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            আসসালামু আলাইকুম।  

 

জাতীয় মৎস্য সপ্তাদ্হর উদ্বাধনী অনুষ্ঠাদ্ন উপসিত হদ্ত শপদ্র আসম আনসন্দত ও গসব িত।  

সব িকাদ্লর সব িদ্েষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান শেদ্ের সাধারণ জনদ্গাষ্ঠীর শপ্রাটিন-চাসহো পূরণ 

ও রফতাসন পণ্য সহদ্সদ্ব মাদ্ের গুরুত্ব অনুধাবন কদ্রসেদ্লন। সতসন মৎস্য উৎপােন বৃসিদ্ত সামাসজক আদ্ন্দালদ্নর ডাক 

সেদ্য়সেদ্লন। ১৯৭৩ সাদ্ল শেদ্ে প্রথম মৎস্য সপ্তাহ উেযাপন শেদ্ষ সতসন জাতীয় সংসে এলাকার শলদ্ক মাদ্ের শপানা অবমুক্ত 

কদ্র এ আদ্ন্দালদ্নর শুভ সূচনা কদ্রসেদ্লন।  

এক সময় জলােদ্য় আহসরত েতভাগ মাে প্রাকৃসতকভাদ্ব উৎপাসেত হদ্তা। সামাসজক আদ্ন্দালদ্নর ফদ্ল শেদ্ে মাে চাষ 

শুরু হয়। চাসহো ও প্রযুসক্তর সবকাে ঘদ্ে। এখন শমাে মৎস্য উৎপােদ্নর প্রায় ৬০ েতাংে আদ্স চাষ শথদ্ক।  

সুসধবৃন্দ,  

সমুদ্র সবদ্রাধ সনষ্পসির মাধ্যদ্ম আমরা ১ লক্ষ ১১ হাজার বগ ি সকদ্লাসমোর সমুদ্রসীমা শপদ্য়সে। এ সবোল এলাকায় 

অন্যান্য সম্পদ্ের পাোপাসে সামুসদ্রক মৎস্য সম্পদ্েও বাংলাদ্েদ্ের একচ্ছত্র অসধকার সনসিত হদ্য়দ্ে। জাসতর সপতাই আজদ্কর 

এ অজিদ্নর শগাড়াপিন কদ্রসেদ্লন। সতসন ১৯৭৪ সাদ্ল ‘রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সমুদ্র উপকূলীয় শজান আইন' প্রণয়ন কদ্রসেদ্লন।  

প্রতযক্ষ জসরদ্পর মাধ্যদ্ম সামুসদ্রক মৎস্যসম্পদ্ের শেকসই ব্যবিাপনার লদ্ক্ষয সরকার ১২৮ শকাটি োকা ব্যদ্য় বাংলাদ্েে 

শমসরন সফোসরজ কযাপাসসটি সবসডং প্রকল্প গ্রহণ কদ্রদ্ে। একটি গদ্বষণা ও জসরপ জাহাজ ক্রদ্য়র উদ্যাগ সনদ্য়দ্ে।  

ববসিক জলবায়ু পসরবতিদ্নর সব িাসধক শনসতবাচক প্রভাদ্বর সেকার বাংলাদ্েে। জলবায়ু পসরবতিদ্নর এ ক্ষসতকর প্রভাব 

শথদ্ক মৎস্য খাতও মুক্ত নয়।  অভযন্তরীণ জলােদ্য়র পাসন শুসকদ্য় মাদ্ের আবাসিল কদ্ম যাদ্চ্ছ। সবসিত হদ্চ্ছ মাদ্ের বংে 

সবস্তার। েীঘ ি সময় সাগর থাকদ্ে উিাল। তাপমাত্রা, বৃসিপাদ্তর পসরমাণ ও ধরণ পসরবসতিত হদ্চ্ছ। এর সবরূপ প্রভাব পড়দ্ে মৎস্য 

প্রজনন ও উৎপােদ্ন। ক্ষসতগ্রস্ত হদ্চ্ছ, শেদ্ের মৎস্যজীবী ও শজদ্ল সম্প্রোয়।  

এই শনসতবাচক প্রভাব শথদ্ক ভূসমহীন ও হতেসরদ্র শজদ্লদ্ের রক্ষা করদ্ত সরকার সবসভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করদ্ে। 

হালো নেী, সুন্দরবন ও হাওর-বাঁওড় অঞ্চদ্লর প্রাকৃসতক সম্পে ব্যবিাপনা ও জীবববসচত্রয সংরক্ষদ্ণ সনসবড় কম িকান্ড পসরচালনা 

শুরু হদ্য়দ্ে।  

সুসধমন্ডলী,  

সরকার মা ইসলে সংরক্ষণ ও জােকা সনধন শরাধ কম িসূচীদ্ত পয িাপ্ত বরাদ্দ সেদ্য় যাদ্চ্ছ। ২০০১-২০০৮ পয িন্ত সাত বেদ্র 

ইসলে সংসিি শজদ্লদ্ের খায সহায়তা কম িসূচীদ্ত ৬ হাজার ৪ ে' ৩০ শমসিক েন খায বরাদ্দ সেল। আমাদ্ের সতন বেদ্র ৫৬ 

হাজার ৫ ে' ৬২ শমসিক েন খায বরাদ্দ সেদ্য়সে। আমরা পসরবার প্রসত বরাদ্দ ১০ শকসজ শথদ্ক বাসড়দ্য় ৩০ শকসজ কদ্রসে। প্রায় 

দুই লক্ষ শজদ্ল এর সুফল শপদ্য়দ্ে। এর ফদ্ল গত সতন বেদ্র ইসলদ্ের উৎপােন প্রায় এক লক্ষ েন শবদ্ড়দ্ে।  



সুসধমন্ডলী,   

সচংসড় রপ্তাসন কদ্র আমরা প্রচুর ববদ্েসেক মুদ্রা অজিন করসে। সচংড়ী চাষ ও রপ্তাসন সেদ্ল্পর সাদ্থ প্রতযক্ষভাদ্ব ৬ লক্ষ 

এবং পদ্রাক্ষভাদ্ব প্রায় সবগুণ পসরবার জসড়ত। সরকার সচংড়ী উৎপােন বৃসি, মান সনয়ন্ত্রণ ও রফতাসন বাধা অপসারদ্ণ উদ্যাগ 

সনদ্য়দ্ে। চট্টগ্রাম ও খুলনায় দুইটি সব িাধুসনক মানসনয়ন্ত্রণ ল্যাব িাপন করা হদ্য়দ্ে। সচংড়ী উৎপােন ও বাসণদ্জয অসাধু পন্থা বদ্ে 

নজরোসর আদ্রা শজারোর করার আহবান জানাসচ্ছ।  

আমরা কৃষকদ্ের মদ্তা শজদ্লদ্ের সনবেন ও পসরচয়পত্র প্রোদ্নর উদ্যাগ সনদ্য়সে। এর ফদ্ল জলমহাল ব্যিাপনায় প্রকৃত 

শজদ্লদ্ের অসধকার প্রসতষ্ঠাসহ সরকারী প্রদ্ণােনা ও সহায়তা প্রোন সহজ হদ্ব। সবল নাস িাসর িাপন ও শপানা অবমুসক্তর মাধ্যদ্ম 

মুক্ত জলােদ্য়র উৎপােনেীলতা বৃসিরও উদ্যাগ শনয়া হদ্য়দ্ে।  

সুসধমন্ডলী,  

১৯৯৬ সাদ্ল সরকার গঠন কদ্র মৎস্য খাদ্ত শবে সকছু পেদ্ক্ষপ গ্রহণ কসর। ফদ্ল শস সময় ১২ লক্ষ শমসিক েন বাড়সত 

মাে উৎপােন হয়। মাথা সপছু বেসনক মাে গ্রহদ্ণর পসরমাণ ২৪ গ্রাম শথদ্ক ৩৩ গ্রাদ্ম উন্নীত হয়। মৎস্য শসক্টদ্র এ বাড়সত মাে 

উৎপােদ্নর স্বীকৃসতস্বরূপ শস সমদ্য় জাসতসংঘ আমাদ্ের পুরস্কৃত কদ্র।  

গত সতন বেদ্র মৎস্য শক্ষদ্ত্রর উন্নয়দ্ন নতুন আইন ও নীসতমালা প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ে। সবসভন্ন প্রজাসতর মাদ্ের 

বংেসবস্তার, জীবববসচত্রয সংরক্ষণ ও সবকাে প্রসতসষ্ঠত হদ্য়দ্ে। ‘জাল যার জলা তার' নীসতর আদ্লাদ্ক শেদ্ের জলমহালগুদ্লাদ্ত 

প্রকৃত শজদ্লদ্ের মাে ধরার সনরঙ্কুে অসধকার সনসিত করার জন্য ‘জাতীয় জলমহাল নীসতমালা' প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ে। মৎস্য খায 

ও পশু খায আইন প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ে।   

মৎস্য খাদ্ত সনদ্য়াসজত কম িকতিা-কম িচারীবৃন্দ,  

গত বের মৎস্য সপ্তাদ্হর উদ্বাধনী অনুষ্ঠাদ্ন আসম আপনাদ্ের মাঠ পয িাদ্য়র জনবল সংকদ্ের সমাধাদ্নর শঘাষণা 

সেদ্য়সেলাম। ইদ্তামদ্ধ্যই মৎস্য অসধেপ্তদ্র আে েতাসধক কম িকতিা-কম িচারী সনদ্য়াগ শেয়া হদ্য়দ্ে। নতুন পে সৃজন ও সনদ্য়াদ্গর 

প্রসক্রয়া অব্যাহত রদ্য়দ্ে।  

সুসধমন্ডলী,  

‘মাদ্ে-ভাদ্ত বাঙাসল'র সচরায়ত পসরচয় ধদ্র রাখদ্ত মাদ্ের প্রাকৃসতক উৎসগুদ্লা রক্ষা করদ্ত হদ্ব। সবসভন্ন প্রজাসতর মাে 

যাদ্ত বষ িার প্লাবনভূসমদ্ত সনভ িদ্য় ও সনসব িদ্ি বংেসবস্তার করদ্ত পাদ্র শসসেদ্ক আমাদ্ের নজর সেদ্ত হদ্ব। রাসায়সনক সার, 

কীেনােক, সেল্প ও নগর বজিয যাদ্ত সবসভন্ন প্রজাসতর মাদ্ের বংেসবস্তার ও বেসহক বৃসি ব্যাহত করদ্ত না পাদ্র, অপসরকসল্পত 

রাস্তাঘাে ও বাঁধ যাদ্ত মাদ্ের প্রজনন ও চারণদ্ক্ষদ্ত্রর সংদ্কাচন ঘোদ্ত না পাদ্র, শসজন্য সংসিি মন্ত্রণালয়গুদ্লার মদ্ধ্য সমন্বয় 

ঘোদ্ত হদ্ব।  

নে-নেী, খাল-সবল ও হাওর-বাঁওদ্ড় যাদ্ত পয িাপ্ত জলদ্রাত ও নাব্যতা থাদ্ক শসজন্য প্রদ্য়াজনীয় ব্যবিা সনদ্ত হদ্ব। 

আমরা নেীদ্ত কযাসপোল শেসজং সহ নাব্যতা রক্ষার উদ্যাগ সনদ্য়সে। এর ফদ্ল কৃসষ জসম উিার হদ্ব। মাে চাদ্ষর সুদ্যাগ বাড়দ্ব। 

বষ িাকাদ্লর প্রজনন শমৌসুদ্ম শকউ যাদ্ত শপানা ও সডমওয়ালা মাে ধরদ্ত না পাদ্র শসলদ্ক্ষয মৎস্যজীবীদ্েরদ্ক সদ্চতন করদ্ত হদ্ব।  

অদ্নক রদ্ক্তর সবসনমদ্য় অসজিত আমাদ্ের এ সপ্রয় স্বাধীনতার অধ ি-েতাব্দী পূণ ি হদ্ব ২০২১ সাদ্ল। কাদ্লর সবদ্বচনায় ‘অধ ি-

েতাব্দী' কম সময় নয়। গত ৪০ বেদ্র আমাদ্ের যতদূর এসগদ্য় যাওয়ার কথা সেল, আমরা ততদূর এগুদ্ত পাসরসন। আমরা ২০২১ 

সাদ্লর মদ্ধ্য বাংলাদ্েেদ্ক মধ্যম আদ্য়র স্বসনভ ির বাংলাদ্েে গদ্ড় শতালার অঙ্গীকার কদ্রসে।  

আসুন, বাঙাসল জাসতর কৃসি ও ঐসতদ্হযর সাদ্থ সম্পৃক্ত মৎস্য সম্পে রক্ষা ও উৎপােদ্নর অভীষ্ঠ লদ্ক্ষয শপৌৌঁোদ্নার জন্য 

এ বেদ্রর শিাগান ‘রূপালী মৎস্য সেদ্চ্ছ ডাক, েসরদ্রতা ঘুদ্চ যাক' সাথ িক কদ্র তুসল।  

পসরদ্েদ্ষ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১২ এর সাসব িক সাফল্য কামনা কদ্র আসম এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করসে।  

সবাইদ্ক আবাদ্রা ধন্যবাে।  

শখাো হাদ্ফজ ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্েে সচরজীবী শহাক।  

... 


