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জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫ এর উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপসিত সকলদক আসম শুদভচ্ছা জানাসচ্ছ।  
জাতীয় মৎস্য সপ্তাদহর এবাদরর প্রসতপাদ্য ‘‘সাগর নদী সকল জদল, মাছ চাদি শসানা ফদল’’ অতযন্ত সমদয়াপদ াগী 

হদয়দছ বদল আসম মদন কসর। এ উপলদে আসম শদদের সকল মৎস্যচাসি, মৎস্যজীবীসহ মৎস্যখাত সাংসিষ্ট সকলদক আন্তসরক 

অসভনন্দন জানাসচ্ছ। 

বাাংলাদদে পাসনর শদে। েত েত নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-সবল সারা শদদে জাদলর মদতা ছসড়দয় আদছ। এছাড়া 

রদয়দছ বি ষা শমৌসুদমর সবোল প্লাবনভূসম। এসকল অভযন্তরীণ জলােয় শেদক আহসরত েতভাগ মাছ সছল সম্পূণ ষরূদপ প্রকৃসত 

প্রদত্ত। সবসভন্ন প্রাকৃসতক ও মানবসৃষ্ট কারদণ তা কমদত োদক।  

স্বাধীনতার পর সব ষকাদলর সব ষদেষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান প্রাকৃসতক মৎস্য উৎপাদদনর 

ক্রম অদধাগসত উপলসি কদর চাদির মাধ্যদম মাদছর উৎপাদন বৃসিদত জনগণদক উৎসাসহত কদরন। জাসতর সপতা ১৯৭৩ সাদল 

গণভবদনর শলদক আনুষ্ঠাসনকভাদব মাদছর শপানা শছদড় এই কম ষসূসচর শুভ সূচনা কদরন। সতসন পাট, চা, চামড়ার সাদে 

মাছদকও বাাংলাদদদের রপ্তাসনপণ্য সহদসদব উদল্লখ কদরসছদলন। জাসতর সপতা ভসবষ্যৎবাণী কদরসছদলন একসদন মৎস্য সম্পদই 

হদব শদদের ববদদসেক মুদ্রা অজষদনর সবতীয় প্রধান খাত। 

আজ প্রায় শদড় শকাটি মানুদির জীবন-জীসবকা মৎস্য সম্পদদর সাদে সম্পসকষত। ১৩ লাদখরও শবেী মানুদির 

সাব ষেসণক শপো মৎস্য আহরণ। সজসিসপদত মৎস্যসম্পদদর অবদান ৪ েতাাংে এবাং কৃসিজ সজসিসপদত প্রায় ২২.৬০ েতাাংে। 

প্রাসনজ আসমদির ৬০ ভাগ শ াগান শদয় শদদের মৎস্য খাত। জাসতর সপতার শস ভসবষ্যৎবাণী এখন বাস্তদব পসরণত হদত  াদচ্ছ। 

সুসধমন্ডলী, 

১৯৯৬-২০০১ শময়াদদ আমরা শদদের মৎস্য সম্পদ রো ও উৎপাদন বৃসির লদেয শদদে প্রেমবাদরর মত ‘জাতীয় 

মৎস্য নীসত-১৯৯৮’ প্রণয়ন কসর।  

 এ নীসতমালার আদলাদক অভযন্তরীণ উন্মূক্ত জলােদয় শপানা মাছ অবমুক্ত করা হয়। পসরদবদের ভারসাম্য রো ও 

জীবববসচত্র্য সাংরেণ, জলমহাদল সমাজসভসত্তক মাছচাি ব্যবিাপনা, মাদছর আবাসিল উন্নয়ন, প্লাবনভূসমদত মৎস্য চাি ও 

অভয়ােম িাপনসহ অবকাঠাদমা উন্নয়দন ১০৭ শকাটি টাকার ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কসর। চট্টগ্রাদম পাহাসড় জলােয়সহ 

সারাদদদে মৎস্যচাি স্প্রসসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা ৭৯৯টি জলমহাল মৎস্য অসধদপ্তদরর কাদছ হস্তান্তর কসর। 

আমরা মৎস্যচািী, মৎস্যজীবী ও উদদ্যাক্তাদদর প্রসেেণ শদই। ভূসমহীন, শবকার ও প্রাসন্তক মৎস্যজীবী ও 

মৎস্যচাসিদদরদক সহজ েদতষ ঋণ শদই। 

আমাদদর এসকল উদদ্যাদগর ফদল মৎস্য খাদতর উন্নয়ন প্রসতবন্ধকতা দূর হয়। প্রসেেদণর ফদল শবকার যুব ও যুব 

মসহলাগণ মাছচাদির মাধ্যদম ভাগ্য পসরবতষন কদর।  



 

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য চাি স্প্রসসারণ কা ষক্রম বাস্তবায়দন কৃসতত্বপূণ ষ অবদাদনর স্বীকৃসত সরূপ ১৯৯৭ সাদল 

জাসতসাংদের খাদ্য ও কৃসি সাংিা মৎস্য অসধদপ্তরদক স্ানজনক ‘এিওয়াি ষ সওমা’ পুরস্কাদর ভূসিত কদর। 

সুসধবৃন্দ, 

 জনগদণর সবপুল ম্যাদন্ডট সনদয় আমরা ২০০৯ সাদল সরকার গঠন কসর। তখন সবএনসপ-জামাত শজাট আর 

তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্যান্য খাদতর ন্যায় মৎস্য খাতদকও লুটপাট আর দূনীসতর স্বগ ষরাদজয পসরণত কদরসছল। 

আমরা সবএনসপ-জামাত আর তত্ত্বাবধায়ক সরকাদরর শরদখ  াওয়া অচলাবিা কাটিদয় তুদল শদদের মৎস্য সম্পদ 

রো ও উৎপাদন বৃসিদত প্রদয়াজনীয় পদদেপ গ্রহণ কসর। নতুন জলমহাল নীসতমালা, মৎস্য হযাচাসর আইন ও সবসধমালা, 

মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ও সবসধমালা প্রণয়ন করা হয়। 

আমরা জাতীয় সচাংসড় নীসতমালা ২০১৪ প্রণয়ন কসর। প্রকৃত সচাংসড়চাসিদদর সহায়তার জন্য শের প্রাসপ্ত, সচাংসড় প্লট 

নবায়ন এবাং ইজারা নীসতমালা প্রণয়ন করা হয়। 

প্রাকৃসতক জলােদয়র সুষ্ঠু ব্যবিাপনা, মাদছর আবাসিল উন্নয়ন, অভয়ােম িাপন, জলজ জীবববসচত্র্য সাংরেণ, 

পসরদবে বান্ধব ও উন্নত প্রযুসক্ত সনভ ষর মৎস্যচাি ব্যবিাপনা ও স্প্রসসারদণর মাধ্যদম শদদের মৎস্য উৎপাদন বৃসি শপদয় 

২০১৩-২০১৪ অে ষবছদর ৩৫ লাখ ৪৮ হাজার শমসিক টদন উন্নীত হদয়দছ  া পূদব ষ সছল ২৭ লাখ শমসিক টন।  

অভযন্তরীণ মুক্ত জলােদয় মৎস্য উৎপাদদন বাাংলাদদদের অবিান এখন সবদে ৪ে ষ এবাং অভযন্তরীণ বি জলােদয় মৎস্য 

উৎপাদদন সবদে আমাদদর অবিান ৫ম।  

মৎস্য শসক্টদর গত সাদড় ছয় বছদর মৎস্যচাসি ও মৎস্যজীবীদদর আয় ৩০ ভাগ বৃসি শপদয়দছ। সাদড় ছয় লাদখরও 

শবেী মানুদির কম ষসাংিান হদয়দছ।  

আমরাই প্রেমবাদরর মত শজদলদদর সনবন্ধন ও পসরচয়পত্র্ প্রদাদনর কাজ শুরু কসর  া এখন সফল সমাসপ্তর পদে। এ 

প ষন্ত সারাদদদের প্রায় ১৪ লে শজদলদক সনবন্ধন করা হদয়দছ। অবসেষ্ট শজদলদদর সনবন্ধন এই বছদরর মদধ্য শেি হদব বদল 

আো করা  ায়। 

আমরা মাদছ ফরমাসলদনর অপব্যবহার সনয়ন্ত্রণ করদত সেম হদয়সছ। সচাংসড় এবাং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাসনর 

শেদত্র্ বাস্তবধমী ও সমদয়াপদ াগী উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দছ। ঢাকার অদূদর সাভাদর ১টি, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ২টি সব ষাধুসনক 

মানসনয়ন্ত্রণ ল্যাব িাপন কদরসছ। চাসিদদর শরাগমুক্ত সচাংসড় শপানা সরবরাদহর জন্য কক্সবাজার, সাতেীরা ও খুলনায় ৩টি 

সপসসআর ল্যাব প্রসতষ্ঠা করা হদয়দছ। কক্সবাজাদর আদরা ১টি ল্যাব প্রসতষ্ঠার কাজ চলদছ। আমাদদর এসকল উদদ্যাদগর ফদল 

সচাংসড়, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাসন কদর গত ৬ বছদর আমরা অজষন করসছ ২৫ হাজার ১৩৫ শকাটি টাকা।  

সময়ানমার ও ভারদতর সাদে সমুদ্রসীমা সবদরাধ সনষ্পসত্তর মাধ্যদম আমরা গভীর সমুদদ্র ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ 

বগ ষসকদলাসমটার এলাকার মাসলকানা অজষন কদরসছ। সবোল এই সমুদ্র এলাকা বাাংলাদদদের অে ষবনসতক উন্নয়দন তো মৎস্য 

আহরণ, ববদদসেক মুদ্রা অজষন ও জীসবকা সনব ষাদহর শেদত্র্ গুরুত্বপূণ ষ ভূসমকা রাখদব বদল আমার সবোস। 

সুসধমন্ডলী, 

মা ইসলে রো ও জাটকা সনধন শরাদধ আমরা কা ষকর কম ষসূসচ গ্রহণ কদরসছ। এ কম ষসূসচর আওতায় প্রসত বছর 

জাটকা আহরদণ সবরত শজদলদদর খাদ্য সহায়তা শদয়া হদচ্ছ। গত ৬ বছদর ১ লাখ ২২ হাজার ৯২৫ শমসিকটন খাদ্য সহায়তা 

শদয়া হদয়দছ। চলসত ২০১৪-১৫ অে ষবছদর ২ লে ২ হাজার ১০২টি শজদল পসরবারদক মাসসক ৪০ শকসজ হাদর ৩৫ হাজার ৮৫৬ 

শমসিকটন চাল সবতরণ করা হদচ্ছ। সবতরণ কাজ চলমান রদয়দছ। 

শজদলদদর জাটকা ও মা ইসলে সাংরেদণর গুরুত্ব সম্পদকষ সদচতন করার পাোপাসে আয়বধ ষক সবকল্প কম ষ সাংিাদনর 

প্রসেেণ ও কম ষ-উপকরণ সবতরণ করা হদচ্ছ। এরফদল ইসলদের উৎপাদন গত ৬ বছদর ৮৬ হাজার শমসিকটন বৃসি শপদয় ৩ 

লাখ ৮৫ হাজার শমসিকটন শপৌৌঁদছদছ। 

আমরাই প্রেম দসরদ্র শজদলদদর েসতপূরণ প্রদাদনর সুদ াগ সৃসষ্ট কদরসছ। মাছ ধরার সময় প্রাকৃসতক দুদ ষাদগ সনহত 

শজদল পসরবাদরর পুনব ষাসদন গত সতন বছদর ২৪৭ শজদল পসরবারদক ১ শকাটি ২০ লে টাকা অনুদান শদয়া হদয়দছ। 

আমরা আইন প্রদয়াগ কদর মা মাছ রো ও উৎপাদন সহায়ক অন্যান্য কা ষক্রম গ্রহণ কদরসছ। রুই জাতীয় মাদছর 

প্রাকৃসতক প্রজনন ও নাসস ষাংদয়র জন্য হালদা নদীর ৪০ সকদলাসমটার এলাকা অভয়ােম শোিণা করা হদয়দছ। ফদল এখাদন 

শকৌসলতাসত্ত্বক সবশুি মাদনর প ষাপ্ত প্রাকৃসতক শরণু উৎপাসদত হদচ্ছ।  



 

আমরা কযাসপটাল শেসজাংদয়র মাধ্যদম নদীর নাব্যতা পুনরুিার কদরসছ। মধুমসত ও গড়াই নদী খনদনর ফদল দসেণ-

পসিমাঞ্চদল পাসনর প্রবাহ বৃসি ও লবণাক্ততা হ্রাস শপদয়দছ। সুন্দরবনসহ আদেপাদের জীবববসচত্র্য রো পাদচ্ছ। মৎস্য 

উৎপাদদনর শেত্র্ বৃসি পাদচ্ছ।  

মৎস্য খাদত সনদয়াসজত কম ষকতষা-কম ষচাসরবৃন্দ, 

আমরা মৎস্য অসধদপ্তদরর জনবল সাংকট সনরসদন প্রস্তাসবত ‘সরফদম ষেন’ প্রস্তাব অনুদমাদন কদর কম ষকতষা-কম ষচাসরর 

পদ সাংখ্যা বৃসি কদরসছ। গত ৩২ বছদরর ইসতহাদস শকান সরকার জনবল সাংকট সনরসদন ‘সরফদম ষেন’ এর কাদজ হাত শদয়সন। 

এছাড়া মৎস্য অসধদপ্তদরর মহাপসরচালক পদটিদক শগ্রি-১ এ উন্নীত করা হদয়দছ। 

২০০০ সাদল আমরাই এসি শলদভদল পদদান্নসতর সুদ াগ সৃসষ্ট কদর আপনাদদর দীে ষসদদনর পুসিভূত হতাো দূর 

কদরসছলাম। শদদের মৎস্য শসক্টদরর সবোল এই কমী বাসহনীর কল্যাদণ প্রদয়াজনীয় প্রদদেপ গ্রহদণ আমাদদর সরকার 

সবসময়ই আন্তসরকভাদব কাজ কদর  াদব। 

সুসধবৃন্দ,  

শুধু মৎস্য খাত নয়, আমরা প্রসতটি শসক্টদর বাাংলাদদেদক কাসিত লদেয এসগদয় সনদয়  াসচ্ছ। আমরা শপ্রসেত 

পসরকল্পনা ২০১০-২০২১ প্রণয়ন কদরসছ। িষ্ঠ পঞ্চবাসি ষক পসরকল্পনা বাস্তবায়দনর কাজ শেি প ষাদয় রদয়দছ। সপ্তম পঞ্চবাসি ষক 

পসরকল্পনা প্রণয়নও প্রায় চূড়ান্ত। এ সকল পসরকল্পনার সাদে মৎস্য শসক্টদরর সনসবড় সম্পকষ রদয়দছ। এ সমস্ত পসরকল্পনা 

বাস্তবাসয়ত হদল আগামী কদয়ক বছদরর মদধ্য আমাদদর মাোসপছু আয় ও প্রবৃসির হার আরও বৃসি পাদব। 

ইদতামদধ্য সবেব্যাাংক আমাদদর সনম্ন-মধ্য আদয়র শদে সহদসদব শোিণা সদদয়দছ। আমাদদর লেয ২০২১ সাদলর 

আদগই বাাংলাদদেদক মধ্যম আদয়র শদে এবাং ২০৪১ সাদল উন্নত-সমৃি শদদে পসরণত করা।  

আমরা অসত দাসরদদ্রযর হার ২৪.২৩ েতাাংে শেদক ৭.৯২ েতাাংদে নাসমদয় এদনসছ। দাসরদদ্রযর হার শনদম এদসদছ 

২২.৪ েতাাংদে। আমাদদর রপ্তাসন আয় শবদড় দাঁসড়দয়দছ ৩১.২ সবসলয়ন মাসকষন িলাদর। মাোসপছু আয় ১ হাজার ৩১৪ িলাদর 

উন্নীত হদয়দছ  া সবএনসপ-জামাত শজাট আমদল সছল ৫৪৩ িলার।  

আমাদদর সরজাভ ষ ২৫.২ সবসলয়দন উন্নীত হদয়দছ। আমরা খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ ষতা অজষন কদরসছ। খাদ্য উৎপাদন এখন ৩ 

শকাটি ৮৩ লে ৪৯ হাজার শমসিকটন।  

শদদের ৭৫ ভাগ মানুি সবদুযৎ পাদচ্ছ। শদদের জনগণ তথ্য-প্রযুসক্তর সদব ষাচ্চ শসবা গ্রহণ করদছ। সিসজটাল বাাংলাদদে 

আজ বাস্তবতা।  

আমরা সমুদদ্র সবজয় অজষন কদরসছ। প্রসতদবেী ভারদতর সাদে দীে ষসদদনর অসমমাাংসসত িল সীমানা চুসক্ত বাস্তবায়ন 

কদরসছ। 

শদদের মৎস্যখাদতর প্রসতটি সদস্য এ উন্নয়ন অগ্র াত্র্ার অাংেীদার। আমার প্রতযাো, আপনারা ‘মাদছ ভাদত বাঙাসল’র 

সচরায়ত পসরচয়দক সমুন্নত রাখদত সদব ষাচ্চ শপোদাসরত্ব, আন্তসরকতা ও শদেদপ্রম সনদয় কাজ কদর  াদবন। 

 আপনাদদর আন্তসরক কম ষ প্রদচষ্টায় আমরা সফলতার সাদে উৎপাদন লেযমাত্র্া অজষন কদর  াসচ্ছ। এজন্য শদদের 

সকল মৎসজীসব ও মৎস্য খাদতর সাদে সাংসিষ্ট সকলদক আসম আন্তসরক ধন্যবাদ জানাই। 

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য খাদতর শটকসই উন্নয়দন অবদান রাখার জন্য  াঁরা পুরস্কার পাদচ্ছন তাঁদদরদক আসম 

আন্তসরক অসভনন্দন জানাই। আসম আো কসর, আপনাদদর শদদখ অন্যরাও উৎসাসহত হদবন।  

সকলদক আবারও ধন্যবাদ জাসনদয় আসম জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৫ এর শুভ উদবাধন শোিণা করসছ। 

শখাদা হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদদে সচরজীবী শহাক। 

... 


