
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩ উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাসসনা  

ওসমানী স্মৃসত সমলনায়তন, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৮ আষাঢ় ১৪২০, ২ জুলাই ২০১৩  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

অনুষ্ঠাদ্নর সভাপসত,  

সহকমীবৃন্দ,  

মৎস্যজীবী ভাই ও শবাদ্নরা,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম  

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

আমাদ্ের অন্যতম পসরচয় আমরা ‘মাদ্ে-ভাদ্ত বাঙাসল'। সব বকাদ্লর সব বদ্েষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর 

রহমান মৎস্য উৎপােন বৃসিদ্ত সামাসজক আদ্ন্দালদ্নর ডাক সেদ্য়সেদ্লন। ১৯৭৩ সাদ্ল শেদ্ে প্রথম মৎস্য সপ্তাহ উেযাপন শেদ্ষ 

সতসন জাতীয় সংসে এলাকার শলদ্ক মাদ্ের শপানা অবমুক্ত কদ্র এ আদ্ন্দালদ্নর শুভ সূচনা কদ্রসেদ্লন।  

জাসতর সপতা ১৯৭৪ সাদ্ল ‘রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও সমুদ্র উপকূলীয় শজান আইন' প্রণয়ন কদ্রন। আজ গভীর সমুদ্দ্র ১ লক্ষ ১১ 

হাজার ৬৩১ বগ বসকদ্লাসমটাদ্রর সবোল জলসীমায় বাংলাদ্েদ্ের শয সাব বদ্ভৌমত্ব প্রসতসষ্ঠত হদ্য়দ্ে জাসতর সপতা তার শগাড়াপত্তন 

কদ্রন। এরফদ্ল প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার মৎস্যজীবী-শজদ্ল পসরবাদ্রর ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুদ্ষর অবাদ্ধ সামুসদ্রক মৎস্য 

আহরদ্ণর শক্ষত্র উদ্মাসচত হদ্য়দ্ে। আমরা এ সম্পদ্ের শটকসই ব্যবিাপনার লদ্ক্ষে আইসডসব ও মালদ্য়সেয়া সরকাদ্রর সহায়তায় 

গদ্বষণা ও জসরপ জাহাজ ক্রদ্য়র প্রসক্রয়া চূড়ান্ত কদ্রসে। এ জাহাজ সংগৃহীত হদ্ল বসধ বত সমুদ্রসীমাসহ সমগ্র উপকূদ্লর 

মৎস্যসম্পদ্ের মজুে জানা সম্ভব হদ্ব।   

সুসধমন্ডলী,  

বাংলাদ্েদ্ের শমাট আয়তদ্নর ৩৪ েতাংে পাসন সম্পে। জনসংখ্যার ১১ েতাংদ্ের অসধক জীবন-জীসবকার জন্য 

মৎস্যসম্পদ্ের উপর সনভ বরেীল। কৃসষজ আদ্য়র ২৩ েতাংে আদ্স এ খাত শথদ্ক। সজসডসপদ্ত মৎস্য খাদ্তর অবোন ৪ েেসমক ৩৯ 

েতাংে। সদ্ব বাপসর সমগ্র জনদ্গাষ্ঠীর প্রাসণজ আসমদ্ষর েতকরা ৬০ ভাগ শজাগান শেয় মৎস্য খাত।  

১৯৯৬ সাদ্ল সরকার গঠন কদ্র মৎস্য খাদ্ত শবে সকছু পেদ্ক্ষপ গ্রহণ কসর। ফদ্ল শস সময় ১২ লক্ষ শমসিক টন বাড়সত 

মাে উৎপােন হয়। মাথা সপছু দেসনক মাে গ্রহদ্ণর পসরমাণ ২৪ গ্রাম শথদ্ক ৩৩ গ্রাদ্ম উন্নীত হয়। মৎস্য শসক্টদ্র এ বাড়সত মাে 

উৎপােদ্নর স্বীকৃসতস্বরূপ শস সমদ্য় জাসতসংঘ আমাদ্ের এডওয়াড ব সাওমা (Edward Saouma) পেক প্রোন কদ্র।  

এবার সরকাদ্রর োসয়ত্ব গ্রহদ্ণর পর ‘জাল যার জলা তার' নীসত অনুসরণ কদ্রসে। সরকাদ্রর প্রথম বেদ্রই আমরা 

জাতীয় ‘জলমহাল নীসতমালা-২০০৯' প্রণয়ন কদ্রসে। এর বাস্তবায়ন কদ্রসে। প্রকৃত শজদ্লদ্ের সনবন্ধন ও আইসড কাড ব প্রণয়দ্নর 

কাজ দ্রুগসতদ্ত এসগদ্য় চলদ্ে। শজদ্লদ্ের মাে ধরার সনরঙ্কুে অসধকার সনসিত হদ্য়দ্ে। মাদ্ের বংেসবস্তার ও জীবববসচত্রে রক্ষা 

পাদ্চ্ছ।  

‘মৎস্য হোচাসর আইন-২০১০' ও ‘মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন-২০১০' প্রণয়ন কদ্রসে। শেদ্ের প্রসতটি শজলা ও সবভাগীয় 

পয বাদ্য় ফরমাসলদ্নর অপব্যবহার সনয়ন্ত্রদ্ণর জন্য সডসজটাল সকট সবতরণ করা হদ্য়দ্ে।  

এোড়া মৎস্যসম্পদ্ের শটকসই সংরক্ষণ, মৎস্যচাদ্ষর নতুন নতুন প্রযুসক্ত উদ্ভাবন, পল্লী অঞ্চদ্লর শবকার ও ভূসমহীনদ্ের 

কম বসংিাদ্নর সুদ্যাগ সৃসি ও প্রকৃত শজদ্লদ্ের আথ ব-সামাসজক উন্নয়দ্ন গত সাদ্ড় চার বেদ্র আমরা ব্যাপক কম বসূসচ বাস্তবায়ন 

কদ্রসে।  

সুসধবৃন্দ,  



জলবায়ু পসরবতবদ্নর শনসতবাচক প্রভাদ্বর ফদ্ল শেদ্ে মৎস্য প্রজনন ও উৎপােন হুমসকর মুদ্খ পদ্ড়দ্ে। এ শনসতবাচক 

প্রভাব শমাকাদ্বলায় আমরা সনজস্ব অথ বায়দ্ন ২০২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করসে। এোড়া ঐসতহেবাহী হালো নেী, সুন্দরবন ও হাওর-

বাঁওদ্ড়র প্রাকৃসতক সম্পে ব্যবিাপনা ও জীবববসচত্রে সংরক্ষদ্ণ সনসবড় কম বকান্ড পসরচাসলত হদ্চ্ছ। রুই জাতীয় মাদ্ের একমাত্র 

প্রাকৃসতক প্রজনন শক্ষত্র হালো নেীদ্ক মৎস্য অভয়ােম শঘাষণা কদ্রসে। শসখাদ্ন হোচাসর িাপন করা হদ্য়দ্ে। এরফদ্ল ২০১২ সাদ্ল 

শরকড ব ১ হাজার ৫ েত ৬৯ শকসজ রুই জাতীয় মাদ্ের শরণু সংগৃহীত হদ্য়দ্ে।  

আমরা মা ইসলে রক্ষা ও জাটকা সনধনদ্রাধ কম বসূসচদ্ত শরকড ব পসরমাণ বরাদ্দ প্রোন করসে। সবএনসপ-জামাত শজাট এবং 

তত্ত্বাবধায়ক সরকাদ্রর সাত বেদ্র শজদ্লদ্ের খাদ্য সহায়তায় বরাদ্দ সেল মাত্র ৬ হাজার ৯০১ শমসিক টন খাদ্য। শসখাদ্ন গত সাদ্ড় 

চার বেদ্র আমরা বরাদ্দ সেদ্য়সে ৮৭ হাজার ৬৯ শমসিক টন খাদ্য। মাথাসপছু বরাদ্দ ১০ শকসজ শথদ্ক বাসড়দ্য় ৩০ শকসজ করা 

হদ্য়দ্ে। খাদ্য সহায়তার শময়াে সতনমাস শথদ্ক বাসড়দ্য় চার মাস করা হদ্য়দ্ে। ৫টি ইসলে অভয়ােম িাপন এবং ২১টি উপদ্জলায় 

জাটকা সংরক্ষণ প্রকদ্ল্পর আওতায় শজদ্লদ্ের মাদ্ে সবকল্প কম বসংিাদ্নর সবসভন্ন উপকরণ সবতরণ করা হদ্য়দ্ে। এরফদ্ল ইসলদ্ের 

উৎপােন প্রায় ৫০ হাজার শমসিক টন বৃসি শপদ্য় প্রায় ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার শমসিক টদ্ন উন্নীত হদ্য়দ্ে।  

সুসধমন্ডলী,  

সচংসড় আমাদ্ের রপ্তানীর অন্যতম খাত। সবএনসপ-জামাত শজাট আমদ্ল তাদ্ের জাসলয়াসতর জন্য ইউদ্রাপীয় ইউসনয়দ্ন 

সচংসড় রপ্তানী বন্ধ হদ্য় সগদ্য়সেল। আমরা এবার সরকাদ্রর োসয়দ্ত্ব এদ্স এ সমস্যার সমাধান কসর। গুণগত মাদ্নর সচংসড় রপ্তাসন 

সনসিত করার লদ্ক্ষে আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তজবাসতক মাদ্নর মৎস্য মানসনয়ন্ত্রণ ল্যাবদ্রটসর ও বাদ্গরহাদ্ট একটি 

সচংসড় গদ্বষণা শকন্দ্র িাপন কদ্রসে। মাে ও সচংসড়র মানসনয়ন্ত্রদ্ণ কায বক্রদ্ম সন্ত্তুি হদ্য় ২০১১ সাদ্ল ইউদ্রাপীয় ইউসনয়ন 

মৎস্যপণ্য রপ্তাসনদ্ত েতকরা ২০ ভাগ বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করার সবধান প্রতোহার কদ্র শনয়। সবএনসপ-জামাত শজাট আমদ্ল 

ইউদ্রাপীয় ইউসনয়ন এ বাধ্যবাধকতা আদ্রাপ কদ্রসেল।  

সবএনসপ-জামাত শজাট বাংলাদ্েে মৎস্য উন্নয়ন কদ্প বাদ্রেদ্নর মত প্রসতষ্ঠানদ্ক শলাকসানী প্রসতষ্ঠাদ্ন পসরণত কদ্র। 

এমনসক কম বকতবা-কম বচাসরদ্ের শবতন প্রোনও বন্ধ হদ্য় যায়। আমরা বতবমাদ্ন এটিদ্ক লাভজনক প্রসতষ্ঠাদ্ন পসরণত কদ্রসে। 

বাংলাদ্েে শমসরন সফসাসরজ একাদ্ডসমরও একই অবিা সেল। আমরা গতানুগসতক ধারা পসরবতবন কদ্র এ একাদ্ডমীদ্ত মসহলা 

কোদ্ডট ভসতব করসে। কোদ্ডদ্টর সংখ্যাও বৃসি কদ্রসে।  

মৎস্য শসক্টদ্র প্রসেসক্ষত জনসম্পে গদ্ড় শতালার লদ্ক্ষে আমরা চাঁেপুদ্র মৎস্য সডদ্লামা ইনসিটিউট প্রসতষ্ঠা কদ্রসে। 

আো কসর এ বেদ্রর সডদ্সম্বদ্রর মদ্ধ্য এর প্রথম ব্যাচ ‘সডদ্লামা-ইন-সফসাসরজ' সডগ্রী অজবদ্ন সক্ষম হদ্ব। এোড়া শগাপালগঞ্জ, 

সকদ্োরগঞ্জ এবং সসরাজগদ্ঞ্জ আরও সতনটি মৎস্য সডদ্লামা ইন্সটিটিউট িাপদ্নর কাজ অসচদ্রই শেষ হদ্ব।  

মৎস্য শসক্টদ্র আমাদ্ের গৃহীত পেদ্ক্ষদ্পর ফদ্ল মৎস্য ও মৎস্যজাত পদ্ণ্যর রপ্তাসন গত সাদ্ড় চার বেদ্র বৃসি শপদ্য় ২৬ 

েেসমক ৮৭ েতাংে হদ্য়দ্ে। আয় বৃসি শপদ্য়দ্ে ৪৫ েেসমক ০৩ েতাংে।  

সুসধবৃন্দ,  

শুধু মৎস্য শসক্টরই নয় আমরা শেদ্ের কৃসষ, পাসনসম্পে, শযাগাদ্যাগ, অবকাঠাদ্মা, সেক্ষা, স্বািে, আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রসত 

শসক্টদ্র সুষম উন্নয়ন সনসিত কদ্রসে। শেেবাসী এ উন্নয়দ্নর সুফল পাদ্চ্ছন। গ্রামীণ অথ বনীসত শয শকান সমদ্য়র শচদ্য় শবেী চাঙ্গা। 

মানুদ্ষর মাথাসপছু আয় শবদ্ড়দ্ে। ক্রয়ক্ষমতা শবদ্ড়দ্ে। আমরা শেদ্ে সবদ্েদ্ে প্রেংসসত হসচ্ছ। বাংলাদ্েে আজ সবদ্ের বুদ্ক 

উন্নয়দ্নর শরাল মদ্ডল।  

আসুন, আমরা শেদ্ের এ অগ্রগসতদ্ক ধদ্র রাসখ। শেদ্ের সকল প্রাকৃসতক সম্পদ্ের সদ্ব বাচ্চ ব্যবহার সনসিত কসর। মাদ্ের 

প্রাকৃসতক উৎসগুদ্লা রক্ষা কসর। মাে যাদ্ত সনভ বদ্য় ও সনসব বদ্ে বংেসবসত্মার করদ্ত পাদ্র শসসেদ্ক শখয়াল রাসখ। নে-নেী, খাল-সবল 

ও হাওর-বাঁওদ্ড় যাদ্ত পয বাপ্ত জলদ্রাত ও নাব্যতা থাদ্ক শসজন্য আমরা নেীদ্ত কোসপটাল শেসজংসহ নাব্যতা রক্ষার উদ্দ্যাগ 

সনদ্য়সে। এরফদ্ল কৃসষ জসম উিার হদ্ব। মাে চাদ্ষর সুদ্যাগ বাড়দ্ব। বষ বাকাদ্লর প্রজনন শমৌসুদ্ম শকউ যাদ্ত শপানা ও সডমওয়ালা 

মাে ধরদ্ত না পাদ্র শসসেদ্ক সংসিি সকলদ্ক আরও দৃসি শেওয়ার আহ্বান জানাই।  

সার, কীটনােক, বজবে ব্যবিাপনা এবং অপসরকসল্পত রাস্তাঘাট ও বাঁধ সনম বাদ্ণ আমাদ্ের আরও সদ্চতন হদ্ত হদ্ব যাদ্ত 

মাদ্ের বংেসবস্তার, দেসহক বৃসি ও চারণদ্ক্ষত্র সংকুসচত না হয়। আমরা ইদ্তামদ্ধ্য হাজারীবাদ্গর ট্যানারী সাভাদ্র িানান্তদ্রর জন্য 



এর শভৌত অবকাঠাদ্মাগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন কদ্রসে। ভয়াবহ দূষণ শথদ্ক বুসড়গঙ্গাসহ ঢাকার আদ্ে পাদ্ের নেীগুদ্লাদ্ক রক্ষা 

করার ব্যবিা সনদ্য়সে।  

মৎস্য উৎপােন ও মৎস্য শসক্টদ্রর শটকসই উন্নয়দ্ন অবোদ্নর স্বীকৃসত স্বরূপ আজ যাঁরা পুরস্কৃত হদ্য়দ্েন তাঁদ্েরদ্ক আসম 

আন্তসরক অসভনন্দন জানাই। আসুন, মৎস্য সপ্তাদ্হর এবাদ্রর শলাগান ‘মাদ্ে মাদ্ে ভরদ্বা শেে, গড়দ্বা শসানার বাংলাদ্েে' স্বাথ বক 

কদ্র তুসল।  

এ শেেটি আমাদ্ের সকদ্লর। আসুন, সকল শভোদ্ভে ভুদ্ল শেদ্ের উন্নয়দ্ন আমরা একতাবি হই। বাংলাদ্েেদ্ক আমরা 

জাসতর সপতার ক্ষুধা, োসরদ্রে ও সনরক্ষরতা মুক্ত স্বদ্ের শসানার বাংলায় পসরণত কসর।  

সকলদ্ক আবারও ধন্যবাে জাসনদ্য় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩ এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করসে।  

শখাো হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্েে সচরজীবী শহাক।  

 


