
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ের কম মকর্মা ও কম মচারীয়দর উয়েয়ে 

 

ভাষি 

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

 

শেখ হাণসনা 

 

২২ শম ২০১৪, বৃহস্পণর্বার, বাাংলায়দে সণচবালে, ঢাকা। 

 

ণবসণমল্লাণহর রাহমাণনর রাণহম 

 

সহকমীবৃন্দ, 

উপণির্ মন্ত্রিালয়ের কম মকর্মা-কম মচারীবৃন্দ।   

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

আপনায়দর সবাইয়ক আন্তণরক শুয়ভচ্ছা। বর্মমান শমোয়দ সরকার গঠয়নর পর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয়ে 

আজয়কই আমার প্রথম পণরদে মন।  

সহকমীবৃন্দ,  

‘মায়ে-ভায়র্’ বাঙাণল। কৃণষ ণনভ মর বাাংলায়দয়ের অথ মনীণর্য়র্ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খায়র্র অবদান অপণরসীম।  

স্বাধীনর্ার পর সব মকায়লর সব ময়েষ্ঠ বাঙাণল জাণর্র ণপর্া বঙ্গবন্ধু শেখ মুণজবুর রহমান কৃণষ গ্রাজুয়েটয়দর চাকুণর 

প্রথম শেিীয়র্ উন্নীর্ কয়রন। র্াঁর সুদূরপ্রসাণর ণচন্তার ফসল ণহয়সয়ব আজ শদয়ে কৃণষ উৎপাদয়ন ণবপ্লব এয়সয়ে। 

কম মসাংিান সৃণি, দাণরদ্র্য ণবয়মাচন ও ববয়দণেক মুদ্র্া অজমন কয়র শদয়ের অথ মননণর্ক প্রবৃণি অজময়ন মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ খায়র্র যয়থি অবদান রয়েয়ে।  

আমায়দর জার্ীে আয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পয়দর অবদান প্রাে ৮%। প্রাণিজ আণময়ষর প্রাে ৯০% মৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ উপখার্ শথয়ক আয়স।  

একটি স্বািযবান জাণর্ ণহয়সয়ব গয়ে উঠার জন্য প্রাণিজ আণময়ষর গুরুত্ব অপণরসীম। আমায়দর লক্ষ্য হল মাে, মাাংস, 

দুধ ও ণিয়মর উৎপাদন বৃণি কয়র শদয়ের জনয়গাষ্ঠীর প্রয়োজনীে আণমষ ও পুণি চাণহদা পূরি করা।  

মৎস্যসম্পদ, চামো ও চামোজার্ পণ্য ণবয়দয়ে রপ্তাণন বৃণি কয়র এ খার্ উয়ল্লখয়যাগ্য পণরমাি ববয়দণেক মুদ্র্া অজমন 

কয়র আসয়ে।  

কাণির্ লক্ষ্যমাত্রা অজময়নর জন্য ২০১৩-১৪ অথ মবেয়র শমাট ৪৩৭ শকাটি ৪৪ লাখ টাকা বরাে শদওো হে। যার 

ময়ে ণজওণব’র ৩৩০ শকাটি ৯৩ লাখ টাকা এবাং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১০৬ শকাটি ৫১ লাখ টাকা।  

সহকমীবৃন্দ, 

ইণলে আমায়দর জার্ীে মাে। শদয়ের শমাট মাে উৎপাদয়ন ইণলে-এর অবদান ১১ ের্াাংয়েরও অণধক। সারাণবয়ে 

উৎপাণদর্ ইণলয়ের প্রাে দুই-তৃর্ীোাংে আহণরর্ হে বাাংলায়দে শথয়ক। ইণলে রক্ষ্ার জন্য সরকার সমণির্ কায মক্রম গ্রহি 

কয়র আসয়ে। এরফয়ল ইণলে উৎপাদন উয়ল্লখয়যাগ্যভায়ব শবয়েয়ে।  

২০০৮-০৯ অথ মবেয়র ইণলয়ের উৎপাদন ণেল ২ লাখ ৯৮ হাজার শমণিক টন। গর্ ৫ বেয়র বৃণি শপয়ে ২০১২-১৩ 

অথ মবেয়র ইণলয়ের উৎপাদন দাঁণেয়েয়ে ৩ লাখ ৫১ হাজার শমণিক টয়ন।  

আমায়দর শদয়ের ২ে বৃহত্তম রপ্তাণন পণ্য ণচাংণে। আমরা বায়গরহায়ট ণচাংণে গয়বষিা শকন্দ্র িাপন কয়রণে। ণহমাণের্ 

মৎস্য পণ্য রপ্তাণন কয়র প্রচুর পণরমাি ববয়দণেক মুদ্র্া মৎস্য খার্ শথয়ক অণজমর্ হয়চ্ছ।  



 

বাাংলায়দে শথয়ক ণহমাণের্ ণচাংণে এবাং অন্যান্য মৎস্য ও মৎস্যজার্ পণ্য ইউয়রাণপোন ইউণনেন, যুক্তরাষ্ট্র, 

যুক্তরাজয, জাপান, ফ্রান্স, হাংকাং, ণসাংগাপুর, শসৌণদআরব, সুদান ও অন্যান্য উন্নর্ শদয়ে রপ্তাণন হয়ে থায়ক।  

Hazard Analysis and Critical Control Point- HACCP ণবণধমালা অনুসরি কয়র মানসম্পন্ন ণচাংণে 

রপ্তাণনর কারয়িই এ সাফল্য অণজমর্ হয়েয়ে। ইউয়রাপীে ইউণনেন এবাং যুক্তরায়ষ্ট্রর চাণহদা শমার্ায়বক শিণসণবণলটি ণবধান 

বাস্তবােন করা হয়চ্ছ।  

ণবএনণপ-জামার্ সরকায়রর উদাসীনর্ার কারয়ি প্রণক্রোজার্ ণচাংণেয়র্ ণনণষি শ াণষর্ এণিবায়োটিক পাওোর ফয়ল 

ইউয়রাপীে ইউণনেন ণচাংণে রপ্তাণন বন্ধ কয়র শদে। আমরা দাণেত্ব ণনয়ে এ সমস্যা সমাধান কণর এবাং ণনয়ষধাজ্ঞা প্রর্যাহায়রর 

ব্যবিা কণর।  

২০১১ সায়লর নয়ভম্বর মায়স ইইউ ণমেন-এর সুপাণরয়ে মৎস্য পণ্য রপ্তাণনয়র্ শয ২০% নমুনা বাের্ামূলক পরীক্ষ্া 

করার ণবধান আয়রাণপর্ ণেল, র্া প্রর্যাহার করা হয়েয়ে।  

২০১২-১৩ অথ মবেয়র মৎস্য ও মৎস্যজার্ পণ্য রপ্তাণন কয়র ৪ হাজার ১৬৯ শকাটি ৬৮ লাখ টাকা ববয়দণেক মুদ্র্া 

অণজমর্ হয়েয়ে। ২০০৭-০৮ অথ মবেয়র এই আয়ের পণরমাি ণেল ৩ হাজার ৩৯৬ শকাটি টাকা। 

জলমহাল ব্যবিাপনাে প্রকৃর্ মৎসজীবীয়দর অণধকার প্রণর্ষ্ঠাসহ সরকাণর প্রয়িাদনা ও সহাের্া প্রদান সহজর্র করা 

হয়েয়ে। আমরা প্রকৃর্ মৎস্যজীবীয়দর পণরচেপত্র প্রদায়নর পদয়ক্ষ্প ণনয়েণে।  

ইণলয়ের উৎপাদন বৃণির জন্য জাটকা আহরয়ি মৎসজীবীয়দর ণবরর্ রাখয়র্ ২০১২-১৩ অথ মবেয়র শদয়ের শমাট ১৬টি 

শজলার ৮৮টি উপয়জলাে ২ লাখ ৬ হাজার ২২৯ জন মৎসজীবী পণরবারয়ক ণভণজএফ কায মক্রয়মর আওর্াে আনা হে। র্ায়দর 

খাদ্য সহাের্া ণহসায়ব প্রণর্ মায়স পণরবার প্রণর্ ৩০ শকণজ হায়র চার মায়স শমাট ২৪ হাজার ৭৪৭ শমণিক টন চাল শদওো হে।  

মৎস্য খায়র্ দক্ষ্ প্রযুণক্তজ্ঞানসম্পন্ন জনেণক্ত সৃণি করার লয়ক্ষ্য মৎস্য অণধদপ্তয়রর আওর্াে চাঁদপুয়র মৎস্য ণিয়প্লামা 

ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েয়ে। এোো শগাপালগঞ্জ, ণকয়োরগঞ্জ ও ণসরাজগঞ্জ শজলাে আরও ণর্নটি মৎস্য ণিয়প্লামা ইন্সটিটিউট 

িাপন করার কায মক্রম হায়র্ শনওো হয়েয়ে।  

মায়ের একমাত্র প্রাকৃণর্ক মৎস্য প্রজননয়ক্ষ্ত্র হয়চ্ছ চিগ্রায়মর হালদা নদী। আমরা ‘‘হালদা নদীর প্রাকৃণর্ক প্রজনন 

শক্ষ্ত্র পুনরুিার’’ প্রকয়ল্পর আওর্াে নদীর প্রাে ৪০ ণকয়লাণমটার এলাকায়ক অভোেম ণহয়সয়ব শ াষিা কয়রণে।    

আন্তজমাণর্ক আদালর্ (International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS)-এর মােয়ম 

বয়ঙ্গাপসাগয়র ণমোনমায়রর বাাংলায়দয়ের সীমানা ণনধ মাণরর্ হওোে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বগ ম ণকয়লাণমটার এলাকাে মৎস্য 

আহরয়ি আমায়দর আইনগর্ ও ন্যােসঙ্গর্ অণধকার প্রণর্ণষ্ঠর্ হয়েয়ে।  

এরফয়ল নতুন নতুন মৎস্য আহরিয়ক্ষ্ত্র ণচণির্ কয়র র্লয়দেীে ও ভাসমান মৎস্য আহরয়ির এক নতুন ণদগন্ত 

উয়মাণচর্ হয়েয়ে। 

আমায়দর মৎসপ্রজনন ভূণময়ক রক্ষ্া করয়র্ হয়ব। শসগুয়লায়র্ মায়ের চাষ বাোয়র্ হয়ব। আমায়দর অয়নক প্রজাণর্র 

সুস্বাদু মাে ণেল। শসগুয়লায়ক রক্ষ্ার উয়দ্যাগ ণনয়র্ হয়ব।  

সহকমীবৃন্দ,  

শদয়ের লক্ষ্ লক্ষ্ শবকার যুবক, যুব মণহলা, ভূণমহীন ও প্রাণন্তক কৃষক পশু-পাণখ পালয়নর মােয়ম আত্মকম মসাংিান 

সৃণির সুয়যাগ শপয়েয়ে। শদয়ের ের্করা ২০ ভাগ জনয়গাষ্ঠী প্রর্যক্ষ্ভায়ব এবাং প্রাে ৫০ ভাগ জনয়গাষ্ঠী পয়রাক্ষ্ভায়ব 

প্রাণিসম্পয়দর উপর ণনভ মরেীল।  

গাভী পালন, গরু শমাটার্াজাকরি, োগল ও শভো পালন, হাঁস-মুরগী পালন ইর্যাণদর মােয়ম গ্রায়মর মানুষ 

আত্মকম মসাংিান সৃণি করয়ে। আমরা ব্যাাংকগুয়লায়ক ণনয়দ মেনা ণদয়েণে এ খায়র্ সহজ েয়র্ম ঋি শদওোর জন্য।   

প্রাণিসম্পদ খায়র্ শমধাবী ও দক্ষ্ মানবসম্পদ বর্ণরর জন্য আমরা ণানাইদয়হ শভয়টণরনাণর কয়লয়জর কায মক্রম শুরু 

কয়রণে। ণসরাজগয়ঞ্জ আয়রকটি শভয়টণরনাণর কয়লজ িাপয়নর কাজ চলয়ে।  

প্রাণিয়রাগ ণনেন্ত্রয়ির জন্য শদয়ে শকান শকাোয়রিাইন শেেন ণেল না। এসব িান্সবাউন্ডাণর (Trans-boundary) 

শরায়গর প্রয়বে প্রণর্য়রায়ধর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহি করা হয়েয়ে। এ প্রকয়ল্পর আওর্াে সীমান্তবর্ী শজলাসমূয়হর ২৪টি িায়ন 

শকাোয়রিাইন শেেন িাপয়নর ব্যবিা শনওো হয়েয়ে।  

 

https://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.itlos.org%2F&ei=sGB4U8PQEMnIuATMt4AI&usg=AFQjCNH74w5M3KRUi3uzQ4Vo9cAeWQ1yTA&bvm=bv.66917471,d.c2E


 

সহকমীবৃন্দ, 

নানামুখী বাধার পরও অথ মনীণর্য়র্ আমরা এণগয়ে যাণচ্ছ। আগামী বেয়রর জন্য শরকি ম ৮৬ হাজার শকাটি টাকার 

এণিণপ বরাে করা হয়চ্ছ।  

 শদয়ের অথ মননণর্ক উন্নেন সুণনণির্ করয়র্ হয়ল এণিণপ’র সুষ্ঠ ুএবাং সমেমর্ বাস্তবােন জরুণর। আপনায়দর কায়ে 

অনুয়রাধ থাকয়ব বরােকৃর্ অথ ম সমেমর্ এবাং সঠিকভায়ব ব্যে কয়র গৃহীর্ কম মসূণচ বাস্তবােন করয়বন।  

আমায়দর অথ মনীণর্ শযভায়ব এণগয়ে যায়চ্ছ র্ায়র্ আমায়দর প্রর্যাো ২০২১ সায়লর আয়গই আমরা মেম আয়ের শদে 

ণহয়সয়ব প্রণর্ণষ্ঠর্ হব, ইনোআল্লাহ্ । আমায়দর লক্ষ্য ২০৪১ সায়লর ময়ে ণবয়ের উন্নর্ রায়ষ্ট্রর র্াণলকাে অন্তর্ভ মক্ত হওো।  

আপনারা যাঁর যাঁর জােগা শথয়ক অণপ মর্ দাণেত্ব সর্র্া ও ণনষ্ঠার সায়থ পালন করুন। আসুন সকয়ল ণময়ল জাণর্র 

ণপর্ার স্বপ্ন, সুখী-সমৃি ও দাণরদ্র্যমুক্ত শসানার বাাংলা গয়ে তুণল।  

সকলয়ক ধন্যবাদ। 

শখাদা হায়ফজ 

জে বাাংলা জে বঙ্গবন্ধু 

বাাংলায়দে ণচরজীবী শহাক। 


