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সামুদ্রিক মৎস্য আইন দ্রনয়ে ভীত হওোর প্রয়োজন ননই  

-মৎস্য ও প্রাদ্রিসম্পদ মন্ত্রী 

 

ঢাকা, ১৪ ণিদসম্বর ২০২০ (নসামবার) 

সামুদ্রিক মৎস্য আইন দ্রনয়ে নকানভায়েই ভীত হওোর প্রয়োজন ননই েয়ে আশ্বস্ত কয়রয়েন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ 

মন্ত্রী শ ম প্ররজাউল কণরম এমণি। 

নসামোর (১৪ ণিদসম্বর) রাজধানীর সদ্রিোেয়ে মৎস্য ও প্রাদ্রিসম্পদ মন্ত্রিােয়ের সয়েেন কয়ে োাংোয়দশ নমদ্ররন 

দ্রিশাদ্ররজ অ্যায়সাদ্রসয়েশয়নর প্রদ্রতদ্রনদ্রধয়দর সায়ে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ দ্রনয়ে এক মতদ্রেদ্রনমে সভাে মন্ত্রী 

এসে কো জানান।  

এসমে দ্রতদ্রন আয়রা জানান, “নশখ হাদ্রসনা সরকার কখয়না গিদ্রেয়রাধী আইন কয়রনা। নকান ন ৌদ্রিক দােী োকয়ে 

সরকার সয়ে বাচ্চ সহানুভূদ্রতর সায়ে দ্রেয়েিনা কয়র। নকান প্রদ্রিোে ভুে নোঝায়োদ্রঝ ো সুদ্রেধা-অ্সুদ্রেধা োকয়ে তা 

সমাধান করা হয়ে। দ্রকন্তু নকান সমাধায়নর প্রদ্রিো অ্নাকাদ্র ত ভূদ্রমকাে  ায়ত নট ন না হয়ে  াে। সরকার মানুয় র 

সুদ্রেধা-অ্সুদ্রেধা দ্রেয়েিনা করয়ত িাে, উদূ্ভত সমস্যা সমাধান করয়ত িাে। তয়ে নদয়শর স্বায়ে ব, নদয়শর সম্পদ রোর 

স্বায়ে ব অ্য়নকসমে কয় ার দ্রসদ্ধান্ত দ্রনয়ত হে। নকানভায়ে আমায়দর উৎপাদন প্রদ্রিো ো আমায়দর এদ্রগয়ে  াোর 

পে  ায়ত োধাগ্রস্ত না হে নসটা আমরা নদখয়ো। মৎস্য খায়তর উন্নেয়ন সোইয়ক একসায়ে কাজ করয়ত হয়ে।” 

মন্ত্রী আয়রা েয়েন, “োাংোয়দশ একটি কৃদ্র দ্রনভবর নদশ। কৃদ্র র একটি েড় অ্াংশ মৎস্য খাত। এ খাতয়ক সমৃদ্ধ 

করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নশখ হাদ্রসনা অ্য়নক গাগান্তকারী পদয়েপ দ্রনয়েয়েন। মৎস্য গয়ে িাসহ ব্লু ইয়কানদ্রম কা বকর 

করার জন্য দ্রেদ্রভন্ন পদয়েপ দ্রনয়েয়েন। এমনদ্রক গভীর সমুয়ি টুনা মাে সাংগ্রয়হর জন্য সরকার প্রকল্প দ্রনয়েয়ে। 

মৎস্য উৎপাদয়ন োাংোয়দশ এখন দ্রেয়শ্বর দ্রেস্মে। আমরা অ্য়নক েড় েড় নদশয়ক অ্দ্রতিম কয়র মৎস্য উৎপাদয়ন 

ভায়ো অ্েস্থায়ন নপৌৌঁয়েদ্রে।” 

নকানভায়েই সামুদ্রিক মৎস্য খাত ন য়না প্রদ্রতকূে অ্েস্থা না পয়ড় নস জন্য সাংদ্রিট ন কম বকতবায়দর এসমে দ্রনয়দ বশনা 

নদন মন্ত্রী। এ দ্রে য়ে দ্রতদ্রন আয়রা েয়েন, “নকউ নেআইনী কাজ করয়ে আইন তার দ্রনজস্ব গদ্রতয়ত িেয়ে। তয়ে 

আইয়নর  ায়ত নকান অ্পব্যেহার না হে, নস ব্যাপায়র সাংদ্রিট ন কম বকতবায়দর সতকব োকয়ত হয়ে। আইয়নর দ্রেদ্রধ-

দ্রেধান দ্রদয়ে কাউয়ক ন য়না দ্রজদ্রে করা না হে, নকান অ্দ্রনেম  ায়ত না হে এ ব্যাপায়র পদয়েপ ননো হয়ে।” 

সম্প্রদ্রত নতুন প্রিীত সামুদ্রিক মৎস্য আইন দ্রনয়ে দ্রেদ্রভন্ন পত্র-পদ্রত্রকাে প্রকাদ্রশত সাংোয়দর দ্রে য়ে োাংোয়দশ 

নমদ্ররন দ্রিশাদ্ররজ অ্যায়সাদ্রসয়েশয়নর নকউ সম্পিৃ নন েয়ে অ্যায়সাদ্রসয়েশয়নর ননতৃবৃন্দ সভাে জানান। এধরয়নর 

অ্নাকাদ্র ত দ্রে য়ের জন্য এসমে তারা দুঃখ প্রকাশ কয়রন। 

 

মৎস্য ও প্রাদ্রিসম্পদ সদ্রিে রওনক মাহমুদ, মৎস্য অ্দ্রধদপ্তয়রর মহাপদ্ররিােক কাজী শামস্ আিয়রাজ, মন্ত্রিােয়ের 

অ্দ্রতদ্ররি সদ্রিে নমাুঃ নতৌদ্রিকুে আদ্ররি, গাগ্ম সদ্রিে নমাুঃ হাদ্রমদর রহমান, োাংোয়দশ নমদ্ররন দ্রিশাদ্ররজ 



অ্যায়সাদ্রসয়েশয়নর নপ্রদ্রসয়েন্ট নূরুে কাইয়ুম খান, ১ম ভাইস নপ্রদ্রসয়েন্ট ভাইস অ্যােদ্রমরাে (অ্েুঃ) জদ্রহর উদ্রিন 

আহয়মদ, মহাসদ্রিে মদ্রসউর রহমান নিৌধুরীসহ অ্যায়সাদ্রসয়েশয়নর ননতৃবৃন্দ এসমে উপদ্রস্থত দ্রেয়েন।  
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