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আসসালামু আলাইকুম 

  জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৬ এর উদবাধন অনুষ্ঠাদন উপসিত সকলদক আসম শুদভচ্ছা জানাসচ্ছ। শদদের সকল 

মৎস্যচাসি, মৎস্যজীিী, মৎস্যখাদতর উদযাক্তাসহ সাংসিষ্ট সকলদক আন্তসরক অসভনন্দন জানাসচ্ছ। 

জাতীয় মৎস্য সপ্তাদহর এিাদরর প্রসতপায ‘‘জল আদে শেখাদন, মাে চাি শসখাদন’’ অতযন্ত সমদয়াপদোগী হদয়দে 

িদল আসম মদন কসর। 

মৎস্য সপ্তাহ উদোপন আজ জাতীয় উৎসদি পসরণত হদয়দে। এরফদল মানুি মৎস্যচাদি আরও এসগদয় আসদেন। 

মৎস্যসম্পদ রক্ষার গুরুত্ব উপলসি করদেন। এখাদত শ্রম ও অর্ থ সিসনদয়াদগ উৎসাসহত হদচ্ছন। শদদে নতুন নতুন কম থদক্ষত্র সৃসষ্ট 

হদচ্ছ। যুিকরা আত্মকম থসাংিাদনর মাধ্যদম শিকারত্ব দূর করদেন। জাতীয় আয় ও রপ্তাসন বৃসি পাদচ্ছ।  

িাাংলাদদদের শমাট আয়তদনর এক তৃতীয়াাংে পাসনসম্পদ। স্বাদুপাসনর আয়তদনর সদক শর্দক সিদে িাাংলাদদদের 

িান দেম। আিহমান কাল শর্দকই আমাদদর পসরসচসত ‘মাদে-ভাদত িাঙাসল’ সহদসদি। েত েত নদ-নদী, হাওর-িাঁওড় ও 

খাল-সিল োড়াও আমাদদর শদদে রদয়দে িি থা শমৌসুদমর সিোল প্লািনভূসম - ো স্বাদু পাসনর মাদের প্রধান প্রজনন ও 

সিচরণদক্ষত্র।  

এোড়াও রদয়দে সিোল সমুদ্র। এই সমুদদ্র আরও শোগ হদয়দে সময়ানমার ও ভারদতর শর্দক আইনী লড়াইদয় অসজথত 

গভীর সমুদদ্রর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ িগ থসকদলাসমটার এলাকা। স্বাদু পাসন এিাং সিোল এই সমুদ্র এলাকা িাাংলাদদদের 

অর্ থননসতক উন্নয়দন তর্া মৎস্য আহরণ, বিদদসেক মুদ্রা অজথন ও জীসিকা সনি থাদহর শক্ষদত্র গুরুত্বপূণ থ ভূসমকা রাখদি িদল আমার 

সিোস। 

সুসধমন্ডলী, 

স্বাধীনতার পর সি থকাদলর সি থদশ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান শদদের মৎস্য শসক্টদরর 

উন্নয়দন পদদক্ষপ শনন। প্রাকৃসতক মৎস্য উৎপাদদনর অব্যাহত হ্রাস লক্ষ কদর সতসন চাদির মাধ্যদম মাদের উৎপাদন বৃসিদত 

জনগণদক উৎসাসহত কদরন। জাসতর সপতা ১৯৭৩ সাদল গণভিদনর শলদক আনুষ্ঠাসনকভাদি মাদের শপানা শেদড় মৎস্য সপ্তাহ 

উদোপদনর শুভ সূচনা কদরন। সতসন পাট, চা, চামড়ার সাদর্ মােদকও িাাংলাদদদের রপ্তাসনপণ্য সহদসদি উদল্লখ কদরসেদলন। 

মৎস্যসম্পদ বিদদসেক মুদ্রা অজথদনর সবতীয় প্রধান খাত হদি িদল জাসতর সপতা আোিাদ ব্যক্ত কদরসেদলন। 

আজ শদদের ১ শকাটি ৮২ লাখ মানুদির জীিন-জীসিকা মৎস্য সম্পদদর সাদর্ সম্পসকথত। কৃসিজ আদয়র প্রায় ২৪ ভাগ 

আদস এ খাত শর্দক। সজসিসপদত মৎস্যসম্পদদর অিদান প্রায় ৪ েতাাংে। প্রাসণজ আসমদির ৬০ ভাগ শোগান শদয় মৎস্য খাত। 

জাসতর সপতার শসই আোিাদ এখন িাস্তদি পসরণত হদত োদচ্ছ। 

সুসধবৃন্দ, 

িাাংলাদদে আওয়ামী লীগ েখনই সরকার গঠন কদরদে তখনই শদদের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃসির উপর 

সিদেি গুরুত্ব সদদয়দে।  



 

আমরাই শদদে প্রর্মিাদরর মত ‘জাতীয় মৎস্য নীসত-১৯৯৮’ প্রণয়ন কসর। শসসময় পসরদিদের ভারসাম্য রক্ষা ও 

জীিনিসচত্রয সাংরক্ষণ, জলমহাদল সমাজসভসিক মােচাি ব্যিিাপনা, মাদের আিাসিল উন্নয়ন, প্লািনভূসমদত মৎস্য চাি ও 

অভয়াশ্রম িাপনসহ অিকাঠাদমা উন্নয়দন ১০৭ শকাটি টাকার ২৬টি প্রকল্প িাস্তিায়ন কসর। চট্টগ্রাদম পাহাসড় জলােয়সহ 

সারাদদদে মৎস্যচাি সম্প্রসারণ প্রকল্প িাস্তিায়ন করা হয়। আমরা ৭৯৯টি জলমহাল মৎস্য অসধদপ্তদরর কাদে হস্তান্তর কসর। 

মৎস্যচািী, মৎস্যজীিী ও উদযাক্তাদদর প্রসেক্ষণ শদই। ভূসমহীন, শিকার ও প্রাসন্তক মৎস্যজীিী ও মৎস্যচািীদদরদক সহজ েদতথ 

ঋণ শদই। 

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য চাি সম্প্রসারণ কাে থক্রম িাস্তিায়দন কৃসতত্বপূণ থ অিদাদনর স্বীকৃসত সরূপ ১৯৯৭ সাদল 

জাসতসাংদের খায ও কৃসি সাংিা মৎস্য অসধদপ্তরদক সম্মানজনক ‘এিওয়াি থ সওমা’ পুরস্কাদর ভূসিত কদর। 

সুসধমন্ডলী, 

২০০৯ সাদল সরকার গঠদনর পর আমরা মৎস্যসম্পদদর উন্নয়নদক সিদেি গুরুদত্বর সাদর্ সিদিচনা কদর ব্যাপক 

কম থসূসচ িাস্তিায়ন শুরু কসর। 

নতুন জলমহাল নীসতমালা, মৎস্য হযাচাসর আইন ও সিসধমালা, মৎস্য খায ও পশুখায আইন ও সিসধমালা, মৎস্য 

খাদত ক্ষুদ্র ঋণ কম থসূসচ সাংক্রান্ত সনদদ থসেকা, মৎস্য সাংগসনদরাধ আইন, জাতীয় সচাংসড় নীসতমালা, প্রকৃত সচাংসড়চািীদদর 

সহায়তার জন্য শের প্রাসপ্ত, সচাংসড় প্লট নিায়ন এিাং ইজারা নীসতমালা প্রণয়ন কসর। এ সকল আইন, সিসধ ও নীসতমালা 

প্রণয়দনর মূল উদেশ্যই সেল মৎস্য উৎপাদন বৃসি ও শভাক্তা সাধারদণর জন্য মানসম্পন্ন সনরাপদ মৎস্যজাত পণ্য সনসিত করা।  

এোড়া মুক্ত জলােদয় শপানা মাে অিমুসক্ত, জলমহাদল সমাজসভসিক মাে চাি ব্যিিাপনা, মৎস্য আিাসিল উন্নয়ন, 

জলজ জীিনিসচত্রয সাংরক্ষণ, পসরদিে িান্ধি ও উন্নত প্রযুসক্ত সনভ থর মৎস্যচাি ব্যিিাপনা ও সম্প্রসারণ এিাং প্লািনভূসমদত 

মৎস্যচাি ও অভয়াশ্রম িাপনসহ সিসভন্ন অিকাঠাদমাগত উন্নয়ন কম থসূসচ িাস্তিায়ন কসর।  

এ ধরদনর িহুমুখী পদদক্ষপ গ্রহণ ও িাস্তিায়দনর ফদল গত সাদড় ৭ িেদর মাদের উৎপাদন ব্যাপকভাদি বৃসি 

শপদয়দে। ২০১৪-১৫ অর্ থিেদর ৩৬ লক্ষ ৮৪ হাজার শমসিক টন মাে উৎপাদদনর লক্ষযমাত্রা অসজথত হদয়দে ো ইদতাপূদি থ সেল ৯ 

লক্ষ ৭৪ হাজার শমসিক টন। আজ অভযন্তরীণ জলােদয়র মৎস্য আহরদণ আমাদদর িান সিদে চতুর্ থ।  

২০০৯ শর্দক এ পে থন্ত মৎস্য শসক্টদর নারী-পুরুি সনসি থদেদি প্রায় ৪১ লক্ষ শলাদকর িাড়সত কম থসাংিান সৃসষ্ট হদয়দে। 

মৎস্যচািী ও মৎস্যজীিীদদর আয় ৩০ ভাদগরও শিসে বৃসি শপদয়দে। 

মা ইসলে রক্ষা ও জাটকা সনধন শরাদধ আমরা কাে থকর কম থসূসচ িাস্তিায়ন করসে। ২০০৯ শর্দক এ পে থন্ত শজদলদদর 

সহায়তা কম থসূসচদত খাযেস্য িরাে শদওয়া হদয়দে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৬৯ শমসিক টন ো ২০০১ শর্দক ২০০৮ পে থন্ত সেল 

মাত্র ৬ হাজার ৯০৬ শমসিক টন। এরফদল ইসলে উৎপাদন প্রায় ১ লক্ষ শমসিক টন বৃসি শপদয় ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার শমসিক টদন 

দাঁসড়দয়দে। 

আমরা মাদে ফরমাসলদনর অপব্যিহার সনয়ন্ত্রণ করদত সক্ষম হদয়সে। সচাংসড় এিাং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাসনর 

শক্ষদত্র িাস্তিধমী ও সমদয়াপদোগী উদযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। আমরা সাভাদর, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি সি থাধুসনক মানসনয়ন্ত্রণ 

ল্যাি িাপন কদরসে। চািীদদর শরাগমুক্ত সচাংসড় শপানা সরিরাদহর জন্য কক্সিাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি সপসসআর ল্যাি 

প্রসতষ্ঠা করা হদয়দে। কক্সিাজাদর আদরা ১টি ল্যাি প্রসতষ্ঠার কাজ চলদে।  

সুসধবৃন্দ, 

আমরা আমাদদর সনি থাচনী ইেদতহাদর ‘‘শকিল পসরমাণগত নয়, প্রসতটি মানুদির পুসষ্টমানসম্মত সুিম খায প্রাপ্যতা 

সনসিত করা হদি’’ মদম থ অঙ্গীকার কদরসেলাম। এ অঙ্গীকার পালদন ইদতামদধ্য আমরা অদনকদূর এসগদয়সে। ফসল উৎপাদদন 

আমরা সয়ম্ভরতা অজথন কদরসে। প্রাসণজ আসমদির উৎস সহদসদি মৎস্য উৎপাদদনও আমাদদর উদল্লখদোগ্য অজথন সাসধত 

হদয়দে।  

২০১৫-১৬ সাদল আমাদদর অনুসমত মৎস্য উৎপাদন ৩৮ লক্ষ ৫৫ হাজার শমসিক টন অসজথত হদি িদল আমার 

প্রতযাো, ো শদদের িতথমান মৎস্য চাসহদা ৪০ লক্ষ ৫৫ হাজার শমসিক টদনর খুিই কাোকাসে।  

িদঙ্গাপসাগর ও অসজথত সিোল জলসীমার সমস্ত মৎস্যসম্পদ এখন আমাদদর। এই মৎস্যসম্পদ জসরপ ও আহরদণর 

লদক্ষয ইদতামদধ্যই ক্রয় করা হদয়দে ‘আর সভ মীন সন্ধানী’ নাদম একটি আধুসনক গদিিণা ও জসরপ জাহাজ। 



 

আমরাই প্রর্মিাদরর মত শজদলদদর সনিন্ধন ও পসরচয়পত্র প্রদাদনর কাজ শুরু কসর ো এখন সফল সমাসপ্তর পদর্। এ 

পে থন্ত সারাদদদের প্রায় ১৫ লাখ শজদলদক সনিন্ধন করা হদয়দে। পসরচয়পত্র শদওয়া হদয়দে ১৩ লাখ ৩০ হাজার। অিসেষ্ট 

শজদলদদর সনিন্ধন আগামী িেদরর মদধ্য শেি হদি িদল আো করসে। 

প্রাকৃসতক পসরদিদের ভারসাম্য ও িনাঞ্চল রক্ষা, পাসন সম্পদদর উন্নয়ন ও নদীদত নাব্যতা রক্ষার জন্য আমরা 

ইদতামদধ্য িহুমুখী পদদক্ষপ গ্রহণ কদরসে। কযাসপটাল শেসজাংদয়র মাধ্যদম মধুমসত, গড়াই, েমুনা, বুসড়গঙ্গা, কুসেয়ারা প্রভৃসত 

নদীদত নাব্যতা পুনরুিার করা হদয়দে। মধুমসত ও গড়াই নদী খনদনর ফদল দসক্ষণ-পসিমাঞ্চদল পাসনর প্রিাহ বৃসি শপদয়দে। 

লিনাক্ততা হ্রাস শপদয়দে। রক্ষা পাদচ্ছ সুন্দরিনসহ আদেপাদের জীিনিসচত্রয।  

মৎস্য খাদত সনদয়াসজত কম থকতথা-কম থচাসরবৃন্দ, 

আপনাদদর আন্তসরক কম থ প্রদচষ্টায় আমরা সফলতার সাদর্ উৎপাদন লক্ষযমাত্রা অজথন কদর োসচ্ছ। শদদের 

মৎস্যখাদতর প্রসতটি সদস্য এ উন্নয়ন অগ্রোত্রার অাংেীদার। এজন্য আসম এখাদতর সকল কম থকতথা-কম থচাসরসহ সাংসিষ্ট 

সকলদক আন্তসরক ধন্যিাদ জানাই। 

গত ৩২ িেদরর ইসতহাদস আমরাই প্রর্ম মৎস্য শসক্টদরর জনিল সাংকট সনরসদনর কাদজ হাত শদই। প্রস্তাসিত 

‘অগ থাদনাগ্রাম’ অনুদমাদন কদর ৯২৬টি নতুন পদ সৃসষ্ট কসর। মৎস্য অসধদপ্তদরর মহাপসরচালদকর পদটি শগ্রি-১ এ উন্নীত কসর। 

২০০০ সাদল আমরাই এসি শলদভদল পদদান্নসতর সুদোগ সৃসষ্ট কদর আপনাদদর দীে থসদদনর পুসিভূত হতাো দূর কদরসেলাম।  

আপনাদদর অগ থাদনাগ্রাদম আরও নতুন পদ সৃসষ্টর সিিয়টি আমাদদর সিদিচনাধীন রদয়দে। 

সুসধমন্ডলী, 

ইদতামদধ্য ৬ষ্ট পঞ্চিাসি থকী পসরকল্পনা শেি হদয়দে। সপ্তম পঞ্চিাসি থকী পসরকল্পনা িাস্তিায়দনর কাজও ইদতামদধ্য শুরু 

হদয়দে। এ সকল পসরকল্পনার সাদর্ মৎস্য শসক্টদরর সনসিড় সম্পকথ রদয়দে। এ সমস্ত পসরকল্পনা িাস্তিাসয়ত হদল আগামী 

কদয়ক িেদরর মদধ্য আমাদদর মার্াসপছু আয় ও প্রবৃসির হার আরও বৃসি পাদি। 

ইদতামদধ্য আমাদদর মার্াসপছু আয় শিদড় দাঁসড়দয়দে ১ হাজার ৪৬৬ িলাদর। সরজাভ থ আমাদদর সরজাভ থ ৩০ সিসলয়ন 

িলার োসড়দয় শগদে। আমরা খাদয স্বয়াংসম্পূণ থতা অজথন কদরসে।  

আসম আো কসর, সিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাসতর সাংরক্ষণ, প্রজনন ও িাংে সিসত্মাদরর জন্য মুক্ত জলােদয় অভয়াশ্রম 

িাপন ও এর সাংরক্ষদণ শদদের মৎস্য খাদতর সাদর্ সাংসিষ্ট সকদল আরও তৎপর হদিন। মৎস্য সম্পদদর উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় 

গদিিণা কাে থক্রম অব্যাহত রাখদত আমাদদর সরকার অঙ্গীকারািি। 

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

আন্তসরক অসভনন্দন জানাই। আো কসর, আপনাদদর শদদখ অন্যরাও মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য খাদতর শটকসই উন্নয়দন অিদান 

রাখদত অনুপ্রাসণত হদিন। 

 এ শদে আমাদদর সকদলর। আসুন, সকদল সমদল শদদের উন্নয়দন একতািি হই। সমাজ শর্দক সন্ত্রাস ও জসঙ্গিাদদর 

সিিদাঁত উপদড় শফদল িাাংলাদদেদক জাসতর সপতার স্বদের শসানার িাাংলায় পসরণত কসর। 

সকলদক আিারও ধন্যিাদ জাসনদয় আসম জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৬ এর শুভ উদবাধন শোিণা করসে।  

শখাদা হাদফজ। 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাদদে সচরজীিী শহাক। 

... 


