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evYx
evsjv‡`‡ki অথৈনিতক উ য়েন মৎ Lv‡Zi
Acwimxg| G †`‡ki µgea©gvb Rb‡Mvôxi Kg©ms¯’vb, Lv`¨
wbivcËv, cywó Dbœqb, `vwi`ª¨ we‡gvPb Ges ˆe‡`wkK gy`ªv AR©‡b grm¨ LvZ Amvgvb¨ Ae`vb ivL‡Q|
দেশর মৎ স েদর কাি ত উ য়েনর লে সরকার মৎ উৎপাদন ি র িবিভ সমেয়াপেযাগী উে াগ
হণ কেরেছ। ফল িতেত eZ©gv‡b †`‡ki cyKzi-w`wNi †n±i cÖwZ evwl©K Mo Drcv`b 4.1 †g. U‡b DbœxZ
n‡q‡Q| RvwZms‡Ni Lv`¨ I K…wl ms¯’vi cÖwZ‡e`b Abyhvqx বাংলােদশ অভ রীণ
জলাশয় থেক মৎ
উৎপাদেনর ে িবে ৪থ এবং অভ রীণ ব জলাশেয় মৎ উৎপাদেন ৫ম ান অিধকার কেরেছ। অভ রীণ
জলজস েদর ায়ী শীল উ য়েনর জ জলাশয়সংি
ফলেভাগী- জেলেদর সম েয় সমাজিভি ক সংগঠন
গেড় তালার কায ম অ াহত রেয়েছ। দেশ বতমােন ৫৫০ অভয়া ম পিরচািলত হে । এর ফেল িবপ ায়
মৎ
জািতর সংর ণ, জনন ও বংশ ি র জ নদ-নদী ও অভ রীণ
জলাশেয় উ
জািতস েহর
া তা ি র সােথ সােথ জলজ জীবৈবিচ সংরি ত হে । ু ব াপনার মা েম ইিলশেক আমরা সহজলভ
করেত পেরিছ, আমরা সাধারণ খেট খাওয়া মা ষেক িনরাপদ আিমেষর যাগান িদেত পারিছ পা াসতলািপয়ার মা েম। মাছ ও িচংিড়র মানিনয় ণ কায ম আ জািতক মােন উ ীত হেয়েছ। ঐিতহািসক স
িবজেয়র মা েম বে াপসাগের ন ন ন ন মৎ আহরণে ে তলেদশীয় ও ভাসমান মৎ আহরেণর এক নব
িদগে র চনা হেয়েছ।
GKwU AvaywbK, weÁvbgb¯‹, cÖhyw³ wbf©i, av, `vwi`ª¨ I wbi iZvgy³ mg„× evsjv‡`k M‡o †Zvjvi Rb¨
grm¨- স র-সংি সং াস হ িবেশষ কের মৎ Awa`ßi Zvi Ici Awc©Z `vwqZ¡ cvj‡b cÖwZ wZe×|
†`‡ki grm¨m¤ú‡`i m‡e©v”P e¨envi wbwðZK‡í grm¨ I cÖvwYm¤ú` gš¿Yvj‡qi mvwe©K mnvqZvq RvZxq
grm¨ mßvn 2015 D`যািপত হেত hv‡”Q| Gev‡ii cÖwZcv`¨ ÔmvMi b`x mKj R‡j, gvQ Pv‡l ‡mvbv d‡jÕ ‡K
mvg‡b †i‡L †`‡k gv‡Qi Drcv`b e„w× I Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g eZ©gvb MYZvwš¿K miKv‡ii w`b e`‡ji
mb` ev evq‡b Avgiv mevB GK‡hv‡M KvR K‡i hve|
Avwg RvZxq grm¨ mßvn 2015 Gi mvdj¨ Kvgbv Kwi|
Rq evsjv, Rq e½eÜz
evsjv‡`k wPiRxex ‡nvK|
‡gvnv¤§` Qv‡q`yj nK Gg. wc

