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সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

সপ্রয় সহকমীবৃন্দ,  

উপদ্েষ্টাবৃন্দ,  

সরকাসর-শবসরকাসর প্রসতষ্ঠাদ্নর প্রসতসনসধবর্ গ,  

মৎস্যজীবী-মৎস্যচাষী ভাই ও শবাদ্নরা,  

আসসালামু আলাইকুম।  

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৯-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন আপনাদ্ের সকলদ্ক শুদ্ভচ্ছা জানাসচ্ছ। মৎস্য সম্পে রক্ষা ও উৎপােন 

বৃসির লদ্ক্ষে আজ শেদ্ক প্রায় ৩৫ বছর পূদ্ব গ ১৯৭৪ সাদ্ল জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান সব গপ্রেম এ কা্ গ্রমম শুু 

কদ্রসছদ্লন।  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

মাদ্ছ-ভাদ্ত বাঙ্গাসল সহদ্সদ্ব সবশ্ব েরবাদ্র আমাদ্ের একটা র্দ্ব গর পসরচয় আদ্ছ। সকন্তু আজ শবসের ভার্ খাল-সবদ্লই 

পাসন শনই, আর শ্খাদ্ন আদ্ছ, শসখাদ্নও মাছ োদ্ক না। শকন এ অবিা?  

নে-নেীর শেে বাাংলাদ্েে। এখাদ্ন ১০ লক্ষ শহক্টদ্ররও অসধক নেনেী, ৩ লক্ষ শহক্টদ্ররও শবেী হাওর-বাঁওড় ও খাল-সবল 

আদ্ছ। আমাদ্ের প্লাবনভূসমর পসরমান ২৮ লক্ষ শহক্টদ্রর শবেী।  

আমাদ্ের মাদ্ছর প্রধান উৎস সছল নে-নেী, হাওর-বাঁওড়, খাল-সবল ও প্লাবনভূসম। বষ গা শমৌসুদ্ম এ সব িাদ্ন সবসভন্ন 

প্রজাসতর মাছ আপনা-আপসনই বাংে সবস্তার করত।  

সকন্তু দুঃখজনক হদ্লও সসতে শ্, শেদ্ের শবসেরভার্ নেীগুদ্লা মদ্র শর্দ্ছ বা ্াদ্চ্ছ। ব্যাপকভাদ্ব পসল বারা ভরাট হওয়ার 

ফদ্ল এগুদ্লার নাব্যতা হ্রাস শপদ্য়দ্ছ। বছদ্রর শবসের ভার্ সময় এগুদ্লাদ্ত পাসন োদ্ক না।   

আবার শ্খাদ্ন পাসন োদ্ক শসখাদ্নও মাছ শনই। কারণ, সেল্প বজগে বা জসমদ্ত ব্যবহৃত সার-কীটনােক পাসনদ্ত সমদ্ে নেী 

বা জলােদ্য় সর্দ্য় পদ্ড়। দসষত পাসনদ্ত মাছ শ্মন বাঁচদ্ত পাদ্র না, শতমসন সিমও ফুটদ্ত পাদ্র না। ফদ্ল আদ্স্ত আদ্স্ত মাদ্ছর 

প্রাকৃসতক আবাসভূসমগুদ্লা মাছশূন্য হদ্য় পড়দ্ছ।   

পাোপাসে অপসরকসল্পত রাস্তাঘাট ও বাঁধ সনম গাদ্ণর ফদ্ল মাদ্ছর আবাসিল ও প্রজনন শক্ষদ্ের সদ্কাচন ঘটদ্ছ। ক্ষসতকর 

ও অববধ উপায় ও উপকরদ্ণর মাধ্যদ্ম শপানা ও সিমওয়ালা মাছ সনধদ্নর ফদ্ল আমাদ্ের প্রাকৃসতক উৎপােন ্রমমান্বদ্য় হ্রাস 

শপদ্য়দ্ছ।  

সপ্রয় মৎস্যচাষী ভাই ও শবাদ্নরা,  

আমাদ্ের শেদ্ের ১ শকাটি ২৫ লাখ শলাদ্কর জীসবকা মৎস্য সম্পদ্ের উপর সনভ গরেীল। ১৩ লক্ষ মৎস্যজীবীর সাব গক্ষসণক 

শপো মৎস্য আহরণ। স্বাদ পাসনর আয়তদ্নর সেক শেদ্ক সবদ্শ্ব বাাংলাদ্েদ্ের িান েেম এবাং অভেন্তরীণ মৎস্য উৎপােদ্ন সবদ্শ্ব 

আমাদ্ের অবিান ৪ে গ।  

ববদ্েসেক মুদ্রা অজগদ্ন এ খাদ্তর অবোন সবতীয় সদ্ব গাচ্চ। শমাট কৃসষজ আদ্য়র এক-পঞ্চমাাংে অে গাৎ েতকরা ২২ ভার্ 

আদ্স এ খাত শেদ্ক। সজসিসপদ্ত মৎস্য খাদ্তর অবোন েতকরা ৪ ভাদ্র্রও শবেী। সমগ্র জনদ্র্াষ্ঠীর প্রাণীজ আসমদ্ষর বেসনক 

চাসহোর েতকরা ৬০ ভার্ আদ্স মাছ শেদ্ক।  

বতগমান সরকার শেদ্ের মৎসসম্পে রক্ষায় অতেন্ত সদ্চতন।  



আমরা ্খন ১৯৯৬-২০০১ সাদ্ল ক্ষমতায় সছলাম তখন মৎস্য সম্পে রক্ষা ও উৎপােন বৃসির লদ্ক্ষে উদ্ল্লখদ্্াগ্য সকছু 

পেদ্ক্ষপ গ্রহণ কসর। মৎস্য খাদ্তর উন্নয়দ্নর প্রসতবন্ধকতা দূর কদ্র অনুকূল পসরদ্বে সৃসষ্টর লদ্ক্ষে আমরাই প্রেম ‘‘জাতীয় 

মৎস্যনীসত-১৯৯৮'' প্রণয়ন কসর।  

মৎস্য সম্পে রক্ষা ও উৎপােন বৃসির শক্ষদ্ে প্রোংসনীয় অবোদ্নর স্বীকৃসতস্বরূপ আমরা ‘‘বঙ্গবন্ধু'' পুরস্কার প্রবতগন কসর।  

অভেন্তরীণ উন্মুক্ত জলােয়সমূদ্হ পসরদ্বদ্ের ভারসাম্য রক্ষা ও জীবববসচেে সাংরক্ষণসহ সবসভন্ন প্রাকৃসতক প্রজাসতর মৎস্য 

উৎপােন বৃসির কম গসূসচ শনওয়া হয়। পাঁচ বছদ্র ১০৭ শকাটি টাকা ব্যদ্য় ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।  

মৎস্যজীবীদ্ের স্বাদ্ে গর কো সবদ্বচনা কদ্র ৭৯৯টি জলমহল মৎস্য অসধেপ্তদ্রর কাদ্ছ হস্তান্তদ্রর প্রস্রময়া চূড়ান্ত করা হয়। 

এরদ্ধ্য ১২১টি জলমহল শস সমদ্য় হস্তান্তর করা হয়।  

ফদ্ল মাদ্ছর উৎপােন ৬ লাখ ৪০ হাজার শমসিক টন বৃসি শপদ্য় প্রায় ১৯ লাখ শমসিক টদ্ন শপৌৌঁদ্ছ এবাং মাোসপছু মাছ 

গ্রহদ্ণর পসরমান বেসনক ২৪ গ্রাম শেদ্ক শবদ্ড় োড়াঁয় ৩৩ গ্রাম।  

মৎস্য উৎপােন ও মৎস্যচাষ সম্পসারণ কা্ গ্রমম বাস্তবায়দ্ন কৃসতত্বপূণ গ অবোদ্নর স্বীকৃসতস্বরূপ ১৯৯৭ সাদ্ল মৎস্য 

অসধেপ্তরদ্ক জাসতসাংদ্ঘর খাদ্য ও কৃসষ সাংিা কর্তগক সম্মানজনক ‘‘এিওয়াি গ সওমা'' পুরস্কাদ্র ভূসষত করা হয়।  

মৎস্য চাষীরা ্াদ্ত গুণর্ত মাদ্নর শপানা শপদ্ত পাদ্র শসজন্য মৎস্য হোচাসর আইন অনুদ্মােদ্নর জন্য প্রস্রময়াধীন 

রদ্য়দ্ছ। ‘‘জাল ্ার জলা তার'' নীসতর সভসিদ্ত প্রণীত ‘‘সরকাসর জলমহাল ব্যবিাপনা নীসত-২০০৯'' ইদ্তামদ্ধ্যই অনুদ্মাসেত 

হদ্য়দ্ছ।  

সুসধবৃন্দ,  

আপনারা জাদ্নন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাসন কদ্র আমরা প্রসতবছর প্রচুর ববদ্েসেক মুদ্রা অজগন কদ্র োসক। ৯৬ 

পূদ্ব গর সরকারগুদ্লার উোসীনতার কারদ্ণ চাসহোনু্ায়ী মানসম্পন্ন না হওয়ায় ইউদ্রাসপয়ান ইউসনয়নভূক্ত শেেগুদ্লা বাাংলাদ্েদ্ের 

মাছ ও মাছজাত পণ্য রপ্তাসনর উপর সনদ্ষধাজ্ঞা আদ্রাপ কদ্র। ফদ্ল রপ্তাসন শক্ষদ্ে সবপ্ গয় শনদ্ম আদ্স। আমরা দ্রুততম সমদ্য়র 

মদ্ধ্য ১৯৮৯ এর সবসধমালা সাংদ্োধন কদ্র মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (পসরেে গন ও মান সনয়ন্ত্রণ) সবসধমালা ১৯৯৭ প্রণয়ন কসর। 

এছাড়া, মান সনয়ন্ত্রণ পরীক্ষার্ারসমূদ্হর উন্নয়ন ও আধুসনকায়ন, ৪০টি মৎস্য প্রস্রময়াকরণ কারখানাদ্ক আধুসনকীকরদ্ণ ঋণ প্রোন 

এবাং ২১টি অবতরণ শকন্দ্র সনম গাণ করার ফদ্ল আদ্রাসপত সনদ্ষধাজ্ঞা প্রতোহার করা হয়।  

সামুসদ্রক মৎস্য সম্পদ্ের গুুত্ব মাোয় শরদ্খ উপকূলীয় ৬টি শজলায় বাস্তবায়দ্নর জন্য আমরা ‘‘উপকূলীয় সামুসদ্রক 

ব্যবিাপনা শজারোরকরণ'' েীষ গক প্রকল্প গ্রহণ কসর এবাং সামুসদ্রক মৎস্য অধ্যাদ্েে সাংদ্োধন কদ্র বাাংলাদ্েদ্ের মৎস্য জলসীমা, 

এর সনকটবতী ও পসরদ্বসষ্টত এলাকাদ্ক সামুসদ্রক সাংরসক্ষত এলাকা সহদ্সদ্ব শঘাষণা কসর।  

ফদ্ল মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাসনর পসরমাণ ১৯৯৬ শেদ্ক ২০০১ প্ গন্ত ৫ বছদ্র ১৩ হাজার ৭০০ শমসিক টন বৃসি 

শপদ্য় প্রায় ৩৯ হাজার শমসিক টদ্ন শপৌৌঁদ্ছ এবাং ববদ্েসেক মুদ্রা অজগন প্রায় ৭০০ শকাটি টাকা শেদ্ক বৃসি শপদ্য় োঁড়ায় ২ হাজার ৩৩ 

শকাটি টাকা।  

সকন্তু সবর্ত কদ্য়ক বছর উৎপােন প্রস্রময়ায় ক্ষসতকর রাসায়সনক পোে গ সনাক্তকরদ্ণ সরকাদ্রর উোসীনতার শপ্রসক্ষদ্ত 

ইউদ্রাপীয় ইউসনয়নভূক্ত শেেগুদ্লাদ্ত এ বছদ্রর শুুদ্ত সামসয়কভাদ্ব ৬ মাদ্সর জন্য র্লো সচাংসড় রপ্তাসন বন্ধ রাখদ্ত হদ্য়দ্ছ। এ 

সবপ্ গয় কাটিদ্য় ওঠার জন্য আমরা ইদ্তামদ্ধ্যই কা্ গকর ব্যবিা গ্রহণ কদ্রসছ। খুব েীঘ্রই আবার সচাংসড় রপ্তাসন শুু হদ্ব।  

সুসধমন্ডলী,  

বাাংলাদ্েদ্ে ইসলদ্ের প্রাচুদ্্ গর কো আমরা সবাই জাসন। সকন্তু, জাতীয় মাছ ইসলদ্ের উৎপােন বছদ্রর পর বছর ্রমমান্বদ্য় 

হ্রাস পাদ্চ্ছ।  

তাই, ইসলে মাদ্ছর উৎপােন বৃসির লদ্ক্ষে ১৯৯৬-২০০১ সমদ্য় ‘আজদ্কর জাটকা-আর্ামী সেদ্নর ইসলে' এই 

প্রসতপাদ্যদ্ক সামদ্ন শরদ্খ জাটকা সাংরক্ষদ্ণর লদ্ক্ষে সবসভন্ন কা্ গ্রমম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রসত বছর জাটকা সাংরক্ষণ সপ্তাহ 

উদ্যাসপত হওয়ায় ইসলদ্ের উৎপােন ১ লক্ষ শমসিক টন বৃসি শপদ্য় বতগমাদ্ন প্রায় ৩ লক্ষ শমসিক টদ্ন োঁসড়দ্য়দ্ছ। মৎস্যজীবী ভাইরা 

্াদ্ত প্রজনন মওসুদ্ম জাটকা ধরা শেদ্ক সবরত োদ্কন, শসজন্য প্রদ্তেক বছর ২ মাদ্সর জন্য খাদ্য সহায়তা শেওয়া হয়। চলসত 



বছদ্রও তাঁদ্ের জন্য সদ্ব গাচ্চ ৫হাজার ৭৩০ শমসিক টন র্ম বরাদ্দ শেওয়া হদ্য়দ্ছ এবাং এ বছর ‘জাটকা সাংরক্ষণ, শজদ্লদ্ের সবকল্প 

কম গসাংিান ও র্দ্বষণা প্রকল্প' সেদ্রানাদ্ম একটি প্রকল্প অনুদ্মােন এবাং বাস্তবায়ন শুু করা হদ্য়দ্ছ।  

মৎস্য খাদ্ত সনদ্য়াসজত কম গকতগাবৃন্দ,  

আপনাদ্ের সনশ্চয়ই মদ্ন আদ্ছ, মৎস্য অসধেপ্তদ্রর সাাংর্ঠসনক কাঠাদ্মাদ্ত অসামঞ্জদ্স্যর কারদ্ণ এসি শলদ্ভদ্ল 

কম গকতগাদ্ের পদ্োন্নসতর সুদ্্ার্ অতেন্ত সীসমত সছল। কম গকতগাদ্ের েীঘ গ সেদ্নর পুসঞ্জভূত এই হতাো দূর কদ্র ২০০০ সাদ্ল আমরা 

এসি শলদ্ভদ্ল ১৫৯ টি পে উন্নীত কদ্র আপনাদ্ের পদ্োন্নসতর সুদ্্ার্ সৃসষ্ট কসর। এই শময়াদ্েও ্সে প্রোসসনক শকান সমস্যা 

সবদ্যমান োদ্ক আমরা অবশ্যই শসসেদ্ক নজর শেব। তদ্ব মৎস্য শসক্টদ্রর উন্নয়দ্ন আপনাদ্ের পালন করদ্ত হদ্ব অতীদ্তর শ্ 

শকান সমদ্য়র শচদ্য় শবেী অগ্রণী ভূসমকা।  

এ বছর আমাদ্ের উৎপােন লক্ষেমাো ২৭ লক্ষ শমসিক টন। এ লক্ষেমাো অজগদ্ন আপনাদ্ের কদ্ঠার পসরশ্রম করদ্ত হদ্ব। 

সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সবভাদ্র্র সদ্ঙ্গ সমন্বদ্য়র মাধ্যদ্ম উন্মুক্ত জলােদ্য় মাদ্ছর চাষ বৃসির পেদ্ক্ষপ সনদ্ত হদ্ব।  

সপ্রয় ভাই ও শবাদ্নরা,  

মাদ্ছ-ভাদ্ত বাঙ্গাসলর ঐসতহে ধদ্র রাখদ্ত হদ্ল মাদ্ছর প্রাকৃসতক উৎসগুদ্লা রক্ষায় আমাদ্ের ্ত্নবান হদ্ত হদ্ব। সবসভন্ন 

প্রজাসতর মাছ ্াদ্ত সনসব গদ্ে বাংেসবস্তার করদ্ত পাদ্র শসসেদ্ক নজর সেদ্ত হদ্ব। কৃসষদ্ত ব্যবহৃত কীটনােক, সেল্প ও নর্র বজগে 

্াদ্ত মাদ্ছর বাংে সবস্তারদ্ক ব্যাহত না কদ্র এবাং অপসরকসল্পত রাস্তাঘাট ও বাঁধ ্াদ্ত মাদ্ছর প্রজনন ও চারণ শক্ষদ্ের সদ্কাচন 

না ঘটায় শসজন্য সাংসিষ্ট মন্ত্রণালয়গুদ্লার মদ্ধ্য সমন্বয় ঘটাদ্ত হদ্ব।  

নে-নেী ও খাদ্ল-সবদ্ল ্াদ্ত জলদ্রাত ও নাব্যতা সবদ্যমান োদ্ক শসজন্য প্রদ্য়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ করদ্ত হদ্ব। 

ইদ্তামদ্ধ্য সরকার শেদ্ের সবসভন্ন নে-নেীর অববধ েখল উদ্চ্ছে কা্ গ্রমম শুু কদ্রদ্ছ। বষ গাকাদ্লর প্রজনন মওসুদ্ম মানুষ ্াদ্ত 

অববধ উপায় ও উপকরণ সেদ্য় সনসব গচাদ্র শপানা ও সিমওয়ালা মাছ ধরদ্ত না পাদ্র শসজন্য কা্ গকর আইনর্ত ব্যবিা গ্রহণ করদ্ত 

হদ্ব।  

সুসধমন্ডলী,  

আর্ামী ২০২১ সাদ্ল আমাদ্ের স্বাধীনতার সুবণ গজয়ন্তী। স্বাধীনতার পর র্ত ৩৯ বছদ্র আমাদ্ের ্তদূর এগুদ্নার কো 

সছল ততদূর এগুদ্ত পাসরসন। আমাদ্ের সবোল জনদ্র্াষ্ঠীর ক্ষুধা, োসরদ্রে, পুসষ্টহীনতা ও শবকারত্ব দূর কদ্র আমরা স্বাধীনতার ৫০ 

বছর পূসতগ উৎসব পালন করব ইনোল্লাহ।  

এটা আমাদ্ের স্বপ্ন, আমাদ্ের সভেন। এই স্বপ্ন পূরদ্ণ অে গাৎ শেদ্ের পুসষ্ট সমস্যা সনরসন, কম গসাংিান সৃসষ্ট, োসরদ্রে 

সবদ্মাচন ও ববদ্েসেক মুদ্রা অজগদ্নর মাধ্যদ্ম একটি েসক্তোলী অে গবনসতক ব্যবিা বতসরদ্ত সম্ভাবনাময় মৎস্যখাত অন্য শ্ শকান 

খাদ্তর শচদ্য় অগ্রণী ভূসমকা পালন করদ্ব বদ্ল আমার সবশ্বাস।  

মৎস্য উৎপােন ও মৎস্য খাদ্তর উন্নয়দ্ন ্াঁরা অবোন শরদ্খদ্ছ অতীদ্ত আমরা তাঁদ্ের পুরস্কৃত কদ্র মূল্যায়ন কদ্রসছ। র্ত 

কদ্য়ক বছর ্াবৎ তা বন্ধ সছল। আজদ্ক এই অনুষ্ঠাদ্ন তাঁদ্ের পুরস্কৃত কদ্র আমরা আবার তা শুু করসছ। মৎস্য খাদ্তর সবসভন্ন 

শক্ষদ্ে অবোদ্নর জন্য ্াঁরা আজদ্ক পুরস্কৃত হদ্য়দ্ছন তাঁদ্ের জানাসচ্ছ আমার আন্তসরক অসভনন্দন। আসুন, মৎস্য সম্পে রক্ষা ও 

উৎপােদ্নর লদ্ক্ষে ্ার ্ার অবিান শেদ্ক আন্তসরকভাদ্ব কাজ কসর।  

পসরদ্েদ্ষ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, ২০০৯ এর সাসব গক সাফল্য কামনা কদ্র আসম এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করসছ।  

আপনাদ্ের সবাইদ্ক ধন্যবাে।    

শখাো হাদ্ফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদ্েে সচরজীবী শহাক।  

 


