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এই ত্থ্য জাশত্স্ংরের খাদ্য ও কৃশি স্ংস্থার অংি (এফ এ ও এর) ককারনা মত্ামত্ প্রত্যক্ষ বা পররাক্ষভারব 
প্রকাি করর না, উপস্থাপনায় ককারনা কদ্ি, অঞ্চল, আইশন বা উন্নয়ন অবস্থা শবিরয় উপর িহর বা এলাকা বা 
ত্ার কতৃ্জপক্ষ, বা ত্ার স্ীমানা বা স্ীমানা পুনশনজর্জারণ শবিরয় এফএওএর মত্ামত্ বা নীশত্ প্রশত্ফশলত্ না। 
এই নশথ্রত্, এফএও দ্বারা স্ব কশি শবিয় বা যা শকছু সু্পাশরি করা হরয়রছ ত্া প্রত্যক্ষ বা পররাক্ষভারব 
কপরিন্ট হরয়রছ শকনা বা না শনশদ্জষ্ট ককাম্পাশন বা শনমজাত্ারদ্র পণযর উরেখ করা হরয় থ্ারকরল ত্ারত্ এফ এ 
ও এর দ্ায়বদ্ধত্া কনই। এই ত্রথ্য উশেশখত্ মত্ামত্ কলখক বা কলখক কদ্র যা এফএও এর মত্ামত্ বা নীশত্ 
শহস্ারব গ্রহন করা যারব না”। 

জাশত্স্ংে এর খাদ্য ও কৃ শি স্ংস্থা 
করাম ১৯৯৯ 

M-40 ISBN 92-5-104332-9

স্বজস্বত্ব স্ংরশক্ষত্ । এই প্রকািনার ককান অংি কশপরাইি মাশলরকর পূবজানুমশত্ ছাডা বযবহার, একশি 
শস্রেরমর মরর্য স্ংরশক্ষত্ আহরণ, বা ককান ফমজ বা যাশিক ইরলকট্রশনক ককারনা উপারয়, দ্বারা কপ্রশরত্, 
ফরিাকশপ বা অনযথ্ায়, উরেিয এবং প্ররয়াজন অনুযায়ী একশি শববৃশত্ শদ্রয় পুনরুৎপাদ্ন করা কযরত্ 
পারর. কযমন অনুমশত্র জনয আরবদ্নগুরলা কররত্ হরবেঃ  
পশরচালক, ত্থ্য শবভাগ, জাশত্স্ংরের খাদ্য ও কৃ শি স্ংস্থা,  Viale delle TERME DI Caracalla, 
00100 করাম, ইত্াশল।. 
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এই শনরদ্জশিকাশির প্রস্তুশত্ করন 

এই শনরদ্জশিকা শিরত্ শত্নশি আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা (আই.  .ও.এ) বনজনা করা ররয়রছ: 

• জাহারজর স্রি যুক্ত হুক-দ্শড জাল (লংলাইন) দ্বারা মৎস্য শিকারর প্রাস্শিক স্ামুশিক
পাখীর মৃতু্যহার কমারনার জনয আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা।

• হাির স্ংরক্ষণ এবং ত্ার সু্ষ্ঠ পশরচালনার বযবস্থার জনয আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা।
এবং,

• স্ামুশিক মৎস্য শিকার ও পশরচালনার বযবস্থার জনয আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা

১৯৯৭ স্ারল (COFI) শস্.ও.এফ.আই স্দ্স্যরা মরন কররন কয একশি দ্ায়ী মৎস্যচাি / শিকার 
ও পশরচালনার জনয ককাড অফ কন্ডাক্ট কমরন চলার জনয একশি আন্তজজাশত্ক চুশক্তর প্ররয়াজন 
হরত্ পারর যা এই আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা গুশলর( আই.  .ও.এ) শনরদ্জশিকা শিরত্ 
প্রকাশিত্ হরয়রছ। শত্নশি অংরির প্রশত্শি শবিরয়র জনয স্বরচরয় উপযুক্ত উপকরণ হল 
একশি কস্বচ্ছামূলক আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা। দু্ইশি আন্তেঃস্রকার স্ভার মার্যরম এই গ্ররে 
প্রকাশিত্ শবিয় গুশল শস্থর করা হয় স্ব এফ এ ও স্দ্স্যরদ্র মরর্য ১৯৯৮ স্ারল উপস্থাশপত্ 
হয়।এই আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা গুশল (আই .শপ. ও.এ গুশল) ১৯৯৯ স্ারলর জুন মারস্ 
অনুশষ্ঠত্ অশর্রবিরন এফ এ ও র কাউশিল কতৃ্জক কফব্রুয়াশর ১৯৯৯ স্ারল মৎস্য উপর এফ 
এ ও কশমশির শবশ্ব-তৃ্ত্ীয় কস্িন দ্বারা গৃহীত্ হয়।  

জাপান, নরওরয়, আরমশরকা কস্ইস্ারথ্ ইউররাপীয় কশমিরনর মাশকজন যুক্তরারের স্রকার 
আন্তেঃস্রকার শমশিংএর আশথ্জক এবং প্রস্তুশত্মূলক কাযজক্রম এর স্হায়ত্া কররন।  
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এফ.এ.ও. 
লং লাইন      শিকারর                   আ                           আ               . 
                  এ                       আ               ও                         
           আ        কমজ       . এফ.এ .ও।     ,. ১৯৯৯. ৪১ পৃ. 

 

স্ারাংিেঃ 
 

কযস্ব রাে লং লাইন (           )      মৎস্যশিকার কজরলরদ্র জনয শনরয়াশজত্,স্ামুশিক পাখীর মৃতু্যহার 
কমারনার জনয আন্তজজাশত্ক পশরকল্পনা (আই.  .ও.এ-             ) ত্ারদ্র জনয প্ররযাজয একশি কস্বচ্ছাকমজসু্চী। 
কস্বচ্ছাকমজসু্চীশিরত্ রােগুশলর লংলাইন দ্বারা মৎস্য শিকারর স্ামুশিক পাশখর আনুিশিক কযাচ করার্এর বাস্তবায়রন যা 
কাযজক্রম কনওয়া হরব অথ্বা আরদ্ৌ এই স্মস্যা শবদ্যমান শকনা ত্ার একশি মূলযায়ন করা স্ম্বরে নানানপদ্ধশত্ 
বযক্তকরররছ। কস্ইস্ারথ্ লং লাইন মৎস্যশিকাররর জনয              এর আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ পদ্ধশত্ এবং 
প্ররয়াজনীয়ত্া জাত্ীয় স্ামুশিক পাখীর মৃতু্যহার কমারনার জনয একশি জাত্ীয় কমজ পশরকল্পনা ( এন.শপ.ও.এ-        
    ) গ্রহণ কররবন। এই করমজর শবরিি বযবস্থা যা একশি কযারলন্ডার বছরর গ্রহণ করা হরয়রছবা করা উশচত্ এই 
প্রশত্রবদ্রন ত্াই শনরদ্জশিত্ হরয়রছ। 
 

এছাডাও আই.  .ও.এ-             মরর্য রােএর              এ .  .ও.এ-              অন্তভুজক্ত করার জনয 
শবরবচনা করা উশচত্ শবরিি করর যারদ্র      ই  মৎস্যশিকারর                            এর আনুিশিক 
কযাচ স্মস্যা আরছ ত্ারদ্র উশচত্ ত্ার উপযুক্ত প্রিমন বযবস্থা শনর্জারণ করা যা এই শববররণ স্ংশক্ষপ্ত ভারব 
উপলব্ধকরা হরয়রছ। ইশত্মরর্যই প্রিমন বযবস্থা বযবহার বা শবকারির প্রাথ্শমক পযজারয় আরছ এমন শকছু ত্থ্যর বণজনা 
এখারন করা হরয়রছ, স্রি উপযুক্ত ত্থ্য সু্ত্র প্রদ্ান করা হরয়রছ। 
 

আই    ও এ-হাির যা স্ব রােএর হাির মৎস্যশিকারর শনরয়াশজত্ কজরলরদ্র জনয প্ররযাজয একশি 
কস্বচ্ছাকমজসু্চী।রলখাশি রােগুশলর হাির শিকারর শনরয়াশজত্ হািররর আনুিশিক কযাচ করার্ এর বাস্তবায়রন যা কাযজক্রম 
কনওয়া হরব অথ্বা আরদ্ৌ এই স্মস্যা শবদ্যমান শকনা ত্ার একশি মূলযায়ন করা স্ম্বরে নানান পদ্ধশত্ বযক্ত করররছ। 
প্রশত্রবদ্নশিরত্ শুরু্ মাত্র হাির স্ংরক্ষণ ও বযবস্থাপনার জনয করমজর একশি জাত্ীয় পশরকল্পনা (এন.শপ.ও.এ-হাির) 
গ্রহণ, যারত্ রাে হাির এর শবদ্যমান স্ংরক্ষরনর মূলযায়ন স্হ বাস্তবায়রন কাযজক্রম যা করা হরচ্ছ, ত্ার জাত্ীয় স্তরর 
পযজারলাচনা এবং প্রশত্রবদ্রনর জনয শবরিি বযবস্থা গ্রহণ করা হরয়রছ ত্া বযক্ত করররছ।এই করমজর শবরিি বযবস্থা যা 
একশি কযারলন্ডার বছরর গ্রহণ করা হরয়রছ বা করা উশচত্ এই প্রশত্রবদ্রন ত্াই শনরদ্জশিত্ হরয়রছ। 
 

আই    ও এ- কযাপচার মৎস্যশিকারর শনরয়াশজত্ স্ব রােএর জনয প্ররযাজয স্ামুশিক মৎস্য শিকার ও পশরচালনার 
বযবস্থার জনয আন্তজজাশত্ক পশরকল্পনা একশি কস্বচ্ছাকমজ পশরকল্পনা। শনরদ্জশিকার প্রথ্ম অংি কমজ, শনম্নররখাশিত্ 
নীশত্র আন্তজজাশত্ক পশরকল্পনা প্রকৃশত্ এবং সু্রযাগ বণজনা করর এবং আই    ও এ উরেিয স্ংজ্ঞাশয়ত্ করর. এবং 
বাশক অংি জরুরী কমজ বণজনা করর এবং বাস্তবায়রন কয স্ব উন্নীত্ প্রশক্রয়া ত্ারউরেখ করা হরয়রছ. জরুরী কমজ 
মূলযায়ন এবং মাছ র্রার ক্ষমত্া পযজরবক্ষণ এবং প্রস্তুশত্ এবং জাত্ীয় পশরকল্পনা বাস্তবায়রনর অন্তভুজক্ত. বাস্তবায়ন 
উন্নীত্ প্রশক্রয়া, জাত্ীয় এবং আন্তজজাশত্ক প্রশত্রবদ্রনর ববজ্ঞাশনক ও প্রযুশক্তগত্ স্হরযাশগত্া এবং এফ এ ওর ভূশমকা 
আরলাচনা করা হরয়রছ. কযারলন্ডার বছর কয প্রস্তাশবত্ কমজ স্ম্পন্ন করা উশচত্ ত্া, স্নাক্ত করা হরয়রছ । 
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শবিয়বস্তুেঃ 

পৃষ্টােঃ 

১। লং লাইন (জাহারজর স্রি যুক্তহূক দ্শড জাল) 
দ্বারা মৎস্য শিকারর প্রাস্শিক স্ামুশিক পাখীর মৃতু্যহার 
কমারনার জনয আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা।   6 

২। হাির স্ংরক্ষণ এবং ত্ার সু্ষ্ঠ পশরচালনার বযবস্থার জনয 
আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা।  20 

৩। স্ামুশিক মৎস্য শিকার ও পশরচালনার বযবস্থার জনয 
আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা । 30 
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লং লাইন দ্বারা মৎস্য শিকারর প্রাস্শিক স্ামুশিক পাখীর মৃতু্যহার কমারনার জনয আন্তজজাশত্ক 
কমজ পশরকল্পনা। 

ভূশমকােঃ 

১। শবরশ্বর শবশভন্ন বাশণশজযক জাহারজর স্রি যুক্ত (লং লাইন জাল)     দ্শড জাল দ্বারা 
মৎস্য র্রা হরচ্ছ এর ফরল আনুিশিক ভারব স্ামুশিক পাখীর শিকার উরেখয, এবং 
উরদ্বগজনক, এই আনুিশিক শিকার এর প্রভাব মাছ র্রার উৎপাদ্নিীলত্া এবং লাভজনকত্া 
উপর একশি শবরূপ প্রভাব কফলরত্ পারর। স্রকারী, কবস্রকাশর স্ংস্থা, এবং বাশণশজযক মৎস্য 
স্শমশত্ এই (স্ামুশিক পাখীর শিকার) স্ম্পরকজ উশদ্বগ্ন যার ফরল এই স্ংস্থা কদ্র পক্ষ কথ্রক 
লং লাইন জাল মৎস্য শিকারর স্ামুশিক পাখীর মৃতু্যহার কমারত্ বযবস্থা জনয আরবদ্নও করা 
হরয়রছ। 

২। মহাস্াগরররর শকছু শবরিি অংরি কযখারন মূল লং লাইন জাল দ্বারা মৎস্য শিকার 
করা হয় কস্খারন িুনা, কিাডজ মাছ, স্ামুশিক শবলমাছ (billfish) র্রা হয়। উত্তর মহাস্াগরর 
পাত্ারগাশনয় মাছ, দ্শক্ষণ মহাস্াগরর িুথ্ মাছ (toothfish), হাশলবাি, কারলা কড মাছ, 
প্রিান্ত মহাস্াগররর কড মাছ, গ্রীনলযান্ড উত্তর আিলাশন্টক এ হাশলবাি, হযাডক িাস্ক, শলি 
জাত্ীয় মৎস্যশবরিি শিকার করা হয়।পযাশস্শফক এবং আিলাশন্টক মহাস্াগরর মৎস্য শিকারর 
স্বরচরয় কবিী পশরমারন কয স্মস্ত প্রজাশত্র স্ামুশিক পাখী ক্ষশত্গ্রস্থ হয় ত্ারা হল এল্বাট্রস্ 
(albatrosses) এবং কপরট্রল পাখী (petrels) দ্শক্ষণ মহাস্াগরর এল্বাট্রস্, উত্তর আিলাশন্টক 
মহাস্াগরর উত্তর ফুল্মার পাখী (fulmars) প্রিান্ত মহাস্াগরীয় অঞ্চরল গাংশচল/স্ী গাল এবং 
ফুল্মার পাখী (fulmars) ।  

৩।  দ্শক্ষণস্ামুশিক শিকার ও দ্শক্ষণ মহাস্াগর মরর্য বাশণশজযক মৎস্য শিকার করার স্ময় 
যারত্ স্ামুশিক পাখীর আনুিশিক শিকার কমারত্ বা কস্গুশলরক স্ংরক্ষণ করার প্ররয়াজরন শদ্ 
কশমিন ফর শদ্ কনস্াররভিন অফ আন্টাশিজক কমশরন শলশভং শররস্ারস্জস্ 
(শস্.শস্.এ.এম.এল.আর) স্থাশপত্ হয়। ১৯৯২ স্ারল এই কশমিন ত্ার ২৩ স্দ্স্য কদ্ি এর 
জনয স্ামুশিক পাখীর আনুিশিক শিকার প্রিমন এর বযবস্থা গৃহীত্ কররন।  

৪।  দ্শক্ষন বু্লশফন িুনা স্ংরক্ষণ , দ্শক্ষন বু্লশফন িুনা স্ংরক্ষন স্ংস্থা (শস্.শস্.এস্.শব.শি) এর 
পৃষ্ঠরপািকত্ায়, অরেশলয়া, জাপান এবং শনউশজলযান্ড কশমিরনর অর্ীরন একশি অনুর্যান 
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কররন এবং ১৯৯৪ স্াল কথ্রক স্ামুশিক পাখীর আনুিশিক ভারব শিকার প্রিমন এর 
পদ্রক্ষপ গ্রহণ করররছন। ১৯৯৫ স্ারল দ্শক্ষন বু্লশফন িুনা স্ংরক্ষন স্ংস্থা লং লাইন মাছ 
শিকাররর দ্বারা স্ামুশিক পাখীর আনুিশিক মৃতু্যহার স্হ পশররবিগত্ স্ম্পশকজত্ শবশভন্ন 
পক্ষীপ্রজাশত্র স্ংরক্ষণ স্ংক্রান্ত একশি সু্পাশরি গৃহীত্ হয়। এই সু্পাশরি এ ত্থ্য এবং ত্থ্য 
স্ংগ্ররহর উপর একশি নীশত্ এবং প্রিমন বযবস্থা, কস্ইস্ারথ্ শিক্ষা, ত্থ্য আদ্ান এর স্ব িত্জ 
কদ্ওয়া হরয়রছ। দ্শক্ষন বু্লশফন িুনা স্ংরক্ষন স্ংস্থা এর স্দ্স্য কদ্িগুশলর স্ামুশিক পাখী      
    কনর জনয ভীশত্ প্রদ্িজন লাইন এ কিাশর খুুঁশিবযবহার ত্ারদ্র মৎস্যশিকারর বার্যত্ামূলক 
করররছন। 
 

৫।  আরমশরকা যুক্তরাে ১৯৯৭ স্ারল ত্ারদ্র কবশরংস্াগর / আরলউত্ দ্বীপপুঞ্জ এবং 
আলাস্কা উপস্াগর গ্রাউন্ডমাছএর লংলাইন জাল মৎস্যশিকারর স্ামুশিক পাখীর শিকার 
আনুিশিক ভারব হ্রাস্ করার জনয বযবস্থা গ্রহন করররছন। এছাডাও ১৯৯৮ হযাশলবাি মৎস্য 
শিকাররর কক্ষরত্র              শিকার আনুিশিক ভারব হ্রাস্ করার প্রশবর্ান করররছন। 
মাশকজন যুক্তরাে ত্ার হাওয়াইয়ান স্ামুশিক লং লাইন জাল এ মৎস্য শিকারর বত্জমারন 
স্ামুশিক পাখীী্র আনুিশিক কযাচ প্রিশমত্ বযবস্থা যারত্ উন্নয়নিীল হয় ত্ার বযাবস্থা গ্রহন 
করররছন। শবশভন্ন কদ্রির নানান বাশণশজযক লং লাইন জাল, এবং স্ার্ারন লং লাইন জাল 
মৎস্য শিকারর স্ামুশিক পক্ষীপ্রজাশত্র শিকার করার্ ও স্ংরক্ষণ জনয একইভারব অনুরূপ 
প্রিমন বযবস্থা গ্রহণ করররছন।  
 

উৎস্েঃ 
 

৬। লং লাইন জাল মৎস্যশিকার জনয              কদ্র মৃতু্য এবং জনগরনর উপর ত্ার 
স্ম্ভাবয কনশত্বাচক প্রভাব স্ম্পরকজ একশি বশর্জত্ স্রচত্নত্া লক্ষয করর জাশত্স্ংরের খাদ্য ও 
কৃশি স্ংস্থার (এফ এ ও) ২২ ত্ম অশর্রবিরন ১৯৯৭ স্ারলর মাচজ মারস্ একশি শবরিিজ্ঞ 
কশমশি (কশমশি অন শফস্াশরস্-শস্.ও.এফ.আই) স্ংগশিত্ করার প্রস্তাব কদ্ওয়া হয়। এই 
প্রস্তাবনায় কযমন আনুিশিক কযাচ কমারনার জনয একশি কনতৃ্স্থানীয় শনরদ্জশিকা ও একশি 
কমজপশরকল্পনা বৈ্রীর কথ্া শিক হরয়শছল এর জনয অশত্শরক্ত অথ্জ বরাে শনরয় পরবত্জী 
অশর্রবিরন আরলাচনার শস্দ্ধান্ত হয়।  
 

৭।  লং লাইন মৎস্য শিকারর স্ামুশিক পাখীর আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ করার জনয একশি 
আন্তজজাশত্ক কমজপশরকল্পনা-              (আই.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখী) ১৯৯৮ স্ারলর 
২৫-২৭ মাচজ কিাশকও কত্ একশি প্রযুশক্তগত্ ওয়াশকজং গ্রুরপর স্ভায় বৈ্রী হয়। ১৯৯৮ স্ারলর 
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২২-২৪ জুলাই করাম এ উপকূলীয় জশমরত্ মাছর্রার পশরমান, হাির মৎস্য মযারনজরমন্ট এবং 
লং লাইন মৎস্যশিকারর             র মরর্য আনুিশিক কযাচ এর উপর প্রকৃশত্ এবং 
সু্রযাগ স্ংক্রান্ত প্রস্তুশত্মূলক স্ভা এবং ১৯৯৮ স্ারলর ২৬-৩০কি অরক্টাবররএকশি পরামিজ 
মুলক শমশিং অনুশষ্ঠত্ হয়। 
 

প্রকৃশত্ এবং সু্রযাগ 
 

৮।  আই.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখী একশি কস্বচ্ছা শনরদ্জশিকা যার দ্বারা কমজপশরকল্পনা 
শহস্ারব মৎস্যশিকাররর ককাড অফ কন্ডাক্ট এর কািারমার মরর্য , র্ারা ২ (ে) এ এশির দ্ায় ও 
কাজ বণজনা করা হরয়রছ। এই কস্বচ্ছা শনরদ্জশিকায় ককাড অফ কন্ডাক্ট র্ারা ৩ এর শবর্ান বযাখযা 
এবং আরবদ্ন এবং অনযানয আন্তজজাশত্ক অংিগ্রহনকারীর স্রি ত্ার স্ম্পকজরক বণজনা করা 
হরয়রছ। স্ংশিষ্ট স্কল রােরক ত্া বাস্তবায়ন করার পরামিজ কদ্ওয়া হরয়রছ। 
 

৯।  আই.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখী , লং লাইন জাল আচারশবশর্ কয স্কল রাে এবং 
অনযানয রারের একরচশিয়া অথ্জননশত্ক অঞ্চল (ই.ই.কজড) এবং দূ্রস্মুি কযখারন লং লাইন 
মৎস্যশিকার ত্ারদ্র শনজস্ব বা শবরদ্িী জাহাজ দ্বারা পশরচাশলত্ হরচ্ছ ত্ারদ্র জনয প্ররযাজয।  
 

উরেিযেঃ 
 

১০। আই.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখীর উরেিয শবরিি করর ককাড অফ কন্ডাক্ট এর র্ারা 
৭.৬.৯. এবং ৮.৫ উরেিয হল এই পশরশস্থশত্রত্ কযখারন লং লাইন জাল মৎস্যশিকার হরচ্ছ 
কস্খারন              এর আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ কযন গ্রহণ করা হয়।  
 

বাস্তবায়নেঃ 
 

১১। আই.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখী বাস্তবায়রন রােএর একশি কাযজক্রমসূ্চী চালান উশচত্। 
এই প্রাস্শিক কাযজক্রমসূ্চী আন্তজজাশত্ক প্রশত্ষ্ঠারনর স্রি একরত্র উপযুক্ত ভারব স্ম্পন্ন কররত্ 
হরব। স্শিক কাযজক্রমসূ্চী লং লাইন জাল মৎস্যশিকার             র আনুিশিক কযাচ 
একশি মূলযায়ন উপর শভশত্ত করর করা হরব। 
 

১২।  লংলাইন মৎস্য শিকার এর স্রি যুক্ত রােরা              এর আনুিশিক কযাচ 
একশি শবদ্যমান স্মস্যা শকনা ত্ার একশি মূলযায়ন কররবন। এই স্মস্যা উপশস্থত্ থ্াকরল, 
রাে এর লং লাইন মৎস্যশিকার এর আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ করার জনয একশি জাত্ীয় 
কমজপশরকল্পনা গ্রহণ কররবন (এন.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখী) । ("লং লাইন মৎস্যশিকারর 
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(এ .  .ও.এ-             ) মরর্য              প্রাস্শিক কযাচ হ্রাস্ করার জনয করমজর 
একশি জাত্ীয় পশরকল্পনা উন্নয়নিীল প্রযুশক্তগত্ উরেখযেঃ স্ংক্রান্ত কনাি" শনরচ কদ্খুন)। রাের 
এন.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখীী্র উন্নয়নিীল অশভজ্ঞত্া এফ এ ও শবরিিজ্ঞরদ্র একশি ত্াশলকা 
উপযুক্ত শহরস্রব শবরবচনায় কনওয়া হরব এবং আঞ্চশলক বযবস্থাপনা প্রশত্ষ্ঠারনর অশজজত্ 
অশভজ্ঞত্া এবং এ .  .ও.এ-              উন্নয়রনর স্রি স্ংরযাগ বযবহাররর জনয কদ্রি 
কাশরগশর স্হরযাশগত্ায় একশি প্রশক্রয়া প্রদ্ান করা উশচত্। 
 

১৩। কয স্কল রাে মরন কররন শবদ্যমান মৎস্যশিকার ও / বা নতু্ন লং লাইন জাল মৎস্য 
শিকার উন্নয়রন এন.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখীর প্ররয়াজন কনই ত্ারদ্র শবরিি করর মৎস্য 
অযাকাউন্ট পশরবত্জন একশি শনয়শমত্ শভশত্তরত্ শস্দ্ধান্ত পযজারলাচনা করা উশচত্। পরবত্জী 
মূলযায়ন উপর শভশত্ত করর রারে যশদ্ এই স্মস্যা শবদ্যমান হয় ত্াহরল ত্ারা এ .  .ও.এ- 
             বাস্তবায়ন এর অনুরচ্ছদ্ ১২ শবরবচয পদ্ধশত্ দু্ই বছররর মরর্য অনুস্রণ 
কররবন। 
 

১৪।  এন.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখী এর মূলযায়ন প্রশত্শি প্রাস্শিক রাে এর একশি অংি 
শহস্ারব অন্তভুজক্ত করা উশচত্ । 
 

১৫।  প্রশত্শি রাে ত্ার এন.শপ.ও.এ            র নকিা, বাস্তবায়ন এবং শনরীক্ষরণর জনয 
দ্ায়বদ্ধ। 
 

১৬। কয রাে স্বীকার করর কয লং লাইন মৎস্য শিকার অননয এবং উপযুক্ত ত্ার স্ংশিষ্ট 
মৎস্যশিকার স্রাস্শর মূলযায়রনর মার্যরম প্রিমন বযবস্থা স্নাক্তকরণ ও অজজন করা স্ম্ভব। 
শকছু লং লাইন মৎস্যশিকার এ কযখারন              এর আনুিশিক কযাচ েরি কস্খারন কয 
প্রিমন বযবস্থার কাশরগরী ও উন্নয়ন কমজক্ষম বা যা বত্জমান ত্া নশথ্ভূক্ত কররত্ হরব। শবশভন্ন 
রাের দ্বারা উন্নত্ বযবস্থার এই নশথ্রত্ (লং লাইন মৎস্য শিকারর              এর 
আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ করার জনয করমজর একশি জাত্ীয় পশরকল্পনা উন্নয়নিীল উপর প্রযুশক্ত 
স্ংক্রান্ত কনাি) এই প্রযুশক্ত স্ংক্রান্ত কনাি মরর্য ত্াশলকাভুক্ত করা হয়। এই ত্াশলকা উন্নত্ 
করা হরত্ পারর যারত্ শনযুক্ত রারের অনযানয উপযুক্ত বযবস্থা বযবহাররর শস্দ্ধান্ত কু্ষণ্ণ হরব না। 
বত্জমারন বযবহৃত্ বা উন্নয়ন অর্ীরন প্রিমন বযবস্থা আরও বযাপক বণজনা ও আরলাচনা এফ এ 
ও র মৎস্য স্াকুজলার নং ৯৩৭ এ পাওয়া যারব। 
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১৭।  রাে ২০০১ স্ারল কনওয়া কশমশি অন শফস্াশরস্-শস্.ও.এফ.আই কস্িন কনওয়া শস্দ্ধান্ত 
এ .  .ও.এ-           খীর বাস্তবায়ন শুরু করা উশচত্।  
 

১৮।  প্রাশত্শি রাে এ .  .ও.এ-              বাস্তবায়রন শনয়শমত্ ভারব অন্তত্ প্রশত্ চার 
বছর অন্তর, এ .  .ও.এ-              কাযজকাশরত্া বৃশদ্ধর জনয খরচ শচশিত্করণ ও 
কাযজকরী ককৌিল এর স্ামঞ্জস্য বজায় রাখার উরেরিয ত্ারদ্র বাস্তবায়রনর মূলযায়ন কররবন।  
 

১৯।  রােগুশল, ত্ারদ্র শনজ শনজ ক্ষ্মমত্ার সূ্চী এবং আন্তজজাশত্ক আইন এর স্রি 
স্ামঞ্জস্যপূণজ লং লাইন মৎস্যশিকার ও স্ামুশিক পাখীর আনুিশিক কযাচ কমারত্, আঞ্চশলক 
এবং উপআঞ্চশলক মৎস্য স্ংস্থা বা অনযানয বযাবস্থাপনার স্রি স্হরযাশগত্া কররত্ আপ্রাণ 
কচষ্টা কররবন। 
 

২০।  আই.শপ.ও.এ- স্ামুশিক পাখী বাস্তবায়রন রাে স্বীকার করর কয অনযানয লং লাইন 
মৎস্যশিকার করা রােগুশলর স্রি স্হরযাশগত্া খুবই গুরুত্বপূণজ , যারত্             র 
আনুিশিক কযাচ কমারনার অপশরহাযজত্া একশি আন্তজজাশত্ক (কলাবাল) স্মস্যা শহস্ারব শচশিত্ 
করা হয়। প্রশত্শি রােএর উশচত্ এফ এ ও এবং শদ্বপাশক্ষক ও বহুপাশক্ষক বযবস্থাপনার 
মার্যরম গরবিণা, প্রশিক্ষণ ও ত্থ্য প্রচারমূলক উপাদ্ান উৎপাদ্রন স্হরযাশগত্ার আপ্রাণ কচষ্টা 
করা।  
 

২১।  রাে ত্ারদ্র              এ .  .ও.এ-           খীর মূলযায়ন, উন্নয়ন ও 
বাস্তবায়রনর অগ্রগশত্র শররপািজ শদ্ববাশিজক প্রশত্রবদ্রনর মার্যরম দ্ায়ী মৎস্যশিকাররর ককাড অফ 
কন্ডাক্ট উপর শভশত্ত করর এফ এ ও কক প্রদ্ান কররবন।  
 

এফ. এ. ও র ভূশমকােঃ 
 

২২।  এফ এ ও ত্ার স্রেলন ও ত্ার শনয়শমত্ কাযজক্ররমর অংি এর শনরদ্জি শহস্ারব 
আই.  .ও.এ-              বাস্তবায়রন রােরক স্মথ্জন কররব । 
 

২৩।  এফ.এ.ও, এ .  .ও.এ-             কক,             র উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন 
স্মথ্জন করার উরেিয ত্ার স্রেলন দ্বারা শনরদ্জি এর শভশত্তরত্ শনয়শমত্ কপ্রাগ্রাম ত্হশবরলর 
স্রি শনশদ্জষ্ট, শবশভন্ন রারে প্রযুশক্তগত্ স্হায়ত্া প্রকরল্পর মার্যরম এবং প্রশত্ষ্ঠারনর বযবহাররর 
জনয অশত্শরক্ত - বারজি ত্হশবল বযবহার কররব বা উপলব্ধ কররবন। 
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২৪।  এফ. এ. ও, শস্.ও.এফ.আই এর মার্যরম শদ্ববাশিজক প্রশত্রবদ্রনর দ্বারা, আই.  .ও.এ-
             বাস্তবায়ন অগ্রগশত্ শররপািজ কররবন। 
 

লং লাইন মৎস্যশিকারর (এ .  .ও.এ-             ) মরর্য              প্রাস্শিক কযাচ 
হ্রাস্ করার জনয করমজর একশি জাত্ীয় পশরকল্পনা উন্নয়নিীল প্রযুশক্তগত্ উরেখযেঃ স্ংক্রান্ত 
কনাি 
 

এই ত্াশলকা একশি একরচশিয়া বা স্মস্ত শকছু কক একশত্রত্ করর না শকন্তু              
শিকার হ্রারস্ এ .  .ও.এ-              প্রস্তুশত্র জনয পথ্শনরদ্জি কদ্য়। এ .  .ও.এ- 
             একশি কমজপশরকল্পনা যা একশি্ রাে শডজাইন, কাযজকরী এবং মশনির কররন 
যারত্ লং লাইন মৎস্যশিকাররর দ্বারা             র আনুিশিক কযাচ কমরত্ স্াহাযয করর। 
 

১। মূলযায়ন বা অযারস্স্রমন্ট 
 

১. রাে লং লাইন মৎস্য শিকারর              এর আনুিশিক কযাচ শনর্জাররণর কক্ষরত্র 
পশরমাণ ও প্রকৃশত্ শনর্জারণ করাই মূলযায়রনর উরেিয। 
 

২. মূলযায়ন এ, শনম্নশলশখত্ শবিয়গুশল স্ংগ্রহ এবং শবরিিণ অন্তভুজক্ত থ্াকরত্ পারর: 
 

• এ .  .ও.এ-             র প্ররয়াজন শনণজয় করার বযবহৃত্ মানদ্ণ্ড. 
• মাছ র্রার জাহাজ এর ত্থ্য (আকার মার্যরম জাহাজ স্ংখযা). 
• মাছ র্রার ককৌিল ত্থ্য (ত্লবাস্ী, স্ামুশিক পদ্ধশত্,). 
• মাছর্রার এলাকা, 
• লং লাইন দ্বারা মৎস্য শিকার প্ররচষ্টা. (ঋতু্, প্রজাশত্, কযাচ, হূরকর স্ংখযা/ বছর/ 

মৎস্য শিকার),  
• মাছ র্রার এলাকায়             র স্ংখযা,  
•             র কমাি বাশিজক কযাচ প্রশত্ হাজার লং লাইন হুরক/ প্রজাশত্র স্ংখযা  
• বত্জমান প্রিমন বযবহার বযবস্থা এবং              কযাচ আনুিশিক কমারত্ ত্ারদ্র 

কাযজকাশরত্া, 
•              আনুিশিক কযাচ পযজরবক্ষণ (পযজরবক্ষক কপ্রাগ্রাম, ইত্যাশদ্). 
•              এ .  .ও.এ-              বাস্তবায়ন শস্দ্ধারন্ত এবং একশি শস্দ্ধান্ত 

শববৃশত্ কাযজকশর করা। 
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এ .  .ও.এ--              
 

এ .  .ও.এ-             কত্ শনম্নশলশখত্ উপাদ্ানগুশল থ্াকরত্ পারর: 
 

১। প্রিমন বযবস্থা ও কপ্রস্শক্রপিনেঃ  
 

এ .  .ও.এ-              এর উপযুক্ত প্রিমন পদ্ধশত্ শনর্জারণ করা উশচত্। যার একশি 
প্রমাশণত্ দ্ক্ষত্া আরছ, এবং মাছ র্রার শিল্প জনয অথ্জ কাযজকর হওয়া উশচত্। শবশভন্ন প্রিমন 
বযবস্থা বা পদ্ধশত্র (শডভাইরস্র) শমশ্রন দ্বারা প্রিমন বযবস্থার কাযজকাশরত্া যশদ্ উন্নত্ করা 
যায়, ত্াহরল ত্া প্রশত্শি রাে সু্শবর্াজনক প্ররয়াজন অনুযায়ী এবং ত্ারদ্র শনশদ্জষ্ট লং লাইন 
মৎস্য শিকার এর শবরিি পশরশস্থশত্রত্ শবশভন্ন বযবস্থা স্ম্ভাবনার বাস্তবায়ন কররত্ পাররন। 
 

২। গরবিণা ও উন্নয়ন 
 

এ .  .ও.এ-             , গরবিণা এবং উন্নয়রনর জনয কমজ পশরকল্পনা থ্াকা উশচত্ যার 
লক্ষয হরব: (১) স্বরচরয় বাস্তব এবং কাযজকর              প্রশত্বেক ( শডভাইস্) পদ্ধশত্র 
এর শবকাি; (২) অনযানয প্রযুশক্তর চচজা ও উন্নশত্ যারত্              এর আনুিশিক 
কযাপচার কমান যায় ; এবং ৩) এই স্মস্যার প্রিমন এর জনয শনশদ্জষ্ট গরবিণা বযবস্থা করা 
উশচৎ।  
 

৩। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারেঃ 
 

             এ .  .ও.এ,              কযখারন longline মৎস্যশিকার হয় কস্খারন 
            র আনুিশিক কযাচ কমারনার প্ররয়াজন স্ম্পরকজ, মাছ র্রার অযারস্াশস্রয়িন 
গুরলা এবং অনযানয প্রাস্শিক গ্রুপ এর মরর্য স্রচত্নত্া বাডারত্ বযাবস্থা কনওয়া উশচত্; এই 
প্রস্ংরগ জাত্ীয় ও আন্তজজাশত্ক কমজ এবং লং লাইন মৎস্যশিকারর              এর 
আনুিশিক কযাচ অনযানয ত্থ্য পশরকল্পনা; এবং জাত্ীয় শিল্প, গরবিণা এবং শনজস্ব প্রিাস্ন 
মরর্য এ .  .ও.এ-             র বাস্তবায়ন উন্নীত্ করা উশচৎ। 
 

            র আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ করার জনয প্রযুশক্তগত্ বা আশথ্জক স্হায়ত্া স্ম্পরকজ 
ত্থ্য প্রদ্ান। 
 

মাছ শিকাশর, স্মুিগামী মৎস্য শিকাশর , মৎস্য মযারনজার, শগয়ার্ শনমজাত্া প্রযুশক্তশবদ্, স্ামুশিক 
স্থপশত্, জাহাজ শনমজাত্া, এবং স্ংরক্ষণবাদ্ীর ও পাবশলক অনযানয আগ্রহী স্দ্স্যরদ্র জনয 
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পূনবজাস্রন শবরিি পশরকল্পনা বাস্তবায়ন করার পশরকল্পনা বণজনা করা উশচত্ । এই কপ্রাগ্রাম বা 
কমজ পদ্ধশত্ কত্ আনুিশিক             র কযাচ এবং প্রিমন বযবস্থা বযবহাররর ফরল 
স্মস্যাশির উন্নশত্ কবাঝার লক্ষয হওয়া উশচত্। এছাডা ও বৃহত্তর কমজসূ্চী (আউিশরচ কপ্রাগ্রাম) 
যথ্া শিক্ষাগত্ পািক্রম, শভশডও, হযান্ডবুকস্, স্মরশনকাএবং কপাষ্টার মার্যরম শবস্তার েিারনার 
জনয শনরদ্জশিকায় অন্তভুজক্ত থ্াকরত্ পাররত্। এই কমজ পদ্ধশত্ কত্ উভয়ত্েঃ স্ংরক্ষণ শদ্ক এবং 
          র ক্ষশত্ শনমূজল করর প্রত্যাশিত্ স্ংখযার বৃশদ্ধ ও মাছ র্রার দ্ক্ষত্া প্রস্িত্ 
অথ্জননশত্ক সু্শবর্া উপর কফাকাস্ করা উশচত্।  

৪। কডিা বা ত্থ্য স্ংগ্রহ 

এই কমজ পদ্ধশত্রত্ লং লাইন মৎস্য শিকারর             র আনুিশিক কযাচ এবং ত্ার 
প্রিমন বযবস্থা কাযজকাশরত্া করার শনর্জাররণ শনভজররযাগয ত্থ্য স্ংগ্রহ করা উশচত্। এই র্ররনর 
করমজ জাহারজ উপশস্থত্ পযজরবক্ষক বযবহার করা কযরত্ পারর। 

লং লাইন মৎস্য শিকারর  মরর্য প্রাস্শিক কযাচ কমারনার জনয শকছু ঐশচ্ছক 
কাশরগরী ও কমজক্ষম বযবস্থা প্রযুশক্তগত্ উরেখযেঃ 

১। সূ্চনা 

     র এর আনুিশিক কযাচ কমারত্ উরেখ করা উশচত্ কয, কবরিড হুক স্ংখযা 
কমান অপশরহাযজ যারত্              এর অপ্রাত্যাশিত্ স্াক্ষাৎ না হয়। এিা স্মন্বরয় 
বযবহৃত্ হরল, অপিন ও প্রিমন কাযজকাশরত্া উন্নত্ কররত্ পারর।  

প্রশত্শি বযবস্থার জনয, কজরলরক জশডত্ খরচ এর স্ংরক্ষরপ কাযজকাশরত্ার উপস্থাপন করা 
উশচৎ। এই উপস্থাপনায়,"কাযজকাশরত্া"কক স্ংজ্ঞাশয়ত্ করা হয় এই ভারব কয শক পশরমাণ 
বযবস্থা              এর আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ হরব, "খরচ" স্ংজ্ঞাশয়ত্ করা হয় প্রাথ্শমক 
খরচ বা শবশনরয়াগ এবং ককারনা চালু কমজক্ষম এর খরচ শহস্ারব।  

অনযানয প্রযুশক্তগত্ উপিন এর নতু্ন প্রিমন বযবস্থা শবকশিত্ হরত্ পারর যার উন্নয়ন 
বত্জমারন গরবিক কদ্র কাজ সু্ত্রাং বযবস্থার ত্াশলকা স্মরয়র স্রি বাডার স্ম্ভাবনা আরছ। 

যশদ্ প্রিমন বযবস্থার কাযজকাশরত্া শবশভন্ন প্রিমন বযবস্থা বা শডভাইরস্র শমশ্রন দ্বারা উন্নত্ করা 
যায় , ত্াহরল প্রশত্শি রাে এশিরক ত্ারদ্র সু্শবর্াজনক অবস্থার জনয আররা উপযুক্ত এবং 
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ত্ারদ্র শনশদ্জষ্ট লং লাইন মৎস্যশিকাররর চাশহদ্া প্রশত্ফশলত্ করর এমন শবশভন্ন র্ররনর বযবস্থা 
বাস্তবায়ন কররত্ পারর।  
 

নীরচর ত্াশলকাশি বার্যত্ামূলক বা স্মূ্পণজ শবরবচনা করা উশচত্ নয় এবং এফ এ ও বযবহার 
বা উন্নয়রনর পযজারয় ররয়রছ এমন একশি ত্থ্য ভান্ডার স্ংরক্ষণ কশররব। 
 

২। প্রযুশক্তগত্ বযবস্থা  
 

১. কিাপ গুশলরত্ ভার এর হার বৃশদ্ধ 
 

ক) লং লাইন শগয়ার্ শস্ি এর ভার বৃশদ্ধ 
 

র্ারণা:   ই    হুকস্মূহর গশত্ বৃশদ্ধ ও ডুশবরয় রাখার পদ্ধশত্ যার ফরল             কদ্র 
কারছ ত্ারদ্র এক্সরপাজার স্ময় করম যায়। 
 

কাযজকারীত্া: পরীক্ষামুলক গরবিণায় কদ্খা কগরছ হুকস্মূহর উপযুক্ত ভার বৃশদ্ধ পাশখর কিাপ 
এর ক্ষশত্ এডারনা অত্যন্ত কাযজকরী হরত্ পারর। 
 

খরচেঃ মাছ র্রার স্ময় ভারী শগয়ার্ শনমজান বা ওজন বৃশদ্ধ প্রাথ্শমক ক্রয় খরচ হয়।  
 

খ) গলান (Thawing) কিাপ 
 

র্ারণা: প্লবত্া স্মস্যার স্মার্ারনর জনয গলান কিাপ এবং / অথ্বা স্নারনর ব্লাডারগুশল শছি 
করর কিাপ বযাবহার। 
 

কাযজকারীত্া: কদ্খা কগরছ কয গলান কিাপ বযবহার যখন করা হয় ত্খন              এর 
আনুিশিক কযাচ হার করম যায়। এশি ও কদ্খা কগরছ কয মাছ র্রার স্ময় চযাপ্টা স্নারনর 
ব্লাডার এর কিাপ স্ফীত্ স্নারনর ব্লাডাররর তু্লনায় আররা দ্রুত্ ডুরব যায়। 
 

খরচ: স্ম্ভাবয ভাস্া ক্ষশত্পূরণ কিাপ গলান র যাক এর জনয বাডশত্ খরচ এয়ার থ্রল ককনা বা 
অশত্শরক্ত ওজন অন্তভুজক্ত করা। 
 

গ) লাইন-কস্শিং কমশিন 
 

র্ারণা: ডুবন্ত লাইন শগয়ার্ বৃশদ্ধ স্থাপন এর মার্যরম লাইন এর িান কম হয়। 
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কাযজকারীত্া: যশদ্ওএর ককান পশরমাণগত্ মূলযায়ন করা হয়শন, ত্বু র্রা হয় কয এই অনুিীলন 
এর ফরল ডুবন্ত লাইন স্থাশপত্ হরব   ই    হুক স্মূহ দ্রুত্ প্রাপযত্া হ্রাস্ আররা যার ফরল 
             রা এরত্ আিকারব না।. 
 

খরচ: একশি লাইন কস্শিং শডভাইস্ ককনার শকছু প্রাথ্শমক খরচ অন্তভুজক্ত থ্াকরত্ পারর। 
 

২. নীরচর-জল কস্শিং জলপ্রপাত্, কযাপসু্ল, বা ফারনল 
 

র্ারণা: জরলর নীরচ লাইন কস্শিং   ই    হুকস্মূহ দ্বারা              অশর্গমন 
প্রশত্ররার্করা।  
 

কাযজকারীত্া: এখনও ডুরবা কস্শিং শডভাইস্ উন্নয়রনর অর্ীন শকন্তু এর উচ্চ কাযজকাশরত্া হরত্ 
পারর। 
 

খরচ: ডুরবা কস্শিং শডভাইস্ ককনার প্রাথ্শমক খরচ অন্তভুজক্ত করা হরব। 
 

৩. কযখারন   ই    হুক জরল প্ররবি করর কস্ই এলাকার উপর বা স্থারন পাশখ            
( ভীশত্ প্রদ্িজরনর) লাইন স্থাপন করা।  
 

র্ারণা: কযখারন   ই    হুক জরল প্ররবি করর কস্ই এলাকার উপর বা স্থারন   ই    হুক 
জরল প্ররবি করার জায়গায় পাখী কক ভীশত্ প্রদ্িজরনর মার্যরম ত্ারদ্র অশর্গমন কক 
প্রশত্ররার্করা। এই ভীশত্ প্রদ্িজরনর লাইন এর দ্বারা পাশখরক শনরুৎস্াশহত্ করার জনয কয 
শডজাইন করা হয় ত্ার নকিা শবরিি, ত্া জাহাজ অনুযায়ী বা কক্ষত্র শবরিরি পশরবশত্জত্ হরত্ 
পারর।  
 

মাছ র্রার অপাররিন, এবং অবস্থান এবং ত্ার কাযজকাশরত্া জশিল. আরলাকরশি লাইন এবং 
িানা বয়া এই প্ররকৌিল এর এক শবরিি উদ্াহরণ। 
 

কাযজকারীত্া: স্শিকভারব পশরকশল্পত্ এবং বযবহৃত্ এই শডভাইরস্র উরেখরযাগয কাযজকাশরত্া 
প্রদ্শিজত্ হরয়রছ।  
 

খরচ: পাশখ            লাইন ক্রয় এবং ত্া লাগানর জনয স্ার্ারন প্রাথ্শমক খরচ। 
 



৪. কিাপ শনরক্ষপণ যি 

র্ারণা: জাহাজ চালক দ্বারা সৃ্ষ্ট কেউ এর স্থারন একশি পাশখ লাইন দ্বারা 
এলাকায় কিাপ বযাবহারর পাশখরদ্র সু্রশক্ষত্ করার বযবস্থা।  

কাযজকারীত্া: পাশখ           লাইন রক্ষার এলাকায়   ই    হূকলাইন কিাপ বযাবহারর 
     কদ্র প্রাপযত্া হ্রাস্ করা হয়। একশি পাশখ            লাইন ছাডা বা একশি 

পাশখ            লাইন দ্বারা কিাপদ্ান সু্রশক্ষত্ হয় না যা   ই    হূকলাইন কিাপদ্ান 
কমশিন বযবহার দ্বারা কমান যায়। ত্রব পদ্ধশৈ্শির বযবহার এখরনা পুররাপুশর শনর্জারণ করা 
যায়শন। 

খরচ: একশি   ই    হূকলাইন কিাপদ্ান কমশিন ককনার স্ার্ারন বা উচ্চ খরচ অন্তভুজক্ত করা 
কযরত্ পারর। 

৫. পাশখ ভীশত্ প্রদ্িজরনর (      ) পরদ্া 

র্ারণা: একশি পাশখ  পরদ্ার দ্বারা   ই    হুকজাল কথ্রক মাছ শছশনরয় স্ময় 
 কদ্র শনরস্ত করা। 

কাযজকারীত্া: পাশখ      পরদ্া বযবহার করর কাযজকরভারব অকল্পনীয় পাশখ শনরস্ত 
করা যারব এর প্রমাণ আরছ। 

খরচ: উপকরণ জনয শনম্ন বা স্ার্ারন খরচ হরব। 

৬.কৃশত্রম কিাপ বা শলওর 

র্ারণা: অরুশচকর কিাপ এর বযবহার করর পাশখর প্রাপযত্া হ্রাস্ করা 
. 

কাযজকারীত্া: অরুশচকর নতু্ন কিাপ এর বযবহার করর পাশখর প্রাপযত্া হ্রাস্ করাএখনও 
পরীক্ষামুলকএবং এর কাযজকাশরত্া এখরনা বযবহার করর কদ্খার দ্রকার আরছ।  

খরচ: বত্জমারন অজানা. 

৭. হুরকর পশরবত্জন 

র্ারণা: এমন র্ররনর হুক বযবহার করা যারত্ করর পাশখরা যখন একশি   ই   হুক 
আক্রমণ করর ত্খন ত্ারদ্র র্রা পডার স্ম্ভাবনা কম থ্ারক। 

16
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কাযজকারীত্া: হুক আকার              প্রজাশত্র আনুিশিক র্রা প্রভাশবত্ কররত্ পারর। যা 
কহাক হুক আকার পশরবত্জরনর প্রভাব পাশখ র্রার পশরমান কত্িা কমারত্ পাররব ত্া এখরনা 
অজানা।  

খরচ: অজানা। 

৮. ধ্বশন প্রশত্বেক 

র্ারণা: কযমন উচ্চ শিরকারয়শির িব্দ, উচ্চ ভশলউম, পীডাদ্ায়ক িব্দ শহস্ারব বযবহার করর 
লং লাইন কথ্রক পাশখরক শবরত্ রাখা। 

কাযজকারীত্া: স্ামুশিক পিভূশমর কগালমারলর িব্দএ পাশখরা অভযস্থ ত্াই এই পদ্ধশত্ কত্িা 
কাযজকর হরব ত্ার স্ম্ভাবনা কম।  

খরচ: অজানা.। 

৯. জল কামান 

র্ারণা: উচ্চ চাপ জল বযবহার করর   ই    হুকস্মূহ কগাপন রাখা. 

কাযজকারীত্া: এই পদ্ধশত্র কাযজকাশরত্া স্ম্পরকজ ককান শনশদ্জষ্ট উপস্ংহার কনই। 

খরচ: অজানা. 

১০. কচৌম্বক প্রশত্বেক 

র্ারণা: কচৌম্বকীয় কক্ষত্র বত্শর করর পাশখরক কচৌম্বক শররস্প্টর এর মার্যরম শবভ্রান্ত করা। 

কাযজকারীত্া: বযবহাশরক পরীক্ষায় প্রভাব এর ককান ইশিত্ এখরনা কনই। 

খরচ: অজানা  

৩। কমজক্ষম বযবস্থা 

১। কিারপর (নাইি কস্শিং) দৃ্িযমানত্া হ্রাস্েঃ 

র্ারণােঃ জরল   ই    হুক স্মূহরক অেকার এরস্ময় কস্িকরা এবং আরলাক শবচু্ছরন 
কমান। 
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কাযজকারীত্া: এই পদ্ধশত্ স্ার্ারণত্ অত্যন্ত কাযজকর হরচ্ছ শহস্ারব স্বীকৃত্। ত্রব, এর 
কাযজকাশরত্া মাছ র্রার মরসু্রম শভশত্তরত্ এবং              প্রজাশত্ অনুযায়ী মরর্য শভন্ন 
রকরমর হরত্ পারর। পূশণজমারারত্র এর কাযজকারীত্া প্রায় হ্রাস্ পায়। 
 

খরচ: একশি স্ীমাবদ্ধত্া হল অেকার স্মরয় হুকলাইরে্র কস্শিং মাছ র্রার ক্ষমত্া প্রভাশবত্ 
কররত্ পারর শবরিিত্ কছাি লং লাইনাররদ্র কক্ষরত্র। আরলার উপযুক্ত বযাবস্থা শনরত্ কররত্ 
স্ার্ারন খরচ হরত্ পারর। 
এ র্ররনর বার্যবার্যকত্ার স্ময় একশি স্ংশক্ষপ্ত স্মরয়র অশর্ক মাছ র্রার প্রবনত্ার জনয 
বযয়বহুল প্রযুশক্ত শবশনরয়ারগর প্ররয়াজন েিারত্ পারর। 
 

২।             কদ্র জাহাজএর প্রশত্ আকিজণ হ্রাস্েঃ 
 

র্ারণা:             কদ্র জাহাজএর প্রশত্ আকিজণ হ্রারস্র বযবস্থা শনরত্ হরব কযমন জাহাজ 
কথ্রক খালাস্ স্ামগ্রী (কযমন মাছ পশরত্যাগ করা, আবজজনা কফলা) যা              কদ্র 
আকিজণ করর ত্া একশি শনশদ্জষ্ট স্মরয় কররত্ হরব। উরেখয জাহাজ কথ্রক খালাস্ স্ামগ্রী 
(কযমন মাছ পশরত্যাগ, আবজজনা কফলা) বাশত্ল মাছ, আবজজনা, মাছ এর মাথ্া, ডাশম্পং এর 
জনয এমরবরডড হুকস্মূরহর মার্যরম করা হরব। আবজজনা ডাশম্পং যশদ্ একান্তই অপশরহাযজ হয় 
এিা করখা শনর্জারণ করা হরচ্ছ কযখারন পাশখ আকৃষ্ট হয় না কয এমনভারব (কযমন রারত্) 
জাহারজর শবপরীত্ শদ্রক স্ম্পন্ন কররত্ হরব। 
 

কাযজকারীত্া: বারজ শজশনস্ কফরল কদ্ওয়া একশি জশিল স্মস্যা, এবং আজ পযজন্ত গরবিণায় 
শবশভন্ন পদ্ধশত্ বযবহৃত্ হরয়রছ। 
 

খরচ: কম, শকছু পশরশস্থশত্রত্ খরচ জাহারজর উপর আবজজনা আবজজনা স্ংবরণ শস্রেরমর বা 
পুনরায় কনশফগার করার জনয যুক্ত হরত্ পারর। 
 

৩। এলাকা এবং ঋতু্ বে ( শস্শজনাল কলাজার) 
 

র্ারণা:              এর প্রজনন ঋতু্রত্ বা           খীর খাদ্য শিকাররর এর স্ময় 
আনুিশিক কযাচ হ্রাস্ করা বা যারত্এডারনা যায়. 
 

কাযজকারীত্া: এলাকা শভশত্তক এবং ঋতু্ বে প্ররযাজয কাযজকর হরত্ পারর (যারত্ প্রাপ্তবয়স্ক 
পাশখরা প্রজনন স্াইি কথ্রক উচ্চ দূ্রত্ব শদ্রয় উরড কযরত্ পারর) যশদ্ও বরডা মাছ র্রার 
জাহাজ এর স্থানপশরবত্জন অনযানয              এলাকায় শবরবচনা করা প্ররয়াজন।  
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খরচ: অজানা, শকন্তু এলাকায় বা ঋতু্ দ্বারা মাছ র্রার উপর একশি স্ীমাবদ্ধত্া মাছ র্রার 
ক্ষমত্া বা কযাচরক প্রভাশবত্ হরত্ পারর। 
 

৪। কয জাহাজ প্রিমন বযবস্থা স্েশত্ পযজরবক্ষণ এর প্ররয়াজন কবার্ কররন ত্ারদ্র কক 
পক্ষপাত্মূলক লাইরস্শিং কদ্ওয়া। 
 

র্ারণা: কয জাহাজ প্রিমন বযবস্থা কাযজকর বযবহাররর জনয স্েশত্ পযজরবক্ষণ প্ররয়াজন কবার্ 
কররন ত্ারদ্র শবরিি পুরস্কার বা স্াহাযয কদ্ওয়া।. 
 

কাযজকারীত্া: মাছ র্রার বযবস্থার উন্নয়ন ও              এর আনুিশিক কযাচ কমারত্ কয 
প্রিমন বযবস্থা কনওয়া উশচৎ ত্ার বযবহার কররল অশত্শরক্ত স্াহাযয অত্যন্ত কাযজকর হরত্ 
পারর। 
 

খরচ: অজানা. 
 

৫। লাইভ পাশখ শরশলজ করা। 
 

র্ারণা: এত্ স্ত্কজত্া স্রেও যশদ্              শিকার কমান না যায় হয় ত্াহরল জাহাজ 
কথ্রক জীশবত্ পাশখ কছরড কদ্ওয়া।,  
 

কাযজকারীত্া: জীশবত্ পাশখ জাহারজ করর আনা স্ংখযার উপর শনভজর করর এবং এই লাইন 
কস্শিং শনহত্ পাশখর স্ংখযার তু্লনায় কম বরল মরন করা হয়। 
 

খরচ: অজানা. 
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           ও                 আ            গ             
 

         
 

১)                                                                     
        আ ও                     ।    ,                  এ           
                    গ এ                                         ফ   এ       
                 এ                        ই ই                । 
 

২)              এই    গ         ও            গ                    গ    
                                                          ফ        ।  
                  প্র    গ       এ           ,                       
            আ         ,       ই     এ    ফ     এ              ই      
     এ         গ                                      ও এ            
             ।  
 

৩)            ও                         এ          এ   এ          
                               ।                    ,     ,          
    ও                         , এ          এ                        
            ও        এ                                           । 
                  ও                           গ      ও              
                                         । 
 

৪)                          ,                             ও        । 
                                         -                     ।      
                                    । 
 

৫)                  ই                                           আ       
     আ                  ,               ,    গ                   –     ও 
   গ                          গ       ।   ই     ,                , এ      গ    
      এ                   ও                  ও আ             ও      গ    
                          -                                      ।         
      আ                    ই           -                    । 
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৬) আ   আ             (              )      , আ                        
     , আ         -  গ                     আ             ,    -     
আ           গ                গ  ,      আ                 -আ     
    -      ,       আ            -             ,     -    গ         
     ,          ফ -                 এ             গ                 
           গ           -        -  গ     ,      এ                   
                                 ,           গ     আ         এ  
আ          এ                        । 
 

৭)                       ও                                              
             গ      ১৯৯৭      এফ এ ও এ                      ’  
(  .ও.এফ.আই) ২২                                                    
               এ                আ                  ।                   
           ও                এ                                         
    ও                               । 
 

৮)        “আ                   ও                     গ         
(আই.  .ও.এ-     )”               গ  ২৩-২৭এ এ    ১৯৮৪1    ,      ও    
                   এ             এ           এ      ,            এ   
    ই                                       –                         
                           ২৬      ৩           ১৯৯৮     এ   এ       
             ২২      ২৪       ই ১৯৯৮2               ।  
 

৯) “আ                   ও                     গ         (আই.  .ও.এ- 
    )”            ও      গ,          ,       এ                     (       
  ),    এই                       । 
 

                                                           
1     : "      এ   এফ এ      গ  ও            ২৩-২৭ এ    ১৯৯৮ এফ এওর                      “     ও 
          ".      ও,      ,            ৫৮৯ 
2           "                                                      ,           ও Longline      
Seabirds      আ               . "    , ই    , ২২-২৪     ই, ১৯৯৮. এফ এ                 ৫৮৪ । 
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প্রকৃশত্ এবং সু্রযাগ 
 

১ ) “আ                   ও                     গ         (আই.  .ও.এ- 
    )            ।                       আ                       এ   
                 ,              ২( )। আ               ৩ এই              ও 
    গ      এ   আ                                        ।           
     3 এই           গ                    । 
 

১১) এই                                  ই          ,     ,    , 
          ‘    ’ এ              ,         ,         ও                 ‘     
   ’                      । 
 

১২) আই.  .ও.এ আ                   ও                     গ         –এ 
    এ    -   ,                     ই                 ।  
 

                    - 
 

১৩)       ;                                       আ  ,              
    ই                            ই     ,            ই এই           
               । 
 

১৪)            :       ও                এ                          
           আ                             -               । 
 

১৫)     গ  ও আ  -                   ;       ও                 ও       
    -        আ  ও                          ,                        
আ     ,         ও আ    এ                ও                         ও   
    । এই                                         ,        ও আ             
                                                ।  
 

                                                           
3এই শনরদ্জশিকায়, "রাে"      "          " অনুযায়ী এফ এ ও                    রাে    কক্ষরত্র 
       ।  
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১৬) আ                   ও                     গ         এ            
      ও                                                গ               
               । 
 

১৭) আ                   ও                     গ         –   ই    
                                  গ          
                 এ                         এ     ই                      
                                     । 
 

১৮)                   (  -   )                                            
                                          ই                        - 
                  ও          (         ) ’      গ                     । 
             -এ                         ও              -‘ ’   ।     - 
     গ   এ        -আ     এ   আ                                  
                            । 
 

১৯)                                           গ  ,     গ ও         
               । 
 

২ )                        ২  ১ এ    .ওএফ.আই ‘       আ গই          
                 ফ  । 
 

২১)                                                                       
                   -      গ                          আ       ।    
                         ও        “’                    আ        ’’  ৬.১৩ 
         । 
 

এই                                           ই           -          
      ।                                  -               -            
  ও   আ  ।                                                     ,     
                           ,                                এ   
                                  ।                                    
                    এ                                         আ    , 
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  -আ       গ       এ   এফ এ ও-       আ           ।                  
             ও     আ   -     এ আ                  ,           
আ                       ,          -         ,    -                  ও গ    
                                  
 

২২)                     এ       ও        -  
 

#                              ই                                    । 
#     -       আ                             ।                       
       , এ                                                              
  গ           এ           -                                      । 
#     -                                                         । 
#                               গ    গ গ                             
     গ     ,          ও     -     গ          এ            গ   ও     
              । 
#          ,                                       । 
#    -     ,    -গ   ও                                             । 
#                   এ         ৭.২.২( )                       -            -
                     । 
#                                         । 
#                       ও       এ                                
এ                                   । 
#                    ও এ        ও                        ’           
      । 
 

২৩)                                    গ                  ,         
         এ               গ                                      এই     গ-
                   আ ও         । 
 

২৪)                                              এ  আ         ই,       
            -                এ                                           । 
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                             ,   -        এ                         
             । 
 

২৫)               ,                                এ   আ        আই    
      গ        আ    ,   -আ            -  গ                       গ     
                                                          এ                 
আ     ও   -আ         -             আ ও                       । 
 

২৬)              ই                                ,           ই     ই      
     ,                আ     ও       এ      গ                            
                                  এ                      ও             
           । 
 

২৭)                        এফ এ ও এ   গ     ,      ,             ও 
                                                                 গ 
গ        ।  
 

২৮)                               এ         ,      ও             গ    
      এফ এ ও’               -                             ,               
      আ                         । 
  
এফ এ ও’          
 

২৯) এফ এ ও                                  এ                       
                 আই.  .ও.এ আ                   ও                 
    গ                      এ                                  ও 
               । 
 

৩ ) এফ এ ও,                                                           
       গ   ও                                            গ                
                     আ                             এ     এ      
                   ও                 এফ এ ও –              -         
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           এ         গ                   এ       গ                     
        ।  
 

৩১) আই.  .ও.এ আ                   ও                     গ         
               গ         এফ এ ও-       -    এ এ       ,ও,এফ,আই এ  
                             । 
 
  
 
 

  



27 

 

       – ‘ ’ 
 

এ    ‘    -       ’                       
 
 ১.        
 

    -                        এ                                          
           এ            গ       ,               ও                 
                   ।        - 
•          এ       , 
•     -     ,    ও                                   , 
•              এ                            , 
•    -      ও                       , 
•     -      গ      ও                            , 
• আ                       ,            -         ,    -                  ও 

গ                                                           
   গ     গ      , এ   

•                                      ফ       /                     
              । 

 

 ২.                  এ          
 

•            ও                    গ           ,    এফ, এ,ও     
    ,     ই     -        ও      গ                          গ              
    ।                            - 
 

•               , 
•          ও       , 
• গ     , 
•              গ   /     , এ   
•                         । 
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    -                     ও        - 
 

  )              – 
 

•            ও      , 
•            -   , এ   
•         - গ   ও            । 

 

  )     -                । 
 

 গ)                   ।                                           ও     । 
 

•                    -              এ                           , 
•     -                                                   ,  
•                                , 
•          ও                          , 
•                                                  , 
•                                 গ                 গ          ও 

           , এ   
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মাছর্রা ক্ষমত্ার পশরচালনার জনয আন্তজজাশত্ক কমজ পশরকল্পনা বযবস্থােঃ 
 

১। কিকস্ই মৎস্য শিকাররর জনয দ্ায়ীত্বপুনজ মৎস্য শিকাররর ককাড অফ কন্ডাক্ট শবিরয় 
শবরশ্বর বাডশত্ মাছ র্রার ক্ষমত্ার শবিয় বৃশদ্ধ শবরিি উরদ্বরগর। অশত্শরক্ত মাছ র্রার ক্ষমত্া 
একশি গুরুত্বপুনজ স্মস্যা যার ফরল স্ামুশিক মৎস্য স্ম্পদ্ হ্রাস্, স্ামুশিকখাদ্য উৎপাদ্ন এর 
স্ম্ভাবয পত্ন এবং গুরুত্বপূণজ অথ্জননশত্ক কলাকিান। 
 

২। ককাড অফ কন্ডাক্ট এ বলা আরছ কয রাে বাডশত্ মাছ শিকার প্রশত্ররার্ কররত্ পদ্রক্ষপ 
কনরব এবং মাছ র্রার প্ররচষ্টার মাত্রা মৎস্য স্ম্পরদ্র কিকস্ই বযবহাররর স্রি শনশিত্ 
কররব। 
 

৩। ১৯৯৭ স্ারল ত্ার কিি অশর্রবিরন, মৎস্য কশমশি (শস্.ও.এফ.আই) এফ এ ও কক 
অনুররার্     মাছ র্রার স্ীমার বযাপারর কমাকাশবলা করার জনয। এফ এ ও মাশকজন 
যুক্তরাের লা কজালা কত্ ১৯৯৮ এর ১৫-১৮ এশপ্রল, মাছ র্রা কযাপাশস্শি মযারনজরমন্ট এর 
উপর একশি প্রযুশক্তগত্ ওয়াশকজং গ্রুপ শমশিং স্ংগশিত্ কররন। পরবত্জী পযজযারয় ১৯৯৮ এর 
২৬ কথ্রক ৩    অরক্টাবর এফ এ ও আরলাচনা স্ভা করারম অনুশষ্ঠত্ হয় এবং ২২ কথ্রক ২৪ 
জুলাই ১৯৯৮ একশি প্রস্তুশত্মূলক স্ভা আরয়াশজত্ হয়। 
 

পািজ ১ - আন্তজজাশত্ক পশরকল্পনার প্রকৃশত্ এবং সু্রযাগ এর বযবস্থােঃ 
 

৪। আন্তজজাশত্ক কমজপশরকল্পনা কস্বচ্ছামুলক। এশি দ্ায়ী মৎস্য ককাড অফ কন্ডাক্ট এর র্ারা ২ 
(ে) দ্বারা কািারমার পশরকল্পনা শহস্ারব বশণজত্ হরয়রছ। ককাড অফ কন্ডাক্ট এর র্ারা ৩ এর 
আন্তজজাশত্ক পশরকল্পনা এবং অনযানয আন্তজজাশত্ক অংিগ্রহনকারী আরবদ্ন শবর্ান বযাখযা 
করররছ। 
 

৫। এই নশথ্, ককাড অফ কন্ডাক্ট বাস্তবায়রন স্ব রারের প্রশত্শ্রুশত্ শবিরয় বনজনা করর। রাে 
এবং আঞ্চশলক মৎস্য প্রশত্ষ্ঠান স্মূহ আন্তজজাশত্ক আইন এবং স্ংশিষ্ট প্রশত্ষ্ঠারনর শনজ শনজ 
কািারমার মরর্য র্ারাবাশহকভারব এই নশথ্ বযাবহার কররব। ৬।মৎস্য স্ংরক্ষণ ও কিকস্ই 
বযবস্থাপনার জনয আন্তজজাশত্ক অযাকিন পশরকল্পন,একশি শদ্ক শনশদ্জষ্ট করর। 
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পািজ ২- উরেিয এবং নীশত্ 
 

৭। আন্তজজাশত্ক কমজপশরকল্পনা অশবলম্ব উরেিয হল ২০০৩ স্ারলর মরর্য শকন্তু ২০০৫ এর 
পরর এরকবাররই নয়, রাে একশি দ্ক্ষ, নযায়স্িত্ এবং স্বচ্ছ মাছ শিকাররর পশরচালনার 
পশরকল্পনা করর কফলরবন। রাে ও আঞ্চশলক মৎস্য স্াংগিনগুশল অশত্ মৎস্য শিকার স্মস্যার 
মুরখামুশখ হরয়রছ, প্রস্িত্, রােগুশলরক মাছ র্রার ক্ষমত্া হ্রাস্ এর প্রথ্রমই কচষ্টা করা উশচত্ 
শবরিিত্ কযখারন মৎস্য শিকার এর পশরমান করম আস্রছ। দ্ীেজরময়াদ্ী র্ারণক্ষমত্া 
উরেিযরক শভশত্ত করর রাে এবং আঞ্চশলক মৎস্য স্ংগিনগুশলরক মৎস্য শিকার ক্ষমত্া বৃশদ্ধ 
এডারনার জনয স্াবর্ানত্া অবলম্বন কররত্ হরব। 
 

পৃশথ্বীবযাপী শবরিি অজজন. এবং ক্ষমত্া ফলাফল কৃশত্ত্ব নষ্ট হয় কযখারন একশি, বত্জমান 
পযজারয় স্ীমাবদ্ধ এবং কাযজক্ররম প্রভাশবত্ মৎস্য প্ররয়াগ. দ্ীেজরময়াদ্ী র্ারণক্ষমত্া ফলাফল 
অজজন হরচ্ছ কযখারন, যুক্তরাে এবং আঞ্চশলক মৎস্য স্াংগিন ত্বুও দ্ীেজরময়াদ্ী র্ারণক্ষমত্া 
উরেিয নষ্ট ক্ষমত্া বৃশদ্ধ এডারনার জনয স্াবর্ানত্া অবলম্বন কররত্ হরব। 
 

৮। উপরর উরেিয চারশি প্রর্ান ককৌিল স্ম্পশকজত্ করমজর একশি শস্শররজর মার্যরম অজজন 
করা কযরত্ পারর: 
 

ক. জাত্ীয়, আঞ্চশলক ও ববশশ্বক মৎস্য স্ংগিন গুশলর মাছ র্রার ক্ষমত্া এবং পযজরবক্ষণ এর 
জনয স্ামথ্জয মূলযায়ন, পশরচালনা ক্ষমত্া ও ত্ার উন্নশত্ স্ার্ন; 
 

খ। মাছর্রা ক্ষমত্া উপকূলীয় মৎস্যশিকার কররত্ জাত্ীয় পশরকল্পনা অশবলরম্ব প্রস্তুশত্ করা 
এবং কমজ পশরচালনা ও বাস্তবায়ন এর কাযজকরভারব জরুরী বযবস্থা গ্রহন; 
 

গ. আঞ্চশলক ও ববশশ্বক পযজারয় মাছ র্রার ক্ষমত্ার উন্নত্ পশরচালনার জনয স্ংশিষ্ট আঞ্চশলক 
মৎস্য স্ংস্থার প্রশক্রয়া সু্দৃ্ঢ় করা; 
 

ে. প্রর্ান আ       ন্তবত্জী,     গ           , দূ্রস্মুিগামী মৎস্যশিকারী ও গভীর 
স্মুিগামী মৎস্যশিকারীরদ্র জনয অশবলরম্ব জরুরী কমজ বযবস্থা প্ররয়াজন।  
 

এই ককৌিল কমজ পশরপূরক কমকাশনজরমর মার্যরম আন্তজজাশত্ক পশরকল্পনা বাস্তবায়ন ও উন্নশত্ 
করার জনয প্ররয়াগ করা হরত্ পারর: এর জনয স্রচত্নত্া বাডান, শিক্ষা প্রদ্ান, আন্তজজাশত্ক 
পযজারয় প্রযুশক্তগত্ স্হরযাশগত্া ও একস্ারথ্ কাজ করার প্রবনত্া বাডারত্ হরব। 
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৯। মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার দ্াশয়ত্বপ্রাপ্ত মৎস্য ককাড অফ কন্ডাক্ট উপর শভশত্ত করর এবং 
শনম্নশলশখত্ প্রর্ান নীশত্ ও পো শবরবচনা করা হরব: 
 

ক। অংিগ্রহণ: আন্তজজাশত্ক মৎস্য কমজপশরকল্পনা, আঞ্চশলক মৎস্য প্রশত্ষ্ঠানস্হ অনয উপযুক্ত 
আন্তেঃস্রকার স্ংস্থা, স্রি স্হরযাশগত্ায়, বা এফ এওর মার্যরম হয় স্রাস্শর রাে দ্বারা বা 
অনযানয রারের স্রি স্হরযাশগত্া মরর্য শদ্রয়, প্ররয়াগ কররত্ হরব। রাে এবং আঞ্চশলক মৎস্য 
স্াংগিন, এশি কাযজকর কররত্ উপযুক্ত যা বযবস্থা কনরব এবং ত্া বাস্তবায়ন শনরয় যাওয়া 
করমজর পদ্ধশত্ এফ এ ওঅবশহত্ করার পরামিজ কদ্ওয়া হরচ্ছ। এফ এ ও ত্ার বাস্তবায়ন 
স্ম্পরকজ শনয়শমত্ ত্থ্য প্রদ্ান কররব।  
 

খ। শবকাি বাস্তবায়ন: জাত্ীয় ও আঞ্চশলক পশরকল্পনা শভশত্তরত্ মাছ র্রার পশরচালনার ক্ষমত্া 
শনম্নশলশখত্ শত্নশি পযজায়ক্ররমর মার্যরম অজজন করা উশচত্:  
 

মূলযায়ন এবং পদ্ধশত্ শনণজরয়র মার্যরম (প্রাথ্শমক শবরিিণ ২০০০ স্ারলর কিি নাগাদ্ স্ম্পন্ন 
করা হরব), বযবস্থাপনার বযবস্থা গ্রহণ (প্রাথ্শমক পদ্রক্ষপ হরত্ ২০০২ এর কিি নাগাদ্ স্ম্পন্ন 
করা হরব) এবং উপযুক্ত পযজায়শভশত্তক মূলযায়ন এবং স্মন্বয় দ্বারা গৃহীত্ মৎস্য শিকার 
বযবস্থা।  
 

রাে এবং আঞ্চশলক মৎস্য স্াংগিন উশেশখত্ পশরপূরক বযবস্থা গ্রহরনর মার্যরম এই 
আন্তজজাশত্ক পশরকল্পনা বাস্তবায়ন প্রশক্রয়া স্ম্পন্ন কাযজক্ররম ২০০৫ স্ারলর মরর্য করা উশচত্। 
 

গ। (কহাশলশেক) স্ামশগ্রক পদ্ধশত্: মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার কক্ষরত্র জাত্ীয় ও 
আন্তজজাশত্ক জরলর উভয় কক্ষত্রর প্রভাশবত্ স্মস্ত শবিয়গুশলর শবরবচনা করা উশচত্। 
 

ে। স্ংরক্ষণেঃ মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার কক্ষরত্র স্ংরক্ষণ এবং মাছ েক কিকস্ই বযবহার 
এবং স্ত্কজত্ামূলক পদ্ধশত্র স্রি স্ামঞ্জস্যপূণজ স্ামুশিক পশররবি রক্ষা অজজন করার জনয 
শডজাইন করা উশচত্, অপ্ররয়াজনীয় মাছ র্রা কমান, উপযুক্ত বজজয শনয়িন এবং 
পশররবিগত্ভারব শনরাপদ্ মাছ র্রার চচজা শনশিত্ করার এবং স্ামুশিক পশররবরির 
জীবনবশচত্রয রক্ষা, মারছর বত্জমান আবাস্স্থল ও বাস্স্থান রক্ষার ওপর নজর রাখা শবরিি 
ভারব করা উশচত্। 
 

ঙ। অগ্রাশর্কার: কয স্থারন অশত্ মৎস্য শিকার হরচ্ছ কস্খারন মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার 
ইশত্মরর্য দ্বযথ্জহীনভারব অগ্রাশর্কার কদ্ওয়া উশচত্। 
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চ। নতু্ন প্রযুশক্ত: মৎস্য শিকার কক্ষরত্র মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার পশররবিগত্ভারব িব্দ 
এবং নতু্ন প্রযুশক্তর দ্বারা শডজাইন করা উশচত্। 
 

ছ। গশত্িীলত্া: মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনায় মাছ র্রার দ্ক্ষ বযবহার উৎস্াশহত্ করা এবং 
যখন গশত্িীলত্া এই র্ারণক্ষমত্ারক প্রভাশবত্ বা কনশত্বাচকভারব করর এবং অনযানয মৎস্য 
আথ্জ-স্ামাশজক শক্রয়াকাণ্ড এর উপর প্রভাব কফরল কস্রক্ষরত্র র্ত্জরবযর কস্ই গশত্িীলত্ারক 
শনরুৎস্াশহত্ করা উশচত্। 
 

জ। স্বচ্ছত্া: এশি আন্তজজাশত্ক অযাকিন পশরকল্পনার ককাড অফ কন্ডাক্ট এর 6.13 র্ারা 
অনুযায়ী একশি স্বচ্ছ পদ্ধশত্রত্ প্ররয়াগ কররত্ হরব। 
 

১০। আন্তজজাশত্ক কমজপশরকল্পনার বাস্তবায়ন শবরিি করর র্ারা 5 উপর শভশত্ত করর করা 
উশচত্ । যার ফরল উন্নয়নিীল কদ্রির শনজস্ব মৎস্য শবকাি স্ম্ভব এরক্সস্ এবং ত্ারদ্র 
দূ্রস্মুি মৎস্যশিকার এর ক্ষমত্া বৃশদ্ধ, ত্ারদ্র ববর্ অশর্কার এবং এরত্ আন্তজজাশত্ক 
আইরনর বার্যবার্কত্া আরছ। 
 

পািজ ৩ - জরুরী পদ্রক্ষপ 
 

অনুরচ্ছদ্ ১ : অযারস্স্রমন্ট এবং মাছ র্রার ক্ষমত্া পযজরবক্ষণ 
 

মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরমাপেঃ 
 

১১।. রাের মাছ র্রার ক্ষমত্া পযজরবক্ষরণর জনয এবং স্ংযুক্ত পশরমাপ স্ম্পশকজত্ শবিয়এর 
কমৌশলক শদ্ক বুঝরত্, জাত্ীয়, আঞ্চশলক ও ববশশ্বক পযজারয় গরবিণা করা উশচত্। 
 

১২। রােএর যত্ ত্াডাত্াশড স্ম্ভব ১৯৯৯ স্ারল অনুশষ্ঠত্ এফ এ ও স্ংগিরনর একশি 
প্রযুশক্তগত্ পরামিজ স্মথ্জন করা উশচত্ যারত্ মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরমারপর স্ংজ্ঞা এবং ত্থ্য 
স্ংগ্রহ এবং শবরিিরণর জনয প্রযুশক্তগত্ শনরদ্জশিকা বলা হরয়রছ। পরবত্জী পযজযারয় এই 
আরলাচনা কথ্রক প্রাপ্ত ফলাফল, জাত্ীয়, আঞ্চশলক ও ববশশ্বক পযজারয় মাছ র্রার ক্ষমত্া এবং 
বাডশত্ মাছ র্রার ক্ষমত্া প্রাথ্শমক মূলযায়ন জনয শনশদ্জষ্ট শনরদ্জশিকা প্রদ্ান করা উশচত্। 
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প্রর্ান মৎস্য জাহাজ স্ম্পশকজত্ মাছ র্রার ক্ষমত্ার একশি প্রাথ্শমক মূলযায়নেঃ  
 

১৩। ২০০০ স্ারলর কিি নাগাদ্ রােএর, জাত্ীয় পযজারয়, স্ব প্রর্ান মৎস্য fleets স্ম্পশকজত্ 
মাছ র্রার ক্ষমত্ার একশি প্রাথ্শমক মূলযায়ন স্থাপন করর এশগরয় যাওয়া উশচত্. এবং 
পযজায়ক্ররম এই মূলযায়ন আপরডি করা উশচৎ। 
 

১৪। রােএর ২০০১ স্ারলর কিি নাগাদ্, জাত্ীয় মৎস্যশিকার এবং জাহারজর এর 
স্নাক্তকরন করা উশচত্ স্রি শনয়মানুগ জরুরী বযবস্থা গ্রহন করা প্ররয়াজন এবং পযজায়ক্ররম 
এস্ব শহস্াব-শনকারির আপরডি করা উশচৎ। 
 

১৫। রাে একই স্ময় কিম মরর্য আঞ্চশলক মৎস্য প্রশত্ষ্ঠারনর , আঞ্চশলক পযজারয় মাছ র্রার 
ক্ষমত্ার প্রাথ্শমক মূলযায়ন. (প্রাস্শিক আঞ্চশলক মৎস্য প্রশত্ষ্ঠারনর মরর্য বা যারা স্হরযাশগত্ায় 
উপযুক্ত শহস্ারব ত্ারদ্র স্রি,) কররবন. এবং (এফএও স্হরযাশগত্ায়) কলাবাল পযজারয়. 
আন্তস্ীমাবত্জী মৎস্যশিকার, অত্যন্ত পশরযায়ী মৎস্যশিকার এবং দূ্রস্মুি মৎস্যশিকার, এবং 
    গ           কস্ইস্ারথ্ আন্তজজাশত্ক মৎস্য fleet কদ্র স্নাক্ত এর বযবস্থা কররবন। 
 

মাছ র্রার জাহাজ ত্থ্যর করকডজ স্থাপনেঃ 
 

১৬। মাছ র্রার জাহারজর ত্থ্য করকরডজর জনয উপযুক্ত মান শননজরয় রাে এর এফ এ কক 
স্মথ্জন করা উশচত্ । 
 

১৭। রাের মাছ র্রার জাহাজ এর যাবত্ীয় ত্থ্য, উপযুক্ত এবং জাত্ীয় স্ামঞ্জস্যপূণজ ত্থ্যর 
করকডজ. বজায় রাখা উশচত্ এবং প্ররয়াজরন ত্া স্করলর অবগশত্র জনয প্রকারির সু্রযাগ 
শদ্রত্ হরব। 
 

১৮। রাের উশচত্ এফ এ ও দ্বারা শনরদ্জশিত্ মরডল অনুযায়ী গভীর স্মুরি মাছ র্রার জাহাজ 
একশি আন্তজজাশত্ক করকডজ 2000 স্ারলর কিি নাগাদ্ বৈ্রী করা এবং আন্তজজাশত্ক স্ংরক্ষণ 
শনয়রমর স্রি স্েশত্ ও পশরচালন বযবস্থা দ্বারা দূ্রস্মুি মাছর্রা জাহাজ এর স্রি স্েশত্ 
চুশক্ত (স্েশত্ এশগ্ররমন্ট) করা।  
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অনুরচ্ছদ্ ২: জাত্ীয় পশরকল্পনা বৈ্রী ও বাস্তবায়রনর প্রস্তুশত্েঃ 
 

জাত্ীয় পশরকল্পনা ও নীশত্ উন্নয়ন 
 

১৯। রাে, মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার শবকাি এর উপর একশি জাত্ীয় কমজ পশরকল্পনা 
বাস্তবায়ন কররবন। প্রস্িত্এরত্ মাছ র্রার ক্ষমত্ার শবশভন্ন শররস্াস্জ মযারনজরমন্ট শস্রেম 
উপর প্রভাব, শনরীক্ষণ করা হরব। 
 

২০। রাে মাছ র্রার ক্ষমত্া র্ারাক্ররম শনরীক্ষণ ও মূলযায়ন কররবন। এর কারন হরব মৎস্য 
স্ম্পদ্ এর ভারস্ামযহীনত্া শনয়শমত্ পযজযরবক্ষন করা এবং ত্ার উপায় জনয স্শিকভারব 
বযবস্থপনা কনওয়া। 
 

২১। রাে, মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার জনয জাত্ীয় পশরকল্পনার শবকাি 2002 স্ারলর কিি 
নাগাদ্ গ্রহণ কররত্ পাররন এবং ত্া স্করলর কারছ প্রকাি কররবন এবং, প্ররয়াজন হরল 
একশি কিকস্ই শভশত্তরত্ শররস্াস্জ স্ামঞ্জস্য বজায় রাখা উপলব্ধ করার জনয মাছ র্রার ক্ষমত্া 
স্রি মাছ র্রার ক্ষমত্া হ্রাস্ এর ও বযবস্থা কররবন। রাের মাছ েক মূলযায়ন উপর শভশত্ত 
করর শবরিি মরনারযাগ প্রদ্ান এর মার্যরম প্ররয়াজন শভশত্তক জরুরী বযবস্থা গ্রহণ করর করা 
উশচত্ যারত্ অত্যশর্ক মত্স্য শিকার মকাশবলা ও মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার মরর্য 
স্ামঞ্জস্য বজায় থ্ারক। 
 

২২। রাে এর , জাত্ীয় পশরকল্পনার বত্রীর উপর শবরবচনায় কররত্ হরব যারত্ আথ্জ-
স্ামাশজক উন্নয়রনর প্ররয়াজনীয়ত্ার লক্ষয পুরণ হয় স্রি রাে এর কজরল স্ম্প্রদ্ারয়র মাছ 
র্রার ক্ষমত্া হ্রাস্ এর ক্ষশত্ শনয়িন করার জনয কমজস্ংস্থান ও জীশবকার শবকল্প উৎস্ স্ম্বরে 
শবরবচনা কররত্ হরব। 
 

২৩। রাে যখন কদ্খরবন কয মৎস্যশিকার ক্ষমত্া পশরচালনা করার জনয একশি জাত্ীয় 
পশরকল্পনা প্ররয়াজনীয় নয়, কস্রক্ষরত্র রাে মাছ র্রার ক্ষমত্ার বযাপারর মৎস্য বযবস্থাপনার 
একশি চলমান পদ্ধশত্ শনশিত্ কররবন। 
 

২৪। রাে অন্তত্পরক্ষ প্রশত্ চার বছরর, ত্ারদ্র জাত্ীয় পশরকল্পনা বাস্তবায়রনর পযজারলাচনা 
কররবন যারত্ মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার কাযজকাশরত্া বৃশদ্ধর জনয একশি আয় ও বযারয়র 
স্ামঞ্জস্যপুণজ শবর্ান কনওয়া যায়। 
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ভতু্জশক ও অথ্জননশত্ক সু্শবর্াপ্রদ্ান (ইনরস্নশিভ)। 
 

২৫। রাে মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার জনয ত্ারদ্র জাত্ীয় পশরকল্পনা প্রণয়রনর স্ময়,রাে 
স্ব কাররণর স্ম্ভাবয প্রভাব মূলযায়ণ কররবন, শবরিিত্ ত্ারদ্র মৎস্য শিকাররর কিকস্ই 
বযবস্থাপনাএর উপর overcapacity অবদ্ান, এবং ত্া করার্ করার জনয ভতু্জশক স্হ অনযানয 
বযবস্থাপনা যারত্ এই বযবস্থাপনা একশি উৎপাদ্ন এর উপর ইশত্বাচক বা 
শনররপক্ষ.প্রভাবরফরল। 
 

২৬। যুক্তরাে ক্রমি ভতু্জশক ও অথ্জননশত্ক ইনরস্নশিভ কাযজক্রম কমারত্ থ্াকরবন। যার ফরল 
অত্যশর্ক মাছ র্রার কহতু্ কমশরন শলশভং শররস্ারস্জস্ র্ারণক্ষমত্া নষ্ট না হয় স্রি artisanal 
মৎস্য শিকাশররদ্র চাশহদ্া পুরণ হয়। 
 

আঞ্চশলক শবরবচয শবিয়েঃ 
 

২৭। রাে, কযখারন যথ্াযথ্ আঞ্চশলক মৎস্য প্রশত্ষ্ঠারনর মার্যরম স্হরযাশগত্া কররবন বা মাছ 
র্রার ক্ষমত্া কাযজকর বযবস্থাপনা শনশিত্ কররত্ অনযানয বযবস্থা এবং স্হরযাশগত্া কররবন। 
 

২৮। রাে এফ এ ও এবং আন্তজজাশত্ক স্ংগিরনর মার্যরম মাছ র্রার ক্ষমত্া কাযজকর 
বযবস্থাপনা উন্নশত্র শনিাী্নায় গরবিণা, প্রশিক্ষণ ও ত্থ্য উৎপাদ্ন ও শিক্ষামূলক উপাদ্ান 
প্রস্তুত্ কররবন। 
 

তৃ্ত্ীয় র্ারা : আন্তজজাশত্ক শবরবচয শবিয় 
 

২৯। রােএর আন্তজজাশত্ক চুশক্তরত্ অংিগ্রহণ শবরবচনা করা উশচত্ যা মাছ র্রার ক্ষমত্া 
পশরচালনার স্রি স্ম্পকজযুক্ত. এবং শবরিি করর, এবং ১৯৮২ র ১০ই শডরস্ম্বর ইউনাইরিড 
কনিনস্ কনরভনিন এবং মযারনজরমন্ট স্ম্পশকজত্ স্মুি আইন শবর্ান স্েশত্ চুশক্ত শবরিি 
করর কনাির করা জাহারজর মাছ েক স্ংরক্ষণ এবং অত্যন্ত পশরযায়ী মাছ েক বাস্তবায়ন 
চুশক্ত কত্ স্েশত্ কদ্ওয়া উশচৎ। 
 

৩০। রারের ত্ারদ্র পদ্ধশত্ অনুযায়ী স্ব আঞ্চশলক মৎস্য প্রশত্ষ্ঠারনর মরর্য ত্থ্য শবশনময় এবং 
স্হরযাশগত্ার স্মথ্জন করা উশচত্। 
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৩১।রাে ত্ারদ্র দূ্রস্মুি মৎস্য শিকারর জশডত্ জাহাজএর মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনা 
কররত্ পদ্রক্ষপ গ্রহণ করা উশচত্। এবং অনযানয রারের স্রি দূ্রস্মুি েকএর অশত্ 
মৎস্যশিকার করারর্ মাছ র্রার ক্ষমত্া হ্রাস্ এর জনয উপযুক্ত স্হরযাশগত্া প্ররয়াগ করা উশচৎ। 
 

৩২। রাে (কযখারন বত্জমান) কস্খারনর আঞ্চশলক মৎস্য স্ংগিন মার্যরম এবং এফ এওর 
স্হরযাশগত্ায় দূ্রস্মুি এবং ত্ারদ্র উপকূলীয় এলাকায় কযাচ উপর উপযুক্ত ত্থ্য স্ংগ্ররহর 
পদ্ধশত্র উন্নশত্ কররব। 
 

৩৩। রারের ত্ারদ্র স্মস্যা কমাকারবলা করার প্ররয়াজন স্বীকার করা উশচত্ শবরিিত্ কযস্ব 
রাে আন্তজজাশত্ক আইরনর অর্ীরন ত্ারদ্র দ্াশয়ত্বগুরলা পালন করর না বা ত্ারদ্র মাছ র্রার 
জাহাজএর ত্থ্য রক্ষা কররনা এবং আন্তজজাশত্ক আইন এবং আন্তজজাশত্ক স্ংরক্ষণ ও 
বযবস্থাপনা লংেন করর বা প্রাস্শিক বযবস্থা শনয়ম চলরছ কয এমনভারব কাজ কররত্ পারর যা 
ত্ারদ্র জাহাজ উপর কাযজকরভারব ত্ারদ্র একশত্য়ার এর বাইরর এবং শনয়িণলাগু কররনা। 
রােএর বহুপাশক্ষক স্হরযাশগত্া স্মথ্জন করা উশচত্ কস্ই স্ব রােএর মাছ র্রার ক্ষমত্া 
পশরচালনা কররত্ আঞ্চশলক প্ররচষ্টায় অবদ্ান করা উশচৎ। 
 

৩৪। রােরক আঞ্চশলক মৎস্য স্ংস্থা বা বযবস্থাপনার স্দ্স্য হওয়ার জনয উৎস্াশহত্ করা 
উশচত্, বা এই র্ররনর স্ংগিন বা ত্ারদ্র জাহাজ বযবস্থা দ্বারা প্রশত্শষ্ঠত্ স্ংরক্ষণ ও 
বযবস্থাপনা বযবস্থা প্ররয়াগ কররত্ স্েত্ হওয়া উশচৎ। 
 

৩৫। রােরক , এফ এ ও স্হায়ত্ায়, আঞ্চশলক মৎস্য দ্বারা প্রশত্ষ্ঠান গৃহীত্ স্ংরক্ষণ ও বযবস্থাপনা 
বযবস্থা উন্নশত্ কররত্ হরব। যারা কমরন চরল না এমন জাহাজরদ্র মাছ র্রার কাযজকলাপ স্ম্পরকজ 
ত্থ্য শবশনময় ও বযবস্থার স্েশত্ চুশক্তকররত্ হরব যা র্ারা ৬ এর বলা আরছ।  
 

৩৬। স্েশত্চুশক্ত বলবৈ্ এই অনুমান করর রাষ্টএর উশচত্ কয চুশক্তর তৃ্ত্ীয় র্ারার শবর্ান 
প্ররয়াগ কররত্ আপ্রাণ কচষ্টা করা। 
 

৩৭। রােএর অশর্রক্ষত্র ক্ষমত্া অনয রারজযরক ককান হস্তান্তর করা হরব না ত্া শনশিত্ করা 
উশচত্ ও রাজযর আনুষ্ঠাশনক অনুরমাদ্ন ছাডা এক্সরপ্রস্ স্েশত্ প্রদ্ান করা হরব না। 
 

৩৮। রাে, ত্ারদ্র পত্াকা উড্ডীন জাহাজ হস্তান্তর অনুরমাদ্ন দূ্রস্মুি এলাকার অর্ীরন মাছ 
শিকারর দ্ায়ী অনয পত্াকা রারের মরর্য এশডরয় চলরবন কারন এই হস্তান্তর ককাড অফ 
কন্ডাক্ট এর শবশর্ বশহভুজত্। 
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চতু্থ্জ অনুরচ্ছদ্: প্ররয়াজন শভশত্তক আন্তজজাশত্ক মৎস্যশিকার বযবস্থার জনয অশবলরম্ব জরুরী 
কমজ বযবস্থা গ্রহণ।  
 

৩৯। রােএর, আন্তজজাশত্ক মৎস্যশিকাররর জনয মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার কমাকাশবলার 
দ্রুত্ পদ্রক্ষপ অগ্রাশর্কার শদ্রয় গ্রহণ করা উশচত্। উরেখরযাগযভারব কযখারন অত্যশর্ক 
মৎস্যশিকার করা হয়, যা অত্যন্ত পশরযায়ী জাহাজ দ্বারা দূ্রস্মুি এর ও transboundary 
েক এর শিকার কররন।  
 

৪০। রােএর উশচত্ ত্ারদ্র শনজ শনজ পশরকািারমার ক্ষমত্া অনুযায়ী পৃথ্কভারব, শদ্বপাশক্ষক 
ভারব বা বহূপাশক্ষকভারব জাহারজর স্ংখযা কমারত্ কচো করা যারত্ মত্স্য স্ম্পরদ্র কিকস্ই 
বযবস্থাপনা করা যায়। এই প্রস্রি আন্তজজাশত্ক কমজপশরকল্পনা অনযানয প্রাস্শিক শবর্ান ছাডাও 
অশত্শরক্ত মৎস্যশিকারর েক পুনেঃস্থাপন শবরবচনা করা উশচৎ, যথ্ােঃ 
 

১. অত্যশর্ক মৎস্যশিকার েক এবং েক র্ারণক্ষমত্া এবং অথ্জননশত্ক কিকস্ইত্ার 
স্ারথ্ ক্ষশত্গ্রস্থ জাহাজগুশলর অথ্জননশত্ক গুরুত্ব স্িশত্ কররখ একশি স্তরর এই 
স্ীমাবদ্ধ রাখা প্ররয়াজন , এবং 

  

২. র্ারণক্ষমত্ার কবশি স্মূ্পণজরূরপ শনেঃরিশিত্ করা বা কিাশিত্ মৎস্য উপর স্থানান্তর 
শনয়িণ এর মাছ এর যথ্াযথ্ বযবহার এর শবরবচনার িত্জ গ্রহণ।  

 

পািজ ৪ – বাস্তবায়ন এর পদ্ধশত্ উন্নয়ণেঃ 
 

৪১। মাছ র্রাী্র ক্ষমত্া পশরচালনার জনয স্রচত্নত্া বৃশদ্ধরত্ এবং আয় ও বযারয়র স্ামঞ্জস্য 
পুণজ সু্শবর্া প্ররয়াজন স্ম্পরকজ মাছর্রার রদ্বদ্ল এর উপর রােএর উশচৎ জাত্ীয়, আঞ্চশলক 
এবং স্ারা শবরশ্বর স্তরর. একশি ত্থ্য কপ্রাগ্রাম গ্রহন করা । 
 

ববজ্ঞাশনক ও কাশরগশর স্হরযাশগত্া 
 

৪২। রােএর, মাছ র্রা ও প্রচার ক্ষমত্া পশরচালনার স্ারথ্ স্ম্পশকজত্ শবিরয় শবদ্যমান 
ববজ্ঞাশনক ও প্রযুশক্তগত্ ত্থ্য আঞ্চশলক ও ববশশ্বক কফারারম বযবহার করর ত্ার পৃশথ্বীবযাপী 
প্রাপযত্া শবশনমরয়র স্মথ্জন করা উশচত্।  
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৪৩। রােএর প্রশিক্ষণ এবং প্রাশত্ষ্ঠাশনক িশক্তিালীকরণ স্মথ্জন করা উশচত্। উন্নয়নিীল কদ্ি 
স্মূরহ, আশথ্জক কাশরগরী ও অনযানয স্হায়ত্া প্রদ্ান করা শবরবচনা করা উশচত্ শবরিি করর 
মাছ র্রা ক্ষমত্া পশরচালনার স্ারথ্ স্ম্পশকজত্ শবিরয়। 
 

শররপাশিজং 
 

৪৪। রাে মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনার মূলযায়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগশত্ এফ এ ও কক শররপািজ 
করা উশচত্। মাছ র্রার ক্ষমত্া পশরচালনায় ত্ারদ্র পশরকল্পনা এবং বাস্তবায়রন ত্ারদ্র 
আচরণশবশর্. ত্ারদ্র শদ্ববাশিজক এফ এ ওর প্রশত্রবদ্রনর অংি শহরস্রব প্রকাি করা উশচত্। 
 

এফ এ ও র ভূশমকা 
 

৪৫। এফ এ ও, ত্ার স্রেলন শনরদ্জি অনুযায়ী প্রাস্শিক স্ব ত্থ্য ও খবরাখবর রাে এর 
কথ্রক স্ংগ্রহ কররবন, শবরিিত্ যা অশত্ মৎস্য শিকাররর অবদ্ান কারণ শহস্ারব শচশিত্ করা 
যায় এবং একশি লরক্ষযর শভশত্ত আরও শবরিিরণর কারন শহস্ারব পশররবিন করা হরত্ পারর। 
প্রস্িত্রযমন অশত্ মৎস্য শিকাররর অবদ্ান যা অশস্থশত্িীল মৎস্য বযবস্থাপনা পদ্ধশত্রত্, 
ইনপুি ও আউিপুি শনয়িণ অভাব, এবং ভতু্জশকর প্ররয়াজন। 
 

৪৬। এফ এ ও মাছ র্রা ক্ষমত্া পশরচালনার জনয জাত্ীয় পশরকল্পনা বাস্তবায়রন রােরক 
স্মথ্জন কররব যা ত্ারদ্র স্রেলন শনরদ্জি এ বলা হরয়রছ ও ত্ার শনয়শমত্ কমজসূ্শচর কাযজক্রম 
শহস্ারব শচশিত্ করা হয়। 
 

৪৭। এফ এ.ও ত্ার স্রেলন শনরদ্জি শহস্ারব শনয়শমত্ কমজসূ্শচর শনশদ্জষ্ট অথ্জায়রন, রােরক 
কাশরগশর স্হায়ত্া প্রকরল্পর মার্যরম মাছ র্রা ক্ষমত্া পশরচালনার জনয জাত্ীয় পশরকল্পনা 
উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন স্মথ্জন কররব। এবং এই উরেিয স্ংস্থার জনয উপলব্ধ করা-অশত্শরক্ত 
বারজি ত্হশবল বযবহার কররব।  
 

৪৮। এফ এ ও, শস্.ও.এফ.আইর মার্যরম, রারজযর আন্তজজাশত্ক কমজপশরকল্পনা বাস্তবায়ন এর 
অগ্রগশত্ উপর শদ্ব বাশিজক শররপািজ কপি কররব। 
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