
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১০, উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শেখ হাসসনা  

 

ওসমানী স্মৃসত সমলনায়তন, বুধবার, ০৬ শ্রাবণ ১৪১৭, ২১ জুলাই ২০১০  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

সহকমীগণ,  

সম্মাসনত সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

মৎস্যজীবী ভাই ও শবাদ্নরা,  

সুসধবৃন্দ।  

 

আসসালামু আলাইকুম।  

 

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১০-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন সবাইদ্ক শুদ্ভচ্ছা জানাসচ্ছ। আসম আো কসর এ সপ্তাহ পালদ্নর মাধ্যদ্ম 

জনগণদ্ক মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃসিদ্ত সদ্েতন কদ্র শতালা সম্ভব হদ্ব।  

তদ্ব শুধুমাত্র আনুষ্ঠাসনকতার মদ্ধ্য শেন এ সপ্তাহ পালন সীমাবি না থাদ্ক। সাধারণ মানুষ োদ্ত উপকৃত হয়, মাছোষীরা 

োদ্ত এর সুফল পায় শস ব্যাপাদ্র কাে যকর পদদ্ক্ষপ সনদ্ত হদ্ব। পাোপাসে সবগত এক বছদ্র মাছ উৎপাদদ্নর শক্ষদ্ত্র আমরা 

কতটুকু এসগদ্য়সছ তারও চুলদ্েরা সবদ্েষণ কদ্র ভসবষ্যত করণীয় সনধ যারণ করদ্ত হদ্ব।  

মাদ্ছ ভাদ্ত বাঙ্গাসল। মাছ ছাড়া আমরা বাঙাসলরা সেন্তাই করদ্ত পাসর না। শুধু অভযাদ্সর জন্যই নয়, মাছ আমাদ্দর 

প্রাসণজ আসমদ্ষর ৬০ ভাগ শোগান শদয়। সকন্তু শসই মাছ সদন সদন দুষ্প্রাপ্য হদ্য় োদ্চ্ছ।  

এর কারণ হদ্চ্ছ োসহদার তুলনায় মাদ্ছর উৎপাদন কম। আমাদ্দর শদদ্ে একজন মানুষ দদসনক ৩৩ গ্রাম সহদ্সদ্ব বছদ্র 

গদ্ড় ১২ শকসজ মাছ শখদ্ত পাদ্র। আসম মদ্ন কসর এটা প্রদ্য়াজদ্নর তুলনায় অদ্নক কম।  

অথে বাংলাদ্দে নদ-নদীর শদে। আমাদ্দর ৮ লাখ শহক্টদ্ররও অসধক নদ-নদী, ১ লাখ শহক্টদ্ররও শবসে হাওর-বাঁওড় 

এবং খাল-সবল রদ্য়দ্ছ। আমাদ্দর রদ্য়দ্ছ সবোল সমুদ্রসীমা। এছাড়া, বষ যা মওসুদ্ম আমাদ্দর শদদ্ের ২৮ লাখ শহক্টদ্ররও শবসে 

প্লাসবত হয়।  

আমাদ্দর মাদ্ছর প্রধান উৎস সছল নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-সবল ও প্লাবনভূসম। বষ যা শমৌসুদ্ম এ সব স্থাদ্ন সবসভন্ন 

প্রজাসতর মাছ আপনা-আপসনই বংে সবস্তার করত।  

সকন্তু আজ শদদ্ের শবসেরভাগ নদীগুদ্লা মদ্র শগদ্ছ। পসল বারা ভরাট হওয়ার ফদ্ল এগুদ্লার নাব্যতা হ্রাস শপদ্য়দ্ছ। বছদ্রর 

শবসের ভাগ সময় এগুদ্লাদ্ত পাসন থাদ্ক না।   

আবার শেখাদ্ন পাসন থাদ্ক শসখাদ্নও মাছ শনই। কারণ, সেল্প বজযয বা জসমদ্ত ব্যবহৃত সার-কীটনােক পাসনদ্ত সমদ্ে নদী 

বা জলােদ্য় সগদ্য় পদ্ড়। দুসষত পাসনদ্ত মাছ শেমন বাঁেদ্ত পাদ্র না, শতমসন সিমও ফুটদ্ত পাদ্র না। ফদ্ল আদ্স্ত আদ্স্ত মাদ্ছর 

প্রাকৃসতক আবাসভূসমগুদ্লা মাছশূন্য হদ্য় পড়দ্ছ।   



অপসরকসল্পত রাস্তাঘাট ও বাঁধ সনম যাদ্ণর ফদ্ল মাদ্ছর আবাসস্থল ও প্রজনন শক্ষত্র কদ্ম োদ্চ্ছ। অববধ উপায় ও উপকরদ্ণর 

মাধ্যদ্ম শপানা ও সিমওয়ালা মাছ সনধদ্নর ফদ্ল আমাদ্দর প্রাকৃসতক উৎপাদন ক্রমান্বদ্য় হ্রাস শপদ্য়দ্ছ।  

এক সময় অভযন্তরীণ জলােদ্য় আহসরত েতভাগ মাছ সছল সম্পূণ যরূদ্প প্রাকৃসতকভাদ্ব উৎপাসদত। অথে বতযমাদ্ন তা কদ্ম 

৪২ েতাংদ্ে দাঁসড়দ্য়দ্ছ।  

আমাদ্দর প্রায় শদড় শকাটি মানুদ্ষর জীবন-জীসবকা মৎস্য সম্পদ্দর উপর সনভ যরেীল। সরাসসর ১৩ লাখ মৎস্যজীবীর 

সাব যক্ষসণক শপো মৎস্য আহরণ।  

দবদ্দসেক মুদ্রা অজযদ্ন এ খাদ্তর অবদান সবতীয় সদ্ব যাচ্চ। শমাট কৃসষজ আদ্য়র পাঁে ভাদ্গর এক ভাগ আদ্স আদ্স মৎস্য 

খাত শথদ্ক। কাদ্জই এ খাতদ্ক শকানভাদ্বই শছাট কদ্র শদখা োদ্ব না।  

আপনারা জাদ্নন ১৯৯৬-২০০১ সমদ্য় দাসয়ত্ব পালনকাদ্ল আমরা শদদ্ের মৎস্য সম্পদ উন্নয়দ্ন ব্যাপক পদদ্ক্ষপ গ্রহণ 

কদ্রসছলাম।  

মৎস্য খাদ্তর উন্নয়দ্নর প্রসতবন্ধকতা দূর কদ্র অনুকূল পসরদ্বে সৃসির লদ্ক্ষয আমরাই প্রথম ‘‘জাতীয় মৎস্যনীসত-১৯৯৮'' 

প্রণয়ন কসর।  

মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃসির শক্ষদ্ত্র প্রেংসনীয় অবদাদ্নর স্বীকৃসতস্বরূপ আমরা ‘‘বঙ্গবন্ধু'' পুরস্কার প্রবতযন কসর।  

অভযন্তরীণ উন্মুক্ত জলােয়গুদ্লাদ্ত পসরদ্বদ্ের ভারসাম্য রক্ষা ও জীবববসেত্রয সংরক্ষণসহ সবসভন্ন প্রাকৃসতক প্রজাসতর 

মৎস্য উৎপাদন বৃসির কম যসূসে শনওয়া হয়। পাঁে বছদ্র ১০৭ শকাটি টাকা ব্যদ্য় ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।  

মৎস্যজীবীদ্দর স্বাদ্থ যর কথা সবদ্বেনা কদ্র ৭৯৯টি জলমহাল মৎস্য অসধদপ্তদ্রর কাদ্ছ হস্তান্তদ্রর প্রসক্রয়া চূড়ান্ত করা হয়। 

ফদ্ল মাদ্ছর উৎপাদন ৬ লাখ ৪০ হাজার শমসিক টন বৃসি শপদ্য় প্রায় ১৯ লাখ শমসিক টদ্ন শপৌৌঁদ্ছ ।  

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্যোষ সম্পসারণ কাে যক্রম বাস্তবায়দ্ন কৃসতত্বপূণ য অবদাদ্নর স্বীকৃসতস্বরূপ ১৯৯৭ সাদ্ল মৎস্য 

অসধদপ্তরদ্ক জাসতসংদ্ঘর খা্য  ও কৃসষ সংস্থা ক্যক সম্মানজনক ‘‘এিওয়াি য সওমা'' পুরস্কাদ্র ভূসষত করা হয়।  

সমাজসভসিক মৎস্য োষ ব্যবস্থাপনা প্রযুসক্ত প্রদ্য়াদ্গ মৎস্য উৎপাদন বৃসির সফলতার জন্য এবার আমরা ‘ইন্টারন্যােনাল 

এনাসজয এওয়াি য' অজযন কদ্রসছ।  

মৎস্য োষীরা োদ্ত গুণগত মাদ্নর শপানা শপদ্ত পাদ্র শসজন্য মৎস্য হযাোসর আইন অনুদ্মাদদ্নর জন্য প্রসক্রয়াধীন 

রদ্য়দ্ছ। ‘‘জাল োর জলা তার'' নীসতর সভসিদ্ত ‘‘সরকাসর জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীসত-২০০৯'' আমরা অনুদ্মাদন সদদ্য়সছ। এখন 

প্রকৃত মৎস্য োষীরা সরকাসর খাস জলাভূসমদ্ত মাছ ধরদ্ত পারদ্ছ।  

গুণগতমাদ্নর শপানা ও খা্য  উৎপাদন সনসিত কদ্র মৎস্য োষীদ্দর স্বাথ য রক্ষার জন্য এ বছর আমরা মৎস্য হযাোসর 

আইন-২০১০ ও মৎস্যখা্য  ও পশুখা্য  আইন-২০১০ পাে কদ্রসছ।  

ইসলে আমাদ্দর জাতীয় মাছ। অসনয়সন্ত্রতভাদ্ব ইসলে ধরার ফদ্ল নব্বইদ্য়র দেদ্ক ইসলদ্ের উৎপাদন মারাত্মকভাদ্ব কদ্ম 

োয়। আমরা সিমওয়ালা ইসলে সংরক্ষণ ও জাটকা সনধণ শরাদ্ধ কম যসূসে গ্রহণ কসর। মৎস্যজীবীদ্দর জন্য সবকল্প কম যসংস্থান ও 

খা্য  সহায়তার ব্যবস্থা কসর।  

েলসত অথ য বছর উপকূলবতী ৪টি শজলার ২০টি উপদ্জলায় ‘জাটকা সংরক্ষণ, শজদ্লদ্দর সবকল্প কম যসংস্থান ও গদ্বষণা 

প্রকল্প' েীষ যক ৫ বছর শময়াসদ ২২ শকাটি টাকার একটি প্রকল্প োলু করা হদ্য়দ্ছ।  

মৎস্যজীবীদ্দর খা্য  সহায়তা সহদ্সদ্ব গত বছর বরাদ্দ সছল ৫ হাজার ৭৩০ শমসিক টন োল। এবছর বরাদ্দ শদওয়া হদ্য়দ্ছ 

১৯ হাজার ৭ েত ৬৮ শমসিক টন োল।  

গত বছদ্রর শেদ্য় আরও ২১ হাজার ৪ েত ৮৮টি পসরবার বৃসি কদ্র সব যদ্মাট ১ লাখ ৬৪ হাজার ৭৪০টি পসরবারদ্ক খা্য  

সহায়তার আওতায় অন্তভূ যক্ত করা হদ্য়দ্ছ । পসরবার প্রসত বরাদ্দ ১০ শকসজ োদ্লর পসরবদ্তয এ বছর শদওয়া হদ্চ্ছ ৩০ শকসজ োল।  

সুসধমন্ডলী,  

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সবদ্েষ কদ্র সেংসড় রপ্তাসন কদ্র আমরা প্রচুর দবদ্দসেক মুদ্রা আয় কদ্র থাসক। এ সেংসড় ও 

সেংসড় রপ্তাসন সেদ্ল্পর সাদ্থ প্রতযক্ষভাদ্ব ৬ লাখ পসরবার এবং প্রায় সবগুণ সংখ্যক পসরবার পদ্রাক্ষভাদ্ব জসড়ত শথদ্ক জীবন-

জীসবকা সনব যাহ করদ্ছ।  



গত বছর আমরা সেংসড়, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাসন কদ্র ৩ হাজার ২ েত ৪৩ শকাটি টাকার দবদ্দসেক মুদ্রা অজযন 

কসর।  

মানসম্পন্ন সেংসড় ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদদ্নর লদ্ক্ষয ইদ্তামদ্ধ্যই আমরা মৎস্যপণ্য পসরদে যন ও মান সনয়ন্ত্রণ 

কাে যক্রমদ্ক শজারদার করার কাে যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কদ্রসছ।  

ইইউ এবং ইউসনদ্িা'র সহায়তায় মৎস্যপণ্য পসরদে যন ও মানসনয়ন্ত্রণ কাে যক্রম শজারদারকরণ প্রকদ্ল্পর আওতায় েট্টগ্রাম ও 

খুলনায় ২টি নুতন মানসনয়ন্ত্রণ গদ্বষণাগার স্থাপন করা হদ্য়দ্ছ এবং সব্য মান ৩টি মানসনয়ন্ত্রণ ল্যাদ্বর আধুসনকায়দ্নর ব্যবস্থা 

শনওয়া হদ্য়দ্ছ।  

মৎস্য খাদ্ত সনদ্য়াসজত কম যকতযা-কম যোসরবৃন্দ,  

মৎস্য অসধদপ্তর শথদ্ক উপদ্জলা পে যন্ত প্রদ্য়াজদ্নর তুলনায় আমাদ্দর জনবদ্লর অভাব রদ্য়দ্ছ। সবদ্েষ কদ্র ইউসনয়ন 

পে যাদ্য় কাজ করার মত আপনাদ্দর শকান মারকমী শনই।  

গ্রাদ্ম গ্রাদ্ম োষীদ্দর োসহদা অনুোয়ী মৎস্যোষ প্রযুসক্ত ও সম্প্রসারণ শসবা প্রদান সনসিত করার লদ্ক্ষয ইউসনয়ন পে যায় 

পে যন্ত মারকমী সনদ্য়াদ্গর সবষয়টি আমাদ্দর সবদ্বেনায় আদ্ছ।  

২০০০ সাদ্ল এসি শলদ্ভদ্ল ১৫৯টি পদ উন্নীত কদ্র পদ্দান্নসতর সুদ্োগ সৃসি কদ্র আপনাদ্দর দীঘ যসদদ্নর পুসিভূত হতাো 

আমরা দুর কদ্রসছলাম।  

তদ্ব মৎস্য খাদ্তর উন্নয়দ্ন আপনাদ্দর আরও শবসে অগ্রণী ভূসমকা পালন করদ্ত হদ্ব। আপনারা গত বছদ্রর ২৭ লক্ষ 

শমসিক টদ্নর লক্ষযমাত্রা অজযদ্ন সফল হদ্য়দ্ছন। শস'জন্য আপনাদ্দর আন্তসরক ধন্যবাদ জানাসচ্ছ। এবছর আমাদ্দর লক্ষযমাত্রা ২৯ 

লক্ষ শমসিক টন। আো কসর, এ লক্ষযমাত্রা অজযদ্ন আপনারা আরও দাসয়ত্বেীল ও আন্তসরক হদ্বন।  

সুসধ,  

‘মাদ্ছ ভাদ্ত বাঙ্গাসল'র সেরায়ত পসরেয় ধদ্র রাখদ্ত হদ্ল আসম মদ্ন কসর প্রাকৃসতক উৎসগুদ্লা রক্ষায় আমাদ্দর েত্নবান 

হদ্ত হদ্ব। বষ যার প্লাবনভূসমদ্ত মাদ্ছর সনসব যঘ্ন বংেসবস্তার সনসিত করদ্ত হদ্ব।  

কৃসষদ্ত ব্যবহৃত কীটনােক, সেল্প বজযয োদ্ত জলােদ্য় না শেদ্ত পাদ্র শসজন্য আমরা ব্যবস্থা সনসচ্ছ। কল-কারখানায় 

ইটিসপ প্লান্ট স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হদ্চ্ছ।  

অপসরকসল্পত রাস্তাঘাট ও বাঁধ োদ্ত মাদ্ছর প্রজনন ও োরণ শক্ষদ্ত্রর সবঘ্ন না ঘটাদ্ত পাদ্র শস জন্য সংসেি 

মন্ত্রণালয়গুদ্লার মদ্ধ্য সমন্বয় ঘটাদ্ত হদ্ব।  

আমাদ্দর জাতীয় মাছ ইসলে সংরক্ষদ্ণ ও উৎপাদন বৃসিদ্ত আরও কাে যকর পদদ্ক্ষপ সনদ্ত হদ্ব। দবদ্দসেক মুদ্রা অজযদ্ন 

সব যাসধক গুরুত্বপূণ য পণ্য গলদা ও বাগদা সেংসড় উৎপাদন ও রপ্তাসন প্রসক্রয়ায় কড়া নজর শরদ্খ আন্তজযাসতক বাজাদ্র এর গুণগত মান 

ও গ্রহণদ্োগ্যতা সনসিত করদ্ত হদ্ব।  

আগামী ২০২১ সাদ্ল স্বাধীনতার সুবণ যজয়ন্তী উদোসপত হদ্ব। স্বাধীনতার সুবণ যজয়ন্তীদ্ত আমরা জাসতদ্ক ক্ষুধা, দাসরদ্রয, 

পুসিহীনতা ও শবকারত্ব শথদ্ক মুসক্ত সদদ্ত োই। এ লক্ষয বাস্তবায়দ্ন দল-মত সনসব যদ্েদ্ষ আমাদ্দর সকলদ্ক এক শোদ্গ কাজ করদ্ত 

হদ্ব।  

সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাদ জাসনদ্য় আসম জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১০ এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করসছ।  

শখাদা হাদ্ফজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দে সেরজীবী শহাক।  

--- 

 


