খাদ্য ব্যফস্থায় বফপ্লফ
মভা: ইপতেখায মাতন
ফাাংরাতে কৃবল বফশ্ববফদ্যারতয়য ভাফেততন ১৩ মপব্রুয়াবয ১৯৭৩ োবযতখ জাবেয বো ফঙ্গফন্ধু মখ
মুবজবুয যভান ফতরবিতরন, “খাদ্য ফরতে শুধু ধান, চার, আটা, ভয়ো আয ভুট্টাতে বুঝায় না ফযাং ভাি,
ভাাং, বিভ, দুধ, ােফবজ এফতে বুঝায়”। জাবেয বোয দূযেী বচন্তা-মচেনায থ ধতয োঁযই সুতমাগ্য
েন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াবনায গবেীর ও উদ্ভাফনী মনতৃতে যোয নানমুখী োম তক্রভ ফাস্তফায়ন েতয
চতরতি। মায পতর মেত খাদ্য উৎােতন বফপ্লফ াবধে তয়তি। মে এখন খাতদ্য স্বয়াংম্পূর্ ত। মইাতথ পুবি
বনযাত্তা বনবিে েযায রতযে নানা ধযতনয োম তক্রভ গ্রর্ েযা তয়তি। এের োম তক্রভ ফাস্তফায়তনয
ভাধ্যতভ ভাি ও ভাাং উৎােতন স্বয়াংম্পূর্ তো অজতন দুধ ও বিভ উৎােন উতেখতমাগ্য বযভাতর্ বৃবি েযা
ম্ভফ তয়তি।
ফেতভাতন বজবিবতে ভৎস্য ও প্রাবর্ম্পে খাতেয অফোন ১,১৮,০৪০ মোটি টাো (৪.৯৭%) এফাং
বজবিব প্রবৃবি মথাক্রতভ ৫.৫১% এফাং ৩.৪৭%। কৃবলজ বজবিবতে ভৎস্য ও প্রাবর্ম্পে খাতেয অফোন
অাং ৩৮.৭৬%। মেতয প্রায় ৪.৯ মোটি ভানুল (জনাংখ্যায প্রায় ৩১%) প্রেেয এফাং তযাযবাতফ ভৎস্য ও
প্রাবর্ম্পে খাতেয ওয বনবতযীর।
ভাাং ও ভাি উৎােতন মে এখন স্বয়াংম্পূর্ ত, বিভ উৎােতন স্বয়াংম্পূর্ তোয দ্বাযপ্রাতন্ত এফাং দুধ
উৎােতন স্বয়াংম্পূর্ তো অজততনয তথ। ২০০৮-০৯ অথ তফিতয মভাট ভৎস্য উৎােন বির ২৭.০১ রয মভ.টিন
মা ২০১৯-২০ অথ তফিতয প্রায় ৪৬ রয মভ.টন। ২০০৮-০৯ অথ তফিতয ভাাং, দুধ ও বিতভয উৎােন বির
মথাক্রতভ ১.০৮ বভবরয়ন মভ.টন, ২.২৯ বভবরয়ন মভ.টন ও ৪.৭ বফবরয়ন মা ২০১৯-২০ অথ তফিতয মফতে তয়তি
৭.৬৭ বভবরয়ন মভ.টন, ১০.৬৮ বভবরয়ন মভ.টন ও ১৭.৩৬ বফবরয়ন। জাবোংতঘয খাদ্য ও কৃবল াংস্থা
(এপএও) এয সুাবয অনুমায়ী এেজন সুস্থ ও স্বাবাবফে ভানুতলয প্রবেবেন ন্যেনেভ ২৫০ বভ.বর দুধ ও ১২০
গ্রাভ ভাাং, ফিতয ১০৪টি েতয বিভ এফাং ৬৩ গ্রাভ ভাি খাওয়া প্রতয়াজন। ফেতভাতন দুধ, ভাাং, বিভ ও ভাতিয
জনপ্রবে প্রাপ্যো মথাক্রতভ ১৭৫ বভ.বর/বেন, ১২৬ গ্রাভ/বেন, ১০৪ টি/ফিয ও ৬৫ গ্রাতভ উন্নীে তয়তি। বফগে
৩ ফিয বফতে তে গরু আভোবন ব্যবেতযতে মেীয় গফাবে শুয উৎােন বৃবিয ভাধ্যতভ মোযফাবনয চাবো
মভটাতনা ম্ভফ তয়তি।
াযাবফতশ্ব ইবর আযতর্ ফাাংরাতে এখন ীতল ত। বফতশ্বয মভাট উৎাবেে ইবরতয ৮০ োাংতয
মফী আবযে য় এতেতয নে-নেী, মভানা ও াগয মথতে। ইতোভতধ্য ‘ফাাংরাতে ইবর’ মবৌগবরে
বনতে তে (বজআই) বনফন্ধন প্রাপ্ত তয়তি। ২০০৮-০৯ অথ তফিতয ইবরতয উৎােন বির ২.৯৮ রয মভ.টন মা
২০১৮-১৯ াতর মফতে তয়তি ৫.৩৩ রয মভ.টন।
ফেতভান যোতযয উবেবখে ভৎস্যফান্ধফ েতয ফাস্তফায়তনয োযতর্ জাবোংতঘয খাদ্য ও কৃবল
াংস্থায The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 ২০২০ এয প্রবেতফেন অনুমায়ী
অবেন্তযীর্ মুক্ত জরাতয় ভাি উৎােতন ফাাংরাতে ৩য় স্থান ধতয মযতখ বফগে ১০ ফিতয স্বাদু াবনয ভাতিয
উৎােন বৃবিয াতয বদ্বেীয় স্থাতন উন্নীে তয়তি এফাং ফি জরাতয় চালকৃে ভাি উৎােতন ৫ভ স্থান গে িয়
ফিতযয ভতোই ধতয মযতখতি।
ভন্ত্রর্ারতয়য আওোধীন ফাাংরাতে প্রাবর্ম্পে গতফলর্া ইনবিটিউট (বফএরআযআই) বফদ্যভান
ভস্যা বববত্তে প্রযুবক্ত উদ্ভাফতনয জন্য গতফলর্া ও উন্নয়ন োম তক্রভ বযচারনা েতয ২০১৯-২০ অথ তফিতয
বেনটি নতুন প্রযুবক্ত এ ম তন্ত মভাট ৯০টি প্রযুবক্ত/প্যাতেজ উদ্ভাফন েতযতি।

-২বফএপআযআই এ ম তন্ত মভাট ৬১টি ভৎস্যচাল ও ব্যফস্থানা বফলয়ে প্রযুবক্ত উদ্ভাফন েতযতি।
বফলুপ্তপ্রায় মেীয় ৬৪ প্রজাবেয ভতধ্য ২৪ প্রজাবেয ভামিয প্রজনন মেৌর উদ্ভাফন ও বজনপুর াংযযর্ েতযতি
বফএপআযআই। মেীয় ভাি াংযযতর্য অাং বততফ বফএপআযআই ম্প্রবে মেত প্রথভফাতযয ভে ভাতিয
রাইব জীন ব্যাাংে প্রবেষ্ঠা েতযতি।
ব্লু ইতোনবভ নফ বেগন্ত উতন্াচন এফাং ামুবিে ভৎস্যম্পে উন্নয়ন ও ব্যফস্থানায় গুরুেপূর্ ত ভূবভো
ারন েতয মাতে ভৎস্য ও প্রাবর্ম্পে ভন্ত্রর্ারয়। গর্প্রজােন্ত্রী ফাাংরাতে যোতযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ
াবনায দূযেী ও প্রাজ্ঞ মনতৃতে আন্তজতাবেে আোরতেয ভাধ্যতভ ফতঙ্গাাগতয ফাাংরাতেতয ীভানা
বনধ তাযর্ ওয়ায় ১,১৮,৮১৩ ফগ ত বে.বভ. এরাোয় ভৎস্য আযতর্ আইনগে ও ন্যায়ঙ্গে অবধোয প্রবেবষ্ঠে
তয়তি। াইরট োবি বততফ ফাাংরাতে Blue Growth Economy নাতভ অবববে মুি অথ তনীবেতে
অন্তভুতক্ত তয়তি এফাং Ges Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এয েস্যে অজতন েতযতি।
ামুবিে ভৎস্যম্পতেয তফ তাচ্চ সুতমাগতে োতজ রাবগতয় ২০২১ াতরয ভতধ্য ফাাংরাতেতে এেটি ভধ্যভ
আতয়য মেত উন্নীে েযায রতযে ভৎস্য অবধেপ্তয েথা ভৎস্য ও প্রাবর্ম্পে ভন্ত্রর্ারয় তে ২০১৪ াতর এেটি
স্বল্প, ভধ্যভ এফাং েীঘ ততভয়ােী ামুবিে ভৎস্যম্পে উন্নয়তনয েভতন্থা (Plan of Action) প্রর্য়ন েযা
তয়তি এফাং ২০১৮ াতর উক্ত বযেল্পনা এবিবজ এয াতথ ভন্বয় েতয ২০১৮-২০৩০ বি. ম তন্ত ারনাগাে
েযা তয়তি। ‘ামুবিে ভৎস্য আইন-২০২০’ এোে জােীয় াংতে ইতোভতধ্য া তয়তি এফাং “জােীয়
ামুবিে ভৎস্য নীবেভারা” চূোন্তেযতর্য জন্য প্রবক্রয়াধীন যতয়তি। ভৎস্য ম্পে আযতর্য ভাধ্যতভ
সুনীর অথ তনীবেয নফবেগন্ত উতন্াচন েযায জন্য এ ভন্ত্রর্ারয় নানা োম তক্রভ াতে বনতয়তি। চালকৃে ভাতিয
উৎােন ২০১৭-১৮ াতরয (২৪.০৫ রয মভ.টন) তুরনায় ২১ োাং এফাং মভাট ভাতিয উৎােন ২০ োাং
বৃবি েযা, ইবরতয উৎােন ২০১৭-১৮ াতরয তুরনায় ভৎস্য বযেপ্ততযয অন্যেভ রযে ামুবিে ভাতিয
উৎােন ২০ োাং বৃবি েযা ভৎস্য অবধেপ্ততযয প্রধান রযে। অযবেতে ভাাং ও বিতভয ভতো দুতধও
স্বয়াংম্পর্ তো অজতন েতয প্রাবর্জ আবভতলয মটেই উৎােন বনবিে েযা, েভতাংস্থান সৃবি েযা, ফাজায
ব্যফস্থা মজাযোযেযতর্য রযে বনতয় ভন্ত্রর্ারতয়য আওোধীন প্রাবর্ম্পে অবধেপ্তয োজ েতয মাতে।
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মরখে : জনাংতমাগ েভতেেতা, ভৎস্য ও প্রাবর্ম্পে ভন্ত্রর্ারয়।
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