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 ১৯ �ফ�য়ারী ২০১৯

‘মােছর খিনমােছর খিন’ বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মােছর স�ান িমেলেছ বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মােছর স�ান িমেলেছ
অথ�ৈনিতক িরেপাট�ার ॥ ‘মােছর খিন’ বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মােছর স�ান িমেলেছ। গত অথ�বছের �ধু সাগর �থেকই
আহিরত হেয়েছ সােড় ছয় লাখ টন মাছ। িবেশষ�রা বলেছন, সাগেরর এসব মাছ �দেশর অথ�নীিতর জ� বড় স�দ। এিট
একিট বড় মােছর খিনর নাম। �দেশ �য পিরমাণ মৎ� স�দ রেয়েছ তার ১৬ ভােগর �জাগান িদে� বে�াপসাগর। ভিব�েত
এই সাগর �থেক আরও �বিশ মাছ আহরণ করা স�ব। এজ� �ু-ইেকানিমর (সমু� অথ�নীিত) িদেক নজর �দয়ার পরামশ� �দন
সংি��রা।

ম�লবার রাজধানীর একিট �হােটেল ‘বাংলােদশ �ু ইেকানিম ডায়লগ অন িফশািরজ এ�া�ড লাইভ �ক’ শীষ�ক এক আ�জ�ািতক
কম�শালায় িবেশষ�রা এ তথ� জানান। মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং জািতসংেঘর খাদ� ও কৃিষ সং�া (এফএও)

�যৗথভােব এ কম�শালার আেয়াজন কের। এেত �ধান অিতিথর িহেসেব ব�ব� রােখন মৎ� ও �ািণস�দ �িতম�ী আশরাফ
আলী খান খস�। কম�শালায় মূল �ব� উপ�াপন কেরন, এফএওর �িতিনিধ জ�া�িলন এলদার। মৎ� ও �ািণস�দ
ম�ণালেয়র সিচব রইছউল আলম ম-�লর সভাপিতে� আরও ব�ব� �দন এফএওর বাংলােদশ �িতিনিধ রবাট� ডলাস িস�সন,

পররা� ম�ণালেয়র �মিরটাইম এ�ােফয়াস� ইউিনেটর সিচব িরয়াল এ�াডিমরাল (অব.) খুরেশদ আলম, নরওেয়র রা�দূত িসডেসল
�ব�টিকন, মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র যু�সিচব (�ু-ইেকানিম) �তৗিফ�ল আিরফ, মৎ� অিধদফতেরর মহাপিরচালক আবু
সাইদ �মাঃ রােশ�ল হক।

�িতম�ী বেলন, িময়ানমার ও ভারেতর সে� িবশাল সমু�সীমা জয়লাভ বাংলােদেশর �ু-ইেকানিমর (সমু� অথ�নীিত) জ� এক
বড় পাওয়া। সাগের মাছ, �তল, গ�াসসহ নানািবধ স�দ রেয়েছ। এর মেধ� মৎ� স�দ বাংলােদেশর জ� সবেচেয় বড়
পাওয়া। িতিন বেলন, �দেশর মােছর ১৬ ভাগ আসেছ বে�াপসাগর �থেক। �ধু তাই নয়, স�িত এক গেবষণায় �দখা �গেছ,

বে�াপসাগের ৪৭৫ �জািতর মাছ রেয়েছ। �ধু িচংিড়ই রেয়েছ ১৬ �জািতর রেয়েছ িবিভ� �কার অথ�ৈনিতক ও �জব ���পূণ�
স�দ। গত ২০১৭-১৮ সােল �দেশ উৎপািদত �মাট ৪৩ লাখ ৩৪ হাজার মােছর মেধ� সােড় ৬ লাখ টনই এেসেছ সমু� �থেক।

�স�ত, িময়ানমার ও ভারেতর সে� সমু�সীমা িনেয় সৃ� িবেরাধ আ�জ�ািতক আদালেত িন�ি� হওয়ার পর বে�াপসাগেরর
আরও ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ�িকেলািমটার এলাকায় বাংলােদেশর অিধকার �িতি�ত হেয়েছ। বাংলােদশ অিধকৃত বিধ�ত এই
সমু� অ�েল গেবষণা চািলেয় ইেতামেধ�ই ৪৭৫ �জািতর িবপুল পিরমাণ মােছর স�ান �পেয়েছ সরকার। এই ‘মােছর খিন’
যথাযথভােব কােজ লাগােত পারেল �দেশর অথ�নীিত আরও গিতশীল হেব বেল মেন করা হে�। �দেশর িমঠাপািনেত রেয়েছ মা�
২৫০ �জািতর মাছ। মৎ� অিধদফতেরর তথ�মেত, ২০১৭-১৮ অথ�বছের �দেশ মৎ� আহিরত হয় ৪২ লাখ ৭৭ হাজার টন।
এর মেধ� ৫ লাখ ১৭ হাজার টন ইিলশ রেয়েছ। সমু� স�েদর সিঠক জিরেপর মাধ�েম মৎ� আহরণ আগামীেত অেনক �বেড়
যােব।

এছাড়া �িতবছর এ অ�ল �থেক ৬ দশিমক ৬ িমিলয়ন টন মাছ আহিরত হেলও এর মেধ� মা� ০ দশিমক ২৯ িমিলয়ন টন
মােছর িহসাব বাংলােদেশর অথ�নীিতেত �যাগ হয়। বত�মােন ৫০ �থেক ৬০ হাজার �ছাট �লার ও �নৗকা মাছ আহরেণ ব�ব�ত
হে�। �সই তুলনায় বড় �লার �নই বলেলই চেল। এ িবষেয় নজর িদেয়েছ সরকার। �দেশর মৎ�জীবীেদর জ� বড় �লারসহ
আিথ�ক সহায়তা এবং অবকাঠােমা উ�য়েন কাজ করেছ সরকােরর সংি�� দফতর�েলা।
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মৎ� ও �ািণস�দ �িতম�ী আশরাফ আলী খান খস� 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 ও অথ�ৈনিতক সমৃি� অজ�েনর ��ে� সামুি�ক স�েদর ��� ও অপার স�াবনার �ার উে�ািচত
হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, উপ�লীয় অ�েলর ৫ ল�ািধক �জেল �ায় ৭০ হাজার যাি�ক ও অযাি�ক �নৗযােনর সহায়তায়
জীিবকা িনব�াহ করেছ, একই সে� মৎ� উৎপাদেন ব�াপক ভূিমকা রাখেছ। আরিভ মীন স�ানী নােমর সমু� গেবষণা ও জিরপ-

জাহােজর মাধ�েম সমুে�র িচংিড়সহ তলেদশীয় ও উপর� মােছর জিরেপর কাজও চলেছ।

জানা �গেছ, মৎ� ও মৎ�জাত পেণ�র মান িনয়�েণ ঢাকা, খুলনা ও চ��ােম িব�মােনর িতনিট এ�াি�িডেটড ল�াবেরটির
পিরচালনা করা হে�। ২০১৭-১৮ সােল ৬৮ হাজার ৯৩৫ টন সামুি�ক মাছ রফতািনর মাধ�েম �দেশর আয় হেয়েছ ৪ হাজার
৩১০ �কািট টাকা। িহমািয়ত ও জীব� এসব সামুি�ক রফতািন পেণ�র তািলকায় রেয়েছ িচংিড় (িহমািয়ত, �কড ও বরফািয়ত),

মাছ (িহমািয়ত ও বরফািয়ত), �িচয়া/ইল (জীিবত), কাঁকড়া (জীিবত ও িহমািয়ত), �ঁটিক ও লবণা� �ঁটিক, হা�েরর পাখনা ও
মােছর আঁশ। বত�মােন বাংলােদেশর মাছ িবে�র ৫৬ �দেশ রফতািন হে�। সব�ািধক মাছ রফতািনকৃত দশ �দশ হেলা-
�নদারল�া�ডস, �বলিজয়াম, জাম�ািন, যু�রাজ�, চীন, ভারত, �া�, আেমিরকা, জাপান ও রািশয়া। মাছ ও িচংিড়র পেণ�
�রিসিডউ িনয়�েণ সরকার গৃহীত কায��েমর সাফেল�র �ীকৃিত��প ২০১৫ সােলর এি�েল ইইউ িমশেনর �পািরেশ ইইউভু�
�দেশ বাংলােদেশর মৎ�পণ� রফতািনেত �ট� সািট�িফেকট জমাদােনর বাধ�বাধকতা �ত�াহার করা হেয়েছ।

�ধু তাই নয় �ু-ইেকানিম বা�বায়েন উপ�লীয় ও সামুি�ক মৎ� স�েদর উ�য়েন িব�ব�াংেকর সহায়তায় ম�ণালয় ২৪০
িমিলয়ন ডলােরর ‘সাসেটইেনবল �কা�াল এ�া�ড �মিরন িফশািরজ �েজ�’ শীষ�ক বৃহ�ম একিট �ক� �হণ করা হেয়েছ।
উপ�লীয় ও বে�াপসাগেরর জলজস�দ ও �েযাগ কােজ লাগােত ম�ণালয় নানামুখী কায��ম চািলেয় যাে�। এছাড়া আরিভ
মীন স�ানী নামক সমু� গেবষণা ও জিরপ-জাহােজর মাধ�েম সমুে�র িচংিড়সহ তলেদশীয় ও উপর� মাছ জিরেপর কাজও
চলেছ। ভারত, থাইল�া�ড, িফিলিপ�, মালেয়িশয়া, ইে�ােনিশয়াসহ িবিভ� �দেশ �মিরকালচার লাভজনক হওয়ায় বাংলােদেশও
এই �মিরকালচােরর �জনন-�যুি�র গেবষণার মাধ�েম মৎ�-আহরেণর স�সারণ ঘটােনা জ�রী বেল মেন করা হে�।


