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বব |  কােশর সময়

দেন নতুন িদগ
53 দশিমক 61 ল
ত চাiেল মৎ  o
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িত বছর জাতীয় ম
ত েডাবানালা, পুকু
ি  েপেত পাের। 
ধানম ী বেলন, ‘আ
ােব মাছ চাষ কর

দ েরর মহাপিরচাল
মে  37 হাজার

লাখ বা 22 শতাংশ
ৎ  েস ের। eখ
ি ক টন মাছ uৎ
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েন সাফ
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য় : 3৯ aে াবর, 31
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o াণী স দ ি
নক বড় aজর্ন। ম
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লাখ 52 হাজার 46
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মৎ  স াহ-312
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eকi সে  বািড়
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লক কাজী শামস
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খন চয্ােল  িবলু
ৎপাদন হেয়েছ। চ

লেছ, মাছ চােষ ব
। 3111 সােল ত
6-27 aথ র্বছের ল
েমাট uৎপাদন ি
টন। i ার াশন
শi eখন বািণিজ
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বাংলােদশ সরকার
ন েবিশ। িমঠা প
ছ আহরেণর িদক 
aথ র্কির মাছ রেয়

 
মাছ 

12৯, 23:12 eeম 

েছ বাংলােদেশ। ম
মাছ uৎপাদন হেয়
িতম ী আশরাফ 
মাছ আমােদর আ

রর পিরমাণ 5 লাখ
64 েহ র িচংিড় 
। বছের ায় 7 ল
জািনেয়েছ মৎ  a
ছ। iিতমে  2৯ 
ি েত কাজ চলেছ
তার শীেষ র্ রেয়েছ
াছ িফিরেয় আনার

2৯’র uেদব্াধন ধ
রেয়েছ েসগুেলােক
ড়র আশপােশর েড
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 জািতর মাছ u
চলিত বছের হেয়

বাংলােদশ িবেশব্র
তা েবেড় হয় 7 ল
ল য্মা া িছল 51
িছল 8.65 েমি ক
নাল ফুড পিলিস

জয্কভােব বাজারজ
খ লাখ পুকুর মািল
র িভশন 3132-e
পািনর মাছ uৎপাদ
েথেক িবেশব্ বাংল

য়েছ। e মােসর a

 3৯ 

মােছ সব্য়ংস ণ র্ 
েয়েছ। চলিত বছে
আলী খান খসরু

আিমেষর চািহদা পূ

খ 23 হাজার 45
খামার। ায় 2 
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aিধদ র। eখন 
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। আগামী 3133
ছ বাংলােদেশর না
র জ  বাংলােদশ
ধানম ী েশখ হািস
ক আমরা পূব র্াব া
ডাবা, পুকুর o জ
িছ। eখন দৃি  পু
রাপদ আিমষ আর

িকলাবেক বেলন, 
হ র বাঁoড় eবং 
মৎ খােত জীিবক
uৎপাদন। eখন 
য়েছ 53 দশিমক 

র মে  থম-িদব্তী
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1 লাখ েমি ক টন
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52 েহ র। তার ম
েকািট 81 লাখ ব
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3 সাল নাগাদ িবে
নাম। বাংলােদেশর
শ মৎ  গেবষণা
িসনা বেলেছন, i
ায় িফিরেয় আনে

জলাশয়েক েফেল 
পুি র িদেক। িবল
র েনi। 

েদেশ েমাট জলা
2 লাখ 52 হাজা
কা িনব র্াহ কের। 
মােছ সব্য়ংস ণ
87 লাখ 752 েম

তীয়o হেত পাের
টন। 313 সাল ে
টন। মাছ uৎপাদন
েরর বধােন 31
uেটর (আieফিপ
ছ চািষরা। সমী া
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গ বাংলােদেশ মাে
করা হেয়েছ যা বত
আহরেণর াপক
47 জািতর িচংি
নমােরর সে  সমু

েছ। 
েমি ক 
হেয়িছ, 
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eক লাখ 29 হাজার 924 বগ র্িকেলািমটার eলাকায় মাছ ধরার আiনগত aিধকার েপেয়েছ বাংলােদশ। ফেল বে াপসাগর েথেক 
মৎ  আহরণ পয র্ায় েম বাড়েব। িতবছর a ব াপনা o aবেহলায় uৎপািদত মােছর eকটা বড় aংশ, ায় 21 লাখ টন ন  বা 
aপচয় হেয় যায়। eটা েরাধ করেত পারেল মাছ uৎপাদেন েদশ সব্য়ংস ণ র্তা aজর্ন স ব হেব। মােছর দাম সাধারণ ে তােদর 
সামে র্র মে  থাকায় গত 21 বছের েদেশ মাথািপছু মাছ খাoয়ার পিরমাণ ায় শতভাগ েবেড়েছ। 3121 সােলর সব র্েশষ খানা 
জিরপ aনুযায়ী বছের বাংলােদেশর মানুষ ায় 23 েকিজ মাছ খায়। 

বাংলােদশ মৎ  গেবষণা iনি িটuট সূে  জানা েগেছ, েদেশর িবলু  ায় েছাট মাছগুেলা আবােরা সাধারণ মানুেষর খাবােরর 
েটিবেল িফিরেয় আনার েচ া চলেছ। তােদর u ািবত চাষপ িতর কারেণ েটংরা, গুলশা, পাবদা, িশং o মাগুর মােছর uৎপাদন কেয়ক 
গুণ েবেড়েছ। eসব মােছর েকিজ আেগ 911 টাকার িনেচ পাoয়া েযত না। eখন তা 511 েথেক 611 টাকায় েনেম eেসেছ। eমন 
আেরা 29িট মােছর আধুিনক চাষ প িত o মাছ ি য়াজাতকরণ িনেয় গেবষণা করেছ মৎ  গেবষণা iনি িটuেটর িব ানীরা। 

েদেশ ািণজ আিমেষর ায় 71 শতাংশ েজাগান েদয় মাছ। 3126 o 3128 সােল িবেশব্ প ম েথেক চতুথ র্ ান aজর্ন কের 
বাংলােদশ। জািতসংেঘর খা  o কৃিষ সং ার (eফeo) 3129 সােলর িতেবদন aনুযায়ী েদেশর aভয্ রীণ ব  জলাশেয় মাছ 
uৎপাদেন বাংলােদশ তৃতীয়। বাংলােদেশর আেগর দুিট aব ােন রেয়েছ চীন o ভারত। েদেশ েমাট কৃিষজ আেয়র 34 দশিমক 92 
শতাংশ আেস মৎ  খাত েথেক। িজিডিপেত মৎ  খােতর aবদান eখন িতন দশিমক 68 শতাংশ। কৃিষজ িজিডিপেত ei খােতর 
aবদান 36 দশিমক 41 শতাংশ। েদেশর েমাট জনেগা ীর 22 শতাংেশর েবিশ 2 দশিমক 93 েকািট মানুষ মৎ  আহরেণ স ৃ । 
যার মে  ায় 26 দশিমক 6 লাখ নারী। 

aপর eকিট িতেবদেন বলা হয়,চােষর o াকৃিতক uৎেসর মাছ িমিলেয় বাংলােদেশর aব ান eখন চতুথ র্। চার বছর ধের 
বাংলােদশ ei aব ানিট ধের েরেখেছ। আর শুধু চােষর মােছর িহসােব বাংলােদশ প ম aব ােন রেয়েছ। িতেবদেন বলা হেয়েছ, 
িবেশব্র সাতিট েদেশর মানুেষর ািণজ আিমেষর aেধ র্েকরo েবিশ আেস মাছ েথেক। ািণজ আিমেষর 69 শতাংশ মাছ িদেয় িমিটেয় 
শীষ র্ ানীয় েদেশর কাতাের বাংলােদশ। 

uৎপাদেন সব্য়ংস ণ র্ হoয়ায় েদেশর মানুষ গেড় 73 দশিমক 69 াম মৎ  হণ করেছন। জাটকা িনধন েঠকােত কায র্কর পদে প 
েনoয়ায় 3128-29 সােল ায় পাঁচ লাখ টন iিলশ uৎপািদত হেয়েছ। 3128-29 সােল ায় 7৯ হাজার টন মৎ  o মৎ জাত প  
র ািন কের ায় সােড় চার হাজার েকািট টাকার ƣবেদিশক মু া aিজর্ত হেয়েছ। 

নদ-নদী, খাল-িবল, পুকুরসহ জলাধােরর সংখয্া াস েপেলo আধুিনক প িতেত মাছ চােষর জ  uৎপাদন িব য়করভােব বাড়ােনা 
স ব হেয়েছ। েদেশ 5 লাখ 23 হাজার 452 েহ র। তার মে  37 হাজার েহ র পুকুর, 6 হাজার 599 েহ র বাoঁড় eবং 2 লাখ 52 
হাজার 464 েহ র িচংিড় খামার। েদেশর ায় 2 েকািট 81 লাখ বা 22 শতাংশ েলাক তয্  o পেরা ভােব মৎ খােত জীিবকা 
িনব র্াহ কের। বছের ায় 7 লাখ নতুন কম র্সং ান হে  ei মৎ  েস ের। 

iিলেশর uৎপাদন বাড়েছ 
িতবছরi বাড়েছ iিলেশর uৎপাদন। িবিবeস জিরপ aনুযায়ী, মােছর সামি ক uৎপাদেন েদেশ iিলেশর uৎপাদন বাড়ার ভাবo 

পড়েছ। 3127-28 aথ র্বছের eর পিরমাণ িছল পাঁচ লাখ টন। 3119-৯ সােল 3 দশিমক ৯9 লাখ েমি ক টন। আর 3129- 312৯ 
সােল 6 দশিমক 28 লাখ েমি ক টন। যা গত নয় বছের uৎপাদন বৃি  েপেয়েছ 3 দশিমক 2৯ লাখ েমি ক টন। েদড় দশেকর 
বধােন e সংখয্া ছািড়েয় েগেছ 3 লাখ টেন। iিলশ রফতািনর মা েম আেস েদড়শ েথেক িতনশ েকািট টাকার ƣবেদিশক মু া। 

বাংলােদেশর েমাট েদশজ uৎপাদেন (িজিডিপ) iিলেশর aবদান 2 দশিমক 26 শতাংশ, যার aথ র্মূ  আনুমািনক সােড় 8 হাজার 
েকািট টাকা। 21 বছর আেগ েদেশর 32িট uপেজলার নদনদীেত iিলশ পাoয়া েযত। বত র্মােন 236িট uপেজলার নদনদীেত ei মাছ 
পাoয়া যাে । 

ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ 
চাঁদপুর েজলার ডাকািতয়া নদীেত থাi াে র যুি  aনুকরেণ 3113 সাল েথেক চাঁদপুেরর ডাকািতয়া নদী o ল²◌ীপুর েজলায় 
েমঘনা নদীর রহমতখালী চয্ােনেল সােড় চারশ eবং পাঁচশ খাঁচায় মেনােস  েতলািপয়া করা হে । যা েথেক uৎপািদত হে  বছের 
811 টন র ািনেযাগয্ েতলািপয়া। আনুমািনক 861 বছর আেগ চীেনর iয়াংিঝ নদীেত খাঁচায় মাছ চাষ শুরু হয়। েদেশ যুি গত 
uৎকষ র্তায় খাঁচায় মাছ চাষ মাগতভােব জনি য় হেয় uঠেছ। 



 


