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মুহাম্মে ফয়সুল আলম 

 

১৯৭১ সাষলর তিষসম্বর মাষসর দ ৌরবময় মুতিযুষের তবজষয়র মাধ্যষম স্বাধীৈিা অজথষৈর পর মুি 

দসাৈার বাাংলা তবতৈম থাষের লষযে জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু দেখ মুতজবুর রহমাৈ গ্রহে কষরতছষলৈ তবতিন্ন ববপ্লতবক 

কম থসূতচ। এ লযে অজথষৈর জন্য ১৯৭২ সাষলর জুলাই মাষস কুতমল্লার এক জৈসিায় দ ােো কষরতছষলৈ মাছ 

হষব ২য় প্রধাৈ ববষেতেক মুদ্রা অজথৈকারী সম্পে। এই উষেশ্যষক সফল করার জন্য ১৯৭৩ সাষল জাতির তপিা 

 েিবষৈর দলষক দপাৈা মাছ অবমুি কষর মৎস্য উৎপােষৈ সামাতজক আষদালষৈর শুি সূচৈা কষরতছষলৈ। 

তকন্তু দুিথাগ্য বাঙাতল জাতির জন্য ১৯৭৫ সাষলর ১৫ আ স্ট স্বাধীৈিাতবষরাধী প্রতিক্রীয়ােীল চক্র জাতির তপিাষক 

সপতরবাষর তৈম থমিাষব হিো কষর আর এখাষৈই শুরু হয় মাষছর আঁতুড় ষরর অপমৃতুে। তকন্তু বীষরর জাতি বাঙাতল 

রষির ো  শুকাষৈার পূষব থই মাছ চাষে মষৈাষ া ী হষয় উষে। 

 

কর্ায় আষছ ‘মাষছ িাষি বাঙাতল’। এটি শুধু প্রবাে ৈয়, বাঙাতলর জািীয় দচিৈাও বষে। এ দচিৈাষক 

ধারে কষরই মাছচাতে, মৎস্যতবজ্ঞাৈী ও  ষবেক এবাং সম্প্রসারেতবেসহ সাংতিষ্ট সবার তৈরলস প্রষচষ্টায় 

বাাংলাষেে আজ মৎস্য সম্পষে অভূিপূব থ সাফল্য অজথৈ কষরষছ। প্রতিবছষরর ন্যায় এ বছরও ২৩ জুলাই হষি 

২৯ জুলাই দেেব্যাপী “জািীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২”উে াতপি হষে । এবাষরর মৎস্য সপ্তাহ তেবষসর দলা াৈ 

হষে, “তৈরাপে মাষছ িরষবা দেে, বঙ্গবন্ধুর বাাংলাষেে” তৈরাপে মাছ উৎপােৈ বৃতেষি দেষের মানুেষক আরও 

সষচিৈ ও সমৃ্পি করার লযে তৈষয় এবাষরর মৎস্য সপ্তাহ উে াপৈ করা হষে। জািীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলষযে 

রাজধাৈী ঢাকায় দকন্দ্রীয় কম থসূতচ এবাং দেষের সব দজলা-উপষজলায় স্থাৈীয় কম থসূতচ পালৈ করা হষব।  

 

বাাংলাষেষের আর্ থসামাতজক অগ্র তি, গ্রামীে জৈষ াষ্ঠীর কম থসাংস্থাৈ সৃতষ্ট, প্রাতেজ আতমষের চাতহো 

দমোষি ও অর্ থৈীতির চাকাষক সচল রাখষি এবাং োতরদ্রেদূরীকরষে মৎস্য খাি গুরুত্বপূে থ ভূতমকা পালৈ কষর 

 াষে। সরকাষরর সমষয়াপষ া ী পতরকল্পৈা গ্রহে ও বাস্তবায়ষৈর ফষল বাাংলাষেে মাছ উৎপােষৈ স্বয়াংসম্পূে থিা 

অজথৈ করষি সযম হষয়ষছ। বিথমাষৈ দেষের দমাে তজতিতপর েিকরা ৩ েেতমক ৫৭ িা , কৃতেজ তজতিতপর 

েিকরা ২৬ েেতমক ৫০ িা  এবাং দমাে রপ্তাতৈ আষয়র েিকরা ১ েেতমক ২৪ িা  মৎস্য খাষির অবোৈ। 

মৎস্য খাষি তজতিতপর প্রবৃতে েিকরা ৫ েেতমক ৭৪ িা । 

 

মৎস্য উৎপােৈ বৃতের মাধ্যষম প্রাতেজ আতমষের সরবরাহ তৈতিি করার লষযে সরকার ৈাৈা পেষযপ 

গ্রহে ও বাস্তবায়ৈ করষছ। উন্মুি জলােষয় মাছচাে, তবপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সাংরযে, মাষছর প্রজৈৈ ও 

বাংেবৃতের জন্য অিয়াশ্রম সৃতষ্ট, জােকা সাংরযে, মা ইতলে সাংরযে ও পতরষবেবান্ধব তচাংতড়চাে ইিোতে 

কা থক্রম অব্যাহি রষয়ষছ।মাষছর উৎপােৈ বৃতের লষযে সরকার  চীৈ দর্ষক তবশুে তজৈপুল সমৃে ৩৮ হাজার 

৪৬১টি চাইতৈজ কাপ থ, দ মৈ-তসলিার কাপ থ, গ্রাস কাপ থ ও তব ষহি কাপ থ আমোতৈ কষরষছ। বিথমাষৈ দেষের 

৩৯টি সরকাতর খামাষর কৃতিম প্রজৈষৈর মাধ্যষম দরণু উৎপােৈ কষর এ মূল জাি প থায়ক্রষম দেষের সব 

সরকাতর-ষবসরকাতর খামাষর এবাং চাতে প থাষয় সরবরাহ করা হষে। 

 

মাষছর উৎপােৈষক ত্বরাতবিতি করষি প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজৈৈ দযি হালো ৈেীষক ‘বঙ্গবন্ধু মৎস্য 

দহতরষেজ’ দ ােো করা হষয়ষছ। এ ছাড়া মাষছর উৎপােৈষক ত্বরাতবিতি ও দেকসই করষি, মৎস্য ও প্রাতেসম্পে 

মন্ত্রোলয় দৈিষকাৈা দজলার সের উপষজলার ‘েতযে তবতেউড়া’ ও েরীয়িপুষরর ৈতড়য়া উপষজলার ‘হালইসার’ 

গ্রামষক ‘তফোর তিষলজ’ বা ‘মৎস্য গ্রাম’ দ ােো কষরষছ। গ্রামীে মৎস্যচাতে ও দজষলষের িথ্যপ্রযুতির সষঙ্গ 

সমৃ্পিকরষের লষযে দেেব্যাপী দজষল তৈবন্ধৈ ও পতরচয়পি প্রোৈ এবাং িাোষবজ বিতরর কাজ চলমাৈ রষয়ষছ। 

 



মৎস্য  ষবেো ইৈতস্টটিউষের িথ্য অনু ায়ী, দেতে দছাে মাষছর উৎপােৈ প্রায় সাষড় চার গুে দবষড়ষছ। ২০০৯ 

সাষল পুকুষর চাষের মাধ্যষম দেতে দছাে মাষছর দমাে উৎপােৈ তছল ৬৭ হাজার ৩৪০ েৈ,  া ২০১৭-১৮ অর্ থবছষর 

প্রায় তিৈ লাখ েষৈ উন্নীি হষয়ষছ। আমাষের দেষে মৎস্য উৎপােষৈ দেতে দছাে মাষছর অবোৈ েিকরা ৩০-

৩৫ িা । এর মষধ্য মলা, দঢলা, পু ুঁটি, বাইম, দোংরা, খতলো, পাবো, তোং, মাগুর, কাঁচতক, চাদা ইিোতে অন্যিম। 

এসব মাষছ প্রচুর পতরমাষে তিোতমৈ, কোলতসয়াম, ফসফরাস, দলৌহ ও আষয়াতিষৈর মষিা প্রষয়াজৈীয় খতৈজ 

পোর্ থ রষয়ষছ। এসব উপাোৈ েরীষরর দরা  প্রতিষরাধ ব্যবস্থাষক েতিোলী কষর দিাষল এবাং রিশূন্যিা, 

 ল ণ্ড, অন্ধত্ব ইিোতে দরা  প্রতিষরাষধ সহায়িা কষর। 

 

২০২০-২১ অর্ থবছষর মাছ উৎপাতেি হষয়ষছ ৪৬.২১ লাখ েৈ,  া ২০১০-১১ অর্ থবছষরর দমাে উৎপােষৈর 

(৩০.৬২ লাখ েৈ) তুলৈায় ৫০. ৯১ েিাাংে দবতে। িাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ অর্ থবছষর মাষছর উৎপােৈ তছল ৭.৫৪ 

লাখ েৈ।  ি ৩৮ বছষর মাষছর উৎপােৈ বৃতে দপষয়ষছ ছয় গুষের অতধক। মাষছর উৎপােৈ বাড়াষি সরকাষরর 

সামাতজক তৈরাপত্তা দবষ্টৈীর আওিায় জােকা রযায় দফব্রুয়াতর দর্ষক দম প থন্ত পতরবারপ্রতি মাতসক ৪০ দকতজ এবাং 

ইতলষের প্রধাৈ প্রজৈৈ দমৌসুষম ২২ তেষৈর জন্য পতরবার প্রতি ২০ দকতজ হাষর চাল প্রোৈ করা হয়। ২০২১-২২ 

অর্ থবছষর জােকা ও মা ইতলে আহরে তৈতেে সমষয় ৯ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৪টি দজষল পতরবারষক দমাে ৭০ হাজার 

২৬০ েৈ চাল তবিরে করা হষয়ষছ। তবষে অিেন্তরীে মুি জলােষয় মৎস্য আহরষে বাাংলাষেে তৃিীয়, বে 

জলােষয় চােকৃি মাছ উৎপােষৈ ৫ম, ইতলে উৎপােষৈ প্রর্ম এবাং দিলাতপয়া উৎপােষৈ ৪ র্ থ স্হাষৈ রষয়ষছ। 

 

মৎস্য খাষির উন্নয়ৈ কা থক্রম ত্বরাতবিতি করার তৈতমত্ত সরকার ইষিামষধ্যই দবে তকছু ৈীতি, আইৈ 

তবতধমালা ও উন্নয়ৈ পতরকল্পৈা গ্রহে কষরষছ। বিথমাৈ কৃতেবান্ধব সরকাষরর দুরেতে থিার জন্য আন্তজথাতিক 

আোলষির মাধ্যষম বষঙ্গাপসা ষর বাাংলাষেষের সীমাৈা তৈধ থাতরি হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ ব থ তকতম. এলাকায় 

মৎস্য আহরষে আইৈ ি অতধকার প্রতিতষ্ঠি হষয়ষছ। মৎস ও মৎস্যজাি পণ্য রফিতৈ এবাং স্বাস্থেকর ও তৈরাপে 

মাছ সরবরাহ  ও মাৈ তৈয়ন্ত্রে সম্পতকথি সকল িথ্যাতে সাংরযষের জন্য অোষকায়া ফুি দসইফটি আকথাইি মৎস্য 

িবষৈ স্থাপৈ করা হষয়ষছ। 

 

খাদ্যতৈরাপত্তা সরকাষরর অন্যিম প্রধাৈ এষজন্ডা। দকবল খাষদ্যর প্রাপ্যিা ৈয়, ব্যাষলন্স িাষয়ে তৈতিি 

করাই সরকাষরর লযে। ২০৪১ সাষলর মষধ্য বাাংলাষেেষক সমৃে ও উন্নি দেষে রূপান্তর করষি তৈরাপে 

খাষদ্যর  তৈরাপত্তা তবধাৈ, জৈষ াষ্ঠীর পুতষ্ট চাতহো পূরে , রপ্তাতৈ আয় বৃতে ও অিীষ্ট জৈষ াষ্ঠীর অাংেগ্রহষের 

মাধ্যষম কাতিি আর্ থসামাতজক উন্নয়ৈ তৈতিি হষব। মৎস্য উৎপােষৈর অতজথি সাফল্যষক স্থাতয়ত্বেীল কষর 

উন্নি সমৃে বাাংলাষেে  ড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ৈ করা সম্ভব হষব। 

# 

২৬.০৭.২০২২         তপআইতি তফচার 

 


