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জাতীয় মৎস্য নীতত 

১.০ ভূতমকা: 

জাতীয় অর্ থনীততদত মৎস্য সম্পদের ভূতমকা অতীব গুরুত্বপূণ থ। ১৯৯৬-৯৭ অর্ থ বছদরর পতরসাংখ্যান অনুযায়ী আমাদের খাদে প্রাণীজ 

আতমদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আদস মাছ থর্দক। জাতীয় আদয়র প্রায় ৫.০০ ভাগ এবাং কৃতে সম্পদের ১৬.৭ ভাগ মৎস্য থসক্টদরর 

অবোন। ১৯৯৬-৯৭ সাদল জাতীয় রপ্তানী আদয় মৎস্য থসক্টদরর অবোন তৃতীয় স্থাদন রদয়দছ। রপ্তানী আদয়র ৮-১০ শতাাংশ আদস মৎস্য 

থসক্টর থর্দক। প্রায় ১২ লক্ষ মৎস্যজীবী সাব থক্ষতণক এবাং ১ থকাটি ২০ লক্ষ থলাক খন্ডকালীন ভাদব মৎস্য থসক্টদর জীতবকা অজথদন 

তনদয়াতজত। 

 ১.১ বাাংলাদেদশর মৎস্য সম্পে 

বাাংলাদেশ পাতন সম্পদে অতযন্ত সমৃদ্ধ। বাাংলাদেদশ মৎস্য উৎপােন ও আহরদণর উৎস হদে অভযন্তরীণ জলাশয় এবাং সামুতিক এলাকা। 

অভযন্তরীণ জলাশদয়র আয়তন প্রায় ৪৩.৩৭ লক্ষ থহক্টর; এর মদে প্লাবনভুতমসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ থহক্টর এবাং উপকূলীয় 

ত াংতি খামারসহ বদ্ধ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ থহক্টর। তটদরখা (৪৮০ তকদলাতমটার) বরাবর ২০০ নটিদকল মাইল পর্য্নন্তথ তবস্তৃত একান্ত 

অর্ থননততক এলাকাসহ (Exclusive Economic Zone) সামুতিক জলাশদয়র আয়তদনর পতরমান প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বগ থ-

তকদলাতমটার। বাাংলাদেদশর অভযন্তরীণ জলাশদয় ২৬০ প্রজাততর থেশজ ও ১২ প্রজাততর তবদেশী মাছ এবাং ২৪ প্রজাততর ত াংতি পাওয়া 

যায়। সমূি এলাকায় ৪৭৫ প্রজাততর মাছ ও ৩৬ প্রজাততর ত াংতি ছািাও অর্ থননততকভাদব গুরুত্বপূণ থ তবভন্ন প্রজাততর কাতছম, কাকঁিা, 

তিনুক, শশবাল ইতযাতে রদয়দছ। ১৯৯৬-৯৭ অর্ থ বছদর বাাংলাদেদশ প্রায় ১৩.৭৩ লক্ষ থমতিক টন মাছ উৎপাতেত হদয়দছ, যার মদে 

৬.০৬ লক্ষ থমতিক টন অভযন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, ৪.৭৩ লক্ষ থমতিক টন অভযন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবাং ২.৯৪ লক্ষ থমতিক টন উপকূলীয় 

ত াংতি খামার ও সামুতিক জলাশয় থর্দক পাওয়া তগদয়দছ।                                                                                                                        

অর্ থনীততদত মৎস্য সম্পদের যদর্ষ্ট গুরুত্ব ও সম্ভাবনা র্াকা সদেও তবতভন্ন কারদণ অতীদত এ থসক্টদরর উন্নয়দনর জন্য জাতীয় পয থাদয়র 

প্রদ ষ্টা তছল সীতমত। তৃতীয় পঞ্চবাতে থকী পতরকল্পনাকাদল থমাট সরকারী বরাদের মাত্র ১.৫৮% অর্ থাৎ ৩৫০ থকাটি টাকা এবাং সমগ্র 

কৃতে থসক্টদরর ২৪.৮% মৎস্য সম্পে উন্নয়দনর জন্য তনর্ থাতরত তছল। মৎস্য উৎপােদনর লক্ষযমাত্রা তছল ১০ লক্ষ থমতিক টন।  তুর্ থ 

পঞ্চবাতে থকী পতরকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) মৎস্য থসক্টদর থমাট বরাদের ১.৭৮% অর্ থাৎ ৭৫০ থকাটি টাকা বরাে তছল। ১৯৯৪-৯৫ অর্ থ বছদর 

মৎস্য উৎপােদনর লক্ষযমাত্রা তনর্ থাতরত তছল ১২ লক্ষ থমতিক টন এবাং ১১.৭০ লক্ষ থমতিক টন মৎস্য উৎপাতেত হদয়তছল। 

পঞ্চম পঞ্চ বাতে থকী পতরকল্পনা থশে বৎসদর (২০০১-২০০২ সাল) থেদশ ২০.৭৫ লক্ষ থমেঃ টন মৎস্য উৎপােদনর লক্ষযমাত্রা র্ায থ করা 

হদয়দছ। 

মাছ আমাদের শেনতিন খাে তাতলকায় সুেম থপ্রাটিদনর প্রর্ান উৎস। প্রদয়াজনীয় পতরমান সুেম থপ্রাটিদনর অভাদব মানবদেদহ উদ্ভুত 

সমস্যাতের মদে থরাগ প্রততদরার্ক ও তনরাময় ক্ষমতা হ্রাস, তশশুর মতিদের যর্াযর্ তবকাশ না হওয়া ও তশশু মৃতুযর আতর্কয ইতযাতে 

উদেখদযাগ্য। ক্রমবর্ থমান জনসাংখ্যার থমাকাদবলায় থেদশ প্রকট খাে ঘাটতত রদয়দছ। তাছািা সীতমত সুদযাগ-সুতবর্ার কারদণ থেদশ 

ব্যাপকভাদব পশুপাখীর উৎপােন বৃতদ্ধর সম্ভাবনাও অনুজ্ঝ্বল। তাই প্রাণীজ থপ্রাটিন সমৃদ্ধ সুেম খাদের জন্য জনগদণর মাদছর উপর 

তনভ থরশীলতা উত্তদরাত্তর বৃতদ্ধ পাদব। পুতষ্ট সরবরাহ, কম থসাংস্থান, শবদেতশক মুিা অজথন, তবতভন্ন তশল্প প্রততষ্ঠান স্থাপন সহ অন্যান্য আর্ থ-

সামাতজক কম থকাদন্ডর মােদম মৎস্য সম্পদের বতথমান অবোন আদরা ব্যাপকভাদব বৃতদ্ধর সম্ভাবনা রদয়দছ।  

মৎস্য উৎপােন ও আহরদণর উৎস তহদসদব থেদশর অভযন্তরীণ জলাভূতমদত যদর্ষ্ট পাতন র্ারণ ও সাংরক্ষণ কদল্প প্রদয়াজনীয় থেতজাং ও 

খনন কাদজর মােদম নেী, খাল, তবল ইতযাতেদত মৎস্য উৎপােদনর ব্যবস্থা থনয়া প্রদয়াজন। 

মৎস্য সম্পদের উন্নয়দনর প্রততবন্ধকতা বহুতবর্। মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ ও এর প্রবৃতদ্ধর পতরপন্থী তবতভন্ন উন্নয়ন কম থকান্ড, প্রাকৃততক ও 

মনুষ্য সৃষ্ট নানারুপ প্রততকূল পতরবতথন, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, আধুতনক প্রযুতক্ত ও কাতরগতর জ্ঞান সম্পন্ন েক্ষ জনশতক্তর অভাব তকাংবা 

প্রাতপ্তসাে জনশতক্তর যর্াযর্ ব্যবহার না হওয়া, প্রততষ্ঠাতনক 

দুব থলতা, প্রদয়াজনীয় মূলর্দনর অভাব, বািবায়নকারী সাংস্থার প্রশাসতনক ও আতর্ থক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইতযাতে ছািাও সদব থাপতর 

মৎস্য সম্পে উন্নয়দনর জন্য একটি জাতীয় মৎস্য নীততর অভাব এই থসক্টদরর আশানুরুপ উন্নয়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ। এ সকল 

প্রততবন্ধকতার অবসান কদর মৎস্য সম্পদের সামতগ্রক অবস্থার উন্নততকদল্প জাতীয় মৎস্য নীতত প্রণয়ন করা হদয়দছ। 

২.০ জাতীয় মৎস্য নীততর উদেশ্যাবলী 
 

 (ক) মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপােন বৃতদ্ধ; 

 (খ) আত্ম-কম থসাংস্থান সৃতষ্টর মােদম োতরি তবদমা ন ও মৎস্যজীবীদের অর্ থ- সামাতজক অবস্থার  উন্নয়ন; 

 (গ) প্রাণীজ আতমদের  াতহো পূরণ; 



 (ঘ) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মােদম শবদেতশক মুিা আয় ও অর্ থননততক প্রবৃতদ্ধ অজথন; এবাং 

 (ঙ) পতরদবদশর ভারসাম্য রক্ষা, জীব শবত ত্র সাংরক্ষণ ও জনস্বাদস্থযর উন্নয়ন। 

৩.০  জাতীয় মৎস্য নীততর আইনানুগ ব্যাতপ্ত 

৩.১ মৎস্য সম্পে উন্নয়ন, আহরণ ও সাংরক্ষণ, আমোতন-রপ্তাতন বা মৎস্য সম্পকীয় ব্যবসাদয়র সদে জতিত বাাংলাদেদশর থভৌগতলক 

পতরসীমার মদে অবস্থানকারী সরকারী, স্বায়ত্ব-শাতসত, বহুজাততক প্রততষ্ঠান, তবতভন্ন থবসরকারী প্রততষ্ঠান, থব-সরকাতর থস্বোদসবী 

সাংস্থা ও ব্যতক্ত সকদলই জাতীয় মৎস্য নীততর আওতাভুক্ত হদব। 

৩.২ মৎস্য উৎপােনদযাগ্য সকল জলাশয় ও এর মেস্থ মৎস্য সম্পদের সাংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এই নীততর আওতাভূক্ত হদব। 

 

৪.০ জাতীয় মৎস্য নীততর পতরতর্ 

 সমতিত উপাদয় মৎস্য সম্পে উন্নয়দনর জন্য তনম্নতলতখত নীতত সমূদহর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব : 

(ক)  অভযন্তরীণ মুক্ত জলাশদয়র মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতত; 

(খ) অভযন্তরীণ বদ্ধ জলাশদয় মৎস্য  াে ও এর ব্যবস্থাপনা নীতত; 

(গ) উপকুলীয় ত াংতি ও মৎস্য াে নীতত; 

(ঘ) সামুতিক মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতত; এবাং  

(ঙ) মৎস্য সম্পকীয় সহায়ক নীতত : 

  (১) স্বাস্থয সম্মত মৎস্য অবতরণ থকন্দ্র স্থাপন; 

  (২) মৎস্য পতরবহণ ও তবপনন; 

  (৩) মৎস্য প্রতক্রয়াজাকরণ ও মান তনয়ন্ত্রণ; 

  (৪) মৎস্য রপ্তাতন; 

  (৫) মৎস্য সম্পকীয় তশক্ষা নীতত; 

  (৬) মৎস্য প্রতশক্ষণ নীতত; 

  (৭) মৎস্য সম্প্রসারণ নীতত; 

  (৮) মৎস্য গদবেণা সম্পকীয় নীতত; 

  (৯) মৎস্য থসক্টদরর প্রততষ্ঠাতনক সুতবর্াতে; 

  (১০) মৎস্য সাংক্রান্ত পতরদবশ নীতত; 

  (১১) মৎস্য ঋণ নীতত; ও  

  (১২) মৎস্য সমবায় সাংক্রান্ত নীতত 
 

( ) মৎস্য সম্পকীয় অন্যান্য তবেয়াতে। 

 

৫.০  অভযন্তরীণ মুক্ত জলাশদয়র মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতত 

 

নে-নেী, খাল-তবল, হাওি, প্লাবনভূতম প্রভৃতত অভযন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য উৎপােদনর প্রর্ান উৎস। এরুপ অভযন্তরীণ মুক্ত জলাশদয়র 

আয়তন ৪০.৪৭ লক্ষ থহক্টর। অভযন্তরীণ জলাশয় থর্দক থেদশ ১৯৯৬-৯৭ অর্ থ বছদর মৎস্য উৎপােদনর পতরমাণ প্রায় ১০.৭৯ লক্ষ 

থমতিক টন। এই উৎপােদনর শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ মুক্ত জলাশয় থর্দক আহতরত হয়। তবগত কদয়ক বৎসদর এ উৎস থর্দক মৎস্য 

উৎপােন ক্রমািদয় হ্রাস পাদে। উৎপােন হ্রাদসর কারণসমুহ প্রর্ানত প্রাকৃততক ও মনুষ্য সৃষ্ট। বন্যা তনয়ন্ত্রণ, পাতন তনষ্কাশন ও থস  

প্রকদল্পর বাঁর্ তনম থাণ, তনতব থ াদর তিমওয়ালা মাছ  ও থপানা মাছ তনর্ন, ইজারা প্রর্ার মােদম রাজস্ব তভতত্তক ব্যবস্থাপনা, শস্য  াদের 

জন্য মাদছর আবাসভূতম ও তব রণ থক্ষত্র  থর্দক মাত্রাতততরক্ত পাতন অপসারণ, নেী ও অন্যান্য জলাশদয় থপৌর এলাকার ও তশল্প 

কারখানার তবোক্ত ক্ষততকারক বজথয তনষ্কাশন, কৃতে থক্ষদত্র কীটনাশক ও রাসায়তনক সার ব্যবহাদরর মােদম পাতন দূেণ, নেী, তবল ও 

হাওি এলাকা পতল জদম ভরাট হদয় যাওয়া, ক্রমবদ্ধথমান জনসাংখ্যার  াতহো থমটাদত মাত্রাতততরক্ত মৎস্য আহরণ ইোতে অন্যতম। 

তাই মুক্ত জলাশদয় মৎস্য উৎপােন বৃতদ্ধর লদক্ষয তনম্নতলতখত নীততমালাসমূহ গ্রহণ করা হদবেঃ 

৫.১ বন্যা তনয়ন্ত্রণ, থস  ও পাতন তনষ্কাশন, কৃতে, তশল্প, সিক ও নগর উন্নয়ন সহ সাংতিষ্ট সকল উন্নয়ন কম থকান্ড বািবায়দনর থক্ষদত্র মাছ ও 

মাদছর আবাসভূতমর ক্ষতত নুন্যতম পয থাদয় সীতমত রাখার জন্য প্রদয়াজনীয় সতকথতামূলক ব্যবস্থা এবাং তবরুপ প্রতততক্রয়া তনরসদনর 

লদক্ষয প্রদয়াজনীয় কায থক্রম গ্রহণ করা হদব।  

৫.২ মুক্ত জলাশদয় মৎস্য সম্পে সাংরক্ষদণর জন্য ইজারাপ্রর্া তভতত্তক ব্যবস্থাপনার পতরবদতথ প্রকৃত মৎসজীবীদের অনুকূদল উৎপােন 

তভতত্তক ব্যবস্থাপনা প্রবতথন করা হদব এবাং মৎস্য আহরণ সদব থাচ্চ সহনীয় মাত্রায় সীতমত রাখা হদব।  

৫.২.১ মৎস্য উৎপােন বৃতদ্ধ ও জীব শবত ত্রয রক্ষার উদেদশ্য উপদযাগী জলাশয়/জলমহাদলর সম্পূণ থ বা অাংশ তবদশদে “মৎস্য 

অভয়াশ্রম” গদি থতালা হদব।  



৫.২.২ মৎস্যজীবী সাংগঠন ও স্থানীয় সরকার সমূদহর মােদম ত তিত মৎস্য অভয় আশ্রমসমূদহর রক্ষণাদবক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য 

মৎস্য অতর্েপ্তর োতয়ত্ব পালন করদব। ত তিত জলাশয় সমূদহর বরাে ভূতম মন্ত্রণালদয়র সম্মততক্রদম ীতহীত হদব।  

৫.২.৩ মৎস্য অভয়াশ্রদমর তনতমদত্ত ত তিত জলমহাল বা এর অাংশতবদশে  মৎস্য অতর্েপ্তদরর তনকট হিান্ততরত হদব।  

৫.৩ তবল, হাওি ও অন্যান্য প্লাবন ভূতমদত তবদশে কদর বন্যা তনয়ন্ত্রণ ও থস  প্রকল্প সমূদহর অন্তভু থক্ত বাঁর্ পতরদবতষ্টত অঞ্চল সমূদহ তবতভন্ন 

প্রজাততর মাছ ও ত াংতির থপানা থছদি মাছ ও র্ান  াদের সমতিত মদিল সম্প্রসারণ করা হদব।  

৫.৪ থেশব্যাপী তনচু ভূতম থযখাদন বে থাকাদল ৩ মাদসর অতর্ককাল ৫০ থসেঃতমেঃ বা এর থ দয় থবশী পতরমাণ পাতন জমা র্াদক বা জমা রাখা 

সম্ভব হয় থসখাদন আগ্রাতর্কার তভতত্তদত মাছ  াদের ব্যবস্থা করা হদব।  

৫.৫ মাদছর প্রজনন ও বাংশ বৃতদ্ধর জন্য তিমওয়ালা মাছ ও মাদছর থপানা র্রা বন্ধ করার প্রদয়াজনীয়  ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

৫.৬ মাছ ও গলো ত াংতি প্রজনন থক্ষত্র সমূহ সাংরক্ষণ করা হদব।  

৫.৭ মৎস্য সাংরক্ষণ আইন প্রদয়াদগর মােদম ইতলশ ও অন্যান্য প্রজাততর আইনত তনতেদ্ধ আকাদরর থপানা মাছ আহরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হদব।  

৫.৮ অপতরকতল্পতভাদব বজথয তনষ্কাশদনর কারদণ জলাশয় সমূহ নষ্ট হদে এবাং থসই সদে পতরদবশ দূেণ ঘটদছ। এমতাবস্থায় থপৌর এলাকার 

এবাং তশল্প কারখানার ক্ষততকারক বজথয সরাসতর জলাশদয় তনষ্কাশন শাতিদযাগ্য অপরার্ বদল গণ্য করা হদব এবাং কৃতে থক্ষদত্র থপাকা 

মাকি ধ্বাংসকারী ক্ষততকারক রাসায়তনক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য এদগ্রা-থকতমকযালস এর ব্যবহার থযৌতক্তক পয থাদয় সীমাবদ্ধ রাখা 

হদব।  

৫.৯ মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষততকারক এবাং আইনত তনতেদ্ধ কাদরন্ট জাল বা অন্য থয থকান জাদলর আমোতন, প্রস্তুত, তবক্রয়, মজুে ও 

ব্যবহার তনতেদ্ধ করা হদব।  

৫.১০ মৎস্য রাংরক্ষণ আইন প্রদয়াগ করার জন্য বতথমাদন োতয়ত্ব প্রাপ্ত কতৃথপক্ষ ছািাও মৎস্যজীবী সগঠনদক সম্পৃক্ত কদর স্থাননীয় সরকার 

পতরেদের  উপর োতয়ত্ব ন্যাি করা হদব। গ্রাম পয থাদয়ও এ ব্যাপাদর সদ তনতা বৃতদ্ধর পেদক্ষপ থনয়া হদব।   

৫.১১ বন্যা তনয়ন্ত্রণ ও থস  প্রকদল্পর েরুন বা প্রাকৃততক কারদণ থয সমি মুক্ত জলাশয় বদ্ধ জলাশদয় পতরণত হদয়দছ, থস সব জলাশয় জতরপ 

কদর থসখাদন মৎস্য  াদের ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

 

৫.১২ খাল, তবল, থিাবা-নালা ও অন্যান্য উন্মুক্ত প্রাকৃততক জলাশয়দক পাতন শূন্য করা যাদব না।  

 

৫.১৩ হাওি, বাওি, তবল প্রভৃতত জলাভূতম সাংোর কদর এগুদলা মাছ  াদের এলাকা তহদসদব থঘােণা করা হদব এবাং এ সকল জলাভূতমর 

আয়তন সাংকুত ত করা যাদব না।  

 

৫.১৪  থেদশর সকল জলাশয় ত তিত কদর মৎস্য উৎপােন থক্ষত্র তহদসদব এর  প্রার্তমক ব্যবহার তনতিত করা হদব।  
 

৫.১৫ সরকারী খাস জলাশয় ইজারা প্রাতপ্তর  থক্ষদত্র  প্রকৃত মৎস্যজীবী এবাং  মৎস্য  ােীদেরদক   অগ্রাতর্কার থেয়া হদব।  

 

৫.১৬ অবলুপ্ত প্রায় প্রজাততর মাদছর সাংরক্ষণ ও বাংশবৃতদ্ধর ব্যবস্থা করা হদব।  
 

৫.১৭ পরীক্ষমূলকভাদব প্রেশ থনী থকই  ও থপন স্থাপন কদর সাফল্যলাভ সাদপদক্ষ থপন ও থকইজ কাল ারদক  উৎসাতহত করা হদব।  

৬.০  অভযন্তরীণ বদ্ধ জলাশদয় মৎস্য  াে ও ব্যবস্থাপনা নীতত 

 বাাংলাদেদশ ১,৪৬,৮৯০ থহক্টর পুকুর েীতঘ এবাং ৫,৪৮৮ থহক্টর বাওি রদয়দছ। ১৯৯৬-৯৭ সাদলর পতরসাংখ্যান অনুযায়ী পুকুর-েীতঘদত 

মাদছর গি উৎপােন থহক্টর প্রতত প্রায় ২৪০০ থকতজ এবাং বাওদি মাত্র ৫৪০ থকতজ । এ সব জলাশদয় তবজ্ঞান সম্মত উপাদয়  াে কদর 

মাদছর উৎপােন বৃতদ্ধ করা হদব। আধুতনক প্রযুতক্ত প্রদয়াগ কদর মাদছর উৎপােন বৃতদ্ধর জন্য তনদম্নাক্ত নীততমালা গ্রহণ করা হদব; 

  

৬.১ থেদশর সকল পুকুর ও েীতঘ এবাং অন্যান্য জলাশদয় মৎস্য  াে উৎসাতহত করা হদব। তবদেশী প্রজাততর মাদছর  াে প্রবতথদনর পূদব থ ঐ 

প্রজাততর মাছ  থেশীয় প্রজাততর মাদছর উপর থকানরূপ তবরূপ প্রতততক্রয়ার সৃতষ্ট  কদর তক না এবাং পতরদবদশর ভারসাদম্যর জন্য 

ক্ষততকারক হয় তকনা তা পয থদবক্ষণ করত ফলাফল ইততবা ক হদল থকবল ঐ সকল তবদেশী প্রজাততর মাদছর  াে উৎসাতহত করা হদব।  



৬.২ মৎস্য  াদের কাতরগতর থকৌশল সম্প্রসারদণর জন্য সরকাতর সহদযাতগতায় প্রততটি ইউতনয়দন থবসরকাতর পয থাদয় প্রেশ থনী মৎস্য খামার 

স্থাপন করা হদব এবাং র্ানা /ইউতনয়ন পতরেে ও মৎস্য অতর্েপ্তদরর তনজস্ব কম থসূ ীর মােদম অর্বা থবসরকাতর পয থাদয় মৎস্য  ােীদের 

প্রতশক্ষদণর ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

 

৬.৩ মৎস্য  াদের মতহলাদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কম থসূ ী গ্রহণ ও তাঁদের প্রতশক্ষদণর ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

 

 

৬.৪ ভাসমান েতরি মৎস্যজীবী সম্প্রোদয়র তবকল্প উপাজথদনর উৎদসর প্রদয়াজনীয়তার থপ্রতক্ষদত হাওি, বাওি ও সম্ভাব্য অন্যান্য জলাশদয় 

মৎস্য  াদের উপর তবদশে অগ্রাতর্কার থেয়া হদব।  

 

৬.৪.১ সরকাতর খাস েীতঘ, পুকুর তকাংবা অন্যান্য জলাশয় সাংতিষ্ট এলাকার তবত্তহীন প্রাতন্তক  ােী ও গরীব মৎস্য ােী, প্রতশক্ষণ প্রাপ্ত 

থবকার যুবক/যুব মতহলা ও লক্ষয জনদগাষ্ঠীদক েীঘ থ থময়াদে ইউতনয়ন পতরেে কতৃথক েরপদত্রর মােদম প্রোন করা হদব। েরপত্র 

লব্দ আদয়র অর্ থ তনতে থষ্ট নীততমালা  অনুসাদর সরকাতর খাদত তকাংবা ইউতনয়ন পতরেে তহতবদল জমা হদব।  

 

৬.৫ থেশীয় উপাোন সহদযাদগ স্বল্প ব্যদয় মাদছর খাে উৎপােদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা থনয়া হদব এবাং এ তবেদয থবসরকাতর খাতদক 

উৎসাতহত করা হদব।  

৬.৬ থযৌর্ মাতলকানা থহতু বা অন্য থকান কারদণ অনাবােী র্াকা পুকুরসমূহদক “ পুকুর উন্নয়ন আইন” প্রদয়াদগর মােদম মৎস্য  াদের 

আওতায় আনা হদব ।  

৬.৬.১ এতদ্বযততত থেদশর হাজা-মজা পুকুর ও জলাশয় সাংোদরর থক্ষদত্র তবেমান আইদনর আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

৬.৭ মৎস্য  াদের সম্ভাবনাময় প্রততটি অঞ্চদলর মৃতত্তকা মানত ত্র প্রণয়ন কদর ঐ অঞ্চদলর উপদযাগী মৎস্য  াদের জন্য প্রদয়াজনীয় চুন ও 

সাদরর প্রকার ও ব্যবহার তবতর্ তনদে থশ করা হদব।  

৬.৮ মৎস্য উৎপােদনর থক্ষত্র তহদসদব বাওদির ব্যবহার তনতিত করা হদব। অতর্ক পতরমাণ মৎস্য উৎপােন তনতিত করদণর জন্য বাওদির 

পাতন তনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রততষ্ঠা করা হদব।  

 

৬.৮.১ স্থানীয় মৎস্যজীবী সাংগঠনদক বাওদি মৎস্য  াদের জন্য অগ্রাতর্কার প্রোন সহ তাদেরদক কাতরগতর ও আতর্ থক সহায়তা প্রোন 

করা হদব।   

 

৬.৯ উপকূলীয় অঞ্চদল ঈেৎ লবণাক্ত পাতনদত প্লাতবত র্ান থক্ষত সমূদহ ত াংতি ও মাদছর সমতিত  ােদক উৎসাতহত করা হদব।  

 

৬.১০ মুক্ত জলাশদয় থপানা মজুে ও আবদ্ধ জলাশদয় মৎস্য  াদের জন্য সরকাতর ও থব-সরকাতর পয থাদয় তবতভন্ন প্রজাততর মাদছর  াতহো 

অনুযায়ী থপানা উৎপােদনর কম থসূত  গ্রহণ করা হদব।   

 

৬.১১ বাতণতজযকভাদব থপানা শতরীর মুখ্য োতয়ত্ব থব-সরকারী খাদত ন্যি র্াকদব। থপানা শতরীর প্রদয়াজনীয় থরণূ উৎপােদনর জন্য থব-

সরকারী খাদত অতর্ক সাংখ্যক হযা ারী স্থাপদনর উৎসাহ থেয়া হদব।  
 

৬.১২ সরকাতর খামার ও প্রতশক্ষণ থকদন্দ্র তনয়তমত প্রতশক্ষণ প্রোদনর মােদম মৎস্য  াদের উন্নত প্রযুতক্ত হিান্তদরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

সরকাতর মৎস্য খামার সমূদহ ব্রুিব্যাাংক স্থাপদনর মােদম উন্নত মাদনর ব্রুি উৎপােন কদর থবসরকাতর পয থাদয় তবতরণ, মৎস্য  াে 

ব্যবস্থাপনা প্রযুতক্তর উপর মৎস্য  ােী ও উদোক্তাদের প্রতশক্ষণ প্রোন, প্রদয়াজনীয় প্রজাততর মৎস্য প্রজনন ও থপানা উৎপােন প্রযুতক্ত 

হিান্তদরর থকন্দ্র তহদসদব এ সকল মৎস্য খামারদক ব্যবহার করা হদব। 

 

৬.১৩ সরকাদরর তবেমান হযা ারী ও মৎস্য খামারগুতলদত সম্ভাব্যতা যা াই কদর গলো ত াংতির প্রজনন ও থপানা উৎপােদনর উদোগ থনয়া 

হদব।  

 

৬.১৩.১ সারা থেদশ সম্ভাব্য এলাকার েীতঘ-পুকুদর একক গলো  াে বা কাপ থ জাতীয় মাদছর সাদর্ গলো ত াংতি  াে উৎসাতহত করা হদব।  

৬.১৪ তবতভন্ন র্রদণর মৎস্য  াে ও ব্যবস্থাপনার প্যাদকজ শততর কদর থবসরকাতর উদেক্তা সৃতষ্টর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

৬.১৫ মাঠ পয থাদয় মৎস্য  ােী এবাং মৎস্যখাদত পু ুঁতজ তবতনদয়াদগ আগ্রহী উদোক্তাদেরদক কাতরগতর প্রতশক্ষণ প্রোন কায থক্রম থজারোর করা 

হদব।   

৬.১৬ থবকার যুবক ও যুব-মতহলাদেরদক যর্াযর্ প্রতশক্ষণ তেদয় মৎস্য  াদে উদ্বুদ্ধ করা হদব এবাং এ ব্যাপাদর পু ুঁতজ প্রোদনর সুদযাগ সৃতষ্ট 

করা হদব।  



৬.১৭ তবতভন্ন সরকাতর প্রততষ্ঠাদনর আওতার্ীন জলাশয় সাংোর কদর লক্ষয জনদগাষ্ঠীর তনকট  মে-থময়ােী ইজারা তেদয় মৎস্য  াে তনতিত 

করা হদব।  

৭.০  উপকুলীয় ত াংতি ও মৎস্য  াে নীতত 

 বাাংলাদেদশর অর্ থনীততদত ত াংতি একটি তবতশষ্ট স্থান েখল কদর আদছ। অপ্র তলত পণ্য রপ্তানীর মােদম শবদেতশক মুিা আদয়র থক্ষদত্র 

মৎস্যজাত পদণ্যর স্থান প্রর্ম। মৎস্য ও মৎস্যজাত পদণ্যর মদে ত াংতির অবোন শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ।  

 থেদশ বতথমাদন প্রায় ১.৪০ লাখ থহক্টর জতমদত ত াংতি  াে হদে। তকন্তু থহক্টর প্রতত ত াংতির গি উৎপােন মাত্র ২০০ তকদলাগ্রাম। উন্নত প্রযুতক্ত 

প্রদয়াদগর মােদম ত াংতির  উৎপােন বৃতদ্ধকদল্প তনম্নবতণ থত নীততমালা গ্রহণ করা হদবেঃ 

৭.১  জাতীয় ও অন্যান্য পয থাদয় প্রদয়াজনীয় কতমটি র্াকদব। সরকাতর নীততমালার আদলাদক পতর াতলত এ সকল কতমটি ত াংতি  াদের উন্নয়ন 

ও এতেসাংক্রান্ত তবতর্-তবর্ান প্রদয়াগ ও অন্যান্য সমস্যাতের তনরসদন প্রদয়াজনীয় কায থ ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।  

৭.২  উপকূলীয় অঞ্চদলর প্রাকৃততক ভারসাম্য রক্ষাকদল্প মাছ ও র্ান  াে তকাংবা ত াংতি ও র্ান  াদের সমিয় সার্দনর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

৭.৩ ভতবষ্যদত তনতম থতব্য বাঁর্ তকাংবা থপাল্ডাদর প্রাকৃততক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হদব এবাং এই সমি থপাল্ডাদর বা বাঁর্ এলাকার 

উপযুক্ত ফসল থযমন র্ান, ত াংতি উৎপােদনর অনুকুল ব্যবস্থা ও সুদযাগ সুতবর্ার সৃতষ্ট করা হদব।  

৭.৪  উন্নত সনাতনী পদ্ধততর ত াংতি  ােদক সব থাতর্ক গুরুত্ব থেয়া হদব। তদব সম্ভাবনাময় এলাকার তনয়তন্ত্রতভাদব পতরদবশ সহনীয় আর্া-

তনতবি ত াংতি  াে উৎসাতহত করা হদব। ম্যানদগ্রাভ বনাঞ্চল থকদট ত াংতি  াদের তবিার অর্বা ম্যানদগ্রাভ বন তবপন্ন করদত পাদর এমন 

ত াংতি  াে তবেয়ক কায থকলাপ  তনতেদ্ধ থঘােণা করা হদব। পতরদবশগত ভারসাম্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য ত াংতি থঘর ও তার পাদবথ অবতস্থত 

নেীর মেবতী স্থাদন উপদযাগী বৃক্ষ থরাপন সাংতিষ্ট ত াংতি খামার মাতলকগদণর জন্য বােতামূলক করা হদব।  

৭.৫ এলাকা তভতত্তক তবেমান তবতভন্ন পতরদবদশ সরকাতর সহদযাতগতায় থবসরকাতর পয থাদয় ত াংতি প্রেশ থনী খামার স্থাপন ও  ােীদের 

প্রতশক্ষদণর ব্যবস্থা করা হদব।  

৭.৬ অন্যান্য রপ্তাতনমুখী তশদল্পর ন্যায় ত াংতি  ােদক একটি রপ্তানীমুখী তশল্প তহদসদব সমান সুদযাগ সুতবর্া থেয়া হদব।  

৭.৭ প্রাকৃততক উৎস থর্দক ত াংতি থপানা আহরদণ যাদত অন্যান্য প্রজাততর থপানা ধ্বাংস এবাং পতরবহদন ত াংতি এবাং পতরবহদন ত াংতি থপানা 

নষ্ট না হয় থস জন্য প্রদয়াজনীয় প্রতশক্ষণসহ তবজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা থনয়া হদব এবাং এ লদক্ষয থভৌত অবকাঠাদমা  সৃতষ্ট করা হদব।  

৭.৮ ত াংতি থপানার জন্য প্রকৃততর উপর তনভ থরশীলতা হ্রাস করার লদক্ষয বাতণতজযক তভতত্তদত হযা ারী তনম থাদনর জন্য থব-সরকারী খাতদক 

উৎসাতহত করা হদব।  

৭.৯ প্রাকৃততকভাদব ত াংতি প্রজনদনর স্বাদর্ থ ভরা প্রজনন থমৌসুদম সাগদর ত াংতি আহরণ তনতেদ্ধ করা হদব। সাগদরর কততপয় তনব থাত ত ত াংতি 

প্রজনন থক্ষত্রদক অভয়াশ্রম তহদসদব থঘােণা করা হদব।  

৭.১০ বাগো ত াংতি হযা ারী তনম থাদণ থবসরকাতর খাতদক উৎসাতহত করা হদব।  

৭.১১ ত াংতি  াদের তবেমান ও সম্ভাবনাময় এলাকায় সরকাদরর পক্ষ হদত প্রদয়াজনীয় অবকাঠাদমা তনম থাদনর উদোগ থনয়া হদব এবাং 

ত াংতি আহরণ ও তবপননকাদল তনরাপত্তার ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

৭.১২ লাগসই প্রযুতক্তর ব্যবহাদরর মােদম ত াংতির উৎপােন হার বৃতদ্ধর জন্য তবদশে গুরুত্ব প্রোন করা হদব। বি খামারগুতলদত পাতন 

সরবরাহ ও তনষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়দনর মােদম ক্রমািদয় এসকল খামারদক সহজ ব্যবস্থাপনাদযাগ্য থছাট থছাট ইউতনদট তবভক্ত করদত 

উৎসাতহত করা হদব।  

৭.১৩ থেশজ উপাোন তেদয় ত াংতি খাে শতরীর ব্যবস্থা থনয়া হদব এবাং ত াংতি খাদের প্রদয়াজনীয় উপাোন যর্া-তফশ তমল, তভটাতমন ও 

তমনাদরল প্রীতমকস, ফুি বাইন্ডার ইতযাতে প্রদয়াজনদবাদর্ আমোনী করা হদব।  

৭.১৪ ত াংতি খামার ব্য বস্থাপনাসহ ত াংতি ফসল আহদরাদণাত্তর স্বাস্থযসম্মত পেদক্ষপ  গ্রহণ তনতিত করা হদব। আহরদণাত্তর ত াংতির    

স্বাস্থযগত ও গুণগত মান উন্নত রাখার জন্য প্রদয়াজনীয় প্রতশক্ষদণর উদোগ গ্রহণ এবাং অবকাঠাদমাগত সুদযাগ সুতবর্ার সৃতষ্ট করা হদব। 

 



৭.১৫ ত াংতির শবদেতশক বাজার লাদভর জন্য বাজার ব্যবস্থাদক শতক্তশালী করা হদব। 

৭.১৬ রপ্তাতনদযাগ্য মৎস্য ও ত াংতিজাত পদণ্যর গুণগত উচ্চমান তনতিত করদণর জন্য মান তনয়ন্ত্রণ ল্যাবদরটরীর সুদযাগ সুতবর্ার সম্প্রসারণ 

ও আধুতনকীকরণ করা হদব। 

৭.১৭ ত াংতি  াে ও ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত সহায়ক সাতভ থস প্রোদনর জন্য গঠিত থকন্দ্রীয় ত াংতি থসল মাঠ পয থাদয়ও সম্প্রসাতরত করা হদব। 

ত াংতি থসলগুদলাদক অতর্কতর কার্য্নকথর করার জন্য থযাগ্য জনবল সহ অন্যান্য সুদযাগ সুতবর্া বৃতদ্ধ করা হদব।  

৭.১৮ ত াংতি  াদের জন্য উপকুলীয় এলাকা ত তিত কদর থেয়া হদব। ত াংতি উৎপােন বৃতদ্ধ ও ত াংতি সম্পে সাংরক্ষণ ও পতরদবশগত 

ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পতরদবশ ও বন মন্ত্রণালদয়র সহদযাতগতা গ্রহণ করা হদব। 

৭.১৯ পতরদবশ বন্ধুভাবাপন্ন আর্া-তনতবি ত াংতি  াদের জন্য ত াংতি  াদে উন্নত প্রযুতক্তর অতর্কারী থেদশর সাংতিষ্ট প্রততষ্ঠাদনর সাদর্ থযৌর্ 

উদোগদক উৎসাতহত করা হদব। 

৭.২০ মৎস্য ও ত াংতি  াদে বীমাকরণ কার্য্নক্রথম গ্রহণ করা হদব। 

৮.০  সামুতিক মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ,ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতত 

 বতথমাদন থেদশর থমাট মৎস্য সম্পে আহরদণর মদে সামুতিক মৎদস্যর অবোন প্রায় ২৫% এবাং এই আহতরত মৎস্য সম্পদের প্রায় ৯৫ 

শতাাংশ ক্ষুিাকার মৎস্য থসক্টদরর অবোন। তদব ৪০ তমটার পাতনর গভীরতার মদে এ সামুতিক মৎস্য আহরণ সীতমত। মতন্ত্রপতরেে 

অনুদমাতেত ৭৩টি িলার সামুতিক মৎস্য আহরদণ তনদয়াতজত আদছ। এ থসক্টদর সামুতিক মাছ আহরদণর পতরমাণ বাতে থক প্রায় ১২ হাজার 

টন এবাং এর মদে ত াংতির পতরমাণ প্রায় ৫ হাজার টন। সামুতিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য আহরণ মাত্রা তস্থততশীল 

রাখা সামুতিক মৎস্য সম্পে নীততমালার অন্যতম উদেশ্য। 

৮.১ অতীত মৎস্য জতরপ সমূদহর ফলাফল তবদিেণ ও ব্যবহার 

৮.১.১ সামুতিক মৎস্য সম্পদের প্রকৃতত ও ব্যাপকতা তনরুপদণর জন্য অতীদত পতর াতলত অনুসন্ধান ও জতরপ প্রকল্প সমূদহর ফলাফল 

স্থানীয় ও আন্তজথাততক তবদশেজ্ঞগদণর সহদযাতগতায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব তবদিেণ কদর সুতনতে থষ্ট সুপাতরশমালা শততর করা হদব। 

 

৮.১.২ জতরদপর ফলাফল তবদিেদণর মােদম প্রাপ্ত তথ্যাতে বািবমুখী কদর সামুতিক িলার মাতলক, যাতন্ত্রক থনৌকার মাতলক ও 

মৎস্যজীবী সম্প্রোদয়র তনকট সম্প্রসাতরত করা হদব। 

 

৮.১.৩ জতরপ ও সমীক্ষার মােদম তথ্য অনুসন্ধানমূলক কায থক্রদমর র্ারাবাতহকতা রক্ষা এবাং প্রদয়াজদন নতুন মৎস্য থক্ষত্র সমূদহ 

জতরপ পতর ালনা করা হদব এবাং এজন্য প্রদয়াজনীয় জনশতক্ত গদি থতালা হদব। মৎস্য আহরণকারীদের কাছ থর্দক তথ্য, উপাত্ত 

ও পতরসাংখ্যান সাংগ্রহ করার উপর তবদশে গুরুত্ব আদরাপ করা হদব এবাং প্রদয়াজনীয় পদ্ধতত গ্রহণ করা হদব। সাংীতহীত তথ্যাতে 

পয থাদলা না ও তবদিেণ কদর মৎস্য সম্পদের সব থদশে অবস্থা ও গততর্ারা, মৎস্য আহরণ কলাদকৌশদলর উন্নতত তবর্ান, মৎস্য 

থক্ষদত্রর সাংরক্ষদণর প্রদয়াজনীয়তা ও উপায় ইতযাতের উপর বস্তুতনষ্ঠ সম্প্রসারণমূলক তথ্যাতে পুিকাকাদর প্রণয়ন ও তবতরণ করা 

হদব। 

 

৮.১.৪ থেদশর একান্ত অর্ থননততক অঞ্চদল (Exclusive Economic Zone)  তব রণশীল ট্যযনা ও থমকাদরল জাতীয় 

উপতরিদরর (থপলাতজক) মাদছর উপতস্থতত, প্রাচুয থ ইতযাতে সম্পদকথ তথ্য আহরদণর জন্য অনুসন্ধান প্রকল্প গ্রহণ করা হদব 

৮.১.৫ উপকূলীয় সামুতিক এলাকায়  ৪০ তমটাদরর কম গভীরতায় িলার দ্বারা মৎস্য তকাংবা ত াংতি আহরণ তনতেদ্ধ করা হদব। 

৮.১.৬ গভীর সমুদি মৎস্য সম্পে জতরদপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব এবাং জতরদপ প্রাপ্ত তদথ্যর তভতত্তদত তবদেদশর সাংদগ থযৌর্ 

উদোদগ মৎস্য আহরণ তবেয় তবদব না করা হদব। 

৮.১.৭ সামুতিক মৎস্য সম্পে উন্নয়দনর লদক্ষয গদবেণা কার্য্নক্রথম গ্রহণ করা হদব 

 

 

 

 



৮.২ সামুতিক শজব সম্পে সাংরক্ষণ  

৮.২.১ অতীদত তবতভন্ন জতরপ কম থসূত  পতর ালনা কদর থয তথ্য পাওয়া তগদয়দছ তাদত থেখা যায় সামুতিক মাছ ও ত াংতির বতথমান 

আহরদণর পতরমাণ, মৎস্য সম্পদের প্রায় সদব থাচ্চ আহরণদযাগ্য মাত্রায় থপৌদছ থগদছ। সামুতিক মৎস্য সম্পেদক সম্ভাব্য 

তবপয থদয়র হাত থর্দক রক্ষা করার জন্য মৎস্য আহরণ ও মৎস্য তশকাদরর যাতন্ত্রক থনৌকার সাংখ্যা বৃতদ্ধর ব্যাপাদর সাংরক্ষণশীল 

তসদ্ধান্ত থনয়া হদব। তবেমান মৎস্য সম্পদের সাদর্ সামঞ্জস্য থরদখ মাছ র্রার িলার বহরদক যুতক্তসাংগত সাংখ্যায় তনর্ থারণ ও 

তনয়ন্ত্রণ করা হদব। 

৮.২.২ তকদশার ত াংতি ও তশশু মাছ ধ্বাংসকারী থবহুতি জাদলর প্রকৃত সাংখ্যা এবাং এই জাদল ধৃত ত াংতির পতরমাণ ইতাতের 

পতরসাংখ্যান সাংগ্রহ কদর সাংরক্ষণমূলক তবতর্তনদের্ আদরাপ করা হদব। 

৮.২.৩ সমুদি তনরুপিপ মৎস্য প্রজনন তক্রয়ার মােদম প্রচুর ত াংতির বাচ্চা জন্ম লাভ কদর এবাং উপকূলীয় নে-নেী ও খাতি সমুহ 

ত াংতি থপানায় সমৃদ্ধ হদয় ওদঠ। থসজন্য পূব থ তনর্ থাতরত মাদস তনব থাত ত প্রজনন থক্ষত্র সমূহ থর্দক বাগো,  াকা ও হতরণা ত াংতি 

র্রা বন্ধ রাখা হদব। সমুদি তনরুপিপ মৎস্য প্রজনন থক্ষত্র তনতে থষ্ট ও সাংরক্ষণ কদর থসখাদন মাছ ও ত াংতি র্রা বন্ধ রাখা হদব। 

৮.২.৪ পতরতযক্ত মাছ বা ’’িাশ তফশ‘‘ আহরণ, সাংগ্রহ ও বাতণতজযকভাদব এর ব্যবহাদরর কলাদকৌশল উদ্ভাবদনর জন্য বািবমুখী 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

৮.২.৫ তনতব থ াদর সামুতিক মৎস্য আহরণ থরার্ করার লদক্ষয মৎস্য সাংরক্ষদণর জন্য তবদশে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। 

৮.২.৬ ক্ষততকর রাসায়তনক ও পারমাণতবক বজথয সমুদি তনদক্ষপন বন্ধ করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা থনয়া হদব। 

৮.২.৭ সামুতিক  মৎস্য সম্পদের সাংরক্ষণ ও উৎপােন বৃতদ্ধর জন্য লাগসই প্রযুতক্ত প্রদয়াগ করা হদব। 

৮.৩ ক্ষুিায়তন মৎস্য থসক্টদরর উপর অতর্কতর গুরুত্ব আদরাপ 

৮.৩.১ সমুি থর্দক আহতরত ৯৫% মাছই ক্ষুিায়তন মৎস্য থসক্টদরর অবোন। সমুি উপকূদল ক্ষুিায়তন মৎস্যজীবীদেরদক মৎস্য 

আহরদণ তবদশে সুতবর্া প্রোন করা হদব। 

৮.৩.২ উপকূলীয় অঞ্চদল মাছ র্রার অতর্কার ক্ষুিায়তন মৎস্য থসক্টদরর জন্য সাংরতক্ষত র্াকদব। গদবেণা ও জতরপলব্ধ ফলাফল 

এবাং বাতণতজযক আহরদনর তদথ্যর তভতত্তদত ক্ষুিায়তন ও বৃহোয়তন মৎস্য আহরদনর এলাকা সমদয়াপদযাগী আইদনর দ্বারা 

তনর্ থারণ করা হদব। গদবেণার মােদম প্রাপ্ত ফলাফদলর তভতত্তদত উপকূলীয় ও গভীর সমুদির মৎস্য সম্পদের সাংরক্ষণ 

গুরুদত্বর সাদর্ তবদব না করা হদব। 

৮.৩.৩ মাছ র্রার আধুতনক কলাদকৌশল ও প্রযুতক্ত ব্যবহার কদর েক্ষতা বৃতদ্ধর জন্য আঞ্চতলক ও আন্তজথাততক কম থসূত র মােদম 

গদবেণা এবাং অনুসন্ধান  ালাদনা হদব। 

৮.৩.৪ মৎস্যজীবী সম্প্রোদয়র জীবন ও সম্পদের তনরাপত্তা তবর্ান এবাং তাদের আর্ থ-সামাতজক উন্নয়দনর উপর তবদশে গুরুত্ব 

আদরাপ করা হদব। এজন্য তনম্নবতণ থত কম থসূত  গ্রহণ করা হদব। 

(ক) মৎস্যজীবী সম্প্রোদয়র জীবন ও সম্পে যর্া-থনৌকা, ইতঞ্জন, জাল, মাছ ইতযাতের বীমা প্রকল্প  ালু করা হদব। 

(খ) প্রততটি থজদল-থনৌকা বােতামূলকভাদব জীবন রক্ষাকারী সাজসরঞ্জাম ও থরতিও দ্বারা সতিত হদত হদব। 

(গ) জলেসুযতা থরার্ করার জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা থনয়া হদব। 

(ঘ) মৎস্যজীবীদের দ্বারা গঠিত সাংগঠদনর সেস্যদের বািব প্রতশক্ষদণর মােদম মাছ র্রার নতুন  ও উন্নত কলাদকৌশল, মৎস্য 

সাংরক্ষণ, তবতরণ ও প্রতক্রয়াজাতকরণ ইতযাতে তবেদয় মৎস্যজীবীদের থপশাোরী থযাগ্যতা এবাং তাদের পাতরবাতরক আয় বৃতদ্ধদত 

সাহায্য করা হদব। 

(ঙ) মৎস্যজীবীদের মদে প্র তলত জামানত ঋদণর স্থদল তোরকী ঋণ প্রকল্প  ালূ করা হদব। 

( ) উপকূলীয় অঞ্চদলর উপদযাগী মৎস্য অবতরণ থকন্দ্রসমূদহ অবকাঠাদমাগত অতযাবশ্যকীয় সুদযাগ সুতবর্াতের প্রততষ্ঠা করা হদব 

যাদত েতরি মৎস্যজীবীদের আহরণকৃত মাছ নষ্ট না হয় এবাং তারা উৎসাহ ব্যঞ্জক মূদল্য মাছ তবক্রদয়র সুদযাগ লাভ কদর।  



  (ছ) থব-সরকাতর খাদত মৎস্য অবতরণ থকন্দ্র প্রততষ্ঠা ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপদনর পূদব থ মৎস্য ও পশুসম্পে মন্ত্রণাদলদয়র 

অনুদমােন গ্রহদণর তনিয়তা তবর্ান করা হদব।  

৯.০  মৎস্য সম্পকীত সহায়ক নীতত  

৯.১                            

৯.১.১ থেদশর সকল গুরুত্বপূণ থ মৎস্য অবতরণ স্থান সমূহদক পয থায়ক্রদম স্বাস্থযসম্মত মৎস্য অবতরণ থকদন্দ্র রূপান্তর করা হদব।  

৯.১.২ সরকার অনুদমাতেত মান-তনয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী থবসরকাতর খাদত মৎস্য অবতরণ থকন্দ্র ও অবকাঠাদমা তনম থাদণ উৎসাহ োন 

করা হদব এবাং এরূপ থকন্দ্র তনম থাদণর থক্ষদত্র মৎস্য অতর্েপ্তর থর্দক লাইদসন্স গ্রহণ করদত হদব।  

৯.১.৩ স্বাস্থযসম্মত মৎস্য অবতরণ থকন্দ্রগুদলাদত মৎস্য অবতরণ বােতামূলক করা হদব।  

৯.১.৪ সমুি উপকূদল অর্বা থেদশর অভযন্তদর অবতস্থত মৎস্য অবতরণ থকন্দ্রগুদলাদত যাতায়াদতর সুতবর্ার জন্য সিক তনম থাণ , 

তবদুযৎ, তবশুদ্ধ পাতন ও বরফ সরবরাদহর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

৯.২ মৎস্য পতরবহন ও তবপনন 

৯.২.১ রপ্তাতনদযাগ্য মৎস্য তকাংবা ত াংতি উন্মুক্ত যানবাহদন পতরবহণ তনতেদ্ধ থঘােণা করা হদব। শুধুমাত্র   ইনসুযদলদটি বা 

থরতিজাদরদটি তফশভযান থযাদগ মৎস্য পতরবহদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

৯.২.২ মৎস্য বাজারজাতকরদণর পূদব থ মাছ যর্াযর্ভাদব শীতল অবস্থায় তহমাগাদর সাংরতক্ষত রাখার প্রযুতক্ত ব্যবহাদর উৎসাহ প্রোন 

করা হদব।  

৯.২.৩ মৎস্য আহরদণর পর মৎস্য সাংরক্ষণ, পতরবহণ ও বাজারজাতকরদণর উদেদশ্য পয থাপ্ত বরফ ব্যবহার তনতিত করদত হদব।  

৯.২.৪ মৎস্য বাজার স্বাস্থযসম্মত ও আধুতনক সুতবর্াতে সম্বতলত হদত হদব। উন্মুক্ত এবাং ময়লা ও কে থমাক্ত স্থাদন মৎস্য বাজারজাত 

করা যাদব না।  

৯.২.৫ মৎস্য বাজারজাতকরদণ থকাল্ড-থ ইন পদ্ধততর প্র লন এবাং তহমাতয়ত মাছ তবপণদনর সুতবর্াতে স্থাপদন মৎস্য ব্যবসায়ীদের 

উৎসাহ প্রোন করা হদব।  

৯.২.৬ বাজারজাতকরদণর জন্য সরবরাহকৃত মৎস্য জীবাণুমুক্ত ও পঁ নমুক্ত হদত হদব। পঁ া, দুগ থন্ধযুক্ত ও মানুদের খাে তহদসদব 

অনুপদযাগী মাছ তবক্রয় আইনত েণ্ডনীয় অপরার্ তহদসদব গণ্য করা হদব।  

৯.২.৭ সকল পাইকারী ও খু রা মৎস্য বাজার পতর ালনার থক্ষদত্র-সরকার অনুদমাতেত স্বাস্থয সাংক্রান্ত আইন ও মৎস্য গুণাগুণ তনয়ন্ত্রণ 

আইন থমদন  লদত হদব।  

৯.২.৮ সরকাতর মৎস্য মানতনয়ন্ত্রণ পতরেশ থকগণদক মৎস্য অবতরণ থকন্দ্র তকাংবা পাইকারী মৎস্য বাজার পতরেশ থন ও তনম্নগুণগত 

মাদনর মৎস্য তবক্রদয়র  থক্ষদত্র শাতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ক্ষমতা অপ থণ করা হদব।  

৯.৩ মৎস্য প্রতক্রয়াকরণ ও মান তনয়ন্ত্রণ 

৯.৩.১ মৎস্য শুটকীকরণ, লবদন জাতরতকরণ, থনানতাকরণ ইতযাতে প্রকার সনাতনী প্রতক্রয়াকরণ পদ্ধততর মান উন্নয়ন করা হদব।  

৯.৩.২ অভযন্তরীণ ও আন্তজথাততক বাজারজাতকরদণ  আধুতনক তহমাতয়ত মাদছর বহুমুখী প্রতক্রয়াকরণ পদ্ধতত (Value 

Added Products) থজারোর করা হদব।  

৯.৩.৩ মৎস্য প্রতক্রয়াজাতকরদণ কারখানা, মৎস্য পণ্য রপ্তানীকারক ও তকউরি মাছ কারখানার জন্য প্রততষ্ঠান ও ব্যতক্তদক মৎস্য 

অতর্েপ্তর থর্দক লাইদসন্স গ্রহণ কদত হদব এবাং তাদেরদক মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পতরেশ থন ও মানতনয়ন্ত্রণ তবতর্মালা থমদন 

 লদত হদব।  

 



 

৯.৪ মৎস্য রপ্তানী 

৯.৪.১ মৎস্য ও ত াংতি রপ্তাতনদক ১০০% শবদেতশক মুিা অজথনকারী পণ্য তহদসদব এর রপ্তাতন উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সকল সুদযাগ সুতবর্া 

ও উৎসাহ প্রোন করা হদব।  

৯.৪.২ মৎস্য রপ্তাতনর মােদম আয় বৃতদ্ধর লদক্ষয থবসরকাতরখাত, রপ্তাতনর সাদর্ সাংতিষ্ট সতমতত বা প্রততষ্ঠান সমূদহর মতামতদক 

অগ্রাতর্কাদরর তভতত্তদত তবদব না করা হদব।  

৯.৫ মৎস্য সম্পকীয়  তশক্ষা 

মৎস্য থসক্টদরর তবপুল উন্নয়ন সম্ভাবনাদক কাদজ লাগাদনার জন্য উপযুক্ত প্রযুতক্ত ও ব্যবহাতরক জ্ঞান-সম্পন্ন জনশতক্ত অতযাবশ্যক। 

তববতবোলদয়র প্র তলত তশক্ষা পদ্ধততদত সময় উপদযাগী ব্যবহাতরক জ্ঞান ও বািব অতভজ্ঞতা অজথদনর সুদযাগ সীতমত হওয়ার মাঠ 

পয থাদয় গদবেণা এবাং সম্প্রসারণলব্ধ অতভজ্ঞতার আদলাদক তশক্ষা পাঠক্রম তবন্যাতসত হওয়া প্রদয়াজন। এই অবস্থার থপ্রতক্ষদত তনদম্নাক্ত 

তশক্ষা নীততমালা গ্রহদণর তবেয় তবদব না করা হদব :  

৯.৫.১ প্রার্তমক পয থায় হদত মােতমক পয থায় পয থন্ত তশক্ষার্ীদের জন্য তবজ্ঞান পাঠ্য বইদত মৎস্য তবেয়ক তাতত্বক ও ব্যবহাতরক জ্ঞান 

আহরদণর ব্যবস্থা রাখা হদব।  

৯.৫.২ তববতবোলদয়র পয থাদয় মৎস্য তশক্ষার পাঠ্যসূত দত যর্াযর্ ভাদব তাতেক ও ব্যবহাতরক জ্ঞান আহরদণর ব্যবস্থার প্রতত তবদশে 

দৃতষ্ট থরদখ তববতবোলদয়র পাঠ্যক্রমদক তবন্যি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব।  

৯.৫.৩ তববতবোলদয়র মৎস্য তবভাগীয় তশক্ষার্ীদের মৎস্য  াে তবেয়ক বািব জ্ঞান আহরদণর উদেদশ্য বােতামূলকভাদব হাদত 

কলদম কাজ করা পাঠ্যক্রদমর অন্তুভু থক্ত করা হদব। এ তবেদয় তববতবোলয় কতৃথপক্ষ সরকাতর, স্বায়ত্বশাতসত ও থবসরকাতর 

সাংস্থার সহদযাতগতা গ্রহণ করদত পারদবন।  

৯.৫.৪ সম্ভাব্য থক্ষদত্র তববতবোলয় ও মৎস্য তবেয়ক বািবায়নকারী সাংস্থাসমূদহর মদে স্বল্প থময়ােী তবদশেজ্ঞ তবতনময় প্রর্া প্র লন 

করা হদব।  

৯.৫.৫ মৎস্য তবেদয় উচ্চ তশক্ষার জন্য তবদেদশ অেয়ন করদত হদলও সম্ভাব্য সকল থক্ষদত্র থেদশর অভযন্তদর স্থানীয় সমস্যার উপর 

গদবেণা কম থসূত  পতর ালনার ব্যবস্থা রাখা হদব।  

৯.৬ মৎস্য প্রতশক্ষণ 

 মৎস্যজীবী, মৎস্য  ােী, ব্যবসায়ী এ তবেদয় আগ্রহী জনসার্ারদণর মদে মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা,  াে, আহরণ, 

বাজারজাতকরণ প্রভৃতত তবেদয় জ্ঞান ও প্রযুতক্ত হিান্তদরর জন্য তবতভন্ন িদর প্রতশক্ষণ প্রোন করা হদব।  

৯.৬.১ তনব থাত ত হযা ারী, নাস থারী ও উৎপােন খামার সমূহ প্রতশক্ষণ থকন্দ্র তহদসদব ব্যবহার করা হদব। হাদত কলদম  

           মৎস্য  াে, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সাংরক্ষণ তবেয়ক প্রতশক্ষণ থেবার ব্যবস্থা করা হদব।  

  

৯.৬.২ প্রতশক্ষণ প্রাতপ্তর জন্য মৎস্যজীবী, মৎস্য ােী ও মৎস্য সাংক্রান্ত উপজীতবকার উপর প্রতযক্ষ ভাদব তনভ থরশীল ব্যতক্তগণই হদবন 

প্রর্ান লক্ষযদগাষ্ঠী। কদলজ ও স্কুদলর ছাত্র-ছাত্রী এবাং থবকার যুবকদের জন্য মৎস্য সাংক্রান্ত বৃতত্তমূলক প্রতশক্ষদণর উপর গুরুত্ব 

আদরাপ করা হদব।  

 

৯.৬.৩ মৎস্য থসক্টদরর সরকাতর ও থবসরকাতর প্রততষ্ঠাদন নব তনযুক্ত কম থকতথা/কম থ ারীদের জন্য মৎস্য তবেয়ক তবদশে প্রতশক্ষণসূত  

প্রণয়ন ও বািবায়ন করা হদব।  

 

৯.৬.৪  াকুরীদত প্রদবশ পয থাদয়র প্রতশক্ষণ ছািাও তবতভন্ন থশ্রণীর কম থকতথাদের জন্য মৎস্য তবেয়ক নবতর থপশাগত প্রতশক্ষণ/নবায়নী 

তশক্ষাক্রদমর ব্যবস্থা করা হদব।  

 

৯.৬.৫ মৎস্য গদবেণা অবকাঠাদমা তনম থাণ, সম্প্রসারণ, প্রেশ থনী ও অন্যান্য প্রভাব সৃতষ্টকারী কম থকান্ড সরকাতর ও থবসরকাতর  সাংস্থার 

মােদম পতর াতলত হদব এবাং মৎস্য  উৎপােন, আহরণ, বাজারজাতকরণ ও মৎস্য তশল্প স্থাপন প্রর্ানত থবসরকাতর খাদতর 

মােদম সম্পন্ন করা হদব।  



 

৯.৭ মৎস্য সম্প্রসারণ 

 

মাছ ও ত াংতির প্রার্তমক উৎপােন ব্যবস্থায় মৎস্যজীবী ও মৎস্য  ােীদের মদে মাদছর উৎপােন বৃতদ্ধর কলাদকৌশল, স্থান ও 

সমদয়াপদযাগী মৎস্য  প্রতক্রয়াকরণ ও সাংরক্ষণ প্রযুতক্ত কায থকরভাদব সম্প্রসারণ কদর মাদছর উৎপােন বৃতদ্ধ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা তনতিত 

করা সম্ভব। এজন্য মৎস্য সম্পে উন্নয়ন কায থক্রম সম্প্রসারদণর উদেদশ্য তনম্নতলতখত নীততমালা অনুসরণ করা হদবেঃ 

 

৯.৭.১ মৎস্য  ােী ও অন্যান্য থলাকজদনর সমাগম হয় এমন স্থাদন সরকাতর সহদযাতগতায় থবসরকাতর পয থাদয় অর্ থননততকভাদব সফল ও 

লাভজনক মৎস্য  াে প্রেশ থনীর আদয়াজন কদর জনগণদক মৎস্য  াদে উদ্বুদ্ধ করা হদব।  

 

৯.৭.২ সাংদযাগ  ােীর জলাশদয় মৎস্য প্রেশ থনী খামার স্থাপন করা হদব। সাংদযাগ  ােীদক মৎস্য  াদের কলাদকৌশল সম্পথদক অবতহত 

করা হদব এবাং সময়মত তততন যাদত মাছ  াদের উপকরণ সাংগ্রহ করদত পাদরন থসতেদক নজর রাখা হদব। সাংদযাগ  ােীদের 

এরূপ প্রেশ থনী পুকুর  মৎস্য সম্প্রসারণ কম থকতথাগণ কতৃথক পতরেশ থন ও  ােীদের পরামশ থ থেয়ার ব্যবস্থা থনয়া হদব। এভাদব সারা 

থেদশর মৎস্য  াদের সম্ভাবনাময় ইউতনয়দন মৎস্য প্রেশ থনী খামার স্থাপন করা হদব।  

৯.৭.৩ স্থানীয়ভাদব ইউতনয়ন পয থাদয় সাংতিষ্ট সকলদক সম্প্রসারণ কায থক্রদম সম্পৃক্ত করা হদব।  

 

৯.৭.৪  মৎস্য সম্প্রসারণ কম থকতথা/কম থ ারী কতৃথক উৎসাহী মৎস্য  ােীদের সাংঘবদ্ধ করা হদব।  

 

৯.৭.৫ মৎস্য সম্প্রসারণ কম থকতথা/কম থ ারীদের মােদম মৎস্য  ােী, মৎস্যজীবী এবাং ত াংতি ও মাদছর থপানা সাংগ্রহকারীদের তনয়তমত  

         প্রতশক্ষদণর ব্যবস্থা রাখা হদব।  

৯.৭.৬ মৎস্য সম্প্রসারণ কম থকান্ড থজারোরকরদণর জন্য গণমােদম মুক্ত জলাশদয় মৎস্য সাংরক্ষণ ও মাছ  াদের উপর তবতভন্ন 

আকে থণীয় কম থসূত  প্র ার করা হদব।  

৯.৭.৭ থবসরকাতর থস্বোদসবী সাংস্থাগুদলার মদে যারা মৎস্য  াে, উৎপােন ও ব্যবস্থাপনার মােদম োতরি তবদমা দন আগ্রহী তাদেরদক 

মৎস্য সম্প্রসারণ কাদজ সম্পৃক্ত করা হদব। তাছািা অন্যান্য এনতজওদেরদক মৎস্য সাংক্রান্ত কায থক্রম গ্রহদণ উৎসাতহত করা হদব।  

 

৯.৭.৮ ত াংতি  াে ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত তবতভন্ন উপকরণ ও উপাোন থখালা বাজাদর সহজলভয করার জন্য থবসরকাতর 

উদোক্তাদেরদক উৎসাতহত করা হদব।   

 

৯.৭.৯ মৎস্য সম্পে উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা, প্রযুতক্ত উন্নয়দন তনদয়াতজত সকল সাংস্থা সমূদহর মদে সমিয় সার্ন করা হদব।  

 

৯.৭.১০ মৎস্য সম্পে উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর  জন্য প্রদয়াজনীয় সাংস্থা যর্া- মৎস্য  ােী উন্নয়ন সাংস্থা, থনানা জদল মৎস্য  ােী উন্নয়ন 

সাংস্থা, প্রভৃতত প্রততষ্ঠা করার থক্ষদত্র সহদযাতগতা প্রোন করা হদব।  

 

৯.৭.১১ র্ান  থক্ষদত মাছ  াে প্রযুতক্ত সম্প্রসারণ কায থক্রম থজারোর করা হদব।  

 

 

৯.৮  মৎস্য গদবেণা  

 

মৎস্য গদবেণা ইনতষ্টটিউট  সহ থেদশর  কদয়কটি তববতবোলয় মৎস্য তবেয়ক গদবেণা কম থসূত  পতর ালনা কদর র্াদক। মৎস্য  ােী, 

মৎস্যজীবী সম্প্রোয়, মৎস্য প্রতক্রয়াজাতকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্য রপ্তাতনকারকদের সমস্যা ও তাদের প্রদয়াজদনর সদে তবতভন্ন 

সরকাতর প্রততষ্ঠান কতৃথক ীতহীত উন্নয়ন কম থকান্ড জতরপ ও গদবেণার সম্পকথ অদনক থক্ষদত্র প্রতযক্ষ নয়।  এই সমস্যার থমাকাদবলা করার 

জন্য তনম্নতলতখত নীততমালা গ্রহণ করা হদবেঃ 

 

৯.৮.১ মৎস্য গদবেণাকারী প্রততষ্ঠানসমূহ এবাং গদবেণালব্ধ ফল ব্যবহারকারী সাংস্থা সমূদহর মদে পারস্পতরক থযাগসূত্রতা ও 

সহদযাতগতার জন্য সুতনতে থষ্ট নীততমালা প্রণয়ন করা হদব। তববতবোলয়সমূদহ থমৌতলক মৎস্য তবেয়ক গদবেণা ও অন্যান্য 

প্রততষ্ঠানসমূদহ প্রাদয়াতগক গদবেণার উপর থজার থেয়া হদব।  

 

৯.৮.২ মৎস্য গদবেণা থক্ষদত্র তবতভন্ন সরকাতর ও থবসরকাতর প্রততষ্ঠান সমূদহ সৃষ্ট থভৌত সুদযাগ সুতবর্াতের  সদব থাত্তম ব্যবহাদরর জন্য এই 

সকল প্রততষ্ঠান পারস্পতরক সহদযাতগতার তভতত্তদত গদবেণা ও জতরপ, প্রকল্প গ্রহণ ও বািবায়ন করদব।  

 

৯.৮.৩ থেদশর উন্নয়ন  াতহোর তনরীদখ গদবেণালব্ধ ফল থযমন মৎস্য থসক্টদর তনদয়াতজত তবতভন্ন থপশাজীবী থগাষ্ঠীর থকান তনতে থষ্ট সমস্যা 

সমার্াদনর সহায়ক হয়, তা তনতিত করা হদব।  

 



৯.৮.৪ মৎস্য গদবেণা ইন্সটিটিউদটর পরীক্ষা মূলক পুকুর এবাং অন্যান্য সুদযাগ সুতবর্াতে কৃতে তববতবোলয় ও অন্যান্য তববতবোলদয়র 

পারস্পতরক সহদযাতগতার তভতত্তদত ব্যবহাদরর সুদযাগ থেয়া হদব।  

 

৯.৮.৫ মৎস্য গদবেণার থক্ষদত্র যর্াসম্ভব “উন্মুক্ত থক্ষত্র গদবেণা নীতত” অনুসরণ করা হদব। গদবেণার পাশাপাতশ মাঠ পয থাদয় এবাং 

অন্যান্য বািব থক্ষদত্র উৎপােনমুখী গদবেণার উপর তবদশে অগ্রাতর্কার প্রোন করা হদব।  

 

৯.৮.৬ থব-সরকাতর ও সরকাতর সাংস্থা সমূদহ থযৌর্ভাদব মৎস্য গদবেণা  ালাদনার ব্যবস্থা  ালু করা হদব। প্রতততষ্ঠত বাতণতজযক মৎস্য ও 

ত াংতি  খামাদরর মাতলকদের গদবেণা খাদত তবতনদয়াদগর উৎসাতহত করা হদব। 

 

৯.৮.৭ তবতভন্ন প্রকার জলাশদয়র আদপতক্ষক উৎপােনশীলতা, কম থসাংস্থান, সম্ভাবনা ও  আতর্ থক লাভ গভীরভাদব পয থাদলা না কদর মৎস্য 

গদবেণার অগ্রাতর্কার তবদব না করা হদব। 

 

৯.৯   মৎস্য থসক্টদরর প্রততষ্ঠাতনক তবেয়াতে      

 

৯.৯.১ মৎস্য সম্পে ও মাদছর বাদসাপদযাগী জলাশদয়র সাতব থক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার োতয়ত্ব মৎস্য ও পশু সম্পে মন্ত্রণালদয়র উপর ন্যি 

করা হদব  এবাং এ তবেদয় কায থকরী ব্যবস্থা গ্রহদণ ভূতম মন্ত্রণালয়দক সম্পৃক্ত করা হদব।  

 

৯.৯.২ জাতীয় পয থাদয়  মৎস্য উন্নয়ন পতরকল্পনা  প্রণয়ন, অতীত কম থকাদন্ডর মূল্যায়ন ও মৎস্য তবেয়ক কায থক্রদমর সমিয় অতর্কতর 

অর্ থপূণ থ  করার জন্য সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/ অতর্েপ্তর সমূহদক প্রদয়াজনদবাদর্ পুনগ থঠন ও থজারোর করা হদব।  

 

৯.৯.৩ মৎস্য থসক্টদর সরকাতর খাস জলমহাল সমূদহর সুষ্ঠু ব্যবহার তনতিত করার জন্য আন্তেঃমন্ত্রণালয় কতমটি গঠন করা হদব।  

 

৯.৯.৪ মৎস্য থসক্টদরর তবতভন্ন কম থকাদন্ডর সাদর্ সম্পৃক্ত সরকাতর, স্বায়ত্বশাতসত, থবসরকাতর, থস্বোদসবী প্রততষ্ঠান সমূদহর সমিয় সার্ণ 

করা হদব।  

 

৯.১০      মৎস্য সাংক্রান্ত পতরদবশ 

 

প্রাকৃততক পতরদবদশর ভারসাম্যহীনতার জন্য মৎস্য উৎপােন ব্যাহত হদে। মৎস্য  াে ও ব্যবস্থাপনা কায থক্রম সুষ্ঠুভাদব পতর াতলত না 

হদল তা পতরদবদশর উপর তবরূপ প্রতততক্রয়া সৃতষ্ট করদত পাদর। এ জন্য তনদম্নর সুতনতে থষ্ট নীততমালা অনুসরণ করা হদবেঃ  

৯.১০.১  উপকূলীয় অঞ্চদল “ম্যানদগ্রাভ“ বনাঞ্চদলর ক্ষতত কদর ত াংতি ও মৎস্য  াে সম্প্রসারণ করা  হদব না।  

 

৯.১০.২  প্রাকৃততক জলাশয় ও সমুদির জীব শবত ত্রয অক্ষুন্ন রাখা হদব।  

 

৯.১০.৩ পতরদবদশর উপর তবরূপ প্রতততক্রয়া সৃতষ্টকারী থকান রাসায়তনক িব্য মৎস্য ও ত াংতি  াদে ব্যবহার করা হদব না।  

 

৯.১০.৪    পতরদবশ অনুকূল মৎস্য ও ত াংতি  াে প্রযুতক্ত অনুসরণ করা হদব।  

 

৯.১০.৫  মৎস্য সম্পদের উপর তবরূপ প্রতততক্রয়াশীল থকান কম থকান্ড বা অন্য সম্পদের উপর মৎস্য  াে ও ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

কম থকাদন্ডর তবরূপ প্রতততক্রয়া তনয়ন্ত্রণ করা হদব।  

 

৯.১০.৬  তশল্প বজথয অপতরদশাতর্ত অবস্থায় থকান জলাশদয় তনষ্কাশন প্রততদরার্ করার লদক্ষয আইন প্রদয়াগ থজারোর করা হদব।  

 

৯.১১ মৎস্য ঋণ 

      

োতরি তবদমা ন  ও কম থসাংস্থান সৃতষ্টদত অনানুষ্ঠাতনক ঋণ তবতরণ কম থসূত  অব্যাহত র্াকদব। বাাংলাদেদশর মৎস্য  াে ও মৎস্য আহরণ 

মূলত গ্রামীণ সমাজ, েতরি  ােী এবাং মৎস্যজীবী সম্প্রোদয়র উপর ন্যি। ক্ষুি ক্ষুি মৎস্য খামারদক মৎস্য  াদে উপযুক্ত কদর তুলদত 

হদল মৎস্য থসক্টদর প্রততষ্ঠাতনক ঋদণর প্রদয়াজনীতা রদয়দছ। ক্ষুিায়তন মৎস্য থসক্টদর প্রদয়াজনীয় জামানত থেয়ার অপরাগতার কারদণ 

অতত সামান্য সাংখ্যক মৎস্যজীবী প্রততষ্ঠাতনক ঋণ সাংগ্রহ করদত পাদরন। অবস্থার  াদপ তাদেরদক সনাতনী মহাজনী ঋদণর তনগ্রদহ 

পততত হদত হয়। এই অবস্থার উন্নততকদল্প তনম্নতলতখত মৎস্য ঋণ নীততমালা গ্রহণ করা হদবেঃ  

 

৯.১১.১  প্রততষ্ঠাতনক ঋদণর জন্য মৎস্য থসক্টরদক একটি অগ্রাতর্কারপ্রাপ্ত থসক্টর তহদসদব গণ্য করা হদব।  

 



৯.১১.২ ক্ষুিায়তন মৎস্য থসক্টদর সম্পতত্ত জামানত বােতামূলক না কদর  উৎপােদনর শুরু হদত তবপণন পয থন্ত পতরপূণ থ তোরকী ঋণ 

প্রর্া ব্যাপকভাদব  ালু করা হদব।  

 

৯.১১.৩ ত াংতি ও অন্যান্য রপ্তাতনদযাগ্য মাদছর  াে রপ্তানী মুখী তশল্প তহদসদব ত তিত কদর মাছ ও ত াংতি  াদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ 

োন, আয়কর থরয়াত, ট্যাক্স হতলদি ইতযাতে তবদশে সুদযাগ সুতবর্াতে প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা থযদত পাদর।  

 

৯.১১.৪  মৎস্য থসক্টদর ঋণ প্রোন সহজ ও ব্যাপক করার উদেদশ্য মৎস্য ব্যাাংক স্থাপন করা থযদত পাদর। 

 

৯.১২ মৎস্য সমবায়   

 

৯.১২.১ থেদশর বৃহোয়তন তবতশষ্ট প্রাকৃততক তকাংবা কৃতত্রম সরকাতর খাস জলাশয় সমূদহর ব্যবস্থাপনার লদক্ষয মৎস্যজীবী ও মৎস্য 

 ােীদেরদক সমবাদয়র মােদম সাংগঠিত কদর মৎস্য উৎপােন বৃতদ্ধ ও োতরি তবদমা দনর ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

 

৯.১২.২ মৎস্য তবেয়ক থয থকান র্রদণর কম থকাদন্ডর সাদর্ সম্পৃক্ত জনদগাষ্ঠীর সমবায় সতমতত গঠদন উৎসাহ প্রোন করা হদব।  

 

৯.১২.৩  সরকাদরর খাস জলাশয়গুদলা মৎস্য সমবায়ীদের স্বাদর্ থ েীঘ থ থময়াতে বরাে থেয়ার ব্যবস্থা করা হদব।  

 

৯.১২.৪    মৎস্য সমবায়ীদের মৎস্য  াে ও ব্যবস্থাপনায় প্রতশতক্ষত কদর থতালা হদব।  

 

১০.০  অন্যান্য তবেয়াতে 

 

১০.১   লাইদসন্স প্রোন ক্ষমতা 

 

১০.১.১  সামুতিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সুসাংহত করার জন্য যাবতীয় মৎস্যযান এবাং সরঞ্জামাতের উপর লাইদসন্স প্রোন, 

বাততল তকাংবা নবায়দনর োতয়ত্ব মৎস্য অতর্েপ্তদরর উপর ন্যি র্াকদব।  

 

১০.১.২   থয থকান মৎস্যযান ও মৎস্য তশকার ইউতনট মৎস্য অতর্েপ্তরদক প্রদয়াজনীয় কাতরগতর তথ্য প্রোদন বাে র্াকদব।  

 

১০.১.৩   গুণগত মান তনয়ন্ত্রণকদল্প মাছ ও ত াংতি হযা ারীর এবাং নাস থারীর জন্য  তনবন্ধন প্রর্া  ালু করা হদব।  

 

১০.২ তশল্প 

 

 মাছ  র্রার উপকরদণর ক্রমবর্ থমান  াতহো ও গুণগত মাদনর সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ থভাদব সাংতিষ্ট তশল্প সমূদহর উন্নততর সুদযাগ সুতবর্া  

তদ্ধর প্রতত গুরুত্ব আদরাপ করা হদব এবাং প্রদয়াজদন এ তবেদয় নতুন তশল্প স্থাপদন অগ্রাতর্কার থেয়া হদব।  

 

১০.৩  আমোনী  

            ন্যায্য মূদল্য মৎস্য প্রাতপ্তর জন্য মৎস্য আহরণ অর্বা  াদের প্রদয়াজনীয় উপকরদণর উপর থরয়াতী হাদর আমোতন কর এবাং তবক্রয় 

কর র্ায থ করা হদব।  রপ্তানী মুখী কম থকাদন্ডর স্বাদর্ থ প্রদয়াজনীয় সাজ সরঞ্জাম আমোতন করমুক্ত করা হদব। থবসরকাতর উদোদগ 

মৎস্য  াে, ত াংতি আহরণ ও মৎস্য  াদে ব্যবহৃত অতীব প্রদয়াজনীয় উপকরদণর উপর আমোতন শুল্ক থরয়াত প্রোদনর তবেয়টি 

অগ্রাতর্কাদরর তভতত্তদত তবদব না করা হদব।   

১০.৪    রপ্তানী  

 

বতথমাদন মৎস্য রপ্তাতন পদণ্যর গুণগত মান যদর্ষ্ট উন্নত না হওয়ায় বাাংলাদেশ থর্দক রপ্তানীকৃত মৎস্য সামগ্রীর আন্তজথাততক বাজার ের 

তুলনামূলকভাদব কম। এই অবস্থার থপ্রতক্ষদত তনম্নতলতখত নীততমালা গ্রহণ করা হদবেঃ 

 

১০.৪.১ গুণাগুণ তনয়ন্ত্রণ আইদনর কায থকর প্রদয়াদগর মােদম মৎস্য প্রতক্রয়াজাতকরণ িব্যাতের মান উন্নত করার জন্য মৎস্য অতর্েপ্তদরর 

তনজস্ব মান তনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থজারোর করা হদব।  

 

১০.৪.২ সকল মৎস্য প্রতক্রয়াকরণ কারখানায় তনজস্ব মান তনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা র্াকদত হদব। তনম্নমাদনর মৎস্য পণ্য রপ্তাতন   করদল কারখানা 

মাতলক  তকাংবা রপ্তাতনকারদকর তবরুদদ্ধ কদঠার শাতিমূলক ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

 

১০.৪.৩ থকবলমাত্র ২/১টি প্রজাততর উপর তনভ থর না কদর তবতভন্ন প্রজাততর ত াংতি, মাছ, কেপ, অন্যান্য জলজ প্রজাততর রপ্তাতন বাজার 

সৃতষ্টর প্রদ ষ্টা থনয়া হদব।  



 

১০.৪.৪ ত াংতি, মাছ, কেপ ইতযাতে প্রতক্রয়াজাত করদণর তবতভন্নতা এবাং প্রতক্রয়াজাতকৃত পদণ্যর উপস্থাপনার মদে যর্া সম্ভব শবত ত্রয 

সৃতষ্ট করা হদব। আন্তজথাততক আন্তজথাততক  াতহোনুযায়ী তবতভন্ন র্রদণর “ভযালু এদিি প্রিাক্টস”  শতরীর প্রযুতক্ত ব্যবহাদরর 

ব্যবস্থা থনয়া হদব।  

 

১০.৫  প্রতক্রয়াজাতকরণ কারখানা 

 

ইদতামদে প্রতততষ্ঠত মৎস্য প্রতক্রয়াকরণ কারখানাগুদলার গি ব্যবহার মাত্রা খুবই অল্প হওয়ায় মৎস্য প্রতক্রয়াজাতকরদণর জন্য  াতহোকৃত 

কাঁ ামাদলর উৎপােন উদেখদযাগ্যভাদব বৃতদ্ধ না হওয়া পয থন্ত নতুন থকান প্রতক্রয়াকরণ কারখানা প্রততষ্ঠার থক্ষদত্র সতকথতা অবলম্বন করদত 

হদব।  

 

১০.৬  আত্নকম থসাংস্থান ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন  

 

১০.৬.১  প্রকৃত মৎস্য উৎপােনমূলক কাদজর প্রতত প্রতশক্ষণ প্রাপ্ত তরুণ সমাজদক উৎসাতহত করার জন্য অব্যবহৃত খাস পুকুর, েীতঘ ও 

জলাশয় ইজারা থেয়া সহ সব রকম সরকাতর সমর্ থন ও সহদযাতগতা প্রোন করা হদব।  

 

            ১০.৬.২ মৎস্যজীতবদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়দনর লদক্ষয যর্াযর্ পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদব।  

 

১০.৭  অতততরক্ত উৎপােদনর জন্য থপ্ররণা 

 

           ত াংতি  াে, মাছ  াে ও হযা ারী থক্ষদত্র উৎপােনকারীদের থপ্ররণামূলক তবদশে সুদযাগ সুতবর্াতে মঞ্জুর করা ছািাও 

উদোক্তা/সাংগঠন/সাংগঠন এবাং অনুঘটকদের সনে ও পুরোর প্রোন করা হদব।  

          

১০.৭.১  মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনাময় অঞ্চল সমূদহ অগ্রাতর্কার তভতত্তদত থযাগাদযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তবদুযৎ সরবরাদহর ব্যবস্থা করা 

হদব।  

 

১০.৭.২  মৎস্য ও ত াংতি খামাদর ব্যবহৃত তবদুযদতর ইউতনট প্রতত মূল্য হার কৃতে থক্ষদত্রর অনুরূপ করা হদব।  

১০.৮  তনভ থরদযাগ্য থিটাদবজ (Data Base) 

 

মৎস্য তবেয়ক তথ্যাতে আহরণ, সাংরক্ষণ ও তবতনমদয়র উদেদশ্য মৎস্য থসক্টদর একটি সুদৃঢ় থিটাদবজ (Data base) গঠন করা  

হদব।  

 

১০.৯  জাতীয় মৎস্য পতরকল্পনা 

 

অঞ্চল তভতত্তক প্রাকৃততক সম্পে ব্যবহাদরর সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য সমস্যা সমার্াদনর তভতত্তদত জাতীয় পতরকল্পনা প্রণয়ন করা হদব।  

 

১০.১০ তবদেশী প্রজাততর মাছ/থপানা  আমোনী 

            সরকাদরর পূব থানুমতত ছািা তবদেশী থকান প্রজাততর মাছ বা থপানা আমোনী, তবতরণ ও তবক্রয় করা যাদব না। 

 

১১.০০  জাতীয় মৎস্য নীতত বািবায়ন থকৌশল 

 

১১.১. জাতীয় মৎস্য নীতত সুষ্ঠূ ও কায থকরভাদব বািবায়দনর লদক্ষয মৎস্য খাদতর তনম্নবতণ থত  ারটি শবতশষ্টযপূণ থ উপখাতদক অগ্রাতর্কার প্রোন 

করা হদবেঃ 

             (ক) অভযন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়। 

             (খ) অভযন্তরীণ মুক্ত জলশয়। 

             (গ) উপকূলীয় ত াংতি  ও মৎস্য  াে। 

             (ঘ) সামুতিক মৎস্য সম্পে সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। 

 

 এ উপখাতগুদলার উন্নয়নকদল্প অন্যান্য সহায়ক নীততর সহায়তা থনয়া হদব। 

 

 ১১.১.১ অগ্রাতর্কার প্রাপ্ত উপদরাক্ত উপখাতসমূহ বািবায়দন তনম্নবতণ থত থকৌশল অবলম্বন করা হদব  : 

(ক) স্বাদুপাতনর বদ্ধ জলাশয় মৎস্য  াদের  আওতায় আনয়ন এবাং প্রদয়াজনদবাদর্ প্র তলত  আইন সাংদশার্ন, নতুন আইন প্রণয়ন  ও 

প্রদয়াদগর মােদম এ সকল জলাশদয়র ব্যবহার তনতিত করা হদব। 

(খ) স্বাদুপাতনর মুক্ত জলাশদয় সম্ভাব্য লাগসই প্রযুতক্তর মােদম মৎস্য  াদের উদোগ গ্রহণ করা হদব। 



(গ) উপকূলীয় এলাকায় পতরদবদশর উপর ক্ষততকর প্রভাবমুক্ত এবাং শজব শবত ত্র সাংরক্ষদণর    

     মােদম ত াংতি ও মৎস্য  াে কম থসূত  গ্রহণ করা হদব। 

(ঘ) ইতলশ মাদছর প্রজনন ও তব রণদক্ষত্র ত তিতকরণ ও সাংরক্ষণ, সমূি উপকূল থর্দক থেদশর অভযন্তদর মাদছর প্রদবশ পর্  

      প্রততবন্ধকতাহীনকরণ ও উৎপােন বৃতদ্ধ এবাং আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সার্ন করা হদব। 

(ঙ) জতরদপর মােদম সাগদরর মৎস্য সম্পে পতরমাপ, সহনশীল মাত্রায়  আহরণ ও ব্যবস্থাপনা পতরকল্পনা গ্রহণ এবাং প্র তলত আইন 

সমূহ যুদগাপদযাগী করা হদব। 

( ) প্রযুতক্ত সফল প্যাদকজতভতত্তক প্রযুতক্তর প্রেশ থন, প্রতশক্ষণ ও সম্প্রসারদণর মােদম উদোক্তা সৃতষ্ট করা হদব। 

(ছ)  থবসরকাতর খাত ও  আদপতক্ষক সুতবর্া সম্বতলত উদোক্তাদেরদক উৎসাতহত করা হদব। 

(জ) মৎস্য  আহরদণাত্তর অপ য় থরার্কদল্প স্বাস্থযসম্মত মৎস্য অবতরণ ও তবপণন ব্যবস্থা আধুতনকীকরণ করা হদব। 

(ি) মৎস্যজাত পদণ্যর বহুমুখীকরণ ও গুনগতমান তনতিত করা হদব। 

(ঞ) মৎস্য সম্পে উন্নয়ন ও সাংরক্ষণকদল্প প্রণীত আইন সমূহ সমদয়াপদযাগীকরণ ও তার প্রদয়াগ তনতিত করা হদব। 

(ট) মৎস্য সম্পে তবকাদশ থবসরকাতর খাতদক সম্পৃক্ত করা হদব। 

   

১১.১.২ সরকাতর কম থকাদন্ডর মােদম অনুকূল পতরদবশ সৃতষ্টর জন্য তনদম্নর পাঁ টি থক্ষদত্র সরকার  

         মূখ্য ভুতমকা গ্রহণ করদব এবাং ঐ সকল তবেদয় কম থসূত  প্রণয়ন ও বািবায়ন করদব  : 

(ক) গদবেণ; 

(খ) সম্প্রসারণ; 

(গ) প্রতশক্ষণ; 

(ঘ) পরামশ থ থসবা প্রোন; 

(ঙ) তোরকী।       
 

১১.১.৩ থবসরকাতর মৎস্য খাতদক উৎসাতহত করার জন্য তনদম্নাক্ত থক্ষদত্র সরকার সহায়ক ভূতমকা   

          পালন করদব : 

 (ক) উন্নত প্রযুতক্ত ও ব্যবস্থাপনা সম্পদকথ প্রতশক্ষণ প্রোন; 

 (খ) উন্নত প্রজাতত সরবরাহ; 

 (গ) স্বাস্থয থসবা; 

 (ঘ) মৎস্য  ও ত াংতি খাদের প্রাতপ্ত; 

 (ঙ) উৎপাতেত পদণ্যর ন্যায্যমূল্য তনতিত করা এবাং বািতত সুদযাগ-সুতবর্া যর্া-অবকাঠাদমা, ঋণ ও ন্যায্যমূদল্য বাজারজাত 

করদণর সুতবর্া সৃতষ্ট করা; ও 

 ( ) সতমতত বা সাংগঠন ও সাংস্থা সৃতষ্টর জন্য সহদযাতগতা প্রোন। 

 

 ১১.১.৪ মৎস্যজীবী সম্প্রোদয়র আর্ থ-সামাতজক উন্নয়দন প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সরকাতর খাস  

         জলাশয় প্রাতপ্তদত অগ্রাতর্কার প্রোন করা হদব। 

 

   ১১.২   জাতীয় মৎস্য নীততর সফল বািবায়ন এবাং মৎস্য সম্পে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লদক্ষয   

            মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর সভাপততদত্ব মৎস্য সাংক্রান্ত একটি জাতীয় কতমটি এবাং মাননীয়  

        মৎস্য ও  পশুসম্পে মন্ত্রীর সভাপততদত্ব একটি তনব থাহী কতমটি র্াকদব। 

 

১১.৩ জাতীয় মৎস্য নীতত বািবায়দনর লদক্ষয প্রদয়াজনীয়  আইন প্রণয়ন, প্র তলত  আইদনর সাংদশার্ন এবাং  আইদনর যর্াযর্ প্রদয়াগ 

তনতিত করা হদব। 

 

১১.৪ জাতীয় মৎস্য নীতত বািবায়দন ীতহীত কম থসূ ীদত ভূতম মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কৃতে 

মন্ত্রণালয়, পতরদবশ ও বন মন্ত্রণালয়, পাতন সম্পে মন্ত্রণালয় এবাং যুব ও ক্রীিা মন্ত্রণালয়সহ সাংতিষ্ট মন্ত্রণালয়, তবভাগ, সাংস্থা ও 

েপ্তদরর সাদর্ সমিয় সার্ন করা হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -২০০৩/০৪-৪৯৮৬(  -  )-২০০০   , ২০০৪। 


