং ইউনপর লবণাক্ত অঞ্চলগুনলদত সম্ভাবিা নদনখদয়দছ নযখাদি কৃষকরা কাদলা বাগদা 

নচংনড় ( নপ. মদিাডি) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নহায়াইিনলঙ্গ নচংনড়, এল. ভযািদিনম 

উিাপদি সফল হদয়দছি। উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চদলর মদতা িয়, অভযন্তরীণ লবণাক্ত 

অঞ্চদলর নবকল্প বযবহার খুব কম হওয়ায় পনরদবদশরও িগণয প্রভাব রদয়দছ। তদব দীর্ থদময়ানদ 

প্রভাব নরাধ করদত জলজ নর্দক বজথয জল নিষ্কাশদির জিয যর্াযর্ নবদবচিার প্রদয়াজি। 

মূল িীনতমালা উদদযাদগ সম্ভাবয নক্ষেগুনলর সিাক্তকরণ এবং জলজ চাদষর জিয তাদদর 

বরাে অন্তভুথক্ত র্াকদব; ভূগভথর্স্ জদলর নিকসই বযবহারসহ নযখাদি প্রদয়াজি নসখাদি 

মৎসযজীবীদদর জিয সদব থাত্তম প্রযুচ্ছক্ত সরবরাহ করা; সম্প্রসারণ সহায়তা ও হাদত ধদর সাহাযয 

করা ; িুাঁ নক হ্রাদসর জিয সমুদির তীর এবং মাদলি নহসাদব সম্ভাবয পাখিাযুক্ত প্রজানতগুনলর 

প্রবতথি; জলজ চাষ নর্দক বজথয জল নচনকতরসা এবং নিষ্কাশদির শব্দ প্রচ্ছক্রয়া; এবং 

পযানসনফক নহায়াইিগ্লা নচংনড়, বহুগাছ এবং সমিু তীদরর মদতা প্রজানতর বীজ এবং খাদয 

সরবরাদহর জিয আগাম ও পিাদগম সংদযাগ র্স্াপি এবং ফলি-পরবতী নবপণদি সহায়তা। 

নযখাদি লবণাক্ত জনমগুনলদত কৃনষকাদজর উপদযাগী বৃহত অঞ্চলগুনল পাওয়া যায়, নসখাদি 

নপনপনপর বযবর্স্াপিার মাধযদম জলজ চাদষর জদিয নবদশষ অঞ্চল নহদসদব অঞ্চলগুনলর 

উন্নয়িও নবদবচিা করা হদব। 

 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• সম্ভাবয নক্ষেগুনল নচনিতকরণ এবং একষ্টি লািার নভনত্তদত প্রদয়াজিীয় সহায়তা 

পনরদষবা সহ উপযুক্ত জলজ চাষ অিুশীলি গ্রহদণর জিয কৃষকদদর তাদদর বরাে করা। 

• লবণাক্ত অঞ্চদল নচংনড় চাষ করা কৃষকদদর মািসম্পন্ন বীজ এবং খাদদযর সহজলভযতা 

প্রদাি। 

• কৃষকদদর প্রনশক্ষণ এবং দক্ষতা নবকাশ এবং পণয নবপণদি সহায়তা করা। 
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৬0৩0৭0 জলজ প্রােীর স্বার্স্য এিং জজিসু্রক্ষা িজায় রাখা       

সত্তদরর দশদকর নশদষর নদক নর্দক যখি জবজ্ঞানিক মাছ চাদষর পিনতগুনল নদদশ নশকড় 

অজথি কদরনছল, তখি জলজ চাদষর বৃচ্ছি অসাধারণ। চাষ করা মাদছর প্রজানতর সাধারণ স্বার্স্য 

বযবর্স্াপিার উদিগ ছাড়াও, নমষ্টিজদলর নফদশ এনপজষু্টিক আলসাদরষ্টিভ নসিদরাম (ইইউএস) 

এবং নচংনড় জলাশদয়র নহায়াইি স্পি নসদরাম নডচ্ছজজ (ডাবরলুএসএসনড) অতীদত নদদশ বড় 

আকাদরর মৃতুযর প্রধাি কারণ নছল। নযদহতু, আগত বছরগুনলদত জলজ চাষ অদিক নবনশ 

বৃচ্ছির জিয প্রস্তুত এবং জিগদণর খাদয ও পুষ্টির চানহদা পূরণ করার ক্ষমতা রাদখ , তাই 

স্বার্স্যবযবর্স্াসহ মৎসযচাদষর সকল নদদকর পয থাপ্ত যত্ন নিওয়াও জরুনর। 

সাম্প্রনতক সমদয়, মাছ চাদষর অিুশীলিগুনলর তীব্রতা, নবদদশী জলজ প্রজানতর অপনরকনল্পত 

আগমি এবং জীনবত জলজ প্রাণীর অনিয়নন্ত্রত সীমািা চলাচল ডাবরলুএসএসনড-র মদতা 

অদিক মহামারীর নপছদির প্রধাি কারণ নছল। তদুপনর, এই জাতীয় পনরনর্স্নত নমাকাদবলায় 

অপ্রতুল জবজ্ঞানিক জ্ঞাি এবং দক্ষতার অভাব সমসযাষ্টিদক আরও জষ্টিল কদর তুদলদছ। 

যনদও জলজ প্রাণীর স্বাদর্স্যর সমসযাগুনল নমাকাদবলায় সাম্প্রনতক বছরগুনলদত অদিকগুনল 

প্রনতকারমূলক বযবর্স্া এবং নপ্রাদিাকল এবং অিুশীলদির নবকাশ করা হদয়দছ, তদব আরও ভাল 

সমনন্বত প্রদচিার প্রদয়াজি নযমি- ভাল খামার পনরচালিার অিুশীলি, খামার পনরচালকদদর 

এবং কমীদদর দক্ষতা বৃচ্ছি, একষ্টি জাতীয় জলজ প্রাণীর স্বার্স্য পয থদবক্ষণ এবং নরদপাষ্টিথং 

প্রচ্ছক্রয়া, নরাগ প্রনতদরাধ ও নিয়ন্ত্রদণর প্রস্তুনত, জলজ প্রাণীর স্বার্স্য বযবর্স্াপিার জিয 

অগ্রানধকারযুক্ত গদবষণার প্রদয়াজিীয়তা, সাউি নপ্রানফলযাকষ্টিক এবং নরাগ নিয়ন্ত্রণ বযবর্স্া, 

সযানিিানর এবং ফাইদিা-সযানিিানর নদকগুনল িজদর রাখা, 'আমদানির িুাঁ নক মূলযায়ি'-এ 

নসিান্ত গ্রহদণর দক্ষতার উন্ননত এবং পনরদশদষ কায থকর কনমউনিষ্টি নিিওয়ানকথং-এর জদিয 

প্রদয়াজিীয় পনরনর্স্নত উন্ননত করা। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• প্রারনম্ভক সতকথতা বযবর্স্া র্স্াপি, িুাঁ নক মূলযায়ি পনরচালিা, িজরদানর এবং জরুরী 

পনরকল্পিা র্স্াপি এবং নরাদগর প্রদকাপগুনলর সংর্ষ্টিত সম্পদকথ সাউি নরদপাষ্টিথং। 

• জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রক সক্ষমতা নজারদার করা। 

• জলজ প্রাণীর স্বার্স্য পনরচালিার জিয নসরা অিুশীলি প্রচার করা। 
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• পাবনলক এবং নবসরকারী উভয় নক্ষদে পৃর্কীকরণ সুনবধার নক্ষদে (পাবনলক নসক্টর) 

এবং জলজ প্রাণী স্বার্স্য পরীক্ষাগার এবং ডায়াগিনিক দক্ষতার নক্ষদে অবকািাদমা 

র্স্াপি করা। 

• গদবষণা এবং নবকাশীয় চানহদা নজার করা (জলজ প্রাণীর স্বার্স্য বযবর্স্াপিায় নপনপনপর 

নবকাশ সহ)। 

• জলজ প্রাণীর স্বার্স্য বযবর্স্াপিায় আন্তঃসীমান্ত সমসযার িুাঁ নক হ্রাস করদত আঞ্চনলক 

সমন্বদয়র জিয বযবর্স্া র্স্াপি। 

• সকল স্তদর সক্ষমতা জতনরর (মািবসম্পদ উন্নয়ি)। 

• ভারতীয় কৃনষ অিুসন্ধাি পনরষদদর অন্তগ থত প্রনতষ্ঠািগুনল, রাজয মৎসয দপ্তর এবং 

কদলজগুনলর সচ্ছক্রয় অংশগ্রহদণর সাদর্ মাদছর নরাগ এবং স্বার্স্য পয থদবক্ষণ নিিওয়াদকথর 

জিয নিিওয়াকথদক শচ্ছক্তশালীকরণ। 

• নিিওয়ানকথং এবং তর্য প্রচাদরর জিয শচ্ছক্তশালী বযবর্স্াপিা র্স্াপি করা।    

 ৬0৪ অিকাঠাবমা (Infrastructure)       

 
ভারত ষাদির দশদকর মািামাচ্ছি নর্দক মাদছর বদর  (এফ.এইচ. ) এবং মাদছর লযাচ্ছিং নসন্টার 

 (এফ.এল.নস) নিম থাণ শুরু কদর এবং কদয়ক দশক ধদর নবপুল সংখযক বড় ও নছািখাদিা 

এফ.এইচ. এবং এফ.এল.নস নিনম থত হদয়দছ। যাইদহাক, ক্রমবধ থমাি বহর সংখযা এবং 

আকারগুনল এখিও অবনধ জতনর করা সুনবধাগুনলদক ছানড়দয় নগদছ এবং এষ্টি অিুমাি করা হয় 

নয, বতথমাি অবকািাদমাষ্টি নদদশর নমাি বহদরর আকাদরর প্রায়  ৫-৩০ শতাংশ পূরণ কদর। 

এই পনরনর্স্নত অবতরণ পদয়ন্টগুনলদত যািজি সৃষ্টি কদরদছ এবং আহনরত মাছগুনলদক নিনদথি 

যাদি তুলার নক্ষদে  নবলদম্বর পাশাপানশ পরবতী মাছ ধরদত যাওয়ার জিয জাহাজগুনলর 

পুিঃবযবর্স্াপদি নবলম্ব কদরদছ। এর নচদয় নবনশ হ'ল এফ.এইচ.এস এবং এফ.এল.নস.গুনলদত 

সুনবধার অভাব এবং স্বার্স্যনবনধ এবং সযানিদিশি দৃষ্টিদকাণ নর্দক তাদদর দুব থল রক্ষণাদবক্ষণ। 

সামনগ্রকভাদব, এই সমস্ত তররুষ্টিগুনলর ফদল মাদছর নবশাল অপচয় হয়। 

মাছ নতালার নকন্দ্র নর্দক শুরু কদর মাছষ্টিদক জাহাদজ কদর িামাদিা হয়। এই িীনতষ্টি 

জরুনরতার নবষয় নহসাদব এ নক্ষেষ্টির প্রদয়াজিীয়তা নমিাদত এখি পয থন্ত র্স্াপি করা সমস্ত 

অবকািাদমাগত সুনবধাগুনল এবং তাদদর আধুনিকায়দির উপর আদলাকপাত করদব। প্রনত 

নিৌকাই এমি পনরনর্স্নতদত রক্ষণাদবক্ষণ কদর যাদত মাছ দনূষত হদত বা মাদছর ক্ষনত করদত িা 

নদয়  তা নিচ্ছিত করার পিনতগুনলও খনতদয় নদখদব। পুদরা নদদশর অবকািাদমাগত 
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প্রদয়াজিীয়তার জিয একষ্টি মািার প্লযাদির নভনত্তদত, নযখাদি প্রদয়াজি নসখাদি অনতনরক্ত 

সুনবধা জতনর করা হদব যাদত মাছ ধরার বহরষ্টি পয থাপ্ত অবতরণ এবং বানচথংদয়র সুনবধা সরবরাহ 

করদত পাদর। মািার প্লযািষ্টি বাছাই, পনরষ্কার, নিলাম করা এবং পযানকং এবং অিযািয 

অবকািাদমাগত প্রদয়াজি নযমি পনরষ্কার খাওয়ার জদলর সহজলভযতা এবং মািসম্পন্ন 

বরদফর জিয প্রদয়াজিীয় সমস্ত বযাক-আপ সুনবধার নবষয়ষ্টিও নবদবচিা করদব। িীনতষ্টি 

জিগদণর তহনবল, নবসরকারী বা সরকারী-দবসরকারী অর্ থায়ি এবং নবড-ওয়াি-অপাদরি 

 ( নবওইউ) এর মদতা নবনভন্ন নবতরণ এবং অপাদরশিাল পিনত বযবহার কদর।নবনভন্ন নবকদল্পর 

কর্া মার্ায় নরদখ িতুি অবকািাদমা জতনরর জিয নিনদথি কায থ প্রণালী ( দমাডাস-অপাদরচ্ছণ্ডদক) 

নবদবচিা করদব, নবড-অপাদরি-িািফার ( নবওষ্টি) এবং নবড-নিজস্ব-অপাদরি-িািফার 

 ( নবওষ্টি)বযবর্স্াও র্স্াপি করদব ।  

নযদহতু এফএইচ এবং এফএলনস সামুনিক কযাপচার নফশানরগুনলর োয়ু নকন্দ্র, নযখাদি 

সামদির ও পিাৎ সংদযাগগুনলও সংহত হদয় যায়, তাই সরকাদরর একষ্টি জাতীয় মৎসয 

হারবার কতৃ থপক্ষ প্রনতষ্ঠা করার প্রদচিা হদব এবং অন্তব থতী সমদয় মািারপ্লযাি এবং 

অবকািাদমাগত সুনবধাগুনলর কায থকর বযবর্স্াপিার তদারনক করার জিয একষ্টি 

আন্তঃমন্ত্রণালয় / নবভাগ র্স্াপি করা হদব উপকূলীয় রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলদত । 

নবদযমাি এফএইচএস এবং এফএলনসগুনলর প্রদয়াজিীয়তাগুনলদত অংশ নিওয়ার পাশাপানশ, 

িীনতষ্টি জসকত অবতরণ নকন্দ্রগুনলর ( নবএলনস) অবকািাদমাগত সুনবধাগুনলর প্রদয়াজিীয়তাও 

সন্ধাি করদব। নদদশ আিুমানিক ৩, ০০ ষ্টি মাছ ধরার গ্রাম রদয়দছ এবং ৯০ শতাংদশর নবনশ 

গ্রাদমর জসকতগুনল নর্দক ঐনতহযবাহী এবং নমাির চানলত নিৌকা রদয়দছ। এ জাতীয় অদিক 

গ্রাদম স্বার্স্যকর অবর্স্ায় বা নশড এবং নিি নমচ্ছিং বা ইচ্ছঞ্জি নমরামত করার জিয অযােনরং 

পদয়ন্টগুনলদত খুব সহদজই মাদছর অবতরদণর জদিয সুনবধা সহ নিৌকা প্রচুর রদয়দছ। এ 

জাতীয় নবএলনসর প্রদয়াজদির জনরপ ও মূলযায়দির নভনত্তদত প্রদয়াজিীয় সহায়তা নবদবচিা 

করা হদব। 

অভযন্তরীণ নক্ষদের জলাশয়, হ্রদ এবং িদীভাণ্ডাদর অবনর্স্ত মূল অবতরণ সাইদির জিয নফশ 

লযাচ্ছিং প্লযািফম থ এবং নছাি নিলাম এবং পযানকংদয়র নক্ষদে অবকািাদমাগত সুনবধাগুনলর 

প্রদয়াজি হদব। লযাচ্ছিং সাইিগুনলদত এই জাতীয় সুনবধাগুনল আরও প্রদয়াজিীয় হদব নযখাদি 

আহনরত মাছগুনল নবপণদির জিয দীর্ থ দরূদত্ব বহি করদত হয়। এ নক্ষদে, পনরবহি সুনবধা 

জতনরর জিয পয থাপ্ত সাহাযয করা হদব যা মাছগুনলদক যর্াযর্ অবর্স্ায় এবং সবদচদয় কম সমদয় 

নিদয় যাওয়া নযদত পাদর। 
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তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• নফনশং বহদরর প্রদয়াজিীয়তা নমিাদত বযাক-আপ অবকািাদমা সহ প্রদয়াজিীয় সংখযক 

আধুনিক নফনশং হারবার এবং নফশ লযাচ্ছিং নসন্টার সরবরাহ করা। 

• নবদযমাি সুনবধার  আধুনিকীকরণ। 

• জলাশয়, হ্রদ এবং িদীগদভথ মাদছর অবতরণ ও পনরবহদণর সুনবধাদর্ থ প্রদয়াজিীয় 

অবকািাদমাগত সুনবধা জতনর। 

• একষ্টি জাতীয় মৎসযবদর কতৃথপক্ষ প্রনতষ্ঠা করা। 

• নকন্দ্রীয় সরকার এবং রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চলসমূহ এবং অিযািয সংনিি 

স্বত্বদভাগীদদর অঞ্চলগুনলদত মািারপ্লযাি তদারনক ও অবকািাদমাগত সুনবধাগুনলর 

কায থকর বযবর্স্াপিার জিয সংনিি মন্ত্রক / নবভাদগর সাদর্ জনড়ত একষ্টি আন্তঃমন্ত্রণালয় 

/ নবভাগ কনমষ্টি গিি করা। 

৬0৫ মাে আহরবের পরিতী পতরচর্ থা (Post-harvest) ও িাতেজয (Trade) 

একষ্টি খাদয মূলয শৃঙ্খলা (এফনভনস) এমি সকল স্বত্বদভাগীদদর সমন্বদয় গষ্টিত যারা সমনন্বত 

উৎপাদি এবং ভযালু-এনডং চ্ছক্রয়াকলাপগুনলদত অংশ নিয় যা খাদয পণয জতনরর জিয 

প্রদয়াজিীয়। একষ্টি নিকসই এফনভনসর মূল জবনশিযগুনল নিচ্ছিত কদর নয এষ্টি ( i) তার সমস্ত 

পয থাদয় লাভজিক (অর্ থনিনতক র্স্ানয়ত্ব); ( ii) সমাদজর জিয সামাচ্ছজক নভনত্তক সুনবধাগুনল 

রদয়দছ (সামাচ্ছজক র্স্ানয়ত্ব); এবং ( iii) প্রাকৃনতক পনরদবদশর উপর (পনরদবশগত র্স্ানয়ত্ব) 

ইনতবাচক বা নিরদপক্ষ প্রভাব নফদল। বতথমাদি , সামুনিক এবং অভযন্তরীণ উভয় নক্ষদেই 

ফসল কািার পদর নলাকসাি প্রচুর এবং এ জাতীয় ক্ষনত হ্রাস করার জরুনর প্রদয়াজি যাদত 

অনতনরক্ত ও নিরাপদ মাছ নভাক্তাদদর কাদছ পাওয়া যায়। এই লক্ষযগুনল পূরদণর জিয, িীনতষ্টি 

নিম্ননলনখত চ্ছক্রয়াগুনল পনরচানলত হদব। 

 

৬0৫0১ স্রিরাহ কচইন এিং মান শৃঙ্খলা উন্নত করা         

সম্ভবত ভারদতর মৎসয খাদত সরবরাহ বযবর্স্ার কায থক্রদমর পুদরা শৃঙ্খলার দুব থল সংদযাগ এবং 

এর ফদল কম থচারীগিদদর পাশাপানশ জাতীয় অর্ থিীনতদতও বযাপক ক্ষয়ক্ষনত র্দি। 

সরবরাহকারী নচইিদক জদিৌদকা নর্দক নপ্লি  ও জখামার নর্দক কা াঁিাচামচ  উন্নত করা মাছ 

চাষকারী, কৃষক, প্রচ্ছক্রয়াকরদণর সদঙ্গ যুক্ত মািষু এবং নশষ পয থন্ত নভাক্তাদদর জিয অদিক 

সুনবধা বদয় আিদত পাদর। এই এক নক্ষেষ্টি চরম অবদহনলত রদয় নগদছ এবং মাছ ধরার পর 
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নলাকসাি কমাদত, মািুষদক নিরাপদ খাবার সরবরাহ করদত এবং শৃঙ্খদল অংশগ্রহণকারীদদর 

অর্ থিীনতদত উন্ননত করার জিয উদেখদযাগযভাদব উন্ননত করা দরকার। সরবরাহ নচইদির 

উন্ননতগুনলর জিয নিম্ননলনখত প্রধাি িীনতগত উদদযাদগর প্রদয়াজি হদব।       

শূনয অপচয়: শারীনরক ও গুণগত ক্ষনতর নদক নর্দক মাদছর অপচয়দক হ্রাস 

করদত পাদের মদধয মাদছর পনরচালিা ও সংরক্ষদণর উন্ননতর নদদক িীনতগত 

উদদযাগ পনরচানলত হদব। নডক নযাগাদযাদগর প্রর্ম পদয়ন্ট এবং যনদ মাছগুনল 

পনরচালিা করা হয় এবং সষ্টিকভাদব সংরক্ষণ করা হয় তদব দষূদণর সম্ভাবিা হ্রাস 

পায়। পনরষ্কার বরদফর বযবহার এবং বা নরনিজাদরদিড সমুদির জল / স্লানর আইস 

সুনবধাগুনলর নবধাি রাখা সব থজিীি এবং এষ্টি নিচ্ছিত করা হদব নয মাছ ধরার 

জাহাজগুনল পনরষ্কার বরফ এবং এই জাতীয় শীতকালীি সুনবধাসমদূহর সাদর্ নবাদডথ 

সরবরাহ করা হদয়দছ। 

একবার আহনরত মাছ অবতরণ করার পদর, িীনতগত উদদযাগগুনল স্বল্প-উন্নত 

নবতরণ চযাদিল এবং শীতল শৃঙ্খলা নবিযাসদক লক্ষয করদব নয খুব কম সমদয়র মদধয 

মাছষ্টি গ্রাহকদদর কাদছ নিদয় নযদত হদব। সরবরাহ নচইদি নিাডাল পদয়দন্টর সংখযা 

হ্রাস করা এবং নবতরণ চযাদিলগুনল হ্রাস করাও গুরুত্বপণূ থ। মাি শঙৃ্খদল কমীগদণর 

অংশীদানরত্ব প্রনতষ্ঠা করা পণযগুনলর জিয সদব থাত্তম মাি উপলনব্ধ করার মূল 

চানবকাষ্টি। উপযকু্ত রাজস্ব কািাদমা, যা মৎসযজীবী এবং কৃষকদদর পয থাপ্ত 

ক্ষনতপূরণ এবং তাদদর জীবি-জীনবকা রক্ষার নিিয়তা নদয়, যা মূলযউপলনব্ধর 

মাধযদম তাদদর অংশগ্রহণ নিচ্ছিত করার জিযও প্রদয়াজিীয়। 

সাপ্লাই নচইি জদুড় সামুনিক আহনরত মৎসযচাষ মালভূনম এবং মাদছর অপচয় হ্রাস 

পাওয়ায় আগামী বছরগুনলদত রফতানির জিয কাাঁচামাদলর অভাব নদখা নদদত পাদর। 

শুল্কসহ বানণজয িীনতগুনল মাদছর উৎপাদি এবং আন্তজথানতক বানণদজযরও 

উদেখদযাগয রূপ নদয়। নদশীয় বাজাদর মূলয শৃঙ্খলার উন্নয়দির জিয প্রদয়াজিীয় 

িীনতমালা বযবর্স্াগুনলর মদধয (পাশাপানশ রফতানির জিযও) একষ্টি সুসংহত 

সরবরাহ নচইি র্স্াপি করা এবং অবতরণকারী জায়গাগুনলদত নযমি পনরষ্কার জল, 
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পনরষ্কার বরফ এবং উপযকু্ত সঞ্চয়র্স্াদি পয থাপ্ত সুদযাগ সুনবধা পাওয়া যায়। সরবরাহ 

নচইদির নবনভন্ন পদয়দন্ট অণুজীদবর নর্দক নয নবপনত্ত হদত পাদর, নসই নচন্তা নর্দক 

হযাজাডথ অযািালাইনসস চ্ছক্রষ্টিকাল কদরাল পদয়ন্ট (এইচএনসনসনপ) নসদিম 

বাস্তবায়দির জিয, তাদদর নিয়ন্ত্রদণর জিয িীনতমালা বযবর্স্া গ্রহণ করা হদব। 

মান স্ংবর্াজন: মাদছর জল নবর হওয়ার সাদর্ সাদর্ মাি সংদযাজি শুরু হদত 

পাদর। পূদব থ উনেনখত যর্াযর্ নিৌকার মদধযই হযাদিনলং হ'ল যদর্ি পনরমাদণ অপচয় 

এবং মাছদক চ্ছক্রদি পয থাপ্ত বরদফর সাদর্ রাখদল মাি আরও বাড়ায়। এফএইচ বা 

এফএলনসদত অবতরণ করার সময়, মাদছর নপাষাক, ভযাকুয়াম পযানকং ইতযানদর 

মাধযদম আরও খুচরা বাজাদর নিদয় যাওয়ার মাধযদম আরও মূলয সংদযাজি হদত 

পাদর। আমরা নযমি মূলয সংদযাজিদক অগ্রসর কনর তত পুষ্টিগুণ বাড়াদিার জিয, 

নশদের আয়ু বানড়দয় এবং মাদছর পণযগুনল বযবহাদরর সুনবধাদর্ থ উপলনব্ধ কদর 

নবদশষ উপাদাি যুক্ত কদর মািগুনল বাড়াদিা যায়। িি-ফুড, ফাম থানসউষ্টিকযাল এবং 

নিউিাসুষ্টিকাল পণয নবকাদশরও নবশাল সুদযাগ রদয়দছ। 

মান জততর: শংসাপে এবং নলদবনলং-এর মাধযদম এবং পনরদবশগত ও 

সামাচ্ছজকভাদব দায়বি উৎপাদদির সন্ধাদির ফদল িতুি বাজার জতনর হদব এবং 

এই পণযগুনল নবশ্ববযাপী নলিদদি করা যাদব। এই বযবর্স্াগুনল পনরদবশগত 

উদিগগুনলর উপরও আদলাকপাত কদর এবং মৎসয নক্ষদে নর্স্নতশীলতা অজথদির 

জিয প্রদচিা কদর। শংসাপদের উন্নত বা রক্ষণাদবক্ষণ বাজার যাতায়াত এবং সম্ভাবয 

দাম উন্ননতর আকাদর উৎপাদিকারীদদর অিযািয সুনবধাও নদদত পাদর। কায থকর 

এমনসএস এবং একষ্টি জব্লক নচইি  পিনতর মাধযদম পুদরা মাছ সরবরাদহর নচইিষ্টি 

সিাক্ত এবং নরকডথ করার মাধযম সরবরাহ কদর এবং জিসাধারণ, নশল্প ও নভাক্তাদক 

নর্স্নতশীলতা এবং খাদয সুরক্ষা সম্পদকথ নবািাদিা যায়। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• শূিয অপচদয়র নদদক এনগদয় যাওয়ার জিয নবতরণ চযাদিলগুনল উন্নত করা।  
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• মাি শৃঙ্খলা অংশগ্রহণকারীদদর উৎসাহ নদওয়া এবং সমর্ থি করা এবং মাি 

সংদযাজি এবং মাি জতনরর জিয তাদদর সক্ষমতা বাড়াদিা। 

• সংনিি স্বত্বদভাগীদদর মদধয সমূ্পণ থ বযস্ততার সাদর্ নিব থানচত মৎসযচাদষর ইদকা-

নলদবনলং প্রচার করা। 

৬0৫0২ গাহথর্স্য তিপেবনর তিকাশ       

 

নদদশ রফতানি বাজাদর সব থানধক আধুনিক প্রচ্ছক্রয়াকরণ অবকািাদমা সরবরাহ রদয়দছ, তদব 

নদশীয় নবপণদির নক্ষদে এষ্টি একই িয়। অবতরণকারী র্স্ািগুনলদত বা পাইকানর / খুচরা 

বাজাদর মাছষ্টি সবদচদয় অস্বার্স্যকর পিনতদত নবচ্ছক্র করা হয়। এফএইচএস এবং এফএলনস 

এবং মৎসয বাজার র্স্াপি / উন্নয়দির জিয সরকার পয থাপ্ত সহায়তা প্রদাদির পদরও পনরনর্স্নতর 

উন্ননত হয়নি। বাংলাদদশ, শ্রীলো, এবং র্াইলযাদির মদতা প্রনতদবশী নদশগুনলর তুলিায় 

ভারদত মাছ নবচ্ছক্র ও ক্রমবধ থমাি হাদরর অিযতম কারণ এষ্টিও। দুভথাগযক্রদম, সবদচদয় 

অস্বার্স্যকর পিনতদত হযাদিল করা মাছ নকিার জিয গ্রাহকরা খুব কম প্রনতদরাধ কদরদছি। 

যনদও নদদশ মাদছর প্রচুর স্বার্স্য এবং পুষ্টি উপকানরতা সদত্ত্বও নদদশ মাদছর গ্রহদণর বৃচ্ছির ধীর 

গনতষ্টি সমদয় সমদয় উিানপত হদয়নছল, তদব নকানভড-১৯ মহামারী ছনড়দয় পড়ার পর নর্দক 

আসল সমসযা অিুভূত হদয়দছ। রফতানি বাজার বন্ধ হওয়ার সাদর্ সাদর্, উৎপাদকরা নদশীয় 

বাজারগুনল উন্নত করার প্রদয়াজিীয়তা অিুভব কদরদছি যাদত রফতানির উপর নিভথরতা হ্রাস 

নপদত পাদর। এদক্ষদে িীনতগত উদদযাগগুনল, নভাক্তাদদর মদধয সদচতিতা সৃষ্টির পাশাপানশ, 

নদশীয় সরবরাহ শৃঙ্খলাষ্টিদক আরও নজারদার করা এবং মাদছর পণযগুনলর তানলকায় অন্তভুথক্ত 

করার জিয খুচরা নচইিগুনলদক উৎসাহ প্রদাি করা হদব। সু্কল-বাচ্চাদদর নদওয়া 

মধযািদভাজদি মাছদক অন্তভুথক্ত করার িীনতগত উদদযাগগুনল এমি অঞ্চদলও করা হদব 

নযখাদি মাছগুনল খাদযতানলকার নিয়নমত অংশ গিি কদর। তাদদর উৎপাদদির ছাদড়র জিয 

মৎসযদক্ষদে অদিক সুনবধা বাড়াদিা হদয়দছ নযমি - নরল , সড়ক বা আকাদশ মাছ পনরবহদির 

জিযও সরবারদহর বযবর্স্া করা যাদব।  

একইভাদব, িীনতগত উৎসাহগুনল নছাি প্রযুচ্ছক্তগত প্রনতষ্ঠার নদদকও নিদদথনশত হদব যারা মাছ 

চাদষর সাদর্ এবং নমৌনলক মূলয সংদযাজি বাজাদরর সাদর্ সরাসনর নরদস্তা াঁরা বা অিযািয 

আউিদলদির সাদর্ পণয সংদযাগ র্স্াপি করদব। এই নদকনিদদথদশ, িীনতষ্টি বযবসাদয়র 

সদচতিতা জতনর এবং নবপণদির এই নবভাদগ গুরুত্বপূণ থ ভূনমকা নিদত তাদদর প্রদয়াজিীয় 
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সহায়তা প্রদাদির মাধযদম কু্ষি-প্রচ্ছক্রয়াকরণ এবং খুচরা নবপণদি মনহলাদদর ভূনমকা নজারদার 

করাও লক্ষয করদব। 

অবদশদষ, অিলাইি মাছ-নবপণদির বযবর্স্াপিা লাভজিকভাদব নবপুল সংখযক নভাক্তাদক 

প্রচ্ছক্রয়াজাত মাছ সরবরাদহর পয থাপ্ত সুদযাগ জতনর কদরদছ। ভযালু নচইদির এই সংনক্ষপ্তকরণষ্টি 

মৎসযজীবীদদর জিয পানরশ্রনমক নহসাদব গ্রহণ করদব কারণ তাদত নভাক্তার রুনপর ক্রমবধ থমাি 

অংশ র্াকদব। প্রদসসর নফশারদদর সাদর্ সরাসনর সংদযাদগর কারদণ আরও ভাল মাি-শৃঙ্খলা 

প্রশাসিদক নিচ্ছিত করদত পাদর। সমদয়র সাদর্ সাদর্, যনদ মৎসযজীবীরা প্রদয়াজিীয় দক্ষতা 

নবকাশ করদত পাদর তদব তারা শুরু নর্দক নশদষর সংদযাদগর সাদর্ মাদির নচইি র্স্াপি করদত 

পাদর। এই িীনত জাতীয় উদদযাগদক সমর্ থি ও প্রচার করদব। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• মাছ খাওয়ার সুনবধার জিয নভাক্তাদদর সদচতিতা জতনর করা এবং মাদছর বযবহারদক 

জিনপ্রয় করার অনভিব উপায়গুনল অিুসন্ধাি করা। 

• মাদছর অযাদক্সসদযাগযতা, সাশ্রয়দযাগযতা এবং প্রাপযতার সুনবধার জিয সরবরাহ নচইদির 

উন্ননত। 

• পণয নবকাশ এবং অিলাইি নবপণদির মদতা িতুি নবপণি পিনত প্রচার করা। 

• মধযর্স্দদর ভূনমকা কমাদত র্নিষ্ঠ নবািা র্স্ািীয় প্রদযাজক-প্রদসসর ভযালু নচইিগুনলদক 

সহায়তা করা। 

৬0৫0৩ িাতেজয ও খাদয তনরাপত্তার প্রচার            

 

ভারদতর মাদছর বানণজয নচংনড়র উপর অদিক নবনশ নিভথরশীল। এষ্টি পনরমাদণর শদতথ 

রফতানির প্রায়  ০ শতাংশ এবং মাি শদতথ ৬৮ শতাংশ নিদয় গষ্টিত। এই পনরনর্স্নতদত, 

উদিদগর নবষয়ষ্টি হ'ল গত    বছদর যখি বানণদজযর মূলয ১৩ গুণ এবং পনরমাণ ৫ গুণ বৃচ্ছি 

নপদয়দছ, তখি ভারদতর রফতানির প্রকৃনত একই রদয়দছ। দীর্ থদময়াদী উন্নয়দির জিয, 

ভারদতর রফতানি সম্ভাবিা জবনচেযযুক্ত এবং মৎসযচাদষর সংসৃ্কনত পুদরাপুনর উপলনব্ধ করা 

গুরুত্বপূণ থ। তদুপনর, ভারতীয় বাজারজাতকরদণর প্রদয়াজিীয়তা নবদবচিায় নরদখ ভারতীয় 

প্রচ্ছক্রয়াকরণ খাতদক উচ্চতর অডথার মূলয সংদযাজদি র্স্ািান্তর করাও প্রদয়াজিীয়। 

বাজাদরর নক্ষদে, এই সময়কাদল, মানকথি যুক্তরাদষ্ট্রর বাজাদর ভারত একীভূত হদয়দছ তদব 

ইইউর বাজাদর এতিা সফল হয়নি। চীি, মধয প্রাচয এবং দনক্ষণ-পূব থ এনশয়ায় িতুি বাজার চালু 
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করদত ভারতও সফল হদয়দছ একষ্টি প্রনতদযানগতামূলক জবনচেয এই বাজারগুনলদত ভারতদক 

আরও দৃঢ় করদত সহায়তা করদব। 

তদব , নবশ্ব বানণজয ক্রমশ নবনভন্ন বাধা এবং নফিারগুনলর নশকার হদি। নবদশষত, মানকথি 

যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং জাপাদির উচ্চ-মূলযমাদির বাজারগুনল মূলত সুরক্ষা এবং স্বার্স্যনবনধ এবং 

জীবনবনচেয সংরক্ষণ (উদাঃ কিপ এবং স্তিযপায়ী প্রাণীর সুরক্ষা) এর কারদণ ক্রমবধ থমাি 

বাধা। অতএব, িীনতগত হস্তদক্ষপগুনল প্রনতদযানগতামূলকতা নিচ্ছিতকরদণর জিয সরবরাহ 

নচইি জদুড় গুণমাি নিয়ন্ত্রণ এবং নচনিতকরণ বজায় রাখার নদদক মদিানিদবশ করদব। 

ভারত, তার ক্রমবধ থমাি অর্ থনিনতক অবর্স্া এবং অিযািয কারণগুনলর সাদর্ নবনশরভাগ 

পছদসই শুল্ক চুচ্ছক্ত পুিরায় অজথদির/হারাদিার/বযর্ থ হওয়ার সম্ভাবিা রদয়দছ। সুতরাং, 

িীনতগত নদকনিদদথশগুনলও ভারতদক িতুি উন্নয়িশীল নদদশর উিাদির প্রনতপাদয 

প্রনতদযানগতা বজায় রাখদত, অগ্রানধকাদরর ময থাদা হারাদত বা অিয কর্ায়, একষ্টি জবনশ্বক 

অসহদযানগতামূলক বানণজয পনরদবদশর নদদক লক্ষয রাখদব। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• রফতানি বাজার এবং রফতানি মূলয প্রসানরত করদত প্রজানত এবং পণয জবনচেয প্রচার 

করা। 

• িতুি বাজার র্ুদর এবং জব্রযাি ইচ্ছিয়া  সামুনিক খাবার প্রচার কদর promoting 

• আন্তজথানতক মাদির সাদর্ নমদল এমি মাছ এবং মাদছর পণয নিচ্ছিত করদত এফএইচএস 

এবং এফএলনসগুনলদত স্বার্স্য এবং সযানিদিশি উন্নত করা। 

• সংরক্ষণ যন্ত্রগুনলর বযবহার প্রচাদরর মাধযদম নবপন্ন প্রজানতর সুরক্ষা নিচ্ছিত করা। 

• সরবরাহ নচইদি নচনিতকরদণর (Traceability) আিয়ি। 

৬0৬ পতরবিশ ও জলিায় ুপতরিতথন              

৬0৬0১ জলিায় ুপতরিতথন              

জলবাযু় পনরবতথি সাম্প্রনতক সমদয় মৎসয খাত নয অিযতম বৃহতর চযাদলদঞ্জর মুদখামুনখ হদি 

তার জদিয এবং নদদশ মৎসয ও জলজ চাদষর বৃচ্ছির গনত রক্ষার জিয সময়-দবাঁদধ 

অনভদযাজি এবং পনরচালিা পনরকল্পিা প্রদয়াজি। সামুনিক মৎসযদক্ষেগুনলদত জলবায়ু 

পনরবতথদির প্রভাবগুনল ভারতীয় ইইদজড এবং আদশপাদশর উচ্চ সমুিগুনলদত যদর্ি 

দৃশযমাি। নদদশ নফশানর নরসাচথ ইিনিষ্টিউিদদর িারা পনরচানলত নবশ কদয়কষ্টি গদবষণায় 
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মাদছর প্রজানতগুনলর নবতরণ, তাদদর প্রচুর পনরমাদণ, প্রজিি আচরণ এবং অিযািয 

নফদিালচ্ছজকাল গুণাবলীর পনরবতথিগুনল এদিদছ, সমুদির লবণাক্ততার ধরদণর ক্রমবধ থমাি 

তাপমাো বা পনরবতথদির সাদর্ সম্পনকথত। িীনতষ্টি নফশ িকগুনলদত জলবায়ু পনরবতথদির 

প্রভাবগুনলদত মদিানিদবনশত অধযয়িদক উতরসানহত করদব যা এই জাতীয় জলবাযু়-প্রদরানচত 

পনরবতথিগুনল সম্পদকথ আমাদদর নবািার উন্ননত করদত পাদর এবং মৎসযজীবী এবং কৃষক 

সম্প্রদাদয়র একষ্টি সময়সীমাবিভাদব অনভদযাচ্ছজত বযবর্স্া সরবরাহ করদত পাদর যাদত 

তাদদর জীনবকা ক্ষনতগ্রর্স্ িা হয়। জলবায়ু পনরবতথদির নবষদয় ভারদতর আন্তজথানতক 

প্রনতশ্রুনতর অংশ নহসাদব, গ্রীি হাউস গযাস ( চ্ছজএইচচ্ছজ) মাছ ধরা এবং মাছ ধরা-সংক্রান্ত 

চ্ছক্রয়াকলাপ নর্দক নিগ থমিদক হ্রাস কদর সবুজ মৎসযদক্ষেগুনলর ধারণাদকও উৎসগীকৃত 

কায থক্রদমর মাধযদম উৎসানহত করা হদব। 

তাৎক্ষতেক হস্তবক্ষবপর মূল কক্ষেগুতলর মবযয রবয়বে:  

• নফনশং এবং নফশ ফানম থংদয়র জলবায়ু পনরবতথদির প্রভাবগুনল আরও ভালভাদব নবািার 

জিয অধযয়দির সহায়তা করা। 

• জলবায়ু এবং এর সাদর্ সম্পনকথত প্রাকৃনতক র্িিাগুনল নিদয় আসা পনরবতথিগুনলদত 

নফশার এবং নফশ চাষীদদর অনভদযাজদি পাইলিদদর প্রদয়াগ করা। 

• নফনশং নবাি, এফএইচএস এবং এফএলনস এবং নফশ ফাদম থর কায থক্রদমর মদতা নফশানর 

অবকািাদমাদত নসৌর শচ্ছক্ত বযবহাদরর প্রচার করা। 

• নবাি এদজচ্ছি এবং নবসরকারী খাদতর সাদর্ সহদযানগতা ও সমন্বয় কদর জলবায়ু-

নিভথরশীল প্রযুচ্ছক্ত নবকাশ করা। 
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৬0৬0২0িাস্তুস্ংর্স্ান স্বার্স্য এিং অখণ্ডতা তনজিত করা  

 

দষূদণর কারদণ ভারদত সামুনিক এবং অভযন্তরীণ উভয় জদলর পনরদবদশর পনরনর্স্নত মািনসক 

চাদপ রদয়দছ এবং এষ্টি সম্ভবত মাদছর মজরু হ্রাদসর অিযতম কারণ। জনমদত ক্রমবধ থমাি 

অযািদরাদপাদজনিক চ্ছক্রয়াকলাপ এবং অপনরিন্ন নচনকতরসার জিয অপয থাপ্ত বযবর্স্ার ফদল, 

কষ্টিি বদজথযর প্রাচুয থ এবং নবদশষত প্লানিকগুনলদত (নবদশষত, মাইদক্রা প্লানিদকর কণাগুনল) 

সমুদির পাশাপানশ অভযন্তরীণ জদল বহুগুণ বৃচ্ছি নপদয়দছ, যার ফলস্বরূপ নিনতবাচক প্রভাব 

পড়দছ প্রাণী এবং উচ্ছিদ কুদলর উপর । এছাড়াও নবশ কদয়কষ্টি উদিগজিক গদবষণা রদয়দছ 

নযগুনল প্রনতদবনদত করদছ নয মৎসয খাদয চদক্রর মাধযদম মাইদক্রা প্লানিদকর কণাগুনল 

মািুদষর কাদছ নফদর আদস। 

 

উইিি এবং অ-ওয়ান্টি ডাম্পম্পং সমুদির মাছ ধরার জালগুনল ও  নয জালগুনল অদদখা মাছ 

ধরাদত জনড়ত , তাও মাইদক্রা-কণায় অবদাি রাখদছ। এই  িীনতর লক্ষয নিদদথশাবলী জারী কদর  

র্স্ল ও সমুি-নভনত্তক দষূণ কায থকরভাদব নিয়ন্ত্রণ করা এবং বাস্তুসংর্স্াগুনল পয থদবক্ষণ করা হদি 

তা নিচ্ছিত করার জিয দষূণকারীদদর নিয়ন্ত্রদণর জিয নিয়ন্ত্রণমূলক বযবর্স্া নজারদার 

করা।মৎসযজীনবরা মাছ ধরার জাহাজগুনলর িকশা ও নিম থাদণ এবং পরবতীকাদল জাদলর 

বযবহাদরর নক্ষদে প্রদয়াজিীয় বযবর্স্া নবদবচিা কদর নয নকািও পিনতদত সামুনিক দষূদণ 

অবদাি িা রাখার লদক্ষয সব থাত্মক প্রদচিা চালাদবি। 

িীনতষ্টি আবাসর্স্ল অবক্ষয়, দষূণ এবং জলবায়ু পনরবতথদির মদতা বানহযক নবষয়গুনলদকও 

নবদবচিা করদব যা অভযন্তরীণ এবং সামুনিক নফশানরগুনলদক প্রভানবত কদর। উন্নত 

বযবর্স্াপিায় মাদছর মজদুতর হ্রাসদক নবপরীত করার সম্ভাবিা রদয়দছ, যার ফদল নফশ 

বাদয়ামাস এবং ফলি বৃচ্ছি পায় এবং অভযন্তরীণ ও সামুনিক নফশানরগুনলদত অচ্ছজথত বানষ থক 

অর্ থনিনতক নিি সুনবধার পনরমাণ বৃচ্ছি পায় এবং নশষ পয থন্ত মৎসযজীবী এবং অিযািয 

অংশীদারদদর অর্ থনিনতক আয় বানড়দয় নতাদল ।িীনতষ্টি মৎসয বযবর্স্াপিার সম্ভাবয নিদদথশক 

এবং নিরন্তর বৃচ্ছি অজথদি সহায়ক হদত পাদর এমি িতুি তর্য এবং প্রযুচ্ছক্তগুনলর প্রবাহদক 

প্রচার করার জিয অনবরাম নচিা করদব। 

অবকািাদমাগতনদদক, এফএইচএস এবং এফএলনস গুনলর নবকাশ কখিও কখিও উপকূল 

বরাবর ক্ষয়দয়র নদদক পনরচানলত কদর। এই উন্নয়িগুনল উপকূলীয় রূপদরখায় পনরবতথি 

আিদত পাদর যা উপকূলীয় অঞ্চল, বাস্তুশাস্ত্র এবং নশষ পয থন্ত মৎসযজীবদি প্রভাব নফলদত 
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পাদর। উপকূদলর অবকািাদমাগত উন্নয়দির কর্া নবদবচিা করার সময় সরকার এই নদকগুনল 

সমাধাি করার জিয পয থাপ্ত বযবর্স্া র্স্াপি নবদবচিা করদব। 

এষ্টি সুপনরনচত নয উপকূলীয় অঞ্চল এবং উপকূলীয় জলরানশগুনল নত বসবাসরত সামুনিক 

মাদছর সংর্স্াি  বাস্তুসংর্স্াি  নসখাদি নমষ্টি জদলর আগমদির  উপর  অতযন্ত নিভথরশীল। মািব 

সভযতার  চাদপ  এই জলাশয়গুনল পনরদবশগত মাদির অবিনত র্দি এবং নমিা পানির প্রবাহ 

হ্রাস পায়। এই ধরদির পনরবতথিগুনল নবশ কদয়কষ্টি গুরুত্বপূণ থ সামুনিক নফশানর মাদছর 

িকদক প্রভানবত কদর, নবদশষত উচ্চ-মূলযবাি নচংনড়গুনল, যা এই অভযন্তরীণ উপকূলীয় জদল 

তাদদর জীবিচদক্রর একষ্টি পয থায় সমূ্পণ থ কদর। সুতরাং, এই জাতীয় মৎসয িীনতর উদেশয  

পনরদবদশর পনরদবশগত অখণ্ডতা রক্ষার জিয, সমুি জসকত পিনতর উন্নয়দির জিয পদদক্ষপ 

গ্রহণ করদব নযখাদি অভযন্তরীণ জদলর উতরসগুনলর  পনরচালি এবং জদলর প্রবাদহর সদব থাত্তম 

স্তর বজায় রাখা ও উপকূলীয় বাস্তুতদন্ত্রর স্বার্স্য এবং সু-বযবর্স্া নিচ্ছিত করা । 

অভযন্তরীণ নক্ষদে, িদী ও তাদদর উপিদীগুনলর উপর নিনম থত বা াঁধ ও বযাদরজগুনল প্রায়শই 

জজনবক জীবিচদক্রর নকছু অংশ সমূ্পণ থ করার জিয মাদছর প্রজানতর র্স্ািান্তরদক সীমাবি 

কদর। এই িীনতর  হস্তদক্ষপ নিচ্ছিত করদব নয িদী এবং তাদদর শাখাগুনলর ভনবষযদতর সকল 

অবকািাদমাগত নবকাদশ প্রদয়াজিীয় সুরক্ষা বযবর্স্া রদয়দছ এবং নযখাদি সম্ভব নসখাদি 

নবদযমাি কািাদমাগত অবর্স্ার সংদশাধি করার নচিা করদব। 

 

তাতরক্ষনণক মধযস্ততার মূল নক্ষেগুনলর মদধয রদয়দছ: 

 

• প্লানিক সহ দষূণকারীদদর  নিয়ন্ত্রণমূলক বযবর্স্া নজারদার করা এবং মাছ ধরা নর্দক 

দষূণ কমাদত প্রদয়াজিীয় বযবর্স্া গ্রহণ করা। 

 

• আবাসর্স্ল অবক্ষদয়র হাত নর্দক রক্ষা করা এবং উন্নত বযবর্স্াপিার বযবর্স্া এবং 

নযখাদি নযখাদি তা উপলব্ধ নসখাদি িতুি প্রযুচ্ছক্ত গ্রহদণর মাধযদম জলবায়ু পনরবতথদির   

নর্স্নতশীলতা রক্ষা করা। 

• মৎসযসম্পনকথত অবকািাদমাগত উন্নয়দির নিনতবাচক প্রভাব হ্রাস করা। 

 

• িদী ও উপিদীগুনলর উপর নিনম থত বা াঁধ ও বযাদরজ জদুড় অনভবাসী মাদছর প্রজানতর 

অবাধ চলাচল নিচ্ছিত করা। 
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• অভযন্তরীণ উপকূলীয় এবং উপকূলীয় বাস্তুতদন্ত্রর সুরক্ষার জিয  প্রচার করা। 

 

৬0৬0৩ কীবটান প্রজাতত এিং আইকতনক ইবকাতস্বটমগুতল রক্ষা করা 

 

নিকসই মৎসয চাদষর নবকাদশর সময় িীনতষ্টি অভযন্তরীণ ও সামুনিক পনরদবদশর পনরদবশগত 

অখণ্ডতা রক্ষণাদবক্ষদণর উপর নজার নদদব, যাদত যাদত নবপন্ন, নবপদ গ্রস্ত বা সুরনক্ষত 

প্রজানতর নকািও প্রনতকূল প্রভাব িা র্দি তা নিচ্ছিত করা যায়। মযািদগ্রাভ, সামুনিক র্াস এবং 

প্রবাল প্রাচীরগুনল উপকূলীয় সামুনিক বাস্তুতদন্ত্রর একষ্টি অনবদিদয অঙ্গ এবং বহু মাদছর 

প্রজানত এবং সামুনিক স্তিযপায়ী প্রাণীর (নযমি: ডুগং) বাসর্স্াি সহ একানধক বাস্তুতদন্ত্রর 

পনরদষবা সরবরাহ কদর। এ জাতীয় বাস্তুতন্ত্রগুনল  মািব সভযতার  প্রভাব নর্দক সুরনক্ষত র্াকদব 

একইভাদব, অদিক নবপন্ন প্রজানত িদীগুনলদতও বাস কদর (গাদঙ্গয় ডলনফি) এবং তাদদর 

জিসংখযা বজায় রাখদত তারা সুরনক্ষত র্াকদব। 

 

৬0৬0৪0মাবের খািার উতপ্াদন এিং তকবশারবদর িনয স্ংগ্রহ তনয়ন্ত্রে কবর  

 

ভারত নফশনমল উৎপাদদি িতুি প্রদবশকারী। বহু বছর ধদর, মাদছর খাবার আমদানি করা 

হদয়নছল তদব এখি নদশীয় প্রদয়াজি নমিাদিার পদর, ভারত মাদছর খাবাদরর রফতানি কদর। 

এষ্টিদক ষ্টিনকদয় রাখার জিয নফশনমল উতরপাদি এবং বীজ সংগ্রদহর নবষদয় একষ্টি িীনত 

নিদদথনশকাও জরুনর প্রদয়াজি। সাধারণত মাদছর খাবার এবং বীজ উতরপাদদির জলজ চাদষর, 

সাদর্ যুক্ত হদলও বাস্তদব নখালা জদল নিরন্তর মাছ ধরাদক  এষ্টি প্রভানবত করদত পাদর। খামার, 

জলাশদয় বা মযানরকালচাদরর জিয নখালা জল  নর্দক সংগ্রহ করা বীজ, লক্ষয প্রজানত মাছ বীজ 

সংগ্রহ কদর বাকী নফদল নদওয়া , অিযািয অদিক  প্রজানতর জিসংখযাদক প্রভানবত কদর। 

মাদছর খাবার উতরপাদি ইউনিিগুনল একনদদক নযমি 'িযাশ নফশ' এর উতরপাদিশীলতা 

বযবহাদর  কদরদছ । তদব এই জাতীয় নফশনমল নবস্তাদর মাছ ধরার নিৌকাগুনল এখি ধ্বংসাত্মক 

জাল/নগয়ার বযবহার করদছ । কণ থািদক অবনর্স্ত অসংখয নফশনমল নছাি আকাদরর সাডথাইিও 

প্রচুর পনরমাদণ বযবহার করদছ যা সাডথাইি সংখযায় নিনতবাচক প্রভাব নফদল। এই িীনতর 

উদদযাগগুনল এ জাতীয় রূপান্তরকরদণর জিয নভাজয মাদছর প্রজানতর বযবহারদক নিরুৎসানহত 

করদব। তদুপনর, নবকল্প উতরস এবং নিকসই ফসলযুক্ত নফশানরগুনল নর্দক মাদছর খাবার 
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উতরপাদি সম্পনকথত গদবষণা ও উন্নয়িদক উতরসাহ নদওয়া হদব এবং  মাদছর খাবাদরর 

অনবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিচ্ছিত করার জিয সমস্ত খাদত (হা াঁস-মুরনগ, জলজ পালি ইতযানদ) জিয 

নমাি মাদছর প্রদয়াজিীয়তা নিি থয় করা হদব। 

 

৬0৬0৫0নীল অর্ থনীতত এিং স্ামুতিক র্স্াতনক পতরকল্পনা 

 

ভারদতর উপকূলীয় এবং সামুনিক পনরদবশ উচ্চ উতরপাদিশীলতার সাদর্ নবদশ্বর অিযতম ধিী 

বাস্তুসংর্স্াি। এই প্রাকৃনতক সংর্স্ািগুনল খাদয সুরক্ষা এবং লাভজিক কম থসংর্স্াি নিচ্ছিত করর 

জিয দুদথান্ত সুদযাগ সরবরাহ কদর । ভারত িীল অর্ থিীনতর একষ্টি কায থকরী সংজ্ঞা জতনর কদরদছ 

- "িীল অর্ থিীনত মহাসাগর এবং সমুদির সম্ভাবিাগুনল অদন্বষণ এবং অিুকূনলতকরণদক 

নবািায় যা মহাসাগরগুনলর স্বাদর্স্যর সংরক্ষদণর নক্ষদে আর্ থ-সামাচ্ছজক উন্নয়দির জিয 

ভারদতর আইিী নক্ষদের অধীদি রদয়দছ। িীল অর্ থিীনতর উতরপাদি এবং বযবহারদক ক্ষমতার 

সাদর্ সংযুক্ত কদর এবং অর্ থনিনতক উন্নয়ি এবং পনরদবশগত র্স্ানয়দত্বর জিয একষ্টি সংহত 

পিনতর কল্পিা কদর। এষ্টি সমুি, উপকূলীয় সম্পদ, উভয়দকই নক নরদখদছ বতথমাি অিুমাি 

অিুযায়ী, ভারদত িীল অর্ থিীনতর আকার গ্রস ভযালু অযাদডড (চ্ছজনভএ) এ পনরমাপ করা 

হদয়দছ .6 লক্ষ নকাষ্টি  এবং   বতথমাি দাদম ৫.৫ লাখ নকাষ্টি িাকা(2016-17)। 

ভারতীয় অর্ থিীনতদত মৎসযচাষ এবং জলজচাষ ক্রমশ প্রগনতশীল একষ্টি নক্ষে নহসাদব নবদড় চদলদছ 

এবং আগামীদত ক্রমবধ থিশীল বৃদত্ত একষ্টি নিনদথি র্স্াদির নদদক এনগএ চদলদছ। মৎসযচাষ এবং 

জলজচাষ িীল অর্ থিীনতর উদদযাদগ জলজ উৎদসর গুরুত্বপূণ থ দুষ্টি উপাদাি।এই উদদযাগ গুনল খাদয 

নিরাপত্তা, দানরি হ্রাস এবং শচ্ছক্তশালী বযাবর্স্াপিার লদক্ষ নবনিদয়াগ এবং িতুিদত্বর প্রচার কদর। এই 

উদদযাগষ্টি সমিুজাত খাদয মুলয চদক্রর প্রনত নবদশস গুরুত্বসহ র্স্ায়ী বৃচ্ছি ও বযাবর্স্াপিার একষ্টি সানব থক 

পর্ নদখায়। 

তর্ানপ, সমুদির র্স্াি সংক্রান্ত ক্রমবধ থিশীল চানহদার কর্া মার্ায় নরদখ িীল অর্ থিীনতর নবকাদশ সমুদির 

র্স্ানিক পনরকল্পিা একষ্টি গুরুত্বপূণ থ মাধযম। সমিুতল নর্দক ক্রমবনধ থত হাদর খনিজ ও জতল উদত্তালি, 

বানিচ্ছজযক জলযাদির আয়তি এবং প্রনতরক্ষা নকৌশল সংক্রান্ত র্স্াি সংরক্ষদির জিয মৎসযচাদষর জিয 

র্স্াি ক্রদম নছাি হদয় যাদি। এই সমসামনয়ক নবকাশগুনল মদি নরদখ জসমদুির র্স্ানিক পনরকল্পিা  

নজারাদলা ভাদব অর্ থনিনতক কায থকলাপ যাদত তার প্রদয়াজিীয় র্স্াি লাভ কদর এবং সমসযা যাদত চরম 

িীনত আদয়াগ এই বযাপারষ্টি গুরুত্ব নদদয় চলদব। গদবষণামূলক প্রনতষ্ঠািগুনল নর্দক নযখাদি প্রদয়াজি 

নসখাদি গদবষণামূলক সহায়তা প্রদাি করা হদব। 
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৬.৭ স্ামজজক স্ুরক্ষা ও তনরাপত্তা জাল 

 ৬.৭.১ কু্ষিাকার মৎস্যচাষ ও জলজচাবষর তনরাপত্তা 

ভারতীয় মৎসযচাষ নবজ্ঞাি, সামুনিক ও অন্তদদথশীয় মৎসযচাষ উভয়ই যার অন্তগ থত তা কু্ষিাকার 

মৎসযচাষদক প্রাধািয নদয়। এই একই ছনব জলজচাদষও নদখা যায়, নসখাদি নবশীরভাগ কু্ষি 

মৎসযচাষীরা ক্ষমতায় বাসর্স্ানিক পকুুদর মৎসযচাষ কদর। এই বযাবর্স্ার নকছুয় সম্ভাবিা ও সমসযা দুইই 

আদছ। সম্ভাবিাগুনল হল আদপনক্ষক ভাদব কু্ষি নর্দক মািানর পুাঁচ্ছজর প্রদয়াজিীয়তা, কম থসংর্স্াি 

বাড়াদিা এবং সহজ প্রজচু্ছক্তর বযাবহার ইতযানদ। সমসযা গুনল হল নবশাল সংখযক এবং নবশাল ভাদব 

তীরবতী এলাকা ধদর গ্রামীণ আন্তরদদশীয় উপকূল প্রদয়াজিীয় পনরকািাদমা, নিজস্ব জ্ঞাি ও প্রযুচ্ছক্তর 

প্রসার, নবপিি, নিনরক্ষি এবং নবনিদয়াগ ও উিাবদির কু্ষি সামর্ থয। 

সামুনিক র্স্ানিক পনরকল্পিাদক নিচ্ছিত করদত প্রর্ি ও সব থাগ্র িীনত হলঃ 

i)কু্ষিাকাদর মৎসযচাদষর সংজ্ঞা নর্স্র করা যা আন্তজথানতক নিদদথনশকা এবং জাতীয় পরামশ থ অিুসাদর 

হদব। 

ii)কু্ষিাকার প্রদয়াগকারীদদর স্বনিযুচ্ছক্ত ও বযবসার জিয ভতুথনকর পনরকল্পিা করা। 

iii)কুশলতা দক্ষতা ও নশদল্পাদদযাগ জতনর করা। 

iv)নিদজদদর মদধয স্বনিযুচ্ছক্তর দল জতনরদত সাহাযয করা/সমবায়/মৎসয সংগর্ি/এফএফনপওএস এবং 

তাদদর উদদযাগদক মাো নদওয়া। 

v)নবপিি/প্রাকৃনতক এবং আনর্ থক বরাে জতনর করা (কু্ষিাকাদর মৎসযচাদষর জিয)। 

vi)পিনতগত নবকাশ নবদশষ কদর দক্ষতা ও উৎস নহদসদব মনহলাদদর নবদছ নিওয়া। 

vii)সহিশীলতা এবং সামাচ্ছজক নিরাপত্তার উন্ননত, নবদশষত জীবিবীমা, জিপুণয, জাল এবং অিযািয 

সম্পদ যা প্রাকৃনতক অসম্পূণ থতা  নর্দক উদরভুত।  

কু্ষিাকাদর মৎসযচাদষ পূণ থ অংশগ্রহণ যা আলাপ আদলাচিার মাধযদম আর্ থসামাচ্ছজক নবকাদশ হদত পাদর 

নযমি ভূনম ও জদলর বযবহাদরর িীনত, নযখাদি প্রদয়াজি নসখাদি মৎসযচাদষর পনরমাি বাড়াদিা, 

সামুনিক স্বাদুজদলর অিযতর প্রদয়াগ ইতযানদদক িীনতর সহায়তা প্রদয়াজি। এিা কায থকরী করার জিয 

কু্ষিাকাদর মৎসযচাষ এবং জলজচাদষর পয থাপ্ত তর্য প্রদয়াজি, যা প্রায়শই অজািা ও লুদকাদিা র্াদক। 

অনবলদম্ব শুরু করার মুখয এলাকা গুনল হল  
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• এলাকা নিধ থারদণর জিয কু্ষিাকাদর মৎসযচাষ এবং জলজচাদষর সুদযাগ ও অবদাি সম্মদন্ধ 

অবগত হয়া। 

• কু্ষিাকাদর মৎসযচাদষ পূণ থ অংশগ্রহণ ও বযাস্ততার যা আদলাচিার মাধযদম আর্ থ সামাচ্ছজক 

নবকাদশর মাধযদম হদত পাদর তা নিচ্ছিত করা।  

৬.৭.২ স্ামাজজক তনরাপত্তা, তলি স্মত্ব ও স্হনশীলতা জততরর মুবখামুতখ হওয়া 

সরকার সামনগ্রক কলযাণদক এবং পরবতীকাদল তাদদর শচ্ছক্ত নদওয়ার জিয মৎসযচাষী/কমী নদর কর্া 

জসুনবধা র্স্ািান্তর প্রকদল্পর  মাধযদম নবদবচিা করদব। এসদবর মদধয নগাষ্ঠী কলযাি, বীমা, বাস্তু ও অিযািয 

প্রদয়াজিগুনল র্াকদব। 

প্রাকৃনতক র্িিার মদধয িদড়র হািা, সাইদলাি, তরদঙ্গাচ্ছ্বাস ও বিযা নক প্রাকৃনতক দুরজগ নহদসদব ধরা 

হদব। একই ভাদব মািব সিৃ দুদয থাগ অযানসড বষ থণ ইতযানদদকও যা মৎসযচাষী সম্প্রদায়দক সমসযায় 

ফযাদল তাদতও সহদযাগীতা করা হদব যাদত তাদদর জীবিযাো নিনব থঘ্ন হয়। 

সমুদি মৎসযচাষীর জীবিহানিদত ক্ষনতপূরণ প্রানপ্তর নবষয়ষ্টি সহজ করা হদব যাদত তার পনরবার একষ্টি 

যুচ্ছক্তসংগত সময়সীমার মদধয তা নপদত পাদর। 

পনরযায়ীরা সামুনিক মৎসযচাষ এবং জলজচাষ শ্রমসচ্ছক্তর এক গুরুত্বপূণ থ উপাদাি। 

ঐনতিযগত ভাদব তানমলিাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদদশ নর্দক পনরযায়ীরা মাছধরার যাদি অিয শ্রমদাি করদত যায়। 

তর্ানপ, সম্প্রনত আন্তরদদশী রাজয বা এলাকা নযমি আসাম বাংলা এবং নবহার নর্দক পনরযায়ীরা মাছ 

ধরার নিৌকায় বা জলজচাদষর ------- কাজ করদত আদস। জীবিধারদণর প্রদয়াজদি অপয থাপ্ত দক্ষতা 

ও সিাক্তকরদির পচ্ছঞ্জকরদির অভাদব পনরযায়ী কমীরা জীবদির িুাঁ নক নিদি।িীনত উদদযাগকারীরা 

এদদর নিযুচ্ছক্তর একষ্টি নিদদথনশকা জতরী করদবি যার মদধয মৎসযযাদি কাজ করা নশক্ষা ও অনভজ্ঞতা 

তর্য পচ্ছঞ্জকরি কায থদক্ষদে  আর্াত ও মৃতুযর বীমা ইতযানদ র্াকদব। একইভাদব মৎসযখামার বা আাঁতুদড় 

যারা কাজ কদরি এবং িািাি কারখািায় তারাও অদিক পনরশীনলত কম থপনরদষবা পাদবি। 

নবশীর ভাগ অংশীদারই মাছ ধরার নক্ষদে নিদষধাজ্ঞা আদরাপ করার ফদল মৎসয মজদুতর নক্ষদে তার 

সুফল গুনলর কর্া উদেখ কদরদছি। নকছু উপকূলীয় রাজয ও অংশীদারদদর মদধয মাছ ধরা বন্ধ রাখার 

সীমা যা বতথমাদি ৬১ নদি, তার দাবী উদিদছ। মৎসযচাষীদদর মৎসযচাষ বন্ধ রাখার সময়ষ্টিদক মার্ায় 

নরদখ সরকার বতথমাদি ক্ষনতপূরণ পযাদকজষ্টি শচ্ছক্তশালী কদরদছি।  

এষ্টি অংশীদারদদর উৎসয সংরক্ষি বাড়াদত পারদবিা নকন্তু মাদছর মজতু ও িবজীবি এষ্টি ভাল একষ্টি 

উদদযাগ।  
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মৎসয সমবায় গুনল অদিক বছর ধদর গনত সঞ্চয় করদছ এবং কদয়কষ্টি রাদজয এই সমবায় গুনল উন্ননত 

কদরদছ। মৎসযসমবায়গুনল ভাল ভাদব কাজ করদত পাদর যনদ তারা ভাল বযবাসার নিদশ থি  আয়ত্ত 

করদত পাদর, যা চাষ ও চাষপরবতী কায থকলাপ িারা পণূ থ। 

নযখাদি সম্ভব সরকার মৎসয সমবায় গুনলদক সম্মানিত ও শচ্ছক্তশালী করদছ যা দক্ষতা বৃচ্ছি কানরগরী ও 

আনর্ থক সহায়তা িারা সম্ভব।সমবানয়কা গুনলও নবজ্ঞাি নভনত্তক সাহাযয নপদয় মৎসযচাদষর নক্ষদে ও 

প্রাকৃনতক  র্িিা গুনলদত উৎসানহত ও শচ্ছক্তশালী হদয় উিদব। 

 

নজদলদদর মাছ ধরার সরঞ্জাম নকিার জিয প্রানতষ্ঠানিক ঋদির প্রাপযতা প্রায়শই খুব কষ্টিি 

প্রমানণত হদয়দছ, এবং প্রতযাবতথদির িুাঁ নকপূণ থ প্রকৃনতর ফদল অদিক মৎসযজীনব নবসরকারী  

এবং মহাজিদদর ঋদির জাদল পদড়দছ। এই পনরনর্স্নতর প্রনতকাদরর জিয, সরকার 

নফশারদদরদক উদার শতথানদ ও শতথাবলী নদদয় সরকারী অর্ থ সরবরাদহর নবষয়ষ্টি নবদবচিা 

করদব। একইভাদব, িীনতষ্টি নগয়ার/জাল এবং নিৌকা/িলাদরর মদতা সম্পদগুনলদক নবমার 

আওতায় আিার লক্ষয রাদখ। এষ্টি নফশারদদর প্রাকৃনতক দুদয থাগ এবং তাদদর নিয়ন্ত্রদণর বাইদর 

অিযািয কাদজর সমদয় নলাকসািগুনল পূরণ করদত সহায়তা করদব। একইভাদব, জলজ 

পালকদদর  জিয,ফসদলর বীমা প্রদাি এবং তাদদর সম্পদদর নযমি এনরির, জল পাম্প 

ইতযানদর বীমা  প্রদাি করা হদব। 

মৎসয খাদত ফসল কািার পরবতী কায থক্রদম মনহলাদদর নযাগদাি নমাি জিবদলর প্রায় 69 

শতাংশ। পনরবার গদড় নতালার পাশাপানশ িারীরা, মনহলা স্ব-নিভথর নগাষ্ঠীর/এসএইচচ্ছজ-র 

মাধযদম মাছ নবক্রয়,  শুকাদিা মাছ, কাঁকড়া/চ্ছিিুক সংগ্রহ, জাল জতরী এবং অিযািয মূলয 

সংদযাজিমূলক চ্ছক্রয়াকলাদপ গুরুত্বপূণ থ ভূনমকা পালি কদর। মনহলারাও মাছ ধরার কম থকাদণ্ড 

অংশ নিওয়ার উদাহরণ এখি বাড়দছ। সরকার মনহলাদদর িারা পনরচানলত ভূনমকার নক্ষদে 

তার অবদািদক অবযাহত রাখদব এবং মনহলা সমবায় গিদির মাধযদম সহায়তা আরও বানড়দয় 

তুলদব; মনহলা বান্ধব আনর্ থক সহায়তা প্রকল্প; এফএইচএস এবং এফএলনসগুনলদত সুরক্ষা, 

সুরক্ষা এবং স্বার্স্যনবনধ অন্তভুথক্ত করদত পাদর এমি ভাল কাদজর পনরনর্স্নত; খুচরা নবপণদির 

জিয পনরবহি সুনবধা; নছাি আকাদরর মাছ ধরা, মাি সংদযাজি কায থক্রম গ্রহদণর জিয 

উতরসাহ; এবং নকা-মযাদিজদমন্ট োকচার, নযখাদিই মনললাদদর যুক্ত করা সম্ভব হদব তাদদর 

সচ্ছক্রয় ভাদব যুক্ত করা হদব। 
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এই িীনতর নিদদথশাবলী নলসনবয়াি, নগ, উভকামী, নহজড়া, কুইয়ার অিযািয পনরচয় 

(এলচ্ছজনবষ্টিনকউ 2) এর মািুষদদর মৎসয ও জলজ-সংক্রান্ত জীনবকাদত নিযুচ্ছক্তদত  সহায়তা 

করদব। 

ক্রমহ্রাসমাি সামুনিক মৎসয সম্পদদর কর্া মার্ায় নরদখ উপকূলদরখায় ছনড়দয় র্াকা নবপুল 

সংখযক নজদল সম্প্রদাদয়র জিয জীনবকার অনতনরক্ত / নবকল্প উতরস অপনরহায থ হদব। এ নক্ষদে 

মানরকালচার এবং ইদকা-িুযনরজমদক গুরুত্বপূণ থ নহসাদব নবদবচিা করা হদয়দছ । 

সাম্প্রনতক কাদল, ভারতীয় মৎসযজীবীদদর আন্তজথানতক নমনরিাইম সীমািা লাইি 

(আইএমনবএল) নপনরদয় যাওয়ার র্িিা নবদড়দছ। এই বৃচ্ছি অদিক কারদণর নহদগর র্স্ায়ী 

আদালত সানলনস কতৃথক প্রদত্ত রাদয়র নভনত্তদত আইএমনবএলদক িতুিভাদব সংজ্ঞানয়ত করা 

হদব। এই জাতীয় র্িিা হ্রাস করদত, সরকার মৎসযজীনবদদর প্রদয়াজিীয় সদচতিতা এবং 

প্রনশক্ষণ নদওয়ার নবষদয় নবদবচিা করদব যাদত আইএমনবএল পারাপার এড়াদত পাদর। 

তদুপনর, জাহাদজর নবচ্ছডং ইয়াডথ র্স্াপি এবং নফনশং জাহাদজর নিম থাণ নদদশ একষ্টি নিয়নন্ত্রত 

চ্ছক্রয়াকলাপ নছল, যা নিম্ন মাদির মাদির জাহাদজর নিম থাদণর নদদক পনরচানলত কদর। িীনতষ্টি 

সামুনিক রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর সামুনিক নফনশং নরগুদলশি অযাক্টস 

(এমএফআরএ) এর বযানপ্ত জাহাদজর নবচ্ছডং ইয়াদডথর নিবন্ধকরণ, সমুিসীমার জিয মাছ ধরার 

জাহাজগুনলর একষ্টি বানষ থক জনরপ, নযাগাদযাদগর নিয়নমত পনরদশ থি এবং সুরক্ষা সরঞ্জামানদ 

অন্তভুথক্ত করার প্রদয়াজিীয়তার কর্া জািাদব আইআরএস / অিরুূপ প্রযুচ্ছক্তগত সংর্স্াগুনলর 

মাধযদম, নফনশং জাহাদজর জিয িযািাডথ নডজাইদির নস্পনসনফদকশি, নিম থাণ সামগ্রী এবং 

নকন্দ্রীয় এবং রাজয সরকার কতৃথক জাহাদজর নিম থাদণর নিয়নমত পয থদবক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রদণর 

পিনত। 

তাতরক্ষনণক হস্তদক্ষদপর মূল নক্ষেগুনলর মদধয রদয়দছ: 

• মৎসযজীবী/মৎসয কমী সম্প্রদাদয়র, সাম্প্রদানয়ক উন্নয়ি বজায় রাখা এবং বৃচ্ছি র্িাি এবং 

একষ্টি সুরক্ষা জাল জতরী করা। 

• মতসযচাষ এবং জলজ কৃনষর সদঙ্গ যুক্ত পনরযায়ী শ্রনমকদদর নচনিত করা এবং তাদদরদক একষ্টি 

পপ্রদয়াজিীয় সুরক্ষা জাল সরবরাহ করা। 

• সংরক্ষি এবং বযাবর্স্াপিা সংক্রান্ত নবষদয় মৎসযজীবীদদর অংশগ্রহি বাড়াদত সহায়তা প্রদাি। 

• প্রদয়াজি অিুসাদর মৎসযজীবী সমবায় এবং এফএফনপও গুনলর সাংগিনিক এবং দক্ষতা 

নবকাশ এবং প্রযুচ্ছক্তগত ও আর্ থনিনতক সহায়তার মাধযদম, সহজতর ও সশচ্ছক্তকরি করা। 

• মৎসযজীবী এবং মৎসযকৃষকদদর প্রানতষিানিক ঋণ এবং মৎসয সম্পদদর বীমার সুদযাগ লাদভর 

নদকষ্টি সহজতর করা। 
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• মনহলা সমবায়/স্বনিভথর নগাষ্ঠী/এফএফনপও, নিনদথি পনরকল্পিা, এবং কাদজর পনরদবশ উন্ননত –

এর মাধযদম মৎসযচাদষ মনহলাদদর অংশগ্রহদি উৎসাহ প্রদাি। 

• অনধক বযাবহৃত সঙ্গর্স্াদির উপর নিভথরশীলতা কমাদিার জিয জীবি-জীনবকার নবকল্প 

উপাদয়র প্রচার, জলযাদির িকশার উন্ননত এবং নদক নিধ থারদণর সদচতিতার মাধযদম সামুনিক 

সীমািা লঙ্ঘি এড়াদিার প্রদচিা। 

৬.৮ মৎস্যচাবষর পতরচালনাাঃ 

৬.৮.১ অন্তবদথশীয় এিং স্ামুতিক স্ংর্স্ান গুতলর স্টঠক এিং তনরন্তর িযািহার তনয়ন্ত্রে 

জলজ সংর্স্াি গুনলর ১  িযাদিানমিার এর অনধদক- অনিয়নন্ত্রত বযাবহাদরর নদকষ্টি মার্ায় নরদখ, জাতীয় 

বহদরর ইইদজডর এবং এনবএিদয অঞ্চদল মাছ ধরার নক্ষদে অনতিতু নবসরতৃত আইি প্রণয়দির 

প্রয়জিীয়তা রদয়দছ।নবসরতৃত আইি প্রণয়দির কাজষ্টি এই কারদিও জরুনর কারি এর ফদল, ইইদজডর 

এর বযাবর্স্াপিায় নিজকু্ত সংদযাগর্স্ল সংক্রান্ত সংর্স্ার নবষয়সূনচ সমযকভাদব নিধ থানরত হদব এবং মৎসয 

কৃষকদদর নক্ষদেও একষ্টি নিনদথি নিয়মাবলী নমদি চলা এবং এমনসএস সংর্স্াগুনলরও নসই আইি লাগু 

করার নক্ষদে সুনবধা হদব। 

অিুশীলি ও সংর্স্াি বযবহাদরর ক্রমাগত পনরবতথদির কারদি ভারতবদষ থ সামুনিক মৎসযচাষ 

পনরবতথিশীল। ১৯৮০ সাল নর্দক এমআরএফএ –এর অচ্ছস্তত্ব রদয়দছ এবং ১৯৯০ সাদলর মািামচ্ছি 

সমদয়র পদূব থই নকছু রাজয/নকন্দ্র শানসত অঞ্চল বযানতদরদক সরবেই কায থকরী নছল। মূল আন্তর্জাতিক 

চুক্তি / ব্যব্স্থা গ্রহণ (১৯৮২ ইউএনতিএলওএি, ১৯৯৯ ইউএনএফএিএ, ১৯৯৯ 

এফএওতিতিআরতিএফ) গ্রহণণর আণে বব্তিরভাে এমএফআরএ গ্রহণ করা হণ়েতিল এই তব্ষ়েটি 

মাথা়ে বরণে, নীতিটি এমএফআরএগুতলণি মৎিয পতরচালনার র্নয তব্দ্যমান তব্তি ও তব্তিমালা 

হালনাোদ্ িমথ জন করণব্ এব্ং িারা মৎিয ব্যব্স্থাপনার িমস্ত তদ্ক কভার কণর িা তনক্তিি করার র্নয 

আন্তর্জাতিক িরঞ্জাম / ব্যব্স্থা িহ িাণদ্র প্রাতন্তককরণ তনক্তিি করণব্। উপকূলী়ে রার্য / বকন্দ্রিাতিি 

অঞ্চলগুতলর তব্ণব্চনার র্নয এটি একটি মণেল তব্ল তিতরর মািযণম পতরচাতলি হণব্। 

একইভাণব্, অভযন্তরীণ তফিাতর এব্ং অযাকু়োকালচাণরর র্নয একটি মণেল তব্ল প্রস্তুি করার প্রণ়োর্ন 

রণ়েণি, যা রার্য / বকন্দ্রিাতিি অঞ্চলগুতল িাণদ্র তব্দ্যমান আইনগুতল ব্াতিল করার র্নয ব্া িাণদ্র 

িংণিািন করার র্নয িমিামত়েক করণি এব্ং িামত়েক প্রণ়োর্নী়েিার িাণথ িম্মতি র্ানাণি ব্যব্হার 

করণি পাণর। 

িাি্ষতণক হস্তণষণপর মলূ বষত্রগুতলর মণিয রণ়েণি: 
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• এমএফআরএগুতলণি মি্িয পতরচালনার র্নয তব্দ্যমান তন়েমকানুনগুতল আপণেি করা এব্ং 

আন্তর্জাতিক িরঞ্জাম / ব্যব্স্থাপনার িাণথ প্রাতন্তককরণ। 

• ইইণর্ণের 12-200 নটিকযাল মাইল অঞ্চণল তফিাতরগুতলর তন়েন্ত্রণ। 

• অভযন্তরীণ তফিাতর এব্ং অযাকু়োকালচাণরর র্নয একটি ‘মণেল তব্ল’ তিতর করা 

হণে, যা রার্য / বকন্দ্রিাতিি অঞ্চলগুতল িাণদ্র তব্দ্যমান আইন ব্াতিল ব্া িংণিািন 

করার র্নয ব্যব্হার করণি পাণর। 

৬.৮.২ স্ংগঠন 

িম্প্রদ্া়ে প্রতিষ্ঠান েণ়ে বিালা:  িফল িম্পদ্ পতরচালনার পূব্ জিিজ হ'ল িম্পতির অতিকাণরর যথাযথ 

উণেে অথ জাৎ িম্পণদ্র মাতলক তযতন, িংরষণণর দ্াত়েণে বক, তযতন িম্পণদ্র বথণক প্রাপ্ত উপার্জন 

ইিযাতদ্ গ্রহণ কণরন ইিযাতদ্। ভারণি মাতলকানার তব্ষ়েটি আিণলই অস্পষ্ট। যতদ্ও রাণর্যর প্রতিতনতি 

তহিাণব্ িরকার এই িংস্থার মাতলকানািীন, িথাতপ িম্প্রদ্া়েগুতলও মাতলকানার তনর্স্ব ঐতিহযেি 

অতিকারণক বর্ার তদ্ণ়েতিল। উভ়ে পদ্ণক তব্ি করার এক উপা়ে হ'ল িহ-পতরচালনার মািযণম। 

বকরালা এব্ং িাতমলনা়ুে রার্য এব্ং পুেুণচতরর বকন্দ্রিাতিি অঞ্চলগুতল এেন িাণদ্র প্রিািণনর 

অতিকার ও দ্াত়েেগুতলর একটি চািজার িহ তব্তভন্ন প্রিািতনক স্তরগুতলণি (গ্রাম, বর্লা, রার্য) বকা-

মযাণনর্ণমন্ট কাঠাণমা স্থাপন কণরণি এব্ং আইনী / প্রিািতনক িহা়েিাও িরব্রাহ কণরণি । নীতি-

তনণদ্জতিকাটির লষয  হল অনযানয অভযন্তরীণ এব্ং উপকূলী়ে রার্য / বকন্দ্রিাতিি অঞ্চলগুতলণি এই 

র্ািী়ে উণদ্যাে গ্রহণ করা। 

একীকরণ ইনপুি এব্ং আউিপুি িরব্রাহ চযাণনল:    িরব্রাহ চযাণনণলর তব্ষণ়ে  জ্ঞান বয বকানও 

ব্যব্িাত়েক প্রতিষ্ঠাণনর মূল চাতব্কাটঠ। একটি আদ্ি জ বিটিংণ়ে, উৎপাদ্ন ইউতনণির মিযস্থিাকারী 

পণণযর গুণমান এব্ং পতরমাণ িম্পণকজ িম্পূণ জ জ্ঞান থাকা উতচি, যা িারা ব্ার্াণর চূ়োন্ত আউিপুি 

উি্পাদ্ন করণি ব্যাব্হার করণি পাণর। মৎিয চাণষর বপ্রাোকিনগুতল একটি বনৌকা ব্া একটি োমাণর 

িঘণি থাণক। িণব্ মিযস্থিাকারী পণণযর উপর িাণদ্র িামানয তন়েন্ত্রণ রণ়েণি। উদ্াহরণস্বরূপ, বনৌকা 

তিতরর ই়োেজগুতলর এমন বকান তনতদ্জষ্ট মান বনই, যা তনক্তিি করণি পাণর বয মৎিযর্ীব্ীরা িাণদ্র 

অণথ জর র্নয মূলয পাণে এব্ং র্লর্ োমাণর ব্ীর্ এব্ং োব্াণরর উপর অনয তন়েন্ত্রণ রণ়েণি যা তিতন 

অনযানয উি্ি বথণক িংগ্রহ কণরন। একই িমণ়ে, মৎিযর্ীব্ী এব্ং মৎিয-কৃষকরা প্রা়েিই িাণদ্র 

পণণযর চূ়োন্ত েন্তব্য ইিযাতদ্ তব্ষণ়ে অতনি়েিা়ে থাণকন। ফলস্বরূপ, ভযালু বচইণন প্রতিটি 

অংিগ্রহণকারী একটি মাণ়োতপক উি্পাদ্ণনর বকৌিল অনুিরণ কণর ব্া একটি 'তিণলা' বি কার্ কণর 

যা িাণদ্র মান িৃর্নণক অনুকূতলি কণর না এব্ং িংস্থানগুতলর স্থাত়েে তনক্তিি কণর না। নীতিটি তনতদ্জষ্ট 

মান এব্ং চুক্তির মািযণম বকণন্দ্র একটি মাি িরার বব্াি / ফাণম জর িাণথ একটি মান িৃঙ্খলা তিতরর প্রচার 

করণব্। িম্প্রদ্া়েটি মূলয িৃঙ্খলার মাতলকানা তনক্তিি করার র্নয, মৎিযর্ীব্ী / কৃষক িমব্া়ে / 

এফএফতপও / িহ-পতরচালন িংস্থা স্থাপনণক উি্িাতহি করা হণব্। 
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একক উইণডা ব্যব্স্থার তব্কাি:  পৃথক মৎসযচাষ, প্রাণীসম্পদ এবং দুগ্ধ মন্ত্রদকর অধীদি একষ্টি 

মৎিয অতিদ্ফির স্থাপণনর মািযণম নিুন প্রাতিষ্ঠাতনক িংস্কার এই োণি মণনাতনণব্ি ব্া়োণনার িুণযাে 

তিতর কণরণি। িণব্, তব্তি তব্ভার্ণনর িণিজ, নিুন িম্ভাব্যিা িীমাব্দ্ধ কণর অতিদ্প্তণরর আণদ্িপত্র 

ব্া়োণনা হ়েতন। মৎিয ক্তি়োকলাণপর একাতিক মাত্রা থাকা়ে (মানব্ ও প্রকৃতির মণিয তমথক্তি়ো; স্থলভাে 

বথণক িামুতিক; স্থানী়ে, আঞ্চতলক, আন্তর্জাতিক তব্তি; োদ্য ও কম জিংস্থান িরুষা; ব্াতহযক িক্তির ঝুুঁ তক; 

ব্াতণর্য তন়েণমর মািযণম মৎিয উৎপাদ্ন তন়েন্ত্রণণ আন্তর্জাতিক প্রণচষ্টা; ইিযাতদ্), কায জকর মৎিয 

ব্যব্স্থার র্নয রার্য / বকন্দ্রিাতিি অঞ্চলগুতলর মণিয িমন্ব়ে ও নীতি তনি জারণ (িার ব্যব্িাণ়ের বষণত্র) 

এব্ং রার্য / বকন্দ্রিাতিি অঞ্চলগুতলর মণিয িমন্ব়েণক বকন্দ্র কণর নিুন তব্ভােণক একটি িািা িংস্থা 

তহিাণব্ েণ়ে বিালা দ্রকার। 

উপদরাক্ত লক্ষমাো গুনল পূরদণর জিয মৎসয নবভাদগর অধীদি একষ্টি নবদশষজ্ঞ সংর্স্া গদড় 

তলা প্রদয়াজি যা েণব্ষণা ও উন্ন়েন, এমতিএি, ব্াতণর্য, আন্তর্জাতিক িম্পকজ, উন্ন়েন ইিযাতদ্ বষণত্র 

তনতদ্জষ্ট ভাণব্ কার্ করণব্। অনয ভাণব্ ব্লণি বেণল তব্তভন্ন মন্ত্রক ও তব্ভাণের অিীণন িত়েণ়ে 

থাকা িংেঠন গুতলণক এই নিুন তব্ভাণের অিীণন আনা হণব্। এই তব্ষণ়ে অগ্রির হও়োর র্নয, 

নীতিমালাটি  'মৎিয ও িামতুিক তব্ষ়েক মন্ত্রক' তিতর করার বচষ্টা করণব্ যা এই বেণত্রর ব্ি জনিীল 

চাতহদ্া পূরণ করণব্ এব্ং এই ভাণব্ িরকার দ্বারা পতরকতিি নীল অথ জনীতিণি এই োিটির 

অব্দ্ানণক আরও ব্াত়েণ়ে িুলণব্। 

প্রযুচ্ছক্ত ও প্রনশক্ষণ তাদদর মযাদিি, কাজ এবং উপদযানগতা নক্ষদে পয থাদলাচিা করা দরকার। একইভাদব, 

জাতীয় মৎসয উন্নয়ি নবাডথদক (এিএফনডনব) আরও জািাদিা দরকার নয কীভাদব এই সমস্ত প্রনতষ্ঠািদক 

পুিরায় সমনন্বত করা নযদত পাদর বা প্রদয়াজদি জিশচ্ছক্ত এবং সংর্স্ািগুনলর কায থকর বযবর্স্াপিার জিয 

সংহতকরণ করা নযদত পাদর । পাাঁচষ্টি সংর্স্ার সমন্বদয় একষ্টি ‘ ডাইদরক্টদরি নফনশং অযাি নমনরিাইম 

অযাদফয়াদস থর’  প্রনতষ্ঠা কদর কদর আগামী দশদক উন্নযি খাদত প্রদয়াজিীয় প্রানতষ্ঠানিক সহায়তা 

সরবরাহ করা হদব। 

মৎসয খাতষ্টি উপকূলীয় রাজয / নকন্দ্রশানসত সরকার (নডওএফ), নকন্দ্রীয় সরকার এর আওতাধীি নবনভন্ন 

সংর্স্ার (এমএফএএইচ এবং নড, কৃনষ ও কৃষক কলযাণ মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, বানণজয ও নশল্প মন্ত্রক, 

পনরদবশ, বি ও জলবায় ুপনরবতথি মন্ত্রক,, জল সম্পদ মন্ত্রিালয়, িদী উন্নয়ি ও গঙ্গা পুিজীবি মন্ত্রক, 

নবদুযৎ মন্ত্রক, প্রনতরক্ষা মন্ত্রক, আর্ থ নবজ্ঞাি মন্ত্রক, ইতযানদ) এবং জবজ্ঞানিক সংর্স্া সাদর্ও কাজ কদর । 

এই বহুত্ববাদী শাসি কািাদমাষ্টি একনদদক এমএফএইচ এবং নড এবং উপকূলীয় রাজযগুনল / 

নকন্দ্রশানসতদদর এবং অিযনদদক নকন্দ্রীয় সরকাদরর নবনভন্ন মন্ত্রক / নবভাদগর মদধয শচ্ছক্তশালী সমন্বয় 

প্রদয়াজি। তদপুনর, মৎসয ও জলজ পালি  নিরন্তর ভাদব পনরচানলত হদয়দছ তা নিচ্ছিত করার জিয 
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রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর মদধয এবং রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলর মদধয অিুরূপ 

সহদযানগতা অপনরহায থ । এই নক্ষদে, এই িীনতমালা আন্তঃমন্ত্রণালয় / নবভাগীয় কনমষ্টি এবং অিযািয 

সমন্বয়কারী সংর্স্ার মদধয আরও ভাল সমন্বয় সাধদির জিয একষ্টি উপযুক্ত বযবর্স্া র্স্াপদির লক্ষয রাদখ। 

জলজ পালিদক কৃনষর সাদর্ সমাি নবদবচিা করার জিয  খাদতর দীর্ থনদদির দানবও রদয়দছ যাদত , এই 

নবভাগষ্টি কম শুল্ক এবং কর, কৃনষর নক্ষদে বরােকৃত জল, নবদুযৎ ও অিযািয সহায়তার সুদযাগগুনল 

উপদভাগ করদত পাদর। কৃনষর  মদতা জলজ পালিও প্রার্নমকভাদব খাদযচচথায় জনড়ত একষ্টি প্রার্নমক 

চ্ছক্রয়াকলাপ এবং অতএব, একষ্টি প্রসার  উতরসানহত করদব এবং তার খাদয ও পুষ্টির প্রদয়াজিীয়তা নক ও  

নদশদক সমর্ থি করদব। তদনতনরক্ত, কর, বীমা, এবং ফাম থ নর্দক খাবার নিনবল পয থন্ত মূলয –নিধ থারদির 

প্রদয়াজিীয়তাগুনল পূরণ করদত িীনতর নিধ থারি  করদব। 

কৃনষদক্ষদের সদঙ্গ সামঞ্জসয রাখার পাশাপানশ, এই িীনতর অিযতম লক্ষয হদব: মৎসযচাদষর নবনভন্ন 

কায থকলাপদক কৃনষ ও কৃনষ-সংক্রান্ত নক্ষদের সদঙ্গ নিরলসভাদব যুক্ত করার মধয নদদয় নজদল ও 

মৎসযচানষদদর উপকার করা ও তাদদর আয়দক নিগুি করা।     

দক্ষতা িৃজি: নফশানর এবং অযাকুয়ালচার নসক্টদর ইিনিষ্টিউশি নবচ্ছডংদয়রও প্রদয়াজি নয এই খাতষ্টি 

পনরচালিা কদর এমি নলাদকরা তাদদর বুনিয়ানদ নশক্ষার নক্ষদে প্রনশক্ষণ এবং পয থায়ক্রদম তাদদর জ্ঞাদির 

নভনত্ত এবং প্রযুচ্ছক্তগত পুিনি থম থাদণর বধ থি করদত সক্ষম। নযখাদি খাতষ্টি উতরপাদি নর্দক মূলয-উতরপাদি 

পয থন্ত সব নদক নর্দক বহুগুদণ বৃচ্ছি নপদয়দছ, নসক্টর পনরচালিা কদর এমি মনহলা এবং পুরুষদদর 

সক্ষমতা নমািামুষ্টি নিম্ন-স্তদর রদয় নগদছ। এই নবদিষণষ্টি নবনভন্ন পরানমনত নযমি পনরদষবাষ্টির সংগিি, 

কযাডার-নবচ্ছডং, এবং ইি-সানভথস প্রনশক্ষদণর সদুযাগ, কম থজীবদির সুদযাগ, উন্নত প্রনশক্ষণ ইতযানদ ।  

তাতরক্ষনণক হস্তদক্ষদপর মলূ নক্ষেগুনলর মদধয রদয়দছ: 

• রাজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলদত নফশানর নকা-মযাদিজদমন্ট োকচার র্স্াপি ও 

উতরসাহ প্রদাি ও সহায়তা করা। 

• সরবরাহ শৃঙ্খলার উপর মৎসযজীনব সম্প্রদাদয়র মানলকািা উতরসানহত করা। 

• আিুষানঙ্গক চ্ছক্রয়াকলাপ জনড়ত সমনন্বত নশষ নর্দক নশদষর সরবরাহ নচইিদক উতরসাহ 

নদওয়া। 

• একক উইদিার মাধযদম বযবসাদয়র সহজলভযতা এবং বযবসাদয়র স্বািদদযর জিয 

গদবষণা ও উন্নয়ি, এমনসএস, বানণজয, আন্তজথানতক সম্পকথ, উন্নয়ি ইতযানদর মদতা 
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মদিানিদবনশত কায থক্রম পনরচালিার জিয নবভাদগর অধীদি নবদশষ নবভাগগুনলর 

একষ্টি নসি র্স্াপদির উপায় সন্ধাি করা • পিনত. 

• মৎসয ও সমুি নবষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মৎসয ও সামুনিক নবষয়ক অনধদপ্তদরর 

নজিাদরল প্রনতষ্ঠার নদদক অগ্রসর হওয়া 

• নদদশর নফশানর নসক্টর পনরচানলত কমীদদর সক্ষমতা জতনরর জিয একষ্টি িীলিকশা 

জতনর করা। 

• কৃনষর সমান্তরাদল জলজ পালি আিা। 

৬0৮.৩ মানি স্ম্পদ িৃজি এিং উবদযাক্তা 

স্বাধীিতার পর নর্দক মৎসযজীবীরা জীনবকা নিব থাদহর চ্ছক্রয়াকলাপ নর্দক একষ্টি প্রাণবন্ত 

বানণচ্ছজযক চ্ছক্রয়াকলাদপ রূপান্তনরত হওয়ার পদর, মৎসযজীনব এবং অিযািয নিকদহাডারদদর 

উদদযাক্তা (উভয় প্রবাহ এবং নিম্ন প্রবাহ) খুব সামািয পনরবতথি নিদয়দছ। এদক্ষদে মৎসয িীনতর 

হস্তদক্ষদপর মাধযদম প্রনশক্ষণ, সামর্ থয বৃচ্ছি এবং নসইসাদর্ ঐনতহযবাহী  মৎসযজীনব এবং মৎসয 

কৃষকদদর প্রযুচ্ছক্তগত দক্ষতা বৃচ্ছির জিয মৎসয নবষয় ষ্টিদক আরও নবনশ অর্ থনিনতক ও দক্ষ 

উপাদয় তাদদর নপশা পনরচালিার নদদক  অন্তভুথক্ত করা হদব। 

 

মৎসয ও জলজ চাদষর বানণচ্ছজযকীকরদণর সুনবধাগুনল নর্দক সমূ্পণ থরূদপ লাভ করার জিয, 

মৎসযজীনব এবং মৎসয চাষীদদর উদদযাগী দক্ষতা নবকনশত করা হদব এবং তাদদর মৎসয মূলয 

মালা এবং আধুনিক মৎসয খাদতর অিযািয প্রদয়াজিীয়তাগুনলদত নপৌৌঁছাদিার জিয উতরসানহত 

করা হদব। সারা নদদশ প্রনতষ্টষ্ঠত নফশানর কদলজগুনল এদত ভূনমকা নিদত পাদর। এছাড়াও 

কদয়কষ্টি গদবষণা ও উন্নয়ি প্রনতষ্ঠাি নবনভন্ন স্তদর নিকদহাডারদদর উদদযাক্তা বৃচ্ছির জিয 

নিদবনদত কম থসূনচ গ্রহণ করদত পাদর। 

তাতরক্ষনণক হস্তদক্ষদপর মূল নক্ষেগুনলর মদধয রদয়দছ: 

• মৎসযজীবী গদবষণা ও উন্নয়ি ও নশক্ষাপ্রনতষ্ঠািগুনলদক প্রনশক্ষণ, সক্ষমতা বৃচ্ছি, 

পনরচালিার পনরকল্পিার উন্নয়দি জনড়ত করা। 

৬0৮0৪ তর্যশালা 

সষ্টিক িীনত নিধ থারদির প্রাক-প্রদয়াজিীয় নবষয় হল নডিা বা তর্য। গত  -৫ দশদক নফশানর নসক্টর 

বহুগুদণ নবদড় যাওয়ার সাদর্ সাদর্ নডিা/তর্য সংগ্রদহর পিনত অদিক নপনছদয় নগদছ। 

আন্তজথানতকভাদব গৃহীত পিনত এবং নপ্রাদিাকল অিুসরণ কদর সামুনিক মাছঅবতরদণর তর্য 

নিয়নমত সংগ্রহ করা হদলও অিযািয নক্ষদেও একই র্িিা র্িদছ িা। সামুনিক মৎসয খাদতর জিয 
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পনরচানলত পঞ্চবানষ থক আদমশুমানর বযতীত জলজ চাষ সহ অভযন্তরীণ মৎসযজীবীদদর জিযও একই 

তর্য পাওয়া যায় িা। গদবষণা প্রকাশিা, জজনবক নদকগুনলর নিয়মতানন্ত্রক কভাদরজ এবং সম্প্রদাদয়র / 

সম্পনকথত নিকদহাডারদদর আর্ থ-সামাচ্ছজক জবনশিযগুনল সম্পদকথ নিয়নমত কভাদরদজর তর্য খুবই 

কম। 

উপদরাক্ত নবষয়গুনল মদি নরদখ এবং এই িীনত তর্য সংগ্রহ বা প্রাপযতা নবকাদশর কািাদমার বযবর্স্া 

জতনরর উপর আদলাকপাত করদব, সমদয়ানচত এবং নিভথরদযাগয, নডিা সংগ্রদহর প্রচ্ছক্রয়াগুনল স্বি এবং 

নডিা অযাদক্সসষ্টি মসৃণ এবং প্রনতদরাধহীি করদব। পনরসংখযাি ও পনরকল্পিা বাস্তবায়ি মন্ত্রিালয়দক 

(MoSPI) নিয়নমত নজদল এবং মাছ চাষীদদর জিয জপনরনর্স্নত মূলযায়ি সমীক্ষা  চালাদিার জিয অিুদরাধ 

করা হদব। জাতীয়স্তদর একষ্টি নিনদথি মঞ্চ (Platform) র্স্ানপত হদব, যা নকিা পনরচানলত হদব নকন্দ্রীয় 

সরকাদরর মৎসযপালি, পশুপালি ও নডয়ানর মন্ত্রণালদয়র অধীদি র্াকা মৎসযপালি  নবভাদগর িারা 

এবং এই বযবর্স্াপিার মাধযদম মৎসযচাষ সম্পনকথত তর্য আহরণ পিনতর তদারনক করা হদব ও নসই 

সদিগ নয সকল সংর্স্া এই তর্যসমূহদক সংগ্রহ, একেীকরণ ও নপ্ররদণর নক্ষদে সাহাযয করদব নসই 

সকল সংর্স্াদক উৎসাহদাি করা হদব। মৎসযপালি নবভাগ এই সমস্ত তর্যসমূদহর ভািার নহদসদবও 

কাজ করদব।      

তাৎক্ষণিক হস্তক্ষক্ষক্ষের মূল ক্ষক্ষত্রগুণল হক্ষলা: 

• প্রচ্ছক্রয়াষ্টি তদারনক করার জিয একষ্টি জাতীয় স্তদরর প্লযািফম থ জতনর করা এবং 

এদজচ্ছিগুনলদক প্রদয়াজিীয় উতরসাহ প্রদাি করা যা তর্য সংগ্রহ, সংগৃহীতকরণ এবং প্রচাদর 

অবদাি রাখদব 

৬.৮.5 জ্ঞান তব্িরণ এব্ং প্রযুক্তিেি িহা়েিা প্রিাতরি করা 

ভারদত মৎসয গদবষণা ও উন্নয়ি প্রনতষ্ঠাদির একষ্টি নবসরতৃত নিিওয়াকথ নবশ্ববযাপী রদয়ছ।  

আইনসএআর ছাতার অধীদি আিষ্টি মৎসয প্রনতষ্ঠাি; ছয়ষ্টি গদবষণা ও উন্নয়ি 

প্রনতষ্ঠাি;এমএফএএইচ এবং নড এর অধীদি একষ্টি নকািাল জনুডনশয়াল সংর্স্া, নকািাল 

একুয়াকালচার কতৃথপক্ষ; নমনরি পণয রফতানি উন্নয়ি কতৃথপদক্ষর অধীদি নতিষ্টি প্রনতষ্ঠাি; 

পৃনর্বী নবজ্ঞাি মন্ত্রদকর অধীদি চারষ্টি প্রনতষ্ঠাি; এবং সামুনিক নফশানর সম্পনকথত নবনভন্ন 

রাদজয / নকন্দ্রশানসত অঞ্চলগুনলদত অবনর্স্ত  ৩০ ষ্টি কদলজ নদদশ মৎসয ও জলজ চাদষর 

উন্নয়দির জিয অনভজ্ঞ মািব সম্পদদর এক অতুলিীয় ভার বহি কদর।  

আইনসএআর নফশানর ইিিুযইশিগুনল প্রনতষ্ঠার শুরু নর্দকই মৎসয গদবষণা ও উন্নয়িমূলক উদদযাদগ 

সব থাদগ্র রদয়দছ। আইএমনস এবং নবদদশী প্রজানতর (নসলভার কাপ থ, গ্রাস কাপ থ এবং সাধারণ কাপ থ) এবং 

বীজ উতরপাদি প্রযুচ্ছক্তর সংদিনষত মাদছর  জিনপ্রয়তা এবং সত্তর দশদকর নশদষর নদদক নদদশ প্রর্ম 'িীল 

নবপ্লব'  এবং মূলত সম্প্রসারণ পনরদষবানদ আইনসএআর-এরহাত ধদর  সব থভারতীয় নক্ষদে উপলব্ধ করা 

হদয়নছল। সামুনিক খাদতও, আইনসএআর প্রনতষ্ঠািগুনল একষ্টি নিদবনদত পিনত িারা সামুনিক নফশানর 
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তর্য নিয়নমত বযবর্স্া করা,  এমি বানণচ্ছজযক প্রজানতর িূযিতম-আইিী আকাদরর জিয মূলযায়ি, িক 

মূলযায়ি, সহ  দুদথান্ত ভূনমকা পালি করদছ মযানরকালচাদরর। জিয বানণচ্ছজযকভাদব কায থকর  মাদছর 

প্রজানতর জীবিচক্র, সামুনিক নফশানর নসক্টদরর পাাঁচ-বানষ থক আদমশুমানর, মূলয-যুক্ত প্রযুচ্ছক্ত, িতুি 

নিৌকার িকশা এবং মাি নিয়ন্ত্রদণর বযবর্স্া করা প্রভৃনত নক্ষদেও নবদশষ ভূনমকা পালি করদছ । এই 

ধরদণর কাজ   চ্ছজওল মাছ, নিাি জদল চাষ ও জলাধার মৎসয নবকাদশর নক্ষদে একই রকদমর র্িিা 

র্দিনছল। যাইদহাক, আজও   অদিক পনরশ্রম এবং   কল্পিা দরকার মৎসয উৎপাদিদক সদব থাত্তম পয থাদয় 

ষ্টিনকদয় রাখার জদিয নযখাদি নফশানর প্রনতষ্ঠাদির প্রতযানশত ভূনমকা আরও নবনশ গুরুত্বপূণ থ। অদিক 

তৃিমূল পয থাদয় অিুশীলিকারীদদর তাতরক্ষনণক চানহদা পূরদণর প্রযুচ্ছক্তগুনল এখি প্রদয়াজি। প্রার্নমক 

নবজ্ঞাি এবং গদবষণার মদধয একষ্টি ভারসাময প্রদয়াজিI নবস্তার পনরদষবা এবং এক সাদর্ হাদত হাত ধদর 

চলার প্রদয়াজিীয়তা আদগর তুলিায় অদিক নবনশ অিুভূত হদয়দছ। অিয কর্ায়, গদবষণাদক উন্নয়দির 

আদগ এনগদয় নযদত হদব যাদত ফলাফলগুনল উন্নয়িমলূক প্রচ্ছক্রয়ায় পনরণত হয়। গদবষণা ও উন্নয়ি 

সংর্স্াগুনলদক নবসরকারী খাদতর সাদর্ আরও মজবতু সম্পকথ জতনর করদত হদব এবং সংর্স্ািসমদূহর 

অিুকূলকরদণর লদক্ষয কাজ করদত হদব এবং লযাব নর্দক ভূনমদত প্রযুচ্ছক্ত র্স্ািান্তদরর সময়দকও সীনমত 

করদত হদব। িীনতগত উদদযাগগুনল আরও গদবষণা এবং উন্নয়দির মদধয ইন্টারদফস এবং সংদযাগদক 

আরও নজারদার করার লদক্ষয কাজ করদব। িীনতগত বযবর্স্া জবাবনদনহ গদবষণা ও উন্নয়ি এবং মৎসয 

উন্নয়ি এবং প্রশাসদির সাদর্ তাদদর সংনমশ্রণ নিচ্ছিত করদব। নশষ অবনধ জ্ঞাি প্রচার িীনতমালার 

অিযতম  লক্ষয হদব মূল উদেশয নশক্ষার ক্রমবধ থমাি বচৃ্ছি এবং ইন্টারদিি এবং িািথদফাদির ক্রমবধ থমাি 

বযবহাদরর সাদর্ জ্ঞাি প্রচার মূলত ভাচুথয়াল প্লযািফদম থর মাধযদম পনরচানলত হদব। এষ্টি নকবল িতু  এবং 

এষ্টি নিচ্ছিত করদব নয নকউ নপছদি নিই। এই িীনতর মাধযদম  এষ্টিও নিচ্ছিত করা হদব নয নশষ 

বযবহারকারীদদর জিয সরবরাহ করা এই জাতীয় তর্যগুনল র্স্ািীয় ভাষায় রদয়দছ যাদত সকদলর জিয তা 

আরও সহজ হদয় যায়। সামুনিক খাদত, মৎসয অনধদফতর িারা প্রচানরত ‘সাগর নমে’ ও 

নিকদহাডারদদর  একষ্টি কায থকর নযাগাদযাদগর র্স্াি হদব। 

 

িাি্ষতণক হস্তণষণপর মলূ বষত্রগুতল অন্তভুজি থাকণব্ 

• উন্নত নডিা মযাদিজদমন্ট িীনত,  সম্প্রসারণ পনরদষবা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সহদযানগতার 

মাধযদম জ্ঞাি পনরচালিার বধ থি করা। 

• নিকসই মৎসয ও জলজ চাদষর জিয প্রযুচ্ছক্ত / পনরচালি পিনতর কায থকর ও িতু এবং নবকাদশর 

জিয মৎসয খাদত গদবষণা ও উন্নয়ি সংদযাগ নজারদার করা। 

৬.৯আঞ্চতলক / আন্তজথাততক প্রততশ্রুতত 
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৬.৯.১ আঞ্চতলক িহণযাতেিা উি্িাতহি করা 

ভারতীয় উপমহাদদশ পচ্ছিদম আরব সাগর িারা এবং পূব থ নদদক বদঙ্গাপসাগর িারা নবষ্টিত। একসাদর্, 

দুষ্টি সমুি উচ্চ ভারত মহাসাগদরর অংশ গিি কদর। পচ্ছিম উপকূদল ভারত তার সমুিসীমা পানকস্তাি 

ও মালিীদপর সাদর্ ভাগ কদর নদয়, পূব থ উপকূদল এই সীমািা শ্রীলো, বাংলাদদশ, মায়ািমার, র্াইলযাি 

এবং ইদদাদিনশয়ার সাদর্ ভাগ কদর নিওয়া হয়। নকছু নক্ষদে, এষ্টি নকবল ভাগ করা সামুনিক সীমািা 

িয়, ভারত ও শ্রীলোর মধযবতী মান্নার উপসাগর এবং পলক উপসাগদরর মদতা ভাগ করা বাস্তুতন্ত্রও 

রদয়দছ; বাংলাদদশ ও ভারদতর মদধয সদুরবি; এবং আদামাি সাগদর মানয়ক (নমগুথই) আনকথদপ্লদগাI 

আরব সাগর এবং বদঙ্গাপসাগর উভয়ই নহজরত কদর এবং িুিা ও িুিা জাতীয় প্রজানত, হাঙ্গর এবং 

স্পযানিশ মযাকাদরলগুনলর মদতা মাদছর মজদুদক পনরবহি কদর। পনরনর্স্নত নযমি প্রদয়াজি ততই 

সরকার নযখাদি প্রদয়াজি নসখাদি প্রজানত / িক সংরক্ষণ সহ সম্পদগুনলর পনরচালিা এবং নিকসই 

বযবহাদর মজবুত আঞ্চনলক সহদযানগতা নজারদার করদব। মৎসযজীনবদদর নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় 

সহদযানগতাও জরুনর। ভারত মহাসাগর, নবদশষত বদঙ্গাপসাগর এবং সাম্প্রনতক বছরগুনলদত আরব 

সাগদরও প্রচুর প্রনতকূল আবহাওয়ার র্িিা নদখা নগদছ এবং প্রনতবছর অদিক  মৎসযজীনব প্রাণ হারায় 

বা চরম সমসযায় নভাদগ। তদুপনর, নিপানক্ষক বযবর্স্ার মাধযদম সামুনিক মৎসয নক্ষদে সহদযানগতা এবং 

আঞ্চনলক মৎসয ও পনরদবশ সংর্স্াগুনলদত অংশগ্রহদণর মাধযদম বৃচ্ছি করা হদব। এ জাতীয় সহদযানগতা 

ভাগাভানগ করা সংর্স্ািসমহূ এবং ভাগ কদর নিওয়া বাস্তুসংর্স্াি পনরচালিা করদত সহায়তা করদব; িীনত 

ও কম থসূনচর সমন্বয় হ'ল িাি-সীমািা সংর্স্ািসমূদহর অিুকূল আদহারণ; মািবানধকার রক্ষাকারীকরণ, 

নবদশষত অিযািয নদদশর জদল ভ্রমিকারী নজদলদদর জিয। ভারতীয় নফশাররা তাদদর দক্ষতা, পনরশ্রমী 

প্রকৃনত এবং প্রনতকূল পনরনর্স্নতদত কাজ করার দক্ষতার জিয এই অঞ্চদলর অিযািয নদদশ বযাপকভাদব 

স্বীকৃত। ফলস্বরূপ, ভারত নর্দক আরও নবনশ নজদলরা এখি অিযািয নদদশর মাছ ধরার বহদর চাকরী 

পাদিি। অদিক সময়, ভারতীয় নজদলরা প্রনতদবশী নদশগুনলদত ধরা পদড়নছল, নযমি মাছ ধরার সময় 

তারা অজাদন্ত অিয নদদশর ইইদজদড ভ্রি হয়, সরকাদরর পদক্ষ তাদদর পদক্ষ সাধারণ চযাদিদলর মাধযদম 

তাদদর মুচ্ছক্ত নিচ্ছিত করা কষ্টিি কদর নতাদল। এই িীনতষ্টি মৎসযজীবীদদর জিয গাইডলাইি জতনর করদব 

যাদত নিচ্ছিত হয় নয অিযািয নদদশর মতরসয খাদত যারা কম থসংর্স্াি নিদত আগ্রহী তারা নবদদশী সমদুি 

কাজ করার পয থাপ্ত দক্ষতা এবং জ্ঞাি অজথি করদত পাদর এবং  সরকারী অিুদমাদদির মধয নদদয় যায়। 

 

আন্তজথানতক প্রনতশ্রুনতবিতার নক্ষদে, এষ্টি সরকাদরর প্রনত বাধযবাধকতাগুনল পালি এবং 

নবদশষত লক্ষয SDG 14 জদলর িীদচ জীবদির লক্ষয পূরদণর জবনশ্বক এদজিাদক সমর্ থি করার 

প্রদচিা করা হদব। 

৬0৯.২ োরবতর এই অঞ্চবল কনতা তহস্াবি অির্স্ান  
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মৎসয নক্ষদে জবনশ্বক প্রবণতা এমি নয একষ্টি নদদশর মৎসয পনরচালিার নক্ষদে 

নবশ্বাসদযাগযতা তার বানণজয সম্ভাবিার একষ্টি নিধ থারক হদয় উিদছ। অদেনলয়া, িরওদয়, 

নিউচ্ছজলযাি এবং অিযািয নদদশর মত মৎসয বযবর্স্াপিার জিয প্রশংসা করা নফনশং 

নদশগুনলর নদদক তাকাদল নিপর্ প্রচ্ছক্রয়া অজথদির মাধযদম এষ্টি অজথি করা সম্ভব। প্রর্মত, 

নদশগুনল পনরচালিা বযবর্স্াগুনল র্স্াপি কদর, নযগুনল আন্তজথানতক সম্প্রদায় িারা উচ্চতর নরি 

নদওয়া হদয়নছল, এবং তাদদর কায থকানরতা নবনভন্ন সূচদক ধরা পদড়। নিতীয়ত, তারা জ্ঞাদির 

শীষ থর্স্ািীয় রফতানিকারক হদয়নছদলি। জ্ঞাি রফতানিকারী হদয় তারা আরও ভাল পনরচালিার 

শংসাপেগুনল নসদমন্ট কদরদছ। মদি রাখদবি, ভারদত জবজ্ঞানিক প্রনতষ্ঠািগুনলর দুদথান্ত 

সক্ষমতা রদয়দছ তদব জাতীয় সীমািার বাইদর নকািও এক্সদপাজার বা শব্দ স্বীকৃনত নিই। 

আন্তজথানতক এক্সদপাজাদরর অভাদবর কারদণ, ভারতীয় নবজ্ঞািী জবনশ্বক নবতকথ এবং জবনশ্বক 

কম থসূনচদত খুব কমই উপনর্স্ত হি যা জবনশ্বক মৎসয ও জলজ চাদষর ভনবষযতদক রূপ নদয়। 

জাতীয় গদবষণা ও উন্নয়ি প্রনতষ্ঠাদক উতরসানহত করার জিয, একষ্টি িীনতমালার প্রদয়াজি 

আঞ্চনলক সংর্স্ায় প্রর্দম তাদদর অংশগ্রহণদক উতরসানহত করা এবং বহু-নদশ প্রনশক্ষণ, 

সহদযানগতামূলক গদবষণা কায থক্রম ইতযানদর মাধযদম আঞ্চনলক নিতৃত্ব নিচ্ছিত করা ইতযানদ। 

একবার আঞ্চনলক নিতৃত্ব প্রনতষ্টষ্ঠত হদয় নগদল অঞ্চলগুনল আরও সম্প্রসারণ করা উনচত। 

উদাহরণস্বরূপ, দনক্ষণ এনশয়া নদদয় শুরু করা, তারপদর এনশয়া এবং আনিকা ইতযানদ on 

আঞ্চনলক সংর্স্াগুনলদক সমর্ থি করা এবং এই জাতীয় সংর্স্াগুনলদত নিতৃত্ব নিওয়া প্রদয়াজিীয় 

হদব, কারণ এষ্টি নদদশর গুরুত্বদক নদখায়। 

৬0১০ এতগবয় র্ািার উপায় 

 

পূদব থাক্ত অিুদিদদ বনণ থত বণ থিায় 10 ষ্টি নর্দমর আওতায় িীনতগত হস্তদক্ষদপর তানলকা বনণ থত 

করা হদয়দছ এবং  নদদশ  মৎসয ও জলজ চাদষর উন্নয়দির 28 ষ্টি নবনভন্ন নদক অন্তভুথক্ত রদয়দছ। 

নকছু নবষয় একক প্রকৃনতর হদলও অিয অদিকগুনল  একইসাদর্ নডল করদত হদব। মৎসয ও 

জলজ চাদষর মদতা উচ্চতর নবনবধ খাদত িীনতগত হস্তদক্ষপ বাস্তবায়ি এবং নিকদহাডাদরর 

নবশাল জিসংখযার সাদর্ নমনলত হওয়া নিঃসদদদহ একষ্টি দীর্ থ প্রচ্ছক্রয়া এবং তদব তা অসম্ভব 

িয়। একষ্টি জবাস্তবায়ি পনরকল্পিা  আকাদর  ৮ ষ্টি নবষদয়র প্রদতযদকর অধীদি চ্ছক্রয়া  

নবশদভাদব বণ থিা করার একষ্টি পিনতগত প্রচ্ছক্রয়া এবং তাদদর বাস্তবতা প্রদশ থদির জিয নকছু 

পদদক্ষদপর কাজ পনরচালিা করা হদব। প্রধািমন্ত্রীর মৎসয সম্পদা নযাজিা 

(নপএমএমএসওয়াই) এর আওতায় তানলকাভুক্ত প্রকল্পগুনল এবং কম থসূনচগুনল িীনতগত 
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উদদযাদগর নবনশরভাগ অংশ গ্রহদণর জিয প্রদয়াজিীয় আনর্ থক সহায়তা সরবরাহ কদর। 

নিয়নমত পয থদবক্ষণ এবং মধযদময়াদী মূলযায়ি বাস্তবায়ি নকৌশদলর অপনরহায থ অংশ হদব। শুরু 

নর্দকই নিকদহাডারদদর, নবদশষত মৎসযজীবী এবং মাছ চাষীদদর আর্স্া ও নবশ্বাস জতনর করা 

কায থকর হদব যাদত তারা প্রচ্ছক্রয়াদত সচ্ছক্রয় অংশীদার হদয় ও জাতীয় মৎসয িীনত বাস্তবায়দির 

এই দীর্ থানয়ত কায থক্রদম সরকাদরর সাদর্ হাত নমলদব । 

 

অবদশদষ, এষ্টি বলা যায় নয জাতীয় মৎসয িীনতমালার বতথমাি সময় সীমাষ্টি দশ বছর নহসাদব 

রাখা হদয়দছ, তদব, এর সফল প্রদয়াগ সুনবধার প্রবাহদক ধারাবানহক ভাদব প্রদয়াগ সমদয়র পদরও 

নিচ্ছিত করদব। 
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 ভূনমস্তদরর অবর্স্া১ 

ক. সাধারি নবিযাস  

নর্স্নতমাপ মাি 

নদদশর সম্পূণ থ নক্ষে (নমনলয়ি বগ থ নকনম) ৩. ৯ 

জিসংখযা (নমনলয়ি) ১ ১০.১৯ 

শহরাঞ্চদলর গৃহর্স্লী সংখযা* (নমনলয়ি) ৮০.৩৩ 

গ্রামাঞ্চদলর গৃহর্স্লীর সংখযা* (নমনলয়ি) ১৬৮.০৮ 

গৃহর্স্লীর গড় জিসংখযা* (শহরাঞ্চল) (বযাচ্ছক্ত)  .৯ 

গৃহর্স্লীর গড় জিসংখযা* (গ্রামাঞ্চল)(বযাচ্ছক্ত)  .৬ 
*জাতীয় জনস্ংখযা স্মীক্ষা ২০১১ 

ভারতীয় অর্ থিীনতদত মৎসযচাদষর অবদাি 

সরর্ূল মাদির সংদযাজি এবং নব্রচ্ছির হার (%) (নর্স্র মািঃ  ০১১-১ ) 

বষ থ মৎসযচাদষর সরর্ূল 

মাি সংদযাজি (িাকা 

নকাষ্টিদত) 

জাতীয় সরর্ূল মাি 

সংদযাজি (িাকা 

নকাষ্টিদত) 

Y-O-Y বৃচ্ছির হার 

(মৎসযচাষ নবভাগ) 

Y-O-Y বৃচ্ছির হার 

(জাতীয়) 

 ০০৯-১০ ৬১, ৬৯ ৭১,৩১,৮৩৬ ৩.৫৩ ৬.৮৬ 

 ০১০-১১ ৬ ,৬৬৩ ৭৭,০ ,৫১  ৫.৫  ৮.০৩ 

 ০১১-১  ৬৮,০ ৭ ৮১,০৬,৯ ৬ ৫. ০ ৫.   

 ০১ -১৩ ৭১,৩৬  ৮৫, ৬, ৭৫  .৯০ ৫.   

 ০১৩-১  ৭৬, ৮৭ ৯০,৬৩,৬ ৯ ৭.১৮ ৬.০৫ 

 ০১ -১৫ ৮ , ৩  ৯৭,১ ,১৩৩ ৭.৫১ ৭.১৫ 

 ০১৫-১৬ ৯০, ০৫ ১,০ ,৯১,৮৭০ ৯.৭০ ৮.০৩ 

 ০১৬-১৭ ৯৯,৬ ৭ ১,১৩, ৮, ৮৫ ১০. ৫ ৭.৯৭ 

 ০১৭-১৮ ১,১ ,  ৮ ১, ০,৭ , ১৩ ১ .৬৮ ৬.৫৯ 

 ০১৮-১৯ ১, ৮,০১১ ১, ৮,০৩,১ ৮ ১ .০৫ ৬.০  

সূেঃ জাতীয় পনরসংখযাি দপ্তর, পনরসংখযাি এবং নপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ি মন্ত্রক, ভারত সরকার।  

 

সরর্ূল মাদির সংদযাজদির বচৃ্ছির হার (%)(নর্স্র মািঃ  ০১১-১ ) 

বষ থ মতসযচাষ নবভাগ (%)  জাতীয় (%) 

Y-O-Y বৃচ্ছির হার গড় বৃচ্ছির হার Y-O-Y বৃচ্ছির হার গড় বৃচ্ছির হার 

 ০০৯-১০ ৩.৫৩ ৫. ৭ ৬.৮৬ ৬.৩  

 ০১০-১১ ৫.৫  ৮.০৩ 

 ০১১-১  ৫. ০ ৫.   

 ০১ -১৩  .৯০ ৫.   

 ০১৩-১  ৭.১৮ ৬.০৫ 

 ০১ -১৫ ৭.৫১ ১০.৮৭ ৭.১৫ ৭.১৬ 

 ০১৫-১৬ ৯.৭০ ৮.০৩ 

 ০১৬-১৭ ১০. ৫ ৭.৯৭ 

 ০১৭-১৮ ১ .৬৮ ৬.৫৯ 

 ০১৮-১৯ ১ .০৫ ৬.০  

সূেঃ জাতীয় পনরসংখযাি দপ্তর, পনরসংখযাি এবং নপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ি মন্ত্রক, ভারত সরকার। 

 

১সকল তর্য http://dof.gov.in/statistics এবং মতসযচাষ দপ্তর, মৎসযচাষ, প্রাণীসম্পদ এবং দুগ্ধ 

মন্ত্রক, ভারত সরকার িারা প্রকানশত মৎসযচাদষর পনরসংখযাি হযািবুক  ০১৮ সংক্রান্ত, যনদ িা অিয 

ভাদব উনেনখত র্াদক।  

 

 

http://dof.gov.in/statistics
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ে) অন্তণদ্জিী়ে মাি চাষ: 

তস্থতিমাপ মান 

Resources  

নদ্ী ও োল (তকতম) ২,০১,৪৯৫.৬৫ 

বিাি, মাঝাতর ও ব়্ে র্লািার (িংেযা) ৯,০৫৮ 

বিাি, মাঝাতর ও ব়্ে র্লািার (বহক্টর) ৩৫,২৪,৭২৪.১৮ 

পুকুর ও িযাঙ্ক (বহক্টর) ২৪,৭৮,২৬৩.২১ 

লব্ণ র্ল (বহক্টর) ১১,৬০,১৬২.৫০ 

তব্ল (বহক্টর) ৪,২৪,৮৫০.৯৩ 

অশ্বষুরাকৃতি হ্রদ্ (বহক্টর) ১,১৭,৮০০.৪৫ 

পতরিযি  র্লাি়ে (বহক্টর) ২,৩০,১৩৬.৩৮ 

নদ্ী এব্ং োল িা়ো অনযানয (বহক্টর) ৩,০০,৭২৪.৫২ 

নদ্ী ও োল ব্াণদ্ বমাি র্লাি়ে (বহক্টর) ৮২,৩৬,৬৬২.১৭ 

২০১৭-১৮ িাণল মাণির উৎপাদ্ন (তমতল়েন িন) ৮.৯০ 

 

ে) িামুতিক: 

তস্থতিমাপ মান 

Resources  

উপকূণলর তদ্ঘ জয (তকতম) ৮,১১৮ 

 

এক্সক্লুতিভ ইণকানতমক অঞ্চল (তমতল়েন ব্ে জ তকতম) 

২.০২ 

কতন্টণনন্টাল বিল্ফ অঞ্চল (প্রা়ে)(তমতল়েন ব্ে জ তকতম) ০.৫৩ 

অব্িরণ বকন্দ্র ১,৫৪৭ 

মাি িরার গ্রাম ৩,৪৭৭ 

মৎিযর্ীব্ী  র্নিংেযা ৩,৭৭৪,৫৭৭ 

মাি িরার িংস্থান (িম্ভাব্য ফলন)  

Demersal (মূল ভূেণ্ড) (িন) ২,২৯৮,২৮১ 

Pelagic (মূল ভূেণ্ড) (িন) ২,৬৩১,৮২৭ 

লষদ্বীপ (িামুতিক ব্াদ্ তদ্ণ়ে) (িন) ১৪,৪৯০ 

আন্দামান ও তনণকাব্র দ্বীপপুঞ্জ (িামুতিক ব্াদ্ তদ্ণ়ে) (িন) ৪৩,৭৯৪ 

িামুতিক (পুণরা ইইণর্ণের র্নয) (িন) ২,৩০,৮৩২ 

অনযানয (িন) ৯১,৩৬৯ 

বমাি িম্ভাব্য ফলন (িন) ৫,৩১০,৫৯৩ 

কম জিংস্থান  

িক্তি়ে বর্ণল (িংেযা) (২০১৬) ৯২৭,০৮১ 

মাি িরা র্ত়েি ক্তি়োকলাপ (িংেযা) (২০১৬) ৫২১,৭৪৫ 

বমাি মাি িরা এব্ং র্ত়েি ক্তি়োকলাণপ তনযুি (২০১৬) ১,৪৪৮,৮২৬ 

তনব্তিি েভীর িমুণি মাি িরার র্াহার্  (িংেযা) (২০১৯) ৫৩ 

তনব্তিি বমািরযুি অ-যাতন্ত্রক (িংেযা) ১৩৬,৯২০ 

তনব্তিি বমািরযুি যাতন্ত্রক (িংেযা) ৬৬,১৯৮ 
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তনব্তিি বমািরহীন (িংেযা) ৬৫,৮৭৬ 

বমাি তনব্তিি মাি িরার র্াহার্  (িংেযা)    ২৬৯,০৪৭ 

মাণির উৎপাদ্ন ২০১৭-১৮ (তমতল়েন িন) ৩.৬৯ 

 

ঘ) মৎিযর্ীব্ী  র্নিংেযা 

িতম

কিং

েযা 

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 

মৎিযজ্ীবী  জ্নিংখ্যা 

কমাট 
িামুতিক অন্তণদ্জিী়ে 

১ অন্ধ্র প্রণদ্ি ১৪,৪৭,৫২৯ ৫,১৭,৪৩৫ ৯,৩০,০৯৪ 

২  অরুণাচল প্রণদ্ি ২৪,০১৫  -  ২৪,০১৫ 

৩  আিাম ২৫,২৪,১০৬  -  ২৫,২৪,১০৬ 

৪  তব্হার ৬০,২৭,৩৭৫  -  

৬০,২৭,৩৭

৫ 

৫ িিীিের ২,২০,৩৫৫  -  ২,২০,৩৫৫ 

৬ বো়ো ১০,৫৪৫ ১২,৬৫১  ২,১০৬ 

৭ গুর্রাি ৫,৫৮,৬৯১ ৩,৫৪,৯৯২  ২,০৩,৬৯৯ 

৮  হতর়োনা ১,১৮,৪৫৫  -  ১,১৮,৪৫৫ 

৯ তহমাচল প্রণদ্ি ১১,৮৯০  -  ১১,৮৯০ 

১০ র্মু্ম ও কাশ্মীর ১৭,৩৯৬  -  ১৭,৩৯৬ 

১১ ঝা়েেণ্ড ১,৪০,৮৯৭  -  ১,৪০,৮৯৭ 

১২ কণ জািক ৯,৭৪,২৭৬ ১,৫৭,৯৮৯  ৮,১৬,২৮৭ 

১৩  বকরালা ১০,৪৪,৩৬১ 

৫,৬৩,৯০

৩  ৪,৮০,৪৫৮ 

১৪ মিযপ্রণদ্ি ২২,৩২,৮২২  -  

২২,৩২,৮২

২ 

১৫  মহারাষ্ট্র ১৫,১৮,২২৮ ৩,৪৪,৮৯৯  ১১,৫৩,৩২৯ 

১৬  মতণপুর ৪৭,৭১১  -  ৪৭,৭১১ 

১৭  বমঘাল়ে ১৬,৫৬৭  -  ১৬,৫৬৭ 

১৮  তমণর্ারাম ৬,২৮৯  -  ৬,২৮৯ 

১৯  নাোলযাড ৭,৯৫৮  -  ৭,৯৫৮ 

২০ ওত়েিা ১৫,১৭,৫৭৪ ৫,১৭,৫২৩ ৯,৯৯,৯৫১ 

২১  পাঞ্জাব্ ৭,৫৯১  -  ৭,৫৯১ 

২২  রার্স্থান ৫৭,২৬০  -  ৫৭,২৬০ 

২৩  তিতকম ৫৮১  -  ৫৮১ 

২৪ িাতমলনা়ুে ১২,৮৩,৭৫১ ৭,৯৫,৭০৮  ৪,৮৮,০৪৩ 

২৫ বিণলঙ্গানা ৮,৬২,২২১  -  ৮,৬২,২২১ 

২৬  ক্তত্রপুরা ৭,৭৬১  -  ৭,৭৬১ 

২৭  উিরােণ্ড ৮,৩৫২  -  ৮,৩৫২ 

২৮ উির প্রণদ্ি ৩৯,০০,০০৫  -  

৩৯,০০,০০

৫ 

২৯ পক্তিমব্ঙ্গ ৩২,৩৬,২৬১ 

৩,৬৮,৮১

৬  

২৮,৬৭,৪৪

৫ 

৩০ আন্দামান ও তনণকাব্র দ্বীপপুঞ্জ ২৫,৯৪১ ২৬,৫২১  -৫৮০ 

৩১  চণ্ডীে়ে ৫২৪  -  ৫২৪ 
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৩২ দ্াদ্রা ও নের হাণভতল, দ্ামান ও তদ্উ ৪০,০১৬ ১৫,৮৩৬  ২৪,১৮০ 

৩৩  তদ্তে ৬১৫  -  ৬১৫ 

৩৪ লাদ্াে ২২  -  ২২ 

৩৫  লষদ্বীপ 

6,518 

৬,৫১৮ 

 27,934 

২৭,৯৩৪  

-21,416 

-২১,৪১৬  
৩৬  পুেুণচতর ১,০৭,২৭২ ৫০,২৭০  ৫৭,০০২ 

বমাি 

২,৮০,১১,৬৪

৯ 

৩৭,৭৪,৫৭

৭  

২,৪২,৩৭,০

৭২ 

  ভারণির বমাি র্নিংেযা 

1,37,13,60,350 

১,৩৭,১৩,৬০,৩৫০ 

  মৎিযর্ীব্ী  (বমাি র্নিংেযার %) ২.০৮ 

  

িামুতিক মৎিযর্ীব্ী  (বমাি মৎিযর্ীব্ী  
র্নিংেযার %) 

  

১৩.৪৮  

  অন্তণদ্জিী়ে মৎিযর্ীব্ী  (বমাি র্নিংেযার %) ৮৬.৫২ 
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ঙ) মৎিয উৎপাদ্ন ও ব্যব্হার 

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অনুিারর অভ্যন্তরীণ এবং িামুসিে মাণির উৎপাদ্ন ২০১৪-১৫ বথণক ২০১৮-১৯ (লষ িণন) 

ি

তম

ক

িং

েযা 

রাজ্য / 

কেন্দ্রশা

সিত 

অঞ্চল 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অন্ত

বদ্জ

িী়ে 

িামু

তিক বমাি 

অন্ত

বদ্জিী়ে 

িামু

তিক বমাি 

অন্তণদ্জ

িী়ে 

িামু

তিক বমাি 

অন্ত

বদ্জিী়ে 

িামু

তিক বমাি 

অন্তণদ্জ

িী়ে িামতুিক বমাি 

১ 

অন্ধ্র 

প্রণদ্ি 
15.
03 4.75 

19.7
9 

18.3
2 5.20 

23.5
2 21.86 5.80 27.66 

28.4
5 6.05 34.50 33.92 8.75 42.67 

২ 

 

অরুণাচ

ল প্রণদ্ি 
0.0
4 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.05 0.00 0.05 

৩  আিাম 
2.8
3 0.00 2.83 2.94 0.00 2.94 3.07 0.00 3.07 3.27 0.00 3.27 3.31 0.00 3.31 

৪  তব্হার 
4.8
0 0.00 4.80 5.07 0.00 5.07 5.09 0.00 5.09 5.88 0.00 5.88 6.02 0.00 6.02 

৫ িিীিের 
3.1
4 0.00 3.14 3.42 0.00 3.42 3.77 0.00 3.77 4.57 0.00 4.57 4.89 0.00 4.89 

৬ বো়ো 
0.0
3 1.15 1.18 0.05 1.07 1.12 0.04 1.14 1.18 0.06 1.18 1.24 0.05 1.15 1.20 

৭ গুর্রাি 
1.1
1 6.98 8.10 1.12 6.97 8.10 1.17 6.99 8.16 1.34 7.01 8.35 1.43 6.99 8.42 

৮  হতর়োনা 
1.1
1 0.00 1.11 1.21 0.00 1.21 1.44 0.00 1.44 1.90 0.00 1.90 1.80 0.00 1.80 

৯ 

তহমাচল 

প্রণদ্ি 

0.1
1 

0.00 0.11 0.12 0.00 0.12 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 

১০ 

র্মু্ম ও 

কাশ্মীর 

0.2
0 

0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.21 0.00 0.21 0.21 0.00 0.21 

১১ ঝা়েেণ্ড 
1.0
6 0.00 1.06 1.16 0.00 1.16 1.45 0.00 1.45 1.90 0.00 1.90 2.08 0.00 2.08 

১২ কণ জািক 
2.2
3 4.00 6.23 1.69 4.12 5.81 1.59 3.99 5.57 1.88 4.14 6.03 1.98 3.89 5.87 

১৩  বকরালা 
2.0
2 5.24 7.26 2.11 5.17 7.28 1.61 4.31 5.93 1.48 4.14 5.63 1.66 5.49 7.14 

১৪ 

মিযপ্রণদ্

ি 
1.0
9 0.00 1.09 1.15 0.00 1.15 1.39 0.00 1.39 1.43 0.00 1.43 1.73 0.00 1.73 

১৫  মহারাষ্ট্র 
1.4
4 4.64 6.08 1.46 4.34 5.80 2.00 4.63 6.63 1.31 4.75 6.06 1.00 4.67 5.68 

১

৬  মতণপুর 
0.3
1 0.00 0.31 0.32 0.00 0.32 0.32 0.00 0.32 0.33 0.00 0.33 0.32 0.00 0.32 

১৭  বমঘাল়ে 
0.0
6 0.00 0.06 0.11 0.00 0.11 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.13 0.00 0.13 

১৮ 

 

তমণর্ারা

ম 
0.0
6 0.00 0.06 0.07 0.00 0.07 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.07 0.00 0.07 

১৯ 

 

নাোলযা

ড 
0.0
8 0.00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 

২০ ওত়েিা 
3.3
6 1.33 4.70 3.77 1.45 5.21 4.55 1.53 6.08 5.34 1.51 6.85 5.07 2.52 7.59 

২১  পাঞ্জাব্ 
1.1
5 0.00 1.15 1.20 0.00 1.20 1.33 0.00 1.33 1.37 0.00 1.37 1.36 0.00 1.36 

২

২  রার্স্থান 
0.4
5 0.00 0.45 0.42 0.00 0.42 0.50 0.00 0.50 0.54 0.00 0.54 0.56 0.00 0.56 

২

৩  তিতকম 
0.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

২

৪ 

িাতমলনা

়ুে 
2.4
0 4.57 6.98 2.43 4.67 7.09 1.97 4.72 6.69 1.85 4.97 6.82 1.62 5.13 6.75 

২

৫ 

বিণলঙ্গা

না 
2.6
8 0.00 2.68 2.37 0.00 2.37 1.99 0.00 1.99 2.70 0.00 2.70 2.94 0.00 2.94 

২

৬  ক্তত্রপুরা 
0.6
5 0.00 0.65 0.69 0.00 0.69 0.72 0.00 0.72 0.77 0.00 0.77 0.76 0.00 0.76 
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২৭ 

 

উিরাে

ণ্ড 
0.0
4 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 

২

৮ 

উির 

প্রণদ্ি 
4.9
4 0.00 4.94 5.05 0.00 5.05 6.18 0.00 6.18 6.29 0.00 6.29 6.62 0.00 6.62 

২

৯ 

পক্তিমব্

ঙ্গ 
14.
38 1.79 

16.1
7 

14.9
3 1.78 

16.7
1 15.25 1.77 17.02 

15.5
7 1.85 17.42 15.88 1.82 17.70 

৩

০ 

আন্দামা

ন ও 

তনণকাব্র 

দ্বীপপুঞ্জ 
0.0
0 0.37 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.39 0.39 0.00 0.39 0.40 0.00 0.41 0.41 

৩১  চণ্ডীে়ে 
0.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩

২ 

দ্াদ্রা ও 

নের 

হাণভতল, 

দ্ামান ও 

তদ্উ 
0.0
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

৩

৩  তদ্তে 
0.0
0 0.32 0.32 0.00 0.23 0.23 0.01 0.23 0.24 0.00 0.24 0.25 0.00 0.24 0.25 

৩

৪ লাদ্াে 
0.0
1 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 

৩

৫  লষদ্বীপ 
0.0
0 0.13 0.13 0.00 0.16 0.16 0.00 0.30 0.30 0.00 0.21 0.21 0.00 0.22 0.22 

৩

৬  পুেুণচতর 
0.0
6 0.42 0.47 0.07 0.47 0.54 0.04 0.46 0.50 0.07 0.42 0.50 0.07 0.45 0.52 

ভারি 
66.
91 

35.6
9 

102.
60 

71.6
2 

36.0
0 

107.
62 78.06 

36.2
5 114.31 

89.0
2 

36.8
8 

125.9
0 95.82 41.76 137.58 

িূত্র: মৎিয তব্ভাে, রার্য িরকার / বকন্দ্রিাতিি অঞ্চল প্রিািন 
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