
2/26/2019 ‘বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মাছ’

http://www.risingbd.com/national-news/289677 1/3

ঢাকা, ম�লবার, ১৪ ফা�নু ১৪২৫, ২৬ �ফ�য়াির ২০১৯

‘বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মাছ’
হাসান মাহামদু হাসান মাহামদু : রাইিজংিবিড ডট কম
�কাশ: ২০১৯-০২-১৯ ৭:২৭:০৩ িপএম     ||     আপেডট: ২০১৯-০২-১৯ ৭:২৭:০৩ িপএম

িনজ� �িতেবদক : িনজ� �িতেবদক : বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মাছ, ৩৬ �জািতর িচংিড়মাছ এবং িবিভ� �কার
অথ�ৈনিতক ও �জব���পণূ� স�দ রেয়েছ বেল জািনেয়েছন মৎস ও �ািণস�দ ম�ী আশরাফ আলী
খান খস�। 
 
িতিন বেলেছন, ২০১৭-১৮ সােল �দেশর উৎপািদত �মাট ৪৩ লাখ ৩৪ হাজার মােছর মেধ� সােড় ৬
লাখ �মি�ক টনই এেসেছ সম�ু �থেক, যা �মাট মৎস� উৎপাদেনর ১৬ শতাংশ। 
 
মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং জািতসংেঘর ফুড অ�া�ড এি�কালচার অগ�ানাইেজশেনর (এফএও)
�যৗথ উেদ�ােগ রাজধানী ঢাকার �হােটল �সানারগাঁওেয় ‘বাংলােদশ � ু ইেকােনািম ডায়ালগ অন
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িফসািরজ অ�া�ড লাইভ�ক’ শীষ�ক �িদনব�াপী কম�শালার উে�াধনী অ��ােন িতিন এসব কথা বেলন। 
 
� ু ইেকানিমর বা�বায়েন বাংলােদশ ইিতমেধ�ই পাইলট কাি�� িহেসেব অ�ভু�� হেয়েছ বেল উে�খ
কেরন �িতম�ী। 
 
িতিন বেলন, ‘�ধানম�ীর �েচ�ায় ভারত ও িময়ানমােরর কাছ �থেক ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩
বগ�িকেলািমটার এলাকা বাংলােদেশর সম�ুসীমায় য�ু হেয়েছ। এেত কের পিরেবেশর ভারসাম� র�া,
জলবায়রু �িতকর �ভাব �থেক উ�রণ এবং অথ�ৈনিতক সমিৃ� অজ�েন সামিু�ক স�েদর ��� ও
অপার স�াবনার �ার উে�ািচত হেয়েছ।’ 
 
খস� বেলন, ‘উপ�লীয় অ�েলর ৫ ল�ািধক �জেল �ায় ৭০ হাজার যাি�ক ও অযাি�ক �নৗযােনর
সহায়তায় জীিবকা িনব�ােহর সে� সে� মৎস� উৎপাদেন ব�াপক ভূিমকা রাখেছ।’ 
 
উপ�লীয় ও সামিু�ক মৎস�স�েদর উ�য়েন িব�ব�াংেকর সহায়তায় ম�ণালয় কতৃ�ক ২৪০ িমিলয়ন
ডলােরর ‘সাসেটইেনবল �কা�াল এ�ড �মিরন িফশািরজ �েজ�’ শীষ�ক বহৃ�ম একিট �ক�-�হেণর
কথা উে�খ কের �িতম�ী জানান, উপ�লীয় ও বে�াপসাগেরর জলজস�দ ও �েযাগ কােজ লাগােত
ম�ণালয় নানামখুী কায��ম চািলেয় যাে�। 
 
আরিভ মীন স�ানী নামক সম�ু গেবষণা ও জিরপ-জাহােজর মাধ�েম সমেু�র িচংিড়সহ তলেদশীয় ও
উপির� মােছর জিরেপর কাজও চলেছ। ভারত, থাইল�া�ড, িফিলপাইন, মালেয়িশয়া, ইে�ােনিশয়াসহ
িবিভ� �দেশ �মিরকালচার লাভজনক হওয়ায় আমােদর �দেশও এই �মিরকালচােরর �জনন-�যিু�র
গেবষণার মাধ�েম মৎস�-আহরেণর স�সারণ ঘটােনা জ�ির। 
 
কম�শালায় মলূ�ব� পাঠ কেরন জািতসংেঘর ফুড অ�া�ড এি�কালচার অগ�ানাইেজশেনর �িতিনিধ
�জেকািলন এ�ার। 
 
মৎস� ও �ািনস�দ ম�ণালেয়র সিচব রইছউল আলম ম�েলর সভাপিতে� এেত অ�াে�র মেধ�
ব�ৃতা কেরন জািতসংেঘর ফুড অ�া�ড এি�কালচার অগ�ানাইেজশেনর বাংলােদেশর �িতিনিধ রবাট�
�ডৗলস িস�সন, পররা� ম�ণালেয়র �মিরটাইম অ�ােফয়াস� ইউিনেটর সিচব িরয়াল অ�াডিমরাল (অব.)
খরুেশদ আলম িবএন, নরওেয়র রা�দূত িসডেসল ��েকন, মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র য�ু-সিচব
(�-ুইেকানিম) �তৗিফ�ল আিরফ, মৎস� অিধদফতেরর িডিজ আব ুসাইদ �মাঃ রােশ�ল হক। 
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