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িনজ� �িতেবদক, ঢাকা

১৯ �ফ�য়াির ২০১৯, ১৫:৪৬ 

আপেডট: ১৯ �ফ�য়াির ২০১৯, ১৫:৫০

বে�াপসাগর �থেক গত অথ�বছের সােড় ছয় লাখ �মি�ক টন মাছ ধরা হেয়েছ। এিট �দেশর �মাট মৎস� স�েদর ১৬ ভাগ। মৎস� ও �ািণস�দম�ী

আশরাফ আলী খান খস� আজ ম�লবার এ কথা জািনেয়েছন।

‘বাংলােদশ � ইেকানিম ডায়ালগ অন িফশািরজ অ�া� লাইভ �ক’ শীষ�ক �ই িদনব�াপী কম�শালায় এ কথা বেলন ম�ী। রাজধানীর একিট �হােটেল আজ

এই কম�শালা �� হয়। মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং জািতসংেঘর খাদ� ও ক�িষ সং�া (এফএও) �যৗথভােব এ আেয়াজন কের।

আশরাফ আলী খান খস� বেলন, ‘বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মাছসহ ৩৬ �জািতর িচংিড় এবং

িবিভ� �কার অথ�ৈনিতক ও �জব ���পূণ� স�দ আেছ। ২০১৭-১৮ সােল �দেশ উৎপািদত �মাট

৪৩ লাখ ৩৪ হাজার মােছর মেধ� সােড় ৬ লাখ �মি�কটনই এেসেছ সমু� �থেক।’
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ম�ী আরও বেলন, �ধানম�ী �শখ হািসনার �েচ�ায় ভারত ও িময়ানমােরর এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ�িকেলািমটার এলাকা বাংলােদেশর সমু�সীমায়

যু� হেয়েছ। এেত 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 আরও বেলন, উপক�লীয় অ�েলর ৫ ল�ািধক �জেল �ায় ৭০ হাজার যাি�ক ও অযাি�ক �নৗযােনর

সহায়তায় জীিবকা িনব�াহ করেছন। �সই সে� মৎস� উৎপাদেন ব�াপক ভ�িমকা রাখেছন।

ম�ী জানান, আরিভ মীন স�ানী নােমর সমু� গেবষণা ও জিরপ-জাহােজর মাধ�েম সমুে�র িচংিড়সহ তলেদশীয় ও উপর� মােছর জিরেপর কাজও

চলেছ।

কম�শালায় মূল �ব� পাঠ কেরন, এফএওর �িতিনিধ জ�াক�িলন এলদার। মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র সিচব রইছউল আলম ম�েলর সভাপিতে�

এেত ব�ব� �দন, এফএওর বাংলােদশ �িতিনিধ রবাট� ডলাস িস�সন, পররা� ম�ণালেয়র �মিরটাইম অ�ােফয়াস� ইউিনেটর সিচব িরয়াল অ�াডিমরাল

(অব.) খুরেশদ আলম, নরওেয়র রা��ত িসডেসল ��িকন, মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র যু�সিচব (�-ইেকানিম) �তৗিফক�ল আিরফ, মৎস�

অিধদ�েরর মহাপিরচালক আবু সাইদ �মা. রােশ�ল হক।
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