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অনুষ্ঠাদ্নর সভাপসত, 

সহকমীবৃন্দ, 

মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষী ভাই ও শবাদ্নরা,  

 
আসসালামু আলাইকুম। 

জাতীয় মৎস্য সপ্তাদ্হর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপসিত সকলদ্ক আমার আন্তসরক শুদ্ভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃসির লদ্ক্ষে সামাসজক সদ্চতনতা সৃসিদ্ত মৎস্য সপ্তাহ উদ্     ব্যাপক অবদান শরদ্খ 

চদ্লদ্ে। 

এ বেদ্রর প্রসতপাদ্য সবষয় ‘‘অন্ন বস্ত্র বাসিান, মাে চাদ্ষ সমাধান’’। এ শলাগান অতেন্ত সমদ্য়াপদ্ াগী হদ্য়দ্ে বদ্ল 

আসম মদ্ন কসর। 

মাদ্ে-ভাদ্ত বাঙাসল। েতাব্দী-প্রাচীন এ প্রবাদটির মূদ্ল আদ্ে আমাদ্দর অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-সবল, 

পুকুর-দীসি, শ াবা-নালা, বষ জা শমৌসুদ্মর সবোল প্লাবনভূসম এবং উব জর কৃসষজসম।  

এক সময় অভেন্তরীণ জলােদ্য় আহসরত েতভাগ মাে সেল সম্পূণ জরূদ্প প্রাকৃসতকভাদ্ব উৎপাসদত। বেদ্রর পর বের 

অবদ্হলার কারদ্ণ এসব জলােয় পসলদ্ত ভরাট হদ্য় শগদ্ে।  

জসমদ্ত ব্যবহৃত কীটনােদ্কর প্রভাব, নগর ও সেল্পবদ্জজের দূষণ, অপসরকসল্পত রাস্তািাট ও বাঁধ সনম জাদ্ণর ফদ্ল মাদ্ের 

আবাসিল ও প্রজনন শক্ষদ্ের সংদ্কাচন িদ্টদ্ে। শপানা ও মা মাে সনধদ্ণর ফদ্লও প্রাকৃসতক উৎস হদ্ত কাসিত মৎস্য 

উৎপাদন ধদ্র রাখা সম্ভব হয়সন। 

এখন মৎস্য উৎপাদদ্নর ৩০ েতাংে আদ্স প্রাকৃসতকভাদ্ব। আমরা এ অবিার ধীদ্র ধীদ্র উন্নসত িটাসচ্ছ। 

প্রাকৃসতকভাদ্ব মৎস উৎপাদন বাড়দ্ে। 

সুসধমন্ডলী, 

আমাদ্দর পাসন সম্পদ্দর সবস্তৃসত সবোল। স্বাদুপাসনর আয়তদ্নর সদক শেদ্ক সবদ্েব বাংলাদ্দদ্ের িান দেম এবং 

অভেন্তরীণ মৎস্য উৎপাদদ্ন আমাদ্দর অবিান পঞ্চম। বাংলাদ্দদ্ের শমাট আয়তদ্নর এক তৃতীয়াংে পাসনসম্পদ। জনসংখ্যার 

এক দেমাংদ্ের অসধক শলাদ্কর জীবন-জীসবকা প্রতেক্ষ বা পদ্রাক্ষভাদ্ব মৎস্য সম্পদ্দর ওপর সনভ জরেীল। সজস সপ’র প্রায় 

সাদ্ড় েয় েতাংে আদ্স মৎস্য খাত শেদ্ক। প্রাসণজ আসমদ্ষর ৬০ ভাগ শ াগান শদয় এই খাত। গ্রামীণ ও সনম্নআদ্য়র জনগদ্ণর 

আসমদ্ষর প্রধান উৎস এই মাে। তাই মৎস্য খাদ্তর গুরুত্ব অপসরসীম। 

আমাদ্দর ২০০৯ সাদ্লর সরকাদ্রর শময়াদ্দ জনগদ্ণর পুসি চাসহদা পূরণ, কম জ সৃজন, দাসরদ্র্ে সবদ্মাচন ও ববদ্দসেক 

মুদ্র্া অজজদ্ন মৎস্য খাদ্তর উন্নয়নদ্ক সবদ্েষ গুরুত্ব শদয়া হয়। মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃসির লদ্ক্ষে আমরা শবেসকছু 

পদদ্ক্ষপ গ্রহণ কসর।  



 

সরকারী জলমহাল ব্যবিাপনা নীসত ২০০৯, মৎস্য হোচাসর আইন ২০১০, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, মৎস্য 

খাদ্ত ক্ষুদ্র্ ঋণ কম জসূসচ সংক্রান্ত সনদ্দ জসেকা ২০১১ এবং সচংড়ী প্লট নবায়ন ও ইজারা নীসতমালা ২০১৩ সহ শবেসকছু আইন ও 

নীসত  প্রণয়ন করা হয়। 

আমরা কোসপটাল শেসজংদ্য়র মাধ্যদ্ম মধুমসত, গড়াই,  মুনা, বুসড়গঙ্গা, কুসেয়ারা প্রভৃসত নদীদ্ত নাব্যতা বাসড়দ্য়সে। 

মধুমসত ও গড়াই নদী খনদ্নর ফদ্ল দসক্ষণ-পসিমাঞ্চদ্ল পাসনর প্রবাহ বৃসি শপদ্য়দ্ে। লবণাক্ততা হ্রাস শপদ্য়দ্ে। সুন্দরবনসহ 

আদ্েপাদ্ে জীবববসচদ্েের উন্নসত হদ্য়দ্ে। এর ফদ্ল মাদ্ের সনরাপদ আবাসিল শবদ্ড়দ্ে। 

আমরা মায়ানমাদ্রর সাদ্ে সমুদ্র্ সীমানা সবদ্রাধ সনষ্পসি কদ্রসে। এর ফদ্ল বদ্ঙ্গাপসাগদ্রর ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ 

বগ জসকদ্লাসমটার এলাকায় বাংলাদ্দদ্ের সাব জদ্ভৌমত্ব প্রসতসষ্ঠত হদ্য়দ্ে। এ সবোল এলাকার মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও আহরদ্ণও 

আমরা সবসভন্নমুখী উদ্দ্যাগ সনদ্য়সে। 

গত ৫ বেদ্র মাদ্ের উৎপাদন প্রায় সাদ্ড় ৮ লক্ষ টন বৃসি শপদ্য় ৩৪ লক্ষ ১০ হাজার টদ্ন শপৌৌঁদ্েদ্ে। মাোসপছু বদসনক 

মাে গ্রহদ্ণর পসরমাণ ৪৫ গ্রাম শেদ্ক ৫২ গ্রাদ্ম উন্নীত হদ্য়দ্ে।  

ইসলে আমাদ্দর জাতীয় মাে। ইসলদ্ের উৎপাদন বৃসিদ্ত আমরা মা ইসলেসহ জাটকা রক্ষা করার কা জকর পদদ্ক্ষপ 

গ্রহণ কদ্রসে। আমরা শজদ্লদ্দর খাদ্য সহায়তা বাবদ শমাট ১ লক্ষ ২২ হাজার ৯২৫ টন খাদ্য সহায়তা সদদ্য়সে। 

সুসধমন্ডলী, 

বাংলাদ্দে সচংড়ী রপ্তাসন কদ্র বেদ্র প্রায় ৫০ শকাটি  লার আয় কদ্র। সচংড়ী উৎপাদন ও রপ্তাসনর সাদ্ে প্রতেক্ষভাদ্ব 

৬ লক্ষ পসরবার এবং পদ্রাক্ষভাদ্ব প্রায় সবগুণ সংখ্যক পসরবার সম্পৃক্ত আদ্ে।  

সচংড়ী উৎপাদদ্নর মান উন্নয়দ্ন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় মৎস্য মানসনয়ন্ত্রণ সতনটি ল্যাদ্ব সব জাধুসনক  ন্ত্রপাসত 

সংদ্ াজন করা হদ্য়দ্ে। আন্তজজাসতক মানসম্পন্ন একটি শরফাদ্রন্স ল্যাবদ্রটসর িাপন প্রায় শেষ প জাদ্য় আদ্ে।  

মৎস্য প্রসক্রয়াজাতকরদ্ণর জন্য দক্ষ জনবল বতসর করা হদ্য়দ্ে। প্রসেক্ষদ্ণ ব্যবিা করা হদ্য়দ্ে। ফদ্ল রপ্তাসন বাজাদ্র 

আমাদ্দর সচংড়ীর চাসহদা শবদ্ড়দ্ে।  

সবল ও সুি জাসত গঠদ্ন সুষম খাদ্য অতেন্ত গুরুত্বপূণ জ। এজন্য প্রাসণজ আসমদ্ষর গুরুত্ব অপসরসীম। সনব জাচনী 

ইেদ্তহাদ্র বসণ জত প্রসতশ্রুসত, ষষ্ঠ পঞ্চবাসষ জক পসরকল্পনায় বসণ জত লক্ষমাো এবং বাসষ জক উন্নয়ন কম জসূচী অনু ায়ী  মৎস্য 

উৎপাদন বৃসির উদ্দ্যাগ শনয়া হদ্য়দ্ে।  

মৎস্যচাষীরা সমাদ্জ অবদ্হসলত সেল। আমরা শসই অবিার পসরবতজন িটিদ্য়সে। জলমহাদ্ল অসধকার প্রসতষ্ঠা শেদ্ক 

শুরু কদ্র সরকাদ্রর সবসভন্ন সহায়তা ও প্রদ্ণাদনা প্রকৃত শজদ্লদ্দর হাদ্ত শপৌৌঁদ্ে শদয়ার সুসবধাদ্ে জ আমরা শজদ্লদ্দর সনবন্ধন 

কা জক্রম গ্রহণ কদ্রসে। তাঁদ্দর সনবন্ধন,  োটাদ্বজ ও েসব শতালার কাজ দ্রুতগসতদ্ত এসগদ্য় চলদ্ে।  

গত বের জাতীয় মৎস্য সপ্তাদ্হর উদ্বাধনী অনুষ্ঠাদ্ন আসম শজদ্লদ্দর আইস  কা জ সবতরণ কা জক্রম উদ্বাধন 

কদ্রসেলাম। ইদ্তামদ্ধ্যই সাদ্ড় আট লক্ষ শজদ্লর সনবন্ধন শেষ হদ্য়দ্ে। প্রায় ২ লক্ষ শজদ্লর পসরচয়পে বতসর করা হদ্য়দ্ে। 

এগুদ্লা শজদ্লদ্দর মদ্ধ্য সবতরণ করা হদ্চ্ছ।    

বষ জা শমৌসুদ্মই সবসভন্ন প্রজাসতর মাদ্ের প্রজনন সক্রয়ার উপযুক্ত সময়। এখনই মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও মৎস্য উন্নয়ন 

কমীদ্দর কম জদ্দ্যাম বাড়াদ্ত হদ্ব। বষ জা প্লাসবত জলােদ্য় প্রাকৃসতকভাদ্ব উৎপাসদত সকল প্রজাসতর মৎস্যসম্পদ সংরক্ষদ্ণ 

আইদ্নর বাস্তবায়ন সনসিত করদ্ত হদ্ব। জনসদ্চতনতা সৃসি করদ্ত হদ্ব। এজন্য সংসলিদ্দর সনষ্ঠার সাদ্ে দাসয়ত্ব পালদ্নর 

আহবান জানাই। 

প্রাকৃসতক পসরদ্বদ্ের ভারসাম্য ও বনাঞ্চল রক্ষা, পাসনসম্পদ্দর উন্নয়ন ও নদীদ্ত নাব্যতা রক্ষা করদ্তও সরকারী 

উদ্দ্যাদ্গর পাোপাসে সামাসজক সদ্চতনতা প্রদ্য়াজন।   

মৎস্য খাদ্তর শটকসই উন্নয়দ্ন  ারা অবদান শরদ্খদ্েন গত বেদ্রর মত এবারও আমরা তাদ্দর পুরস্কৃত কদ্র 

আনুষ্ঠাসনকভাদ্ব মূল্যায়ন কদ্রসে।  

আজদ্কর এ অনুষ্ঠাদ্ন  ারা পুরস্কৃত হদ্য়দ্েন তাদ্দরদ্ক আন্তসরক অসভনন্দন জানাসচ্ছ। আো কসর, আপনাদ্দর শদদ্খ 

অন্যরাও মৎস্য উৎপাদন বৃসিদ্ত আগ্রহী হদ্বন। 

আসুন, বাঙাসল জাসতর কৃসি ও ঐসতদ্হের সাদ্ে সম্পৃক্ত মৎস্য সম্পদ রক্ষা  ও উৎপাদন বৃসিদ্ত আমরা প্রদ্তেদ্ক 

অবদান রাসখ।  

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪ এর সাসব জক সাফল্য কামনা কদ্র আসম এর শুভ উদ্বাধন শিাষণা করসে।  



 

আপনাদ্দর সবাইদ্ক ধন্যবাদ।  

 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্দে সচরজীবী শহাক। 

... 


