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শেখ হাসসনা  

ওসমানী স্মৃসত সমলনায়তন, বুধবার, ০৫ শ্রাবণ ১৪১৮, ২০ জুলাই ২০১১  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

সহকমীগণ,  

সম্মাসনত সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

মৎস্যজীবী ভাই ও শবাদ্নরা,  

সুসধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন সবাইদ্ক শুদ্ভচ্ছা জানাসচ্ছ।  

আসম আো কসর এ সপ্তাহ পালদ্নর মাধ্যদ্ম জনগণদ্ক মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃসিদ্ত আরও সদ্েতন কদ্র শতালা 

সম্ভব হদ্ব।  

বাংলাদ্দদ্ের অর্ থনীসতদ্ত মৎস্যখাদ্তর গুরুত্ব অপসরসীম। প্রায় শদড় শকাটি মানুদ্ষর জীবন-জীসবকা মৎস্য সম্পদ্দর উপর 

সনভ থরেীল। সরাসসর প্রায় ১৩ লাখ মৎস্যজীবীর সাব থক্ষসণক শপো মাছ ধরা। ববদ্দসেক মুদ্রা অজথদ্ন মৎস্যখাদ্তর অবদান সবতীয় 

সদ্ব থাচ্চ। কৃসষজ আদ্য়র েতকরা ২২ দেসমক ২৩ ভাগ আদ্স মৎস্যখাত শর্দ্ক।  

আমাদ্দর প্রাসণজ আসমদ্ষর েতকরা ৬০ ভাগ শ াগান শদয় মৎস্য খাত। এজন্য দাসরদ্রয সবদ্মােদ্নর জন্য মৎস্যখাত 

উন্নয়নদ্ক আমরা অন্যতম শকৌেল সহদ্সদ্ব গ্রহণ কদ্রসছ।  

নদী-নালা, খাল-সবল আর হাওর-বাওদ্রর শদে বাংলাদ্দে। একটা সময় সছল,  খন শ খাদ্নই পাসন, শসখাদ্নই মাছ পাওয়া 

শ ত। বাঙাসল মাছ ছাড়া ভাত খাওয়ার কর্া সেন্তাই করদ্ত পারত না। শসজন্যই শবাধ হয় ‘মাদ্ছ ভাদ্ত বাঙাসল' প্রবাদ্দর প্রেলন 

হদ্য়দ্ছ।  

সকন্তু শসসদন আর শনই। মাদ্ছর আবাসস্থল সঙ্কুসেত হদ্য় পড়দ্ছ। খাল-সবল আর হাওর-বাওর শুসকদ্য়  াদ্চ্ছ। পসল জমা 

পদ্ড় নদীগুদ্লা ভরাট হদ্য়  াদ্চ্ছ। অন্যসদদ্ক জসমদ্ত মাত্রাসতসরক্ত কীটনােক ও রাসায়সনক সার ব্যবহার এবং সেল্প-কারখানার 

বজথয পাসনদ্ত সমেদ্ছ। এ ধরদ্নর দূসষত পাসনদ্ত মাদ্ছর বংেসবস্তার হয় না।  

তার উপর অদ্নদ্কই ক্ষসতকর ও সনসষি উপকরণ শ মন কাদ্রন্ট জাল সদদ্য় শপানা ও সিমওয়ালা মাছ ধদ্র র্াদ্কন। 

 ারফদ্ল আমাদ্দর প্রাকৃসতক জলােয়গুদ্লাদ্ত মাদ্ছর উপাদন কদ্ম শগদ্ছ।  

এক সময় প্রায় েতভাগ মাছ আহরণ করা হত প্রাকৃসতক জলােয় শর্দ্ক। বতথমাদ্ন তা হ্রাস শপদ্য় দাঁসড়দ্য়দ্ছ ৩৫ দেসমক 

৫ েতাংদ্ে।  

এ পসরসস্থসতদ্ত প্রদ্য়াজন শদখা সদদ্য়দ্ছ মাছ োদ্ষ উন্নত প্রযুসক্ত ব্যবহাদ্রর। ক্রমবধ থমান জনদ্গাসষ্ঠর জন্য অল্প পসরসদ্র 

কীভাদ্ব শবসে মাছ উৎপাদন করা  ায়, শসসদদ্ক আমাদ্দর নজর সদদ্ত হদ্ব।  

আর এ শক্ষদ্ত্র আমাদ্দর প্রাকৃসতক উৎসগুদ্লা রক্ষায় আমাদ্দর সব থাসধক  ত্নবান হদ্ত হদ্ব। আমাদ্দর এখনও প্রায় ১০ লাখ 

শহক্টদ্ররও অসধক নদ-নদী, ৩ লাখ শহক্টদ্ররও শবসে হাওর-বাঁওড় এবং খাল-সবল রদ্য়দ্ছ। রদ্য়দ্ছ খননকৃত সাদ্ড় সদন লাখ শহক্টর 

আয়তদ্নর পুকুর-দীসি। তাছাড়া বষ থা মওসুদ্ম আমাদ্দর সবোল প্লাবনভূসমর পসরমাণ দাঁড়ায় ২৮ লাখ শহক্টদ্ররও অসধক।  

সবসভন্ন প্রজাসতর মাছ  াদ্ত প্রাকৃসতক জলাভূসমদ্ত সনভ থদ্য় ও সনসব থদ্ে বংেসবস্তার করদ্ত পাদ্র শসসদদ্ক আমাদ্দর নজর 

সদদ্ত হদ্ব।  

কৃসষদ্ত ব্যবহৃত কীটনােক, সেল্প ও নগর বজথয  াদ্ত সবসভন্ন প্রজাসতর মাদ্ছর বংে সবস্তার ও বদসহক বৃসি ব্যাহত করদ্ত 

না পাদ্র শস ব্যবস্থা সনদ্ত হদ্ব। অপসরকসল্পত রাস্তািাট ও বাঁধ সনম থাণ বন্ধ করদ্ত হদ্ব। নদ-নদী, খাল-সবল ও হাওর-বাঁওদ্ড়  াদ্ত 



প থাপ্ত নাব্যতা সবদ্যমান র্াদ্ক শসজন্য প্রদ্য়াজনীয় ব্যবস্থা সনদ্ত হদ্ব। এ জন্য সংসিষ্ট মন্ত্রণালয়গুদ্লার মদ্ধ্য আসম সমন্বয় সাধদ্নর 

সনদ্দ থে সদসচ্ছ।  

সুসধমন্ডলী,  

১৯৯৬-২০০১ শময়াদ্দ সরকাদ্রর দাসয়ত্ব পালনকাদ্ল শদদ্ের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন  বৃসির লদ্ক্ষয আমরা 

উদ্ল্লখদ্ াগ্য সাফল্য অজথন কদ্রসছলাম। শস সময় মাদ্ছর উৎপাদন ১৩ লাখ ৬১ হাজার শমসিক টন শর্দ্ক ১৮ লাখ ৯০ হাজার 

শমসিক টদ্ন উন্নীত কদ্রসছলাম।  

১৯৯৭ সাদ্ল মৎস্য অসধদপ্তরদ্ক জাসতসংদ্ির খাদ্য ও কৃসষ সংস্থা কর্তথক সম্মানজনক ‘‘এিওয়াি থ সওমা'' পুরস্কাদ্র ভূসষত 

করা হয়।  

সমাজসভসিক মৎস্য োষ ব্যবস্থাপনা প্রযুসক্ত প্রদ্য়াদ্গ মৎস্য উৎপাদন বৃসির সফলতার জন্য গত বছর আমরা 

‘ইন্টারন্যােনাল এনাসজথ এওয়াি থ' অজথন কদ্রসছ।  

েলসত শময়াদ্দ মৎস্য সম্পদ রক্ষায় আমরা শবে সকছু পদদ্ক্ষপ সনদ্য়সছ। শদদ্ের জলমহালগুদ্লাদ্ত শপোদার 

মৎস্যজীবীদ্দর সনরঙ্কুে অসধকার সনসিত করার লদ্ক্ষয ‘জাল  ার জলা তার' নীসতর আদ্লাদ্ক জাতীয় জলমহাল নীসতমালা ২০০৯ 

প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ছ।  

গুণগতমাদ্নর শপানা ও খাদ্য উৎপাদন সনসিত করার লদ্ক্ষয মৎস্য হযাোসর আইন ২০১০ এবং মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য 

আইন ২০০৯ পাে করা হদ্য়দ্ছ।  

প্রাকৃসতক সম্পদ্দর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সনসিত করার জন্য বতথমাদ্ন মৎস্য অসধদপ্তদ্রর আওতায় ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২টি 

কম থসূসে বাস্তবায়ন করা হদ্চ্ছ।  

জাতীয় সেংসড় নীসতমালা ২০১০ অনুদ্মাদদ্নর চূড়ান্ত প থাদ্য় রদ্য়দ্ছ। মৎস্য অভয়াশ্রম আইদ্নর খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত 

প থাদ্য় এবং সফস শকায়াদ্রন্টাইন আইন প্রণয়দ্নর পদদ্ক্ষপ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ছ।  

সমুদ্দ্র মৎস্য আহরণ সবষদ্য় ২০১০ সাদ্ল ইউদ্রাপীয় শরগুদ্লেন অনু ায়ী ইদ্তামদ্ধ্যই সবসধমালা জাসর করা হদ্য়দ্ছ।  

ইসলে আমাদ্দর জাতীয় মাছ। সিমওয়ালা ইসলে সংরক্ষণ ও জাটকা ধরা বন্ধ করার লদ্ক্ষয এক দেদ্কর ইসতহাদ্স গত 

অর্ থবছদ্র সব থাসধক বরাদ্দ প্রদান করা হদ্য়সছল।  

সনয়সমত কম থসূসে বাস্তবায়দ্নর পাোপাসে খাদ্য ও দুদ্ থাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালদ্য়র খাদ্য সহায়তা কম থসূসের আওতায় ১৫টি 

শজলার ৮৫টি উপদ্জলার প্রায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৩ে' পসরবারদ্ক প্রায় ৪৬ হাজার শমসিক টন োল প্রদান করা হয়।  

পূদ্ব থ ১০টি শজলায় এই কম থসূসের আওতায় সছল। এবার আমরা আরও ৫টি শজলা অন্তভূ থক্ত কসর। তাছাড়া, জাটকার ধরার 

সদ্ে জসড়ত মৎস্যজীবীদ্দর শটকসই সবকল্প কম থসংস্থাদ্নর লদ্ক্ষয উপকূলীয় ৪টি শজলায় প্রায় ৪ হাজার ৪ে' পসরবারদ্ক ৩ শকাটি 

টাকা ব্যদ্য় উপকরণ সহায়তা শদওয়া হদ্য়দ্ছ।  

শুধুমাত্র ইসলে মাদ্ছর উৎপাদন বৃসির লদ্ক্ষয আলাদাভাদ্ব জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ  াপন, জাটকা সনধনদ্রাদ্ধ সবদ্েষ 

অসভ ান পসরোলনাসহ নানাসবধ কম থসূসে বাস্তবায়দ্নর ফদ্ল ইসলদ্ের উৎপাদন গত বছর ১৫ হাজার শমসিক টন বৃসি শপদ্য় ৩ লাখ 

১৩ হাজার শমসিক টদ্ন শপৌৌঁদ্ছ।  

সুসধমন্ডলী,  

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সবদ্েষ কদ্র সেংসড় রপ্তাসন কদ্র আমরা প্রচুর ববদ্দসেক মুদ্রা আয় কদ্র র্াসক। এই সেংসড় ও 

সেংসড় রপ্তাসন সেদ্ল্পর সদ্ে প্রতযক্ষভাদ্ব ৬ লাখ পসরবার এবং পদ্রাক্ষভাদ্ব প্রায় ১২ লাখ পসরবার জীবন-জীসবকা সনব থাহ কদ্র।  

সবএনসপ-জামাত সরকাদ্রর উদাসীনতার কারদ্ণ প্রসক্রয়াজাত সেংসড়দ্ত সনসষি শিাসষত এসন্টবাদ্য়াটিক পাওয়ার ফদ্ল 

ইউদ্রাপীয় ইউসনয়ন সেংসড় রপ্তাসন বন্ধ কদ্র শদয়।  

আমরা ন্যােনাল ওয়াসকথং কসমটি গঠন কদ্র দ্রুত এ সমস্যা সমাধান কসর। ফদ্ল সনদ্ষধাজ্ঞা প্রতযাহার করা হয়।  

আন্তজথাসতক বাজাদ্র সেংসড়র োসহদার সদদ্ক নজর শরদ্খ মানসম্পন্ন সেংসড় উৎপাদদ্নর লদ্ক্ষয সাতক্ষীরা ও কক্সবাজাদ্র 

স্থাসপত সপসসআর ল্যাব ব্যবহার ও পসরোলনার খসড়া নীসতমালা ইদ্তামদ্ধ্যই প্রণীত হদ্য়দ্ছ।  



বাংলাদ্দদ্ের দসক্ষণাঞ্চদ্ল রদ্য়দ্ছ সবোল সমুদ্র। আর সমুদ্দ্র রদ্য়দ্ছ আমাদ্দর সবোল মৎস্য সম্পদ। সবসভন্ন প্রজাসতর 

মাদ্ছর এত সবোল ভান্ডার র্াকা সদ্ত্বও শদদ্ের শমাট উৎপাদদ্নর েতকরা মাত্র ১৮ ভাগ আদ্স সমুদ্দ্রর আহরণ শর্দ্ক।  

সমুদ্দ্রর মৎস্য সম্পদ আহরদ্ণর জন্য আইসিসবর অর্ থায়দ্ন ইদ্তামদ্ধ্যই বাংলাদ্দে শমসরন কযাপাসসটি সবসডং েীষ থক 

একটি প্রকদ্ল্পর কা থক্রম েলমান রদ্য়দ্ছ।  

একইসদ্ে সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়দ্নর লদ্ক্ষয বদ্োপসাগদ্রর ৬৯৮ বগ থ সকদ্লাসমটার এলাকাদ্ক সংরসক্ষত এলাকা 

সহদ্সদ্ব শিাষণা করা হদ্য়দ্ছ।  

আন্তজথাসতকভাদ্ব অববধ ও অসনয়সন্ত্রতভাদ্ব মৎস্য আহরণ বন্ধ করার লদ্ক্ষয ১ জানুয়াসর ২০১০ হদ্ত ইউদ্রাপীয় ইউসনয়ন 

শরগুদ্লেন বাস্তবায়দ্নর জন্য কযাে সাটি থসফদ্কট ইসুযর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদ্য়দ্ছ। সাগদ্র মৎস্য সম্পদ জসরপ, নতুন োরণদ্ক্ষত্র 

সেসিতকরণ, শজদ্লদ্দর সবকল্প কম থসংস্থান সৃসষ্ট, অসভপ্রয়ানেীল প্রজাসত সংরক্ষণ, মসনটসরং ও সাসভ থল্যান্স কা থক্রম 

শজারদারকরদ্ণর সুদ্ াগ শরদ্খ ন্যােনাল প্লান অব এযাকেন এর খসড়া প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ছ।  

এসব কা থক্রম বাস্তবাসয়ত হদ্ল সমুদ্দ্র মৎস্য সম্পদ শ মন বৃসি পাদ্ব। পাোপাসে মৎস্য আহরণও শবদ্ড়  াদ্ব।  

সপ্রয় কম থকতথা-কম থোসরবৃন্দ,  

দীি থসদন আপনাদ্দর পদ্দান্নসত ও শুন্য পদ্দ সনদ্য়াগ বন্ধ সছল। আমরা ইদ্তামদ্ধ্যই এ ব্যাপাদ্র প্রদ্য়াজনীয় পদদ্ক্ষপ 

সনদ্য়সছ। পদ্দান্নসতর জট খুদ্ল সদদ্য়সছ।  

আপনাদ্দর কাদ্জর পসরসধ শবদ্ড়দ্ছ। সকন্তু শলাকবদ্লর সমস্যা রদ্য়দ্ছ। সবদ্েষ কদ্র ইউসনয়ন প থাদ্য় কাজ করার মত 

শকান মাঠকমী শনই। গত বছর আসম একটি যুদ্গাপদ্ াগী জনবল কাঠাদ্মা বতসরর জন্য সনদ্দ থে সদদ্য়সছলাম। ইদ্তামদ্ধ্যই তা বতসর 

হদ্য়দ্ছ বদ্ল আসম জানদ্ত শপদ্রসছ।  

এখন আপনাদ্দর কাজ সনষ্ঠার সদ্ে দাসয়ত্ব পালন কদ্র এ খাদ্তর উন্নয়ন করা। কম থসংস্থান সৃসষ্ট এবং অর্ থবনসতক সদক 

শর্দ্ক মৎস্য খাদ্ত প্রচুর সম্ভাবনা রদ্য়দ্ছ। এ সম্ভাবনাদ্ক কাদ্জ লাসগদ্য় আমাদ্দর এসগদ্য় শ দ্ত হদ্ব।  

এ শক্ষদ্ত্র দাসয়ত্ব পালদ্ন শকান ধরদ্নর অবদ্হলা সহয করা হদ্ব না। গ্রাদ্ম-গদ্ে মৎস্য োষী এবং খামাসরগণ  াদ্ত সঠিক 

সমদ্য় সঠিক পরামে থ পায়, শসসদদ্ক শখয়াল রাখদ্ত হদ্ব। পাোপাসে সরকাসর জলােয়গুদ্লা  াদ্ত  র্া র্ভাদ্ব সংরসক্ষত ও 

পসরোসলত হয়, শসসদদ্ক  ত্নবান হদ্ত হদ্ব।  

দাসরদ্র সবদ্মােদ্নর জন্য প্রদ্য়াজন কম থসংস্থান সৃসষ্ট। মানুদ্ষর কাদ্জর সুদ্ াগ সৃসষ্ট হদ্লই তাঁদ্দর ক্রয় ক্ষমতা বাড়দ্ব। 

জীবনমাদ্নর উন্নয়ন হদ্ব।  

সবগত আড়াই বছদ্র আমরা শুধু সরকাসর খাদ্তই প্রায় শপৌদ্ণ সতন লাখ মানুদ্ষর োকুসর সদদ্য়সছ। জাতীয় শবতন শস্কল 

বাস্তবায়দ্নর মাধ্যদ্ম সরকাসর কম থকতথা-কম থোসরদ্দর শবতন বাড়াদ্না হদ্য়দ্ছ। শপাোকখাদ্তর শ্রসমকদ্দর শবতন-ভাতা বৃসি করা 

হদ্য়দ্ছ। মানুদ্ষর গড় মার্াসপছু আয় ৮১৮ মাসকথন িলাদ্র শপৌৌঁদ্ছদ্ছ।  

এসব পদদ্ক্ষদ্পর ফদ্ল ইদ্তামদ্ধ্যই দাসরদ্দ্রযর হার সাদ্ড় আট েতাংদ্ে হ্রাস শপদ্য় ৩১.৫ েতাংদ্ে দাঁসড়দ্য়দ্ছ।  

২০২১ সাদ্ল আমাদ্দর স্বাধীনতার সুবণ থ জয়ন্তী। এ সমদ্য়র মদ্ধ্য আমরা বাংলাদ্দেদ্ক একটি মধ্যম আদ্য়র শদদ্ে পসরণত 

করদ্ত োই। আমাদ্দর সবোল জনদ্গাসষ্ঠদ্ক জনসম্পদ্দ রূপান্তসরত কদ্র সাধারণ মানুদ্ষর জীবনমান উন্নয়ন করদ্ত োই। ক্ষুধা, 

দাসরদ্রয, পুসষ্টহীনতা ও শবকারত্ব দূর কদ্র নতুন প্রজদ্ের জন্য একটি সুখী, সমৃি ও োসন্তপূণ থ বাংলাদ্দে উপহার সদদ্ত োই।  

এজন্য সবাইদ্ক একদ্ াদ্গ কাজ করদ্ত হদ্ব। আসুন সব মতপার্ থকয ভুদ্ল আমরা সব থকাদ্লর সব থদ্শ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর 

সপতা বেবন্ধুর স্বদ্ের শসানার বাংলা গড়দ্ত একদ্ াদ্গ কাজ কসর।  

সবাইদ্ক আবারও শুদ্ভচ্ছা জাসনদ্য় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ শুভ উদ্বাধন শিাষণা করসছ।  

শখাদা হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বেবন্ধু।  

বাংলাদ্দে সেরজীবী শহাক।  

..... 

 


