
মাছ চাষে গড়ব দেশ বঙ্গবন্ধুর বাাংলাষেশ 

মাঈনুল ইসলাম 

 

প্রতিবছষরর ন্যায় এ বছরও  আগামী ২৮ আগস্ট হষি ০৩ দসষেম্বর  দেশব্যাপী ২৯িম “জািীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১” উেযাতপি হষি 

যাষে । এবাষরর মৎস্য সপ্তাহ তেবষসর দলাগান হষে ‘দবতশ দবতশ মাছ চাে কতর, দবকারত্ব দূর কতর’। মৎস্য উৎপােন বৃতি ও মৎস্যসম্পে সাংরক্ষষে 

দেষশর জনগষের মাষে আরও সষচিনিা সৃতি ও সমৃ্পক্তকরষের লষক্ষে আগামীকাল ২৯ আগস্ট জািীয় সাংসষের মাননীয় তিকার ড. তশরীন 

শারতমন দচৌধুরী সাংসে ভবন দলষক মাষছর দপানা অবমুক্তকরষের মাধ্যষম জািীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১-এর শুভ উষবাধন দ ােো করষবন। উষবাধনী 

অনুষ্ঠান দশষে মাননীয় তিকার কর্তকৃ জািীয় সাংসে ভবন দলষক মাষছর দপানা অবমুক্ত করা হষব।  জািীয় দেতনক পতিকায় তনবন্ধ 

প্রকাশ করা হষব। কষরানা পতরতিতির কারষে জািীয় মৎস্য সপ্তাষহর প্রতিটি কমসৃূতচ সামাতজক দূরত্ব ও স্বািেতবতধ দমষন পালন করা হষব। জািীয় 

মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ উদ যাপন উপলষক্ষে সপ্তাহব্যাপী তবতভন্ন কাযকৃ্রম তপ্রন্ট ও ইষলকট্রতনক তমতডয়াষি প্রচাষরর ব্যবিা করা হষয়ষছ। 

 

দেশব্যাপী জািীয় মৎস্য সপ্তাহ  উেযাপন উপলষক্ষে  দকন্দীয়, দজলা ও উপষজলা পযাৃষয় তবতভন্ন কমসৃূতচ গ্রহে করা হষয়ষছ।  দকন্দীয়  

কমসৃূতচর অাংশ তহষসষব আগামী ২৪ আগস্ট, ২০২১ িাতরষে সাংবাে সষেলন ও  ব্যানার, ফেস্টুনসহ গুরুত্বপূর্ ণ সড়কদ্বীপ সজ্জিতকরর্ এবং 

ঢাকাসহ সকল জ্জবভাগীয় শহরর জ্জবজ্জভন্ন ট্রাজ্জেক জ্জসগন্যাল ও দশ ণনীয় স্থারন অবজ্জস্থত জ্জিজ্জিটাল জ্জিসরেরত মৎস্য খারত বতণমান সরকাররর 

অবদান এবং অিণন স্ক্রল ও টিজ্জভজ্জস আকারর প্রচাররর ব্যবস্থা করা হরয়রে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তকৃ বঙ্গভবনি পুকুষর মাষছর দপানা 

অবমুক্ত করা হষব র্তিীয় তেন; এছাড়াও তবতভন্ন তবশ্বতবদ্যালয় ও ঢাকা শহষরর গুরুত্বপূে ৃপ্রতিষ্ঠাষনর জলাশয়/পুকুষর মাষছর দপানা 

অবমুক্ত করা হষব। হাওর, তবল ও উন্মুক্ত জলাশষয় মাষছর দপানা অবমুক্ত করা হষব চতুর্ ৃতেন ;  ঢাকা উত্তর তসটি কষপাৃষরশষনর 

মাননীয় দময়র জনাব দমাোঃ আতিকুল ইসলাম কর্তকৃ কুতড়ল ফ্লাইওভার দলষক মাষছর দপানা অবমুক্ত করা হষব পঞ্চম তেন; মৎস্য 

অতধেপ্তর কর্তণক জ্জনজ্জম ণত বতণমান সরকাররর মৎস্য খারতর জ্জবরশষ জ্জবরশষ সােরের তথ্যজ্জচত্র ইরলকট্রজ্জনক জ্জমজ্জিয়ারত বহুল প্রচাররর 

ব্যবস্থা করা হরয়রে। বাাংলাষেশ মৎস্য গষবেো ইনতস্টটিউট কর্তকৃ সাষয়তন্টতিক দসতমনার আষয়াজন ও বাাংলাষেশ দটতলতভশন চত্বষরর 

পুকুষর মাষছর দপানা অবমুক্ত করা হষব ৬ষ্ঠ জ্জদন ; বাাংলাষেশ দলাক প্রশাসন প্রতশক্ষে দকন্দ্র, সাভার, ঢাকা -এর পুকুষর মাষছর দপানা 

অবমুক্ত করা হষব ৭ম জ্জদন;  এবাং দসই জ্জদন জ্জবকাদল ঘটিকায় তভতডও কনিাষরতসাং এর মাধ্যষম মৎস্য অতধেপ্তর ও মাঠ পযাৃষয়র তবভাগীয় 

কমকৃিাৃগষের সাষর্ মাননীয় মন্ত্রী ও সতচব মষহােষয়র মিতবতনময় সভা অনুষ্ঠাষনর মাধ্যষম জািীয় মৎস্য সপ্তাষহর সমাতপ্ত দ ােো হষব। 

সপ্তাহব্যাপী মৎস্য োষির বিমৃান আিা, সমস্যা ও সম্ভাবনা তনষয়  তবতভন্ন দটতলতভশষন আষলাচনা অনুষ্ঠাষনর আষয়াজন করা হষয়ষছ। 

 

জািীয় মৎস্য সপ্তাষহর দকন্দীয়  কমসৃূতচর পাশাপাতশ দজলা ও উপষজলা পযাৃষয়ও ৭ তেনব্যাপী তবতভন্ন কমসৃূতচ গ্রহে করা হষয়ষছ। 

সপ্তাষহর প্রর্মতেন িাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলরযে ফিলা/উপরিলায় মাইজ্জকং ও ব্যানার ফেস্টুন-এর মাধ্যরম ব্যাপক প্রচার কম ণসূজ্জচ গ্রহর্  

ও সাংবাজ্জদকগরর্র সারে মতজ্জবজ্জনময় করা হরব। ২য় জ্জদন িানীয় পযাৃষয় সিল মৎস্যচাতে/ব্যতক্ত/উষদ্যাক্তা/প্রতিষ্ঠানষক পুরস্কার প্রোন ও 

গুরুত্বপূে ৃপ্রতিষ্ঠাষনর জলাশষয় মাষছর দপানা অবমুক্ত করা হষব। ৩য় জ্জদন প্রাতিক পযাৃষয় মৎস্যচাতে  ও মৎস্যজীবীষের সাষর্ সামাতজক দূরত্ব 

ও স্বািেতবতধ দমষন মিতবতনময় করা হষব। ৪ে ণ জ্জদন মৎস্যচাজ্জষরদর মাে চাষ জ্জবষয়ক জ্জনজ্জবড় পরামশ ণ ফসবাপ্রদান, পুকুররর মাটি, পাজ্জন 

পরীযা কম ণসূজ্জচ পাজ্জলত হরব।  ২য় জ্জদন ও  ৫ম জ্জদন মৎস্য ফসক্টরর বতণমান সরকাররর অগ্রগজ্জত ও সােে জ্জবষরয় জ্জনজ্জম ণত প্রামাণ্যজ্জচত্র 

প্রদ ণশন করা হরব। ৬ষ্ঠ জ্জদন চাতে ও সুিলষভাগীষের মাষে মৎস্যচাষের তবতভন্ন উপকরে তবিরে করা হষব। ৭ম জ্জদন তভতডও 

কনিাষরতসাং এর মাধ্যষম দজলা পযাৃষয়র কমকৃিাৃগষের সাষর্ উপষজলা পযাৃষয়র কমকৃিাৃগষের মিতবতনময় সভা অনুষ্ঠাষনর মধ্য তেষয় মৎস্য 

সপ্তাষহর সমাতপ্ত দ ােো করা হষব। জািীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ উেযাপষন দপানামাছ অবমুক্তকরেসহ সকল কমসৃূতচ বাস্তবায়ষন দকাতভড-

১৯ পতরতিতি তবষবচনায় দরষে যর্াযর্ভাষব স্বািেতবতধ অনুসরেপূবকৃ জািীয় মৎস্য সপ্তাহ পালষনর ব্যবিা করা হষয়ষছ।  

 

দেষশর োদ্যতনরাপত্তা এবাং পুতি তনতিিকরষে মৎস্য অতধেপ্তষরর গুরুত্বপূে ভূতমকা রষয়ষছ। এগুষলা হষলা মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর সেয় সুতনতেিৃ তেকতনষেশৃনায় স্বাধীনিার ৪৬ বছর পর ২০১৬-১৭ সাষল বাাংলাষেশ মাছ উৎপােষন স্বয়াংসম্পূেিৃা অজৃষন 

সক্ষম হষয়ষছ। মৎস্য োষি তজতডতপ’র প্রবৃতি ৬.১০ শিাাংশ। দেষশর দমাট তজতডতপর ৩.৫২ শিাাংশ, কৃতেজ তজতডতপ’র ২৬.৩৭ 

শিাাংশ এবাং দমাট রপ্তাতন আষয়র ১.৩৯ শিাাংশ মৎস্য উপোষির অবোন (বাাংলাষেশ অর্নৃনতিক সমীক্ষা ২০২০)।ষেষশর দমাট 

জনষগাষ্ঠীর প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শিাাংষশর অতধক দলাক এ দসক্টষরর তবতভন্ন কাযকৃ্রষম প্রিেক্ষ বা পষরাক্ষভাষব 

তনষয়াতজি দর্ষক জীবনজীতবকা তনবাৃহ কষর। সরকাষরর মৎস্যবান্ধব কাযকৃ্রম বাস্তবায়ন এবাং চাতে ও উষদ্যাক্তা পযাৃষয় চাতহোতভতত্তক 

ও লাগসই কাতরগতর পতরষেবা প্রোষনর িষল ২০১৯-২০ অর্বৃছষর মৎস্য উৎপােন হষয়ষছ ৪৫.০৩ লক্ষ দম.টন; যা ২০০৮-০৯ সাষলর 



দমাট উৎপােষনর (২৭.০১ লক্ষ দম.টন) দচষয় ৬৬.৭১ শিাাংশ দবতশ।  ১৯৮৩-৮৪ সাষল দেষশ মাষছর দমাট উৎপােন তছল ৭.৫৪ লক্ষ 

দম.টন। কাষজই ৩৭ বছষরর ব্যবধাষন মাষছর উৎপােন বৃতি দপষয়ষছ ছয় গুষের অতধক। জাতিসাংষ র োদ্য ও কৃতে সাংিার The 

State of World Fisheries and Aquaculture ২০২০ এর প্রতিষবেন অনুযায়ী অভেিরীে মুক্ত জলাশষয় মাছ 

উৎপােষন বাাংলাষেশ ৩য় িান ধষর দরষে তবগি ১০ বছষরর অভেিরীে জলাশষয় মাষছর উৎপােন বৃতির হাষর তবিীয় িাষন উন্নীি 

হষয়ষছ এবাং বি জলাশষয় চােকৃি মাছ উৎপােষন ৫ম িান ধষর দরষেষছ।তবষশ্ব ইতলশ উৎপােনকারী ১১টি দেষশর মষধ্য বাাংলাষেশ 

১ম; দিলাতপয়া উৎপােষন বাাংলাষেশ তবষশ্ব ৪র্ ৃএবাং এতশয়ার মষধ্য ৩য় িান অতধকার কষরষছ। ২০১৯-২০ অর্বৃছষর ইতলষশর 

উৎপােন হষয়ষছ ৫.৫০ লক্ষ দমতট্রক টন যা ২০০৮-০৯ অর্বৃছষর ইতলষশর দমাট উৎপােষনর (২.৯৯ লক্ষ দম.টন) দচষয় ৮৩.৯৫ 

শিাাংশ দবতশ। 

 

বিমৃান সরকাষরর তনবাৃচতন ইশষিহার ২০১৮ এ " পুকুষর মাছ চাে ও দযোষন সম্ভব ধানষক্ষষি মাছ চাষের আরও প্রসাষরর 

জন্য উন্নি জাষির দপানা, োবার, দরাগব্যাতধর তচতকৎসা, পুুঁতজর সাংস্হান ও সুলষভ তবদুৎ সাংষযাগসহ অন্যান্য সুষযাগ সুতবধা অব্যাহি 

রাোর " পতরকল্পনার কর্া উষেে করা হষয়ষছ। এছাড়াও মৎস্য োষির উন্নয়ন ও সক্ষমিা বৃতির জন্য গষবেোর ব্যপক 

মাষনান্নয়ন,কৃেকষের সম্পৃক্ত কষর মাছ চাষের ব্যবস্হাপনাগি উন্নতি সাধন ও ধৃি মাষছর অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতির হ্রাস করার 

প্রষয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহষের তবেয় উষেে রষয়ষছ। এরই ধারাবাতহকিায় মৎস্য ও প্রােীসম্পে মন্ত্রোলয় মৎস্য োষির উন্নয়ষন চলমান 

কাযকৃ্রষমর পাশাপাতশ  মৎস্য ও মৎস্যজাি পণ্য রপ্তাতনর বাজার সাংরক্ষে ও সম্প্রসারষের জন্য মানতনয়ন্ত্রে কাযকৃ্রম দজারোর 

কষরষছ। গ্রামীে মৎস্যচাতে দজষল ও মৎস্যজীবীষের িথ্যপ্রযুতক্তর সাষর্ সম্পৃক্তকরষের লষক্ষে দেশব্যাপী দজষল তনবন্ধন ও পতরচয়পি 

প্রোন ও ডাটাষবইজ দিতরর কাজ চলমান রষয়ষছ। এছাড়াও জলবায়ু পতরবিষৃনর িষল মৎস্য দসক্টষরর উপর দনতিবাচক প্রভাব 

দমাকাতবলায় Community Based Climate Resilient Aquaculture Development Project 

in Bangladesh শীেকৃ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রষয়ষছ। হলো নেীষক " বঙ্গবন্ধু মৎস্য দহতরষটজ " দ ােো করা হষয়ষছ।   

 

দেষশর তবপুল জনষগাষ্ঠীর পুতি চাতহো পূরে, কমসৃাংিান সৃতি, োতরদ্র্েষমাচন ও দবষেতশক মুদ্র্া অজৃষন মৎস্যোি তবগি 

কষয়ক েশক যাবৎ গুরুত্বপূে ৃঅবোন দরষে চষলষছ। যুষগাপগষযাগী পদরযপ ও উন্নয়ন কার্ ণক্রমসমূহ বাস্তবায়রনর েরল মৎস্য উৎপাদন 

বৃজ্জির পাশাপাজ্জশ বৃজ্জি পারব মৎস্যোষি রপ্তাতন আয়। আর এ সকল কাযকৃ্রম বাস্তবায়ষনর মাধ্যষম বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরষের অগ্রর্াত্রায় আরও অষনক 

দূর এজ্জগরয় র্ারব জ্জপ্রয় বাংলারদশ। 
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