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� ু-ইেকানিম বা�বায়েন পাইলট কাি�� বাংলােদশ

�াফ িরেপাট�ার : সমু� স�েদর অপার স�াবনা কােজ লাগােত বাংলােদশেক �মিরকালচােরর (সামুি�ক মৎস�চাষ) িদেক �যেত হেব

বেল মেন করেছন িবে�ষকরা। তারা বেলন, বাংলােদশ সামুি�ক মাছ চােষর সুেযাগ এখেনা কােজ লাগােত পােরিন। কারণ আধুিনক

�যুি�স�� �বাট ও �টকিনক�াল �ান না থাকায় এ সুেযাগ কােজ লাগােত পারেছ না। এজন� �মিরকালচােরর �জনন �যুি�েত আেরা

�বিশ গেবষণা �েয়াজন বেল জানান তারা। গত 

 

ম�লবার রাজধানীর �হােটল �সানারগাঁওেয় ‘বাংলােদশ � -ইেকানিমক ডায়ালগ অন িফশািরজ অ�া� �মিরকালচার’ শীষ�ক কম�শালার

উে�াধনী অনু�ােন ব�ারা এ মত �দন। তারা বেলন, � -ইেকানিম বা�বায়েন বাংলােদশ এরইমেধ� পাইলট কাি� িহেসেব অ�ভু�� হেয়েছ।

 

দাির�� িবেমাচন �থেক �� কের খাদ� উৎপাদেনর �য়ংস�ূণ�তা এবং অথ�ৈনিতক সমৃি� অজ�েনর ��ে� সমু� স�েদর ���প‚ণ� ভ‚িমকা

রেয়েছ। িক� আধুিনক �যুি� না থাকা, দাদন ব�বসায়ীেদর �দৗরা��, মাছ ধরার �বাট�েলার কম স�মতা, �জেলেদর মানস�ত �িশ�েণর

অভােব আমােদর মৎস�খাত অন�ান� �দেশর তুলনায় িপিছেয় আেছ। কম�শালায় মূল�ব� পাঠ কেরন এফওএ-এর �িতিনিধ জ�াকিলন

আ�ার। মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র সিচব রইছউল আলম ম-�লর সভাপিতে� এেত অন�েদর মেধ� ব�ৃতা কেরন এফএও-এর

বাংলােদেশর �িতিনিধ রবাট� ডলাস িস�সন, পররা� ম�ণালেয়র �মিরটাইম অ�ােফয়াস� ইউিনেটর সিচব িরয়াল এডিমরাল (অব.) খুরেশদ

আলম, নরওেয়র রা�দ‚ত িসডেসল ি�েকন, মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র যু�সিচব (� -ইেকানিম) �তৗিফকুল আিরফ, মৎস�

অিধদফতেরর িডিজ আবু সাইদ �মা রােশ�ল হক। 

 

অনু�ােন মৎস� ও �ািণস�দ �িতম�ী আশরাফ আলী খান খস� বেলেছন, � -ইেকানিমর বা�বায়েন বাংলােদশ ইিতমেধ�ই পাইলট কাি�

িহেসেব অ�ভু�� হেয়েছ। িবে�র বৃহ�ম বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মাছসহ ৩৬ �জািতর িচংিড়মাছ এবং িবিভ� �কার অথ�ৈনিতক ও

�জব���পূণ� স�দ রেয়েছ। ২০১৭-১৮ সােল �দেশর উৎপািদত �মাট ৪৩ লাখ ৩৪ হাজার মােছর মেধ� সােড় ৬ লাখ �মি�ক টনই এেসেছ

সমু� �থেক, যা �মাট মৎস� উৎপাদেনর ১৬ শতাংশ। আশরাফ আলী খান বেলন, �ধানম�ীর �েচ�ায় ভারত ও িময়ানমােরর ১ লাখ ১৮
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হাজার ৮১৩ বগ�িকেলািমটার এলাকা বাংলােদেশর সমু�সীমায় যু� হওয়ায় পিরেবেশর ভারসাম� র�া, জলবায়ুর �িতকর �ভাব �থেক

উ�রণ এবং অথ�ৈনিতক সমৃি� অজ�েনর ��ে� সামুি�ক স�েদর ��� ও অপার স�াবনার �ার উে�ািচত হেয়েছ।

 

িতিন বেলন, উপকূলীয় অ�েলর ৫ ল�ািধক �জেল �ায় ৭০ হাজার যাি�ক ও অযাি�ক �নৗযােনর সহায়তায় জীিবকা িনব�ােহর সােথ সােথ

মৎস� উৎপাদেন ব�াপক ভ‚িমকা রাখেছ। উপক‚লীয় ও সামুি�ক মৎস� স�েদর উ�য়েন িব�ব�াংেকর সহায়তায় ম�ণালয় কতৃ�ক ২৪০

িমিলয়ন মান ডলােরর ‘সাসেটইেনবল �কা�াল অ�া� �মিরন িফশািরজ �েজ�’ শীষ�ক বৃহ�ম একিট �ক�-�হেণর কথা উে�খ কের ম�ী

জানান, উপক‚লীয় ও বে�াপসাগেরর জলজস�দ ও সুেযাগ কােজ লাগােত ম�ণালয় নানামুখী কায��ম চািলেয় যাে�। আরিভ মীন স�ানী

নামক সমু� গেবষণা ও জিরপ-জাহােজর মাধ�েম সমুে�র িচংিড়সহ তলেদশীয় ও উপির� মােছর জিরেপর কাজও চলেছ। ভারত, থাইল�া�,

িফিলপাইন, মালেয়িশয়া, ইে�ােনিশয়াসহ িবিভ� �দেশ �মিরকালচার লাভজনক হওয়ায় আমােদর �দেশও এই �মিরকালচােরর �জনন-

�যুি�র গেবষণার মাধ�েম মৎস�-আহরেণর স¤�সারণ ঘটােনা জ�ির। ম�ী বেলন, একিট উ�য়নশীল �দেশর উ�িতর জন� �েয়াজন

�মধাস�� ও �া��বান জািত। আর তাই �িতিদেনর খাদ� তািলকায় নূ�নতম পিরমাণ মাছ রাখেত পারেল একিট �া��বান, �রাগমু� জািত

গড়া স�ব। �  ইেকানিম কায��ম সু�ুভােব বা�বািয়ত হেল উৎপাদন বৃি�র মাধ�েম �দেশর পুি� চািহদা পূরেণ িবেশষ অবদান রাখেত

পারেব বেল আমার িব�াস। �মিরটাইম আ�ােফয়াস� ইউিনেটর সিচব িরয়ার অ�াডিমরাল খুরেশদ আলম বেলন, মৎস�খাত বাংলােদেশর

িজিডিপেত ৪.৬ শতাংশ অবদান রাখেছ। আর পৃিথবীর �মাট িজিডিপর ৩ শতাংশ মৎস�খাত �থেক আেস। �ায় ৮০০ িমিলয়ন �লাক এ

খােতর সে� জিড়ত। ২০৩০ সােলর মেধ� সারা িবে� ১০০ িমিলয়ন টন মােছর চািহদা �তির হেব। এ চািহদা �মাকািবলা করেত আমােদর

মৎস�খাতেক �মিরকালচার �যুি�েত �যেত হেব। িতিন বেলন, আমােদর িকছু সমস�া রেয়েছ। এ খাত উ�য়েন স¤�িত মৎস� ও �ািণস�দ

ম�ণালেয়র উেদ�ােগ িব�ব�াংেকর ২৪০ িমিলয়ন মািক�ন ডলার ঋণ সহায়তায় উপক‚লীয় ও সামুি�ক মৎস�স�েদর উ�য়েনর লে��

সাসেটইেনবল �কা�াল অ�া� �মিরন িফশািরজ �েজ� শীষ�ক একিট বৃহ�ম �ক� �নওয়া হেয়েছ।

 

মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র সিচব রইসুল আলম ম�ল বেলন, � -ইেকানিম বা সাগরেকি�ক উ�য়ন বাংলােদেশর বত�মান সমেয়

সরকােরর সেব�া� অ�ািধকার�া� খাত। বত�মান সরকােরর সব উ�য়ন পিরক�নার একিট অন�তম ল�� হে� দির� জনেগা�ী ও �বকােরর

সংখ�া �াস করা। উপক‚লীয় ও বে�াপসাগের িবদ�মান জলজ স�দ ও সুেযাগ কােজ লাগােনার জন� এরইমেধ� মৎস� অিধদফতর ও

ম�ণালয় িবিভ� কায��ম �হণ কেরেছ। �ািয়�শীল মৎস� আহরেণর লে�� সামুি�ক মৎস�স�দ ব�ব�াপনায় পিরবী�ণ, িনয়�ণ ও

তদারিক করেত িফিশং লাইেস� ইসু� ও নবায়ন, �সইিলং পারিমশন জাির, আইইউইউ ক�াচ সািট�িফেকট �দওয়া, �জেলেদর পিরচয়প�

�দওয়া ইত�ািদ কায��ম চলমান। �বিচ�� ও �াচুয�ময় বে�াপসাগর বাংলােদেশর অিমত স�াবনার একিট অিধে��। এিট িবে�র বৃহ�ম

উপসাগর এবং সেব�া� সংখ�ক �া�পািনর নদী ধারক যা ৪৭৫ �জািতর মাছ, ৩৬ �জািতর িচংিড় এবং িবিভ� �কার অথ�ৈনিতক ও

�জব���প‚ণ� �জািতর আধার। উপক‚লীয় অ�েলর ৫ লােখর �বিশ �জেল পিরবার �ায় ৭০ হাজার যাি�ক ও অযাি�ত মৎস� �নৗযােনর

মাধ�েম ইিলশসহ অন�ান� সামুি�ক মাছ আহরেণর মাধ�েম জীিবকা িনব�াহ কের আসেছন।

 

 

স�াদক, �কাশক ও মু�াকর : �ক.এম. �বলােয়ত �হােসন
 

�মসাস� িপউিক ি��াস�, নব সৃ� �ট নং ২০, �তজগাঁও িশ� এলাকা, ঢাকা �থেক মুি�ত এবং ৪-িড, �মেহরবা �াজা, ৩৩ �তাপখানা �রাড,

ঢাকা-১০০০ �থেক �কািশত।
 

বাত�া িবভাগ : ৯৫৬৩৭৮৮, িপএিবএ�-৯৫৫৩৬৮০, ৭১১৫৬৫৭, িব�াপন ও সাকু�েলশন ◌ঃ ৯৫৬৩১৫৭
 

ই-�মইল : bhorerdk@bangla.net, adbhorerdak@gmail.com


