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মৎ ও ািণস দ ম ণালেয়র উে ােগ এ বছরও জাতীয় মৎ স াহ ২০১৫ উদযািপত হে জেন আিম আনি ত। মৎ
স দ উ য়েনর েচ ােক সামািজক আে ালেন পিরণত করেত জাতীয় মৎ স াহ উদযাপেনর িবেশষ
রেয়েছ বেল
আিম িব াস কির।
িতিদেনর খা তািলকায় মাছ আবহমান বাঙািল সং িতর এক অংশ। আমােদর ািণজ আিমেষর চািহদা রেণর
পাশাপািশ কমসং ান ি , দাির িবেমাচন ও বেদিশক া অজেনর মা েম দেশর অথনীিতেত মৎ স দ ¸iæZ¡c~Y©
অবদান রেখ চেলেছ। ত বা পেরা ভােব দেশর ১১ শতাংেশর অিধক মা েষর জীবন-জীিবকা যাগায় মৎ খাত। জাতীয়
িজিডিপেত মৎ স েদর অবদান ৩.৬৯ শতাংশ এবং িষজ িজিডিপেত ায় ২২.৬০ শতাংশ। মৎ ও মৎ জাত প
র ািনর ে বা বধম ও সমেয়াপেযাগী উে াগ হণ করার ফেল িব বাজাের আিথক ম াব া থাকা সে ও ২০১৪-২০১৫
অথবছের ায় ৮৩ হাজার ৫২৪ ম.টন মৎ ও মৎ জাত প র ািনর মা েম দশ আয় কেরেছ ৪ হাজার ৬৬০ কা
টাকা। া িতক জলাশেয়র ু ব াপনা, জলজ জীবৈবিচ সংর ণ, পিরেবশ বা ব ও উ ত ি িনভর মৎ চাষ
ব াপনা ও স সারেণর মা েম দেশর মৎ উৎপাদন ি পেয় ২০১৩-২০১৪ অথবছের 35 ল ৪৮ হাজর ম. টেন
উ ীত হেয়েছ- যা অত আশা ক। আ জািতক আদালেত আইিন লড়াইেয়র মা েম ভারত ও মায়ানমােরর কাছ থেক
বে াপসাগেরর ১,১৮,৮১৩ বগিকেলািমটার এলাকায় আমােদর সাবেভৗম অিধকার িত া করা স ব হেয়েছ। এ অজন
মৎ স েদর স ি তথা মৎ আহরণ, জীিবকা িনবাহ ও বেদিশক া আেয়র পথেক আরও শ করেব।
সরকার মৎ জীবী ও জেলেদর উ য়েন অত আ িরক| আমােদর সরকােরর উে ােগই জেলেদর িনব ন ও পিরচয়প
দােনর কাজ
কেরিছলাম, যা এখন সফল সমাি র পেথ। আিম আশা কির জেল সমােজর আথ-সামািজক উ য়েন
আমােদর উে াগ Kvh©Ki িমকা রাখেব। িভ িজ এফ কাh©µ‡gi আওতায় ইিলশ আহরণ িনিষ কালীন সমেয় জেলেদর
পিরবার িপ ৪০ কিজ চাল দয়া হয় এবং সই সােথ জেলেদর িবক কমসং ােনর েযাগ ি করা হেয়েছ।
বাংলােদশেক ২০২১ সােলর মে এক ম ম আেয়র দেশ উ ীত করার লে সরকার িবিভ উ য়ন লক ও জনিহতকর
কায ম বা বায়ন কের যাে | িব ল স াবনাময় মৎ খাত এ ল অজেন র ণ িমকা রাখেত পাের| এ বছর জাতীয়
মৎ স ােহর িতপা ‘সাগর নদী সকল জেল, মাছ চােষ সানা ফেল’ অত সমেয়াপেযাগী হেয়েছ বেল আিম মেন কির।|
মৎ খােতর সািবক উ য়েন সংি সবাই িন ার সােথ কাজ করেবন-এটাই সকেলর ত াশা| দেশর সকল মৎ চািষ,
মৎ জীবীসহ মৎ খাত সংি সকলেক আমার আ িরক েভ া।
আিম জাতীয় মৎ স াহ ২০১৫ উপলে

আেয়ািজত সকল কম িচর সাফ

কামনা করিছ।
জয় বাংলা, জয় ব ব
বাংলােদশ িচরজীবী হাক

শখ হািসনা

