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অনুষ্ঠাদ্নর সভাপসত, 

সহকমীবৃন্দ, 

মৎস্যজীিী-মৎস্যচািী ভাই ও শিাদ্নরা, 

উপসিত সুসধমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম, 

 ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭’ এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপসিত সকলদ্ক আসম শুদ্ভচ্ছা জানাসচ্ছ। শদদ্ের সকল 

মৎস্যচাসি, মৎস্যজীিী, মৎস্যখাদ্তর উদ্যাক্তাসহ সাংসিষ্ট সকলদ্ক আন্তসরক অসভনন্দন জানাসচ্ছ। 

জাতীয় মৎস্য সপ্তাদ্হর এিাদ্রর প্রসতপায ‘‘মাছ চাদ্ি গড়দ্িা শদে, িদদ্ল শদি িাাংলাদ্দে’’ অতযন্ত সমদ্য়াপদ্ াগী 

হদ্য়দ্ছ িদ্ল আসম মদ্ন কসর। 

 শুরুদ্তই আসম স্মরণ করসছ, সি বকাদ্লর সি বদ্শ্রষ্ঠ িাঙাসল, জাসতর সপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানদ্ক। স্মরণ 

করসছ, জাতীয় চার শনতাসহ ৩০ লাখ েহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রম হারাদ্না মা-শিানদ্ক। 

স্বাধীনতার পর জাসতর সপতা ১৯৭৩ সাদ্ল গণভিদ্নর শলদ্ক আনুষ্ঠাসনকভাদ্ি মাদ্ছর শপানা শছদ্ড় মৎস্য সপ্তাহ 

উদ াপদ্নর শুভ সূচনা কদ্রন। সতসন পাট, চা, চামড়ার সাদ্ে মাছদ্কও িাাংলাদ্দদ্ের রপ্তাসনপণ্য সহদ্সদ্ি উদ্ল্লখ কদ্রসছদ্লন। 

মৎস্যসম্পদ বিদ্দসেক মুদ্রা অজবদ্নর সবতীয় প্রধান খাত হদ্ি িদ্ল জাসতর সপতা আোিাদ ব্যক্ত কদ্রসছদ্লন। 

আজ শদদ্ের ১ শকাটি ৮২ লাখ মানুদ্ির জীিন-জীসিকা মৎস্য সম্পদ্দর সাদ্ে সম্পসকবত। সজসিসপদ্ত মৎস্যসম্পদ্দর 

অিদান প্রায় ৪ েতাাংে। প্রাসণজ আসমদ্ির ৬০ ভাগ শ াগান শদয় মৎস্য খাত। জাসতর সপতার শসই আোিাদ এখন িাস্তদ্ি 

পসরণত হদ্ত  াদ্চ্ছ। 

িাাংলাদ্দদ্ের শমাট আয়তদ্নর এক তৃতীয়াাংে পাসনসম্পদ। স্বাদুপাসনর আয়তদ্নর সদক শেদ্ক সিদ্ে িাাংলাদ্দদ্ের 

িান দেম। আিহমান কাল শেদ্কই আমাদ্দর পসরসচসত ‘মাদ্ছ-ভাদ্ত িাঙাসল’ সহদ্সদ্ি। েত েত নদ-নদী, হাওর-িাঁওড় ও 

খাল-সিল ছাড়াও আমাদ্দর শদদ্ে রদ্য়দ্ছ িি বা শমৌসুদ্মর সিোল প্লািনভূসম -  া স্বাদু পাসনর মাদ্ছর প্রধান প্রজনন ও 

সিচরণদ্েত্র। 

এছাড়াও রদ্য়দ্ছ সিোল সমুদ্র। এই সমুদ্দ্র আরও শ াগ হদ্য়দ্ছ সময়ানমার ও ভারদ্তর শেদ্ক আইনী লড়াইদ্য় অসজবত 

গভীর সমুদ্দ্রর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ িগ বসকদ্লাসমটার এলাকা। স্বাদু পাসন এিাং সিোল এই সমুদ্র এলাকা িাাংলাদ্দদ্ের 

অে বননসতক উন্নয়দ্ন তো মৎস্য আহরণ, বিদ্দসেক মুদ্রা অজবন ও জীসিকা সনি বাদ্হর শেদ্ত্র গুরুত্বপূণ ব ভূসমকা রাখদ্ি িদ্ল আমার 

সিোস। 

 আমাদ্দর কৃসিজ আদ্য়র ২৪.৪১ ভাগ আদ্স মৎস খাত শেদ্ক এিাং সজসিসপদ্ত এ খাদ্তর অিদান প্রায় ৩.৬১ ভাগ। 

তাছাড়া মাছ প্রাসণজ আসমদ্ির ৬০ ভাগ শ াগান শদয় ও বিদ্দসেক মুদ্রা অজবদ্ন এ খাদ্তর সিদ্েি অিদান উদ্ল্লখদ্ াগ্য।  

সুসধমন্ডলী,  

 িাাংলাদ্দে আওয়ামী লীগ  খনই সরকার গঠন কদ্রদ্ছ তখনই শদদ্ের মৎস্য সম্পদ রো ও উৎপাদন বৃসির উপর 

সিদ্েি গুরুত্ব সদদ্য়দ্ছ।  

আমরাই শদদ্ে প্রেমিাদ্রর মত ‘জাতীয় মৎস্য নীসত-১৯৯৮’ প্রণয়ন কসর। শসসময় পসরদ্িদ্ের ভারসাম্য রো ও 

জীিনিসচত্রয সাংরেণ, জলমহাদ্ল সমাজসভসিক মাছচাি ব্যিিাপনা, মাদ্ছর আিাসিল উন্নয়ন, প্লািনভূসমদ্ত মৎস্য চাি ও 

অভয়াশ্রম িাপনসহ অিকাঠাদ্মা উন্নয়দ্ন ১০৭ শকাটি টাকার ২৬টি প্রকল্প িাস্তিায়ন কসর।  

চট্টগ্রাদ্ম পাহাসড় জলােয়সহ সারাদ্দদ্ে মৎস্যচাি সম্প্রসারণ প্রকল্প িাস্তিায়ন করা হয়। আমরা ৭৯৯টি জলমহাল 

মৎস্য অসধদপ্তদ্রর কাদ্ছ হস্তান্তর কসর। মৎস্যচািী, মৎস্যজীিী ও উদ্যাক্তাদ্দর প্রসেেণ শদই। ভূসমহীন, শিকার ও প্রাসন্তক 

মৎস্যজীিী ও মৎস্যচািীদ্দরদ্ক সহজ েদ্তব ঋণ শদই। 



 

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য চাি সম্প্রসারণ কা বক্রম িাস্তিায়দ্ন কৃসতত্বপূণ ব অিদাদ্নর স্বীকৃসত সূপপ ১৯৯৭ সাদ্ল 

জাসতসাংদ্ের খায ও কৃসি সাংিা মৎস্য অসধদপ্তরদ্ক সম্মানজনক ‘এিওয়াি ব সওমা’ পুরস্কাদ্র ভূসিত কদ্র। 

 আমরা সরকার গঠদ্নর পর জনদ্গাষ্ঠীর পুসষ্ট সমস্যা সনরসন, কম বসাংিান, দাসরদ্রয সিদ্মাচন ও বিদ্দসেক মুদ্রা অজবদ্ন 

এ খাদ্তর গুরুত্ব উপলসি কদ্র শদদ্ের মৎস্যসম্পদ রো ও উৎপাদন বৃসির লদ্েয উদ্ল্লখদ্ াগ্য সকছু পদদ্েপ গ্রহণ কসর,  া 

আসম উদ্ল্লখ করসছ। 

 সিসভন্ন প্রকদ্ল্পর মাধ্যদ্ম অভযন্তরীণ মুক্ত জলােয়সমূদ্হ পসরদ্িদ্ের ভারসাম্য রো ও জীিনিসচত্রয সাংরেণসহ সিসভন্ন 

প্রজাসতর মৎস্য উৎপাদন বৃসির লদ্েয মুক্ত জলােদ্য় শপানা মাছ অিমুসক্ত।  

 জলমহাদ্ল সমাজসভসিক মাছ চাি ব্যিিাপনা, মৎস্য আিাসিল উন্নয়ন, প্লািনভূসমদ্ত মৎস্যচাি ও অভয়াশ্রম 

িাপনসহ সিসভন্ন অিকাঠাদ্মা সনম বাদ্ণর ব্যিিা কসর। 

 অভযন্তরীণ িি জলােদ্য় মাদ্ছর উৎপাদন বৃসির উদ্েদ্ে জনসদ্চতনতা বৃসি, গুণগত মানসম্পন্ন মাদ্ছর শপানা 

উৎপাদদ্নর জন্যও আমরা যুদ্গাপদ্ াগী কা বক্রম গ্রহণ। 

 জলমহালগুদ্লাদ্ত প্রকৃত শজদ্লদ্দর অসধকার সনসিত করার জন্য নতুন জলমহাল নীসতমালা, মাছ চাসিদ্দর মাদ্ে 

মানসম্পন্ন শরণু সরিরাহ সনসিদ্তর জন্য মৎস্য হযাচাসর আইন ও মৎস্য হযাচাসর সিসধমালা, গুণগতমাদ্নর মৎস্য খায 

সরিরাহ সনসিদ্তর জন্য মৎস্য খায খায ও পশুখায আইন এিাং মৎস্য খায সিসধমালা প্রণয়ন কসর। 

 শদসে-সিদ্দসে শভাক্তাদ্দর মানসম্পন্ন সচাংসড় সরিরাহ সনসিদ্তর লদ্েয জাতীয় সচাংসড় নীসতমালা প্রণয়ন কসর। এ 

সকল আইন, সিসধ ও নীসতমালা প্রণয়দ্নর মূল উদ্েে সছল মৎস্য উৎপাদন বৃসি ও শভাক্তা সাধারদ্ণর জন্য 

মানসম্পন্ন সনরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সরিরাহ সনসিত করা। 

 উন্নত প্রযুসক্ত সনভ বর মৎস্যচাি ব্যিিাপনা ও সম্প্রসারণ এিাং প্লািনভূসমদ্ত মৎস্যচাি ও অভয়াশ্রম িাপনসহ সিসভন্ন 

অিকাঠাদ্মাগত উন্নয়ন কম বসূসচ িাস্তিায়ন কসর।  

 মা ইসলে রো ও জাটকা সনধন শরাদ্ধ আমরা কা বকর কম বসূসচ িাস্তিায়ন করসছ। ২০০৯ শেদ্ক এ প ব  শজদ্লদ্দর 

সহায়তা কম বসূসচদ্ত খাযেস্য িরাে শদওয়া হদ্য়দ্ছ ১ ল  ৯৬ হাজার ৫৬৯ শমসিক টন  া ২০০১ শেদ্ক ২০০৮ প ব  

সছল মাত্র ৬ হাজার ৯০৬ শমসিক টন। এরফদ্ল ইসলে উৎপাদন প্রায় ১ লে শমসিক টন বৃসি শপদ্য় ৩ লে ৮৭ হাজার 

শমসিক টদ্ন দাঁসড়দ্য়দ্ছ। 

 এ ধরদ্ণর িহুমুখী পদদ্েপ গ্রহণ ও কা বক্রম িাস্তিায়দ্নর মাধ্যদ্ম আমরা মাদ্ছর উৎপাদন ও আহরণ বৃসি করদ্ত 

সেম হদ্য়সছ। ফদ্ল আয়দ্নর সদক শেদ্ক শছাট হদ্য়ও অভযন্তরীণ জলােদ্য় মৎস্য আহরদ্ণ িাাংলাদ্দে ৪ে ব িান অসধকার করার 

শগৌরি অজবন করদ্ত সেম হদ্য়দ্ছ। 

সুসধমন্ডলী, 

২০০৯ সাদ্ল সরকার গঠদ্নর পর আমরা মৎস্যসম্পদ্দর উন্নয়নদ্ক সিদ্েি গুরুদ্ত্বর সাদ্ে সিদ্িচনা কদ্র ব্যাপক 

কম বসূসচ িাস্তিায়ন শুরু কসর। 

এ ধরদ্নর িহুমুখী পদদ্েপ গ্রহণ ও িাস্তিায়দ্নর ফদ্ল গত সাদ্ড় ৭ িছদ্র মাদ্ছর উৎপাদন ব্যাপকভাদ্ি বৃসি 

শপদ্য়দ্ছ। ২০১৪-১৫ অে বিছদ্র ৩৬ লে ৮৪ হাজার শমসিক টন মাছ উৎপাদদ্নর লেযমাত্রা অসজবত হদ্য়দ্ছ  া ইদ্তাপূদ্ি ব সছল ৯ 

লে ৭৪ হাজার শমসিক টন। 

২০০৯ শেদ্ক এ প বন্ত মৎস্য শসক্টদ্র নারী-পুরুি সনসি বদ্েদ্ি প্রায় ৪১ লে শলাদ্কর িাড়সত কম বসাংিান সৃসষ্ট হদ্য়দ্ছ। 

মৎস্যচািী ও মৎস্যজীিীদ্দর আয় ৩০ ভাদ্গরও শিসে বৃসি শপদ্য়দ্ছ। 

আমরা মাদ্ছ ফরমাসলদ্নর অপব্যিহার সনয়ন্ত্রণ করদ্ত সেম হদ্য়সছ। সচাংসড় এিাং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তাসনর 

শেদ্ত্র িাস্তিধমী ও সমদ্য়াপদ্ াগী উদ্যাগ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ছ। আমরা সাভার, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি সি বাধুসনক মানসনয়ন্ত্রণ 

ল্যাি িাপন কদ্রসছ। চািীদ্দর শরাগমুক্ত সচাংসড় শপানা সরিরাদ্হর জন্য কক্সিাজার, সাতেীরা ও খুলনায় ৩টি সপসসআর ল্যাি 

প্রসতষ্ঠা করা হদ্য়দ্ছ। কক্সিাজাদ্র আরও ১টি ল্যাি প্রসতষ্ঠার কাজ চলদ্ছ।  

সুসধবৃন্দ, 

আমরা আমাদ্দর সনি বাচনী ইেদ্তহাদ্র ‘‘শকিল পসরমাণগত নয়, প্রসতটি মানুদ্ির পুসষ্টমানসম্মত সুিম খায প্রাপ্যতা 

সনসিত করা হদ্ি’’ মদ্ম ব অঙ্গীকার কদ্রসছলাম। এ অঙ্গীকার পালদ্ন ইদ্তামদ্ধ্য আমরা অদ্নকদূর এসগদ্য়সছ। ফসল উৎপাদদ্ন 



 

আমরা সয়ম্ভরতা অজবন কদ্রসছ। প্রাসণজ আসমদ্ির উৎস সহদ্সদ্ি মৎস্য উৎপাদদ্নও আমাদ্দর উদ্ল্লখদ্ াগ্য অজবন সাসধত 

হদ্য়দ্ছ।  

 ২০১৫-১৬ সাদ্ল আমরা ৩৮ লে ৭৮ হাজার শমসিক টন মৎস্য উৎপাদদ্ন সেম হদ্য়সছ। ২০১৬-১৭ সাদ্ল অনুসমত 

মৎস্য উৎপাদন  ৪০ লে ৫০ হাজার শমসিক টন অসজবত হদ্ি িদ্ল আমরা আো কসর,  া আমাদ্দর িতবমান মৎস্য চাসহদার 

প্রায় সমান। 

িদ্ঙ্গাপসাগদ্র অসজবত সিোল জলসীমার সমস্ত মৎস্যসম্পদ এখন আমাদ্দর। এই মৎস্যসম্পদ জসরপ ও আহরদ্ণর 

লদ্েয ইদ্তামদ্ধ্যই ক্রয় করা হদ্য়দ্ছ ‘আর সভ মীন সন্ধানী’ নাদ্ম একটি আধুসনক গদ্িিণা ও জসরপ জাহাজ। 

 আমরাই প্রেমিাদ্রর মত শজদ্লদ্দর সনিন্ধন ও পসরচয়পত্র প্রদাদ্নর কাজ শুরু কসর  া এখন সফল সমাসপ্তর পদ্ে। এ 

প বন্ত   ১৬ লে ২০ হাজার শজদ্লদ্ক সনিন্ধনকরণ এিাং ১৪ লে ২০ হাজার ১২৫ জন শজদ্লদ্ক পসরচয়পত্র প্রদান করা হদ্য়দ্ছ। 

ফদ্ল তাদ্দর জন্য প্রদি সরকাদ্রর সিসভন্ন সহায়তা ও প্রদ্ণাদনা প্রকৃত শজদ্লদ্দর হাদ্ত শপৌৌঁদ্ছ শদওয়া সহজতর হদ্ি। 

প্রাকৃসতক পসরদ্িদ্ের ভারসাম্য ও িনাঞ্চল রো, পাসন সম্পদ্দর উন্নয়ন ও নদীদ্ত নাব্যতা রোর জন্য আমরা 

ইদ্তামদ্ধ্য িহুমুখী পদদ্েপ গ্রহণ কদ্রসছ। কযাসপটাল শেসজাংদ্য়র মাধ্যদ্ম মধুমসত, গড়াই,  মুনা, বুসড়গঙ্গা, কুসেয়ারা প্রভৃসত 

নদীদ্ত নাব্যতা পুনরুিার করা হদ্য়দ্ছ। মধুমসত ও গড়াই নদী খনদ্নর ফদ্ল দসেণ-পসিমাঞ্চদ্ল পাসনর প্রিাহ বৃসি শপদ্য়দ্ছ। 

লিনাক্ততা হ্রাস শপদ্য়দ্ছ। রো পাদ্চ্ছ সুন্দরিনসহ আদ্েপাদ্ের জীিনিসচত্রয। 

মৎস্য খাদ্ত সনদ্য়াসজত কম বকতবা-কম বচাসরবৃন্দ, 

আপনাদ্দর আন্তসরক কম ব প্রদ্চষ্টায় আমরা সফলতার সাদ্ে উৎপাদন লেযমাত্রা অজবন কদ্র  াসচ্ছ। শদদ্ের 

মৎস্যখাদ্তর প্রসতটি সদস্য এ উন্নয়ন অগ্র াত্রার অাংেীদার। এজন্য আসম এখাদ্তর সকল কম বকতবা-কম বচাসরসহ সাংসিষ্ট 

সকলদ্ক আন্তসরক ধন্যিাদ জানাই। 

গত ৩২ িছদ্রর ইসতহাদ্স আমরাই প্রেম মৎস্য শসক্টদ্রর জনিল সাংকট সনরসদ্নর কাদ্জ হাত শদই। প্রস্তাসিত 

‘অগ বাদ্নাগ্রাম’ অনুদ্মাদন কদ্র ৯২৬টি নতুন পদ সৃসষ্ট কসর। মৎস্য অসধদপ্তদ্রর মহাপসরচালদ্কর পদটি শগ্রি-১ এ উন্নীত কসর। 

২০০০ সাদ্ল আমরাই এসি শলদ্ভদ্ল পদ্দান্নসতর সুদ্ াগ সৃসষ্ট কদ্র আপনাদ্দর দীে বসদদ্নর পুসিভূত হতাো দূর কদ্রসছলাম।        

আসম আো কসর, সিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাসতর সাংরেণ, প্রজনন ও িাংে সিস্তাদ্রর জন্য মুক্ত জলােদ্য় অভয়াশ্রম িাপন 

ও এর সাংরেদ্ণ শদদ্ের মৎস্য খাদ্তর সাদ্ে সাংসিষ্ট সকদ্ল আরও তৎপর হদ্িন। মৎস্য সম্পদ্দর উন্নয়দ্ন প্রদ্য়াজনীয় গদ্িিণা 

কা বক্রম অব্যাহত রাখদ্ত আমাদ্দর সরকার অঙ্গীকারািি। 

মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য খাদ্তর শটকসই উন্নয়দ্ন অিদান রাখার জন্য  াঁরা পুরস্কার পাদ্চ্ছন তাঁদ্দরদ্ক আসম 

আন্তসরক অসভনন্দন জানাই। আো কসর, আপনাদ্দর শদদ্খ অন্যরাও মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য খাদ্তর শটকসই উন্নয়দ্ন অিদান 

রাখদ্ত উৎসাসহত হদ্িন। 

 এ শদে আমাদ্দর সকদ্লর। আসুন, সকদ্ল সমদ্ল শদদ্ের উন্নয়দ্ন একতািি হই। সমাজ শেদ্ক সন্ত্রাস ও জসঙ্গিাদ্দর 

সিিদাঁত উপদ্ড় শফদ্ল িাাংলাদ্দেদ্ক জাসতর সপতার স্বদ্ের শসানার িাাংলায় পসরণত কসর। 

সকলদ্ক আিারও ধন্যিাদ জাসনদ্য় আসম জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৭ এর শুভ উদ্বাধন শোিণা করসছ।  

শখাদা হাদ্ফজ। 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাদ্দে সচরজীিী শহাক। 

... 


