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স্িকসই মৎস্ চাদের জন্  
প্রদয়াজন স্বচ্ছতা 

সহস্াব্দ ধদর, যারা মাে ধরার জন্ তনদজদের উৎসগ ভু কদরদেন, খাে্, আয় বা তবদনােদনর 
প্রদয়াজদন, তাদের এই প্রাক্ততক সম্দের স্িকসই ব্বস্াপনা তনদয় তচন্তা করার স্কান প্রদয়াজন 
তেলনা। জলাধাদর মাদের উৎস ও ভাণ্ার প্রক্তত তনদজই পূরণ কদরদে। কিন্তু এখন আর তা স্নই। 
ক্মশ জলবায়ু পতরবতভুন, েেূণ এবং অতততরতি মাে ধরার মদতা অগতণত প্রভাদবর কারদন সমুরি 
ক্মবধ ভুমান হুমতকর মদধ্ রদয়দে।

সরকাদরর তার স্েদশর নাগতরক ও অতধবাস্রীদের পদষে স্েদশর সাধারণ সম্েগুতল, স্যমন 
মৎস্,পতরচালনা ও তত্াবধান করার স্মৌতলক বাধ্বাধকতা রদয়দে। তকন্তু এটি একটি জটিল 
চ্াদলদজের উদরিক কদর ঃ যারা বতভুমাদন মাে ধদর এবং মাদের ব্বসা কদর এমন লষে লষে 
মৎস্জ্রীব্রী মানুদের আয়, কম ভুসংস্ান, খাে্ এবং পুটষ্দত অবোদনর প্রদয়াজতনয়তা তনন্চিত 
করার পাশাপাতশ বতভুমান এবং ভতবে্ত প্রজদমের জন্ সামুতরিক জ্রীবববতচরে্ সংরষেন তনন্চিন্ত 
করার চ্াদলজে। 

স্িকসই মৎস্সম্ে অজভুদনর জন্ সকল পয ভুাদয়র জনসাধারদণর সটিক তদ্্র সহজলভ্তা 
গুরুত্বপূণ ভু। তকন্তু মৎস্ ব্বস্াপনায় স্বচ্ছতা আদজা স্তমন অগ্রাতধকার পায়তন। অদনক সরকার 
তাদের মৎস্ খাদতর স্মৌতলক ত্্ স্যমন মৎস্ আইন, মাে ধরার অনমুতত ও চুন্তি, স্টক 
অ্াদসসদমন্ট, আত্ ভুক অবোন, মাে ধরার পতরমাদনর ত্্ এবং ভতু ভুতক প্রোদনর পতরমান প্রকাশ 
কদর না। উপরন্তু, ব্াপক উদদ্গ রদয়দে স্য স্কাম্াতনগুতল ক্মাগতভাদব মাে ধরার পতরমাদনর 
ত্্, মাে ধরার স্ান, অভ্াস এবং সরকারদক অ্ ভু প্রোদনর সটিক ত্্ প্রততদবেন করদে না। 
ইততমদধ্ই সকদলর জন্ প্রকাতশত স্ডিাগুতলর স্বতশরভাগই অসম্ণূ ভু, পরুাদনা, যাচাই করা হয়তন 
বা জনগদনর জন্ সহজলভ্ নয় ।
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স্মৌতলক স্বচ্ছতার অভাবদক ববতশ্বক মৎস্ খাদতর সমস্ত স্নততবাচক 
তেকগুতলর একটি অন্ততন ভুতহত মূল-কারন তহসাদব স্েখা স্যদত পাদর 

– এর মদধ্ স্বআইতন, অপ্রততদবতেত এবং অতনয়তন্তত মাে ধরা, মাে 
ধরার বহদরর অপ্রতুল ষেমতা, একই এলাকায় অতততরতি মাে ধরা,  

ভুল-তনদেভুতশত ভতু ভুতক, েুননীতত, েুব ভুল মৎস্ ব্বস্াপনার তসদ্ধান্ত ইত্াতে 
এর অন্তম কারন। 

এটি একটি আরও স্বচ্ছ খাত তখনই হদব যতে এই ধরদনর কায ভুকলাপগুতল  
ঘিার সাদ্ সাদ্ স্সগুতলর উপর তবদশে আদলাকপাত করা হয়, যাদত  

অপরাধ্রীদের স্গাপন্রীয়তার পেভুার আডাদল লুতকদয় ্াকা কটিন হদয় উদি, 
এবং এসব স্ষেদরে পূদব ভুর ভুল সংদশাধদনর জন্ অতবলদম্ব পেদষেপ স্নওয়া জরুতর 
প্রদয়াজন।.

জাততসংদঘর খাে্ ও ক্তে সংস্া (FAO) - ে্ স্স্টি অি ওয়াল্ভু  
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�াি�কতা এড়ায়১

. . .মৎস� চােষর 
আথ �-সামা�জক 

অবদােনর 
ে�ে� ব�াপক 
�শংিসত হয়়

. . .কায �কির 
অিন�াকৃত ��� 
জবাবিদিহতা এবং 
পাবিলক সংলােপর 
�মতােক শ��শালী 

কের

  
 
  

 

 
 

 
 

েটকসই মৎস� চাষ প�িতর িদেক যা�া
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মৎস্ ব্বস্াপনায় স্বচ্ছতা বাডাদনা সমস্ত স্স্টকদহাল্ারদের কাদেই এখন আকে ভুণ্রীয় তবেয়, 
কারন সামুতরিক মৎস্ সম্দের অপতরস্রীম মূল্ সরাসতর খাে্ ও পুটষ্ তনরাপত্া, কম ভুসংস্ান, 
জাত্রীয় অ্ ভুন্রীতত, এবং মাে ধরার সংস্্ততর সাদ্ সম্তকভুত। 

মৎস্ ব্বস্াপনায় স্বচ্ছতা একাতধক সুতবধা প্রোন কদর, এবং তাদের 
প্রাসতগেকতা এবং প্রদযাজ্তা জাত্রীয় স্প্রষোপদির উপর তনভভুর কদর 
পতরবততভুত হয়।

মৎস্ চাদের এই ইততবাচক ববতশষ্্গুতলদক প্রচার  
করাই তিশাতরজ ট্ান্সপাদরন্ন্স ইতনতশদয়টিভ (তিটিআই)  
এর সকল কাদজর মধ্মতণ ও মূল লষে্।

১ তবদশে কদর স্োি আকাদরর এবং নার্রী মৎস্জ্রীব্রী

স্বচ্ছতা...
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২ http://old.moi.gov.bd/RTI/RTI_English.pdf 
৩ https://policy.gov.bd/policy/ict-division?lang=en 

স্বচ্ছতা স্স্বচ্ছাক্ত নয়।   
এটি সরকাদরর কতভুব্ এবং নাগতরদকর অতধকার!

একটি স্েদশর সামুতরিক মৎস্সম্ে সম্তকভুত ত্্ জনগদনর 
প্রাপ্তাদযাগ্, সমদয়াপদযাগ্রী এবং তবশ্বাসদযাগ্ হদব, এই তবধান 
ক্মবধ ভুমানভাদব সরকাদরর জন্ একটি আইতন প্রদয়াজন হদয় উিদে, যা 
তদ্্র স্বাধ্রীনতা আইন স্্দক অন্ান্ তবেদয়র সাদ্ জতডত। এই ধরদনর 
আইনগুতল প্রায়শই ততনটি মলূ ন্রীততর উপর তত্ত্বাবধ্বানের জে্য ব্বাধ্যত্বামলূি। 
কিকতি কদর বততর হয়: ১। জনগদণর অংশগ্রহণ, ২। ন্ায়তবচাদরর প্রাপ্তা 
এবং ৩।তদ্্র প্রাপ্তা । এই ন্রীততগুতলর স্শেটি স্বাঝায় স্য জনসাধারদণর 
কাদে শুধুমারে স্রীতমত, সুস্পষ্ভাদব সংজ্াতয়ত, স্গাপন্রীয়তা এবং তনরাপত্া 
সংক্ান্ত তবেয়গুতল স্্দক মতুি (তাদের স্েদশর মৎস্ খাদতর সংক্ান্ত ত্্) 
প্রাপ্ত করা খবু প্রদয়াজন্রীয়। 

স্বচ্ছতা অজভুন এবং সরকাতর তদ্্ জনসাধারদণর প্রাপ্তা বন্্দ্ধ অদনক বের ধদর বাংলাদেদশ 
সরকার কত্ ভুক প্রচাতরত একটি ন্রীতত। ২০০৯ সাদল, বাংলাদেশ তার নাগতরকদের তদ্্র 
প্রাপ্তা তনন্চিত করার জন্ ত্্ অতধকার আইন২ এবং জাত্রীয় আইতসটি ন্রীতত৩ প্রণয়ন 
কদর। এই আইনটি বাংলাদেদশর ত্্ কতমশদনর (আইতসতব) তনদেভুশনায় বাস্তবাতয়ত হদয়দে যা 
সন্ক্য়ভাদব এবং নাগতরকদের অনদুরাদধর প্রততন্ক্য়া তহসাদব তবতভন্ন পাবতলক সংস্ায় সটিক 
তদ্্র প্রচার তত্তাবধাদনর 
ত্্ অতধকার আইদনর অধ্ায় এক অনুযায়্রী, প্রততটি কত্ ভুপষে স্যদকাদনা তসদ্ধান্ত, অগ্রগততর 
বা কায ভুকলাপ (প্রস্তাতবত বা সম্াতেত) তবেদয় সকল নাগতরকদের কাদে প্রাসতগেক ত্্ প্রকাশ 
ও প্রচার করার জন্ োয়্রী। 
অকধিন্তু অধ্ায় ২-এ জাত্রীয় কত্ ভুপদষের আইদনর প্রদয়াজন্রীয়তা ও কেষ্পকতির তবতভন্ন উপাদয়র 
রূপদরখা বণ ভুনা স্েয়া আদে।, বাতে ভুক প্রততদবেন (গুরুত্বপণূ ভু তসদ্ধাদন্তর তববরণ সম্বতলত কত্ ভুপষে 
কত্ ভুক প্রস্তুত প্রততদবেন) এবং/অ্বা জনস্বাদ্ ভুর তবেয়গুতল হাইলাইি করার জন্ স্প্রস তরতলজ 
এই বণ ভুনায় অন্তভুভুতি, কিন্তু স্রীমাবদ্ধ নয়।

n  জাত্রীয় সামুতরিক মৎস্ খাদত প্রচণ্ গুরুত্ব ্াকা সত্দত্বও আজ পয ভুন্ত (তডদসম্বর ২০২১) 
কিশ্বাকরজ ট্্বান্সপ্বানরকন্স ইকেকশন়েটিি (কিটিআই) এ য�্বাগদ্বাে িরনত ব্বাংল্বানদশ সরি্বার 
প্রকতশ্রুকতবদ্ধ হ়েকে

n  বাংলাদেশ ওদপন গভন ভুদমন্ট পািভুনারতশদপর সেস্ স্েশ নয়। 

জাততসংদঘর স্িকসই উন্নয়ন লদষে্ (এসতডন্জ) সরকাতর তদ্্ জনসাধারদণর 
প্রাপ্তার গুরুদত্বর ওপরও স্জার স্েওয়া হদয়দে। এসতডন্জ -এর লষে্ 
১৬.১০ সকল স্েশ্গুলদক তদ্্র অতধকাদরর তনচিয়তা স্েয় এমন আইন 
বা ন্রীততগুতল গ্রহণ করার আহ্ান জানায়, যা শুধুমারে লষে্ ১৬ অজভুদনর 
জন্ই অপতরহায ভু নয়, অন্ান্ এসতডন্জ অজভুদনর জন্ একটি সহায়ক।
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বাংলাদেদশ এই প্র্ম সামুতরিক মৎস্ খাদতর অনলাইন স্বচ্ছতার মূল্ায়ন করা হদলা।
এই স্টক গ্রহদণর মূল্ায়ন মৎস্ ব্বস্াপনার ১২টি তবেয়তভত্ততক স্ষেরে পূরণ কদর, যা 
তিটিআই স্ট্া্ডাডভু দ্ারা সংজ্াতয়ত করা হদয়দে.৪

তিটিআই স্ট্া্ডাডভু একমারে আন্তজভুাততকভাদব স্ব্রীক্ত স্রেমওয়াকভু যা মৎস্ ব্বস্াপনা সম্তকভুত স্কান ত্্ জাত্রীয় 
কত্ ভুপষে অনলাইদন প্রকাশ করদব তার সংজ্ায়ন কদর। তিটিআই স্ট্া্ডাডভুটি তবশ্বব্াপ্রী মাতটি-স্স্টকদহাল্াদরর 
প্রদচষ্ায় েুই বের ধদর বততর করা হদয়তেল। এর উদদেশ্ হল জাত্রীয় মৎস্ ব্বস্াপনা তদ্্র প্রাপ্তা এবং 
তবশ্বাসদযাগ্তা ব্ন্দ্ধ কদর সামুতরিক মৎস্ সম্দের স্িকসইতায় অবোন রাখা।

#১

#২

#৩

#৪

#৫

#৬

#৭

#৮

#৯

#১০

#১১

#১২

মৎস্ আইন, প্রতবধান 
এবং অতিতসয়াল তনতত-
নত্পরে

মাে ধরার স্ময়াদের 
ব্বস্া

তবদেশ্রী মাে ধরার  
প্রাপ্তা চুকতি

মৎস্ সম্দের বতভুমান 

বড মাদপর মৎস্সম্ে

স্োি মাদপর  
মৎস্সম্ে

স্পাস্ট-হাদভভুস্ট স্সক্টর  
এবং মাদের ব্বসা

মৎস্ আইন  
প্রদয়াগকার্রী

শ্রম মানেণ্

মৎস্ ভতু ভুতক

োপ্ততরক উন্নয়ন  
সহায়তা 

উপকার্রী মাতলকানা

এই প্রততদবেন সম্দকভু ত্্

এই মূল্ায়দনর জন্, এই ১২টি  
তবেয়তভত্ততক এলাকাদক স্মাি  

৩৮ টি স্বচ্ছতা উপাোদন তবভতি  
করা হদয়দে।৫ 

৪ https://www.fiti.global/fiti-standard 
৫ এই ৩৮টি স্বচ্ছতার উপাোনগুতলর একটি সারসংদষেপ 'তবদশে অনুসন্ান' তবভাদগ পাওয়া যাদব। 
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এই মূল্ায়নটি বাংলাদেদশর সামতুরিক মৎস্ খাদতর স্মৌতলক ত্্ সরকার্রী ওদয়বসাইদি অবাদধ 
পাওয়া যায় তকনা, তা হালনাগাে করা তকনা এবং তা খুদঁজ পাওয়া সহজ তকনা তার পতরমাপ 
মূল্ায়ন কদর।৬

উপরন্তু, এই মূল্ায়ন: 

n ত্্ (পুনরায়) ব্বহার করা সহজ কদর স্তাদল এমনভাদব প্রকাশ করা হদয়দে তকনা তা তবদবচনা 
কদর , স্যমন ডাউনদলাড, অনুসন্ান এবং তিটিার করদত; 

n 'ভাল স্বচ্ছতা অনুশ্রীলদনর' নত্র উোহরণ, স্যখাদন প্রকাতশত ত্্ তবদলেেদণ অ-তবদশেজ্দের 
এটি তনভভুরদযাগ্ তসদ্ধাদন্ত আসদত স্েয়;৭ এবং

n বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদতর ত্্ অনলাইদন উন্নয়দনর জন্ ব্বহাতরক সুপাতরশ 
প্রস্তাব কদর।

৬ মূল্ায়দনর পদ্ধতত সম্দকভু আরও তদ্্র জন্ এই ওদয়বসাইদি যান https://www.fiti.global/taking-stock/methodology
৭ উোহরণস্বরূপ, জাত্রীয় কত্ ভুপষেগুতল অনলাইন ত্্ তসদস্টদমর মদতা ত্্দক স্েখদত সাহায্ করার জন্ ি্াক্ট তশি বা নতুন উদ্াবন্রী 

স্কৌশলগুতল ব্বহার করদত পাদর।

এই প্রততদবেনটি বাংলাদেদশর সরকার কত্ ভুপষেদক মৎস্ 
ব্বস্াপনা এবং স্স্টকদহাল্ারদের তবসত্্ত পতরসদরর 
মদধ্ স্বচ্ছতা বাডাদত ও মৎস্ চাদে আগ্রহ বাডাদনার 
সহায়তা করার উদদেদশ্ করা হদয়দে।

বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদতর ত্্ অনলাইদন 
উন্নয়দনর জন্ ব্বহাতরক সুপাতরশ প্রস্তাব কদর।
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অনলাইেন
পাওয়া যায়়?

তথ� হালনাগাদ
করা?

সহেজ খুেঁজ 
পাওয়া যায়?

গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকার

৮

https://www.fiti.global/taking-stock/methodology
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মৎস্ ব্বস্াপনায় স্বচ্ছতার অভাব সবসময় ইচ্ছাক্তভাদব করা হয় না। স্যসব সরকাদরর স্বচ্ছতা 
তনম্নমাদনর, তাদের প্রায়শই স্নততবাচক ে্টষ্দত স্েখা হয়, স্যনবা, জনসাধারদণর যাচাই স্্দক 
বাচঁার জন্ তারা ত্্ স্গাপন কদর ্াদক।  যাইদহাক, যা অস্বচ্ছতা বা স্গাপন্রীয় অনুশ্রীলন 
তহসাদব অনুভূত হদত পাদর তা প্রায়শই অন্ান্ কারদণর িল, স্যমন মৎস্ খাদতর জটিলতা, 
প্রযুন্তি, েষেতা এবং কমনীদের অভাব, বা আইতন ইস্। তকেু সরকার্রী মন্তনালয় বা জাত্রীয় সংস্া, 
তবদশে কদর জাদের অদ্ ভুর অভাব রদয়দে তারা তকেু স্ষেদরে স্বচ্ছতাদক অগ্রাতধকার তেদত পাদর 
না। েুভভুাগ্বশত, এই উপদরাতি যনু্তিগুতল যাচাই-বাোই এডাদত  একটি সতুবধাজনক অজহুাত 
তহসাদবও ব্বহার করা হদত পাদর।

এই স্টক গ্রহদনর মূল্ায়দন তনম্ন-মাদনর স্বচ্ছতা েনুনীতত বা ভুল কাদজর লষেণ হদত পাদর না, বরং 
এই জাত্রীয় ত্্ স্স্টকদহাল্ারদের কাদে প্রকাশ কদর কত্ ভুপষেদক তবেয়বসতু্ উন্নয়ন করার সুদযাগ 
তেদয় ্ াদক । একইভাদব, উচ্চমাদনর স্বচ্ছতা কত্ ভুপদষের ে্ঢ় প্রকাশ ব্বস্াদক স্েতখদয় ্ াদক, তকন্তু 
এটি সমগ্র সামুতরিক মৎস্ সম্দের স্িকসই ব্বস্াপনার তবেদয় কম ভুষেম এবং বাস্তবায়নমূলক 
সািল্দক প্রততিতলত করদত পাদর না। 

সততা এবং সততার মদতা বনততক আচরদণর সরাসতর সূচক তহসাদব স্বচ্ছতাদকও ভুল ব্াখ্া  
করা উতচত নয়। 

তাই এই প্রততদবেনটির কাজ এখাদনই স্শে নয়। পতরবদতভু, এটি একটি আন্তজভুাততকভাদব স্ব্রীক্ত 
স্বচ্ছতা কািাদমা - তিটিআই স্ট্া্ডাডভু-এর প্রততকুদল বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদতর 
সমস্ত প্রাসতগেক স্স্টকদহাল্ারদের সাদ্ কদ্াপক্ন শুরু করার জন্ বতভুমান অনুশ্রীলদনর  
অংশ মারে। 

আমাদের প্রদচষ্া ও প্রয়াশ রইল স্য এই স্টক গ্রহন মূল্ায়ন সরকার্রী মৎস্ ব্বস্াপনায় স্বচ্ছতার 
ববতশ্বক তনয়দম অবোন রাখদব।

স্কান সরকার্রী স্ঘােণাপদরে প্রকাতশত ত্্দক স্িকসই 
মৎস্ ব্াবস্াপনার তেদক উন্নয়দনর উোহরন তহদসদব 
স্নয়া যাদবনা। 
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উপকূলদরখার বেঘ ভ্ু :  
৩,৩০৬ তকতম

একদচটিয়া মাে ধরার অঞ্চল: 
৩৯,৮৬৮ বগ ভুতকতম 

সামুতরিক সুরতষেত এলাকা:৮  
৪,৯২৬ বগ ভুতকতম 

৮  জাততসংদঘর স্িকসই উন্নয়ন লষে্ ১৪.৫ এর অধ্রীদন, এবং জাত্রীয় ও আন্তজভুাততক আইদনর সাদ্ সামজেস্পূণ ভু এবং সদব ভুাত্ম উপলব্ধ ববজ্াতনক 
প্রমাদণর তভত্ততদত, সকল স্েশ (বাংলাদেশ সহ) তাদের উপকূল্রীয় এবং সামুতরিক অঞ্চলগুতলর কমপদষে ১০ শতাংশ সংরষেণ করদত প্রকতশ্রুকতবদ্ধ। 
আজ অবতধ, বাংলাদেশ েটুি সংরতষেত সামুতরিক এলাকা স্ঘােণা কদরদে, বদগোপসাগদরর বাংলাদেদশর অংশ: 'স্সায়াচ অি স্না গ্রাউ্ড' যা ১,৭৩৮ 
বগ ভুতকতম, এবং ৩,১৮৮ বগ ভুতকতম এলাকা জদুড তনঝুম দ্্রীপ। 

বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদতর সাম্প্রততক প্রাসতগেক উন্নয়ন

বাংলাদেদশর সবদচদয় 
জনতপ্রয় খাবার মাদের 
মদধ্ ইতলশ অন্তম। 

১৯৯০-২০০০ সাদলর মদধ্ এই 
গুরুত্বপূণ ভু মােটির প্রজনন 
আশঙ্াজনকভাদব হ্াস স্পদয়তেল, 
যা সরকারদক ২০০৫ সাদল ইতলশ 
তিশাতর ম্াদনজদমন্ট অ্াকশন 
প্্ান (এইদচদিমএতপ) প্রততষ্ার জন্ 
প্রদরাতচত কদর। পতরকল্পনাটি বেদরর 
তনতেভুষ্ সমদয় এই প্রজাততর স্িকসই 
মাে ধরার পাশাপাতশ সংরষেণ 
কায ভুক্ম পতরচালনা কদর। এর মদধ্ 
রদয়দে ইতলশ মাে ধরার উপর বাতে ভুক 
তনদেধাজ্া, যা ধ্রীদর ধ্রীদর হদলও 
প্রজাততটিদক পুনরায় পূরণ হদত 
তেদয়দে। 

তবশ্বব্াংদকর অ্ ভুায়দন 
বাংলাদেশ স্িকসই 
উপকূল্রীয় এবং সামুতরিক 

মৎস্ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করদে। 
এই প্রকল্প উপকূল্রীয় এলাকায় 
সামুতরিক মৎস্ সম্দের অবোন 
এবং অ্ ভুন্রীতত ব্ন্দ্ধ এবং োতররি্ 
হ্াস, এবং পতরদবশগত তস্ততশ্রীলতা 
ব্ন্দ্ধর জন্ করা হদয়দে।

২০২০ সাদল, বাংলাদেশ 
মৎস্ খাদতর শাসন 
ব্বস্ার উন্নততর জন্ 

সামুতরিক মৎস্ আইন প্রণয়ন কদর। 
এই আইদন বাংলাদেদশর সমুরিস্রীমার 
মদধ্ তবদেতশ নাগতরকদের 
অববধভাদব মাে ধরার ওপর 
তনদেধাজ্া আদরাদপর তবধান রদয়দে। 

অন্ান্ তবধানগুতল লাইদসন্স 
প্রাতপ্তর জন্ মাে ধরার স্নৌকা এবং 
ট্লারগুতলর জন্ বাধ্তামূলক 
তনয়মকানুন প্রবতভুন কদরদে এবং 
সদব ভুাচ্চ লাইদসদন্সর স্ময়াে এক বের 
স্্দক েুই বের পয ভুন্ত বন্্দ্ধ কদরদে৷

বাংলাদেদশ সামুতরিক মৎস্  
চাদের প্রাসতগেক ত্্
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গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকার

ভারত

 ভারত

মায়ানমার

েনপাল

ঢাকা

১০



খাদ� েযাগ� �া� মাছ 
 

২৬

েক�জ/মাথািপছ�

 ২০.৩২৪.১

এিশয়া িব� বাংলােদশ

মাছ ধরার উৎপাদন 
 

১,০০০৪,২৬৪

১,৭২৬,৫৮৬

(টন, জীিবত ওজন)

২০০০

২০১০

২০১৮

১,৮৯৫,৬১৫ 

মাছ ধরার জাহােজর সংখ�া 
 

১১৭,৩৮০

২০০০ ২০১০ ২০১৯

২১,০৯৭

িপডাি�উ: ই��ন 
�ারা চািলত েমাটর 
চািলত জাহাজ

এনিপ: বইঠা বা 
পাল �ারা চািলত 
েমাটর ছাড়া 
জাহাজ

৩,৩৮০
িপডাি�উ

১১৪,০০০ 
এনিপ ২১,০৯৭

িপডাি�উ

৩৩,০৯৩
িপডাি�উ

৩৪,৮১০ 
এনিপ

(আনুমািনক)

৬৭,৯০৩

েজেলেদর সংখ�া
 

 

১,৩২০,৪৮১

১,৫০৬,০৬৫

২০০০

২০১০

২০১৯

১,৭২৫,৯৭৬

(আনুমািনক)

শীষ � ৫ �জািত  

১,০০৫,৬৭৯  টন  

৫১৭,১৯৮ টন 

িমঠা পািনর মাছ

ইিলশ

৪৪১,৯২৯ টন পা�াস

৩৫৩,০০১ টন সামুি�ক মাছ

৩৪৪,৭৮৪ টন েতলািপয়া

মাছ ও মৎস�জাত পণ� র�ািন
 

 

ইউএসিড 

৮৬৮,৬৬৭,০০০
[২০১৯]
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ত্্সুরেઃ এিএও স্স্টি অি ওয়াল্ভু তিশাতরজ অ্া্ড অ্াকুয়াকালচার ২০২০, বাংলাদেশ 
স্্াবতিশ মাদকভুি স্প্রািাইল ২০১৮

ত্্সুরেઃ এিএও তিশার্রী অ্া্ড অ্াকুয়াকালচার পতরসংখ্ান ২০১৯ (২০২১ সাদল প্রকাতশত)
এিএও তিশার্রী অ্া্ড অ্াকুয়াকালচার পতরসংখ্ান ২০০৮ (২০১০ সাদল প্রকাতশত)

ত্্সুরেઃ এিএও তিশার্রী অ্া্ড অ্াকুয়াকালচার ২০১৯ (২০২১ সাদল প্রকাতশত)ত্্সুরেઃ এিএও তিশার্রী অ্া্ড অ্াকুয়াকালচার ২০১৯ (২০২১ সাদল প্রকাতশত)

ত্্সুরেઃ এিএও তিশার্রী অ্া্ড অ্াকুয়াকালচার ২০১৯ (২০২১ সাদল প্রকাতশত)ত্্সূরে: বাংলাদেশ স্্াবতিশ মাদকভুি স্প্রািাইল ২০১৮ (উৎপােদনর পতরমাণ অনুসাদর)

বাংলাদেশ তবদশ্বর  
৪৮তম (আনুমাতনক) 
ব্হত্ম মাে এবং 
মাে জাত্রীয় পণ্ 
রপ্তাতনকারক স্েশ

৯  এই ত্্ আন্তজভুাততক পতরসংখ্ান প্রততিতলত কদর (স্যমন জাততসংঘ, এিএও), যা তকেু স্ষেদরে জাত্রীয় পতরসংখ্ান স্্দক তভন্ন হদত পাদর। 
অকধিন্তু এই প্রততদবেদন বাংলাদেদশর মৎস্ খাদতর অবোন জাত্রীয় স্মাি স্েশ্রীয় পণ্ (ন্জতডতপ)খাদতর উদলেখ করা হয়তন। যতেও এটি 
মৎস্ সম্দের অ্ ভুবনততক মূল্ প্রকাদশর একটি সাধারণ উপায়, ন্জতডতপ সম্ণূ ভুরূদপ একটি স্েদশর সামতগ্রক সামান্জক, অ্ ভুবনততক এবং 
পতরদবশগত খরচ এবং সুতবধার খাদতর বতহঃপ্রকাদশর জন্ যদ্ষ্ নয় ।

বাংলাদেদশর ববতচরে্ময় মৎস্ খাত স্েদশর অ্ ভুবনততক ও 
সামান্জক ভরণদপােণ ব্বস্া টিতকদয় রাখার জন্ গুরুত্বপণূ ভু 
ভূতমকা পালন কদর। খাতটি অভ্ন্তর্রীণ, জলজ-চাে এবং 
সামতুরিক মাে উৎপােন তনদয় গটিত।৯ প্র

াস
তগে

ক
 ত

্্

গণপ্রজাতন্ত্রী  
বাংলাদেশ সরকার
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এই মূল্ায়ন স্েখায় স্য বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে মৎস্ 
ব্বস্াপনা ত্্ অনলাইদন প্রকাদশর জন্ তকেু প্রদচষ্া কদর 

আসদে। তদব এখদনা উদলেখদযাগ্ পতরমাণ ত্্ রদয়দে যা 
সব ভুজন্রীনভাদব অ্াদসেসদযাগ্ নয় এবং অনলাইদন যা পাওয়া যায় 

তার হালনাগাে ও গুণমাদনর প্রায়শই উন্নততর প্রদয়াজন হয়!
!
মূল অনুসন্ান

৩১%
৩১%

১৩%
৩%

২২%

জনগদনর শন্তিশাল্রী অ্াদসেস  
স্বচ্ছতার উপাোনগুতলর মদধ্ ১টির ত্্ 
অনলাইদন, হালনাগাে করা এবং সহদজ  
খুদঁজ পাওয়া যায়৷ 

জনগদনর মাঝাতর 
অ্াদসেস 
প্রদযাজ্ স্বচ্ছতার 
উপাোনগুতলর মদধ্ 
৭টির ত্্ অনলাইদন 
পাওয়া যায়, কিন্তু শুধুমারে 
আংতশকভাদব হালনাগাে 
করা বা সহদজ খুদঁজ 
পাওয়া যায়।  

জনগদনর েবু ভুল 
অ্াদসেস 
স্বচ্ছতার উপাোনগুতলর 
মদধ্ ১০টির জন্ 
শুধুমারে অল্পতকেু ত্্ 
অনলাইদন পাওয়া যায়, 
এবং এটি সমূ্ণ ভুরূদপ 
হালনাগাে করা নয় এবং 
খুদঁজ পাওয়াও সহজ 
নয়৷।

জনগদনর  
স্কান  
অ্াদসেস  
স্নই 
১০টি স্বচ্ছতার 
উপাোদনর জন্, 
স্কানও ত্্  
অনলাইদন প্রকাতশত 
হয় না, যতেও এই ত্্ 
জাত্রীয় কত্ ভুপদষের 
কাদে উপলব্ধ রদয়দে।

উপস্াতপত হয়তন 
৪টি স্বচ্ছতা উপাোদনর জন্ 
ত্্ এখনও সংগ্রহ বা সংকলন 
করা হয়তন।

৩২ টির মদধ্ ১৮ টির জন্ প্রদযাজ্ স্বচ্ছতার উপাোন বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে অনলাইদন 
ত্্ প্রকাশ কদর ('জনগদণর অ্াদসেস'), যতেও তার সকল ত্্ একই মাদনর নয়।

১০টি স্বচ্ছতা উপাোদনর জন্ স্কান ত্্ প্রকাতশত স্নই।

৪টি স্বচ্ছতার উপাোদনর জন্ বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে দ্ারা এখনও স্কান ত্্ উপস্াপন 
করা হয়তন।

৩৮টি স্বচ্ছতার উপাোনগুতলর মদধ্ ৬টি বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদত প্রদযাজ্ নয় বদল 
তবদবতচত হয় (পতরতশষ্ স্েখুন)।

মৎস্ সংক্ান্ত ত্্র উপর জনগদনর প্রাপ্তা
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গণপ্রজাতন্ত্রী  
বাংলাদেশ  

সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ  

সরকার
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তবস্তাতরত তববরণ  আইতড স্বচ্ছতা উপাোন অনলাইদন 
পাওয়া যায় 

তকনা?

হালনাগাে 
করা?

সহদজ খুদঁজ 
পাওয়া যায় 

তকনা?

 

#১

মৎস্ আইন, 
প্রতবধান এবং 
অতিতসয়াল ন্রীতত 
নত্পরে

১ - এ সামুতরিক মৎস্সম্ে 
আইন

জনসাধারদণর মাঝাতর 
অ্াদসেস

১ - তব মৎস্ ন্রীতত নত্পরে জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

১ - তস মৎস্ ব্বস্াপনা 
পতরকল্পনা

জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

#২

মাে ধরার স্ময়াে 
ব্বস্া

২ - এ বাতণন্জ্ক মাে ধরা 
(তশল্প এবং স্োি 
আকাদরর মাে ধরা)

জনসাধারদণর মাঝাতর 
অ্াদসেস

২ - তব উপকূল্রীয় জ্রীতবকার 
জন্ মাে ধরা প্রদযাজ্ নয়

২ - তস ববজ্াতনক এবং 
অনুসন্ানমূলক  
মাে ধরা 

জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

২ - তড স্স্পািভু তিতশং- 
প্রদযাজ্ নয় প্রদযাজ্ নয়

#৩

তবদেশ্রী মাে ধরার 
অ্াদসেস চুন্তি

৩ - এ বাংলাদেদশর জলস্রীমায় 
তবদেশ্রী পতাকাবাহ্রী মাে 
ধরার জাহাজ

প্রদযাজ্ নয়

৩ - তব ত্ত্রীয় স্েদশর জলস্রীমায় 
বাংলাদেদশর পতাকাবাহ্রী 
মাে ধরার জাহাজ

প্রদযাজ্ নয়

#৪

মৎস্ সম্ে 
অবস্া

৪ - এ সামুতরিক মাদের 
অবস্ার জাত্রীয় 
প্রততদবেন

ত্্ উপস্াতপত হয়তন

৪ - তব ববজ্াতনক পয ভুাদয়  
স্টক মূল্ায়ন

জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

#৫

বড আকাদরর ৫ - এ জলযান জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

৫ - তব অ্ ভুপ্রোন জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

৫ - তস বাংলাদেদশর 
জলতসমানার মদধ্ ধরা 
মাে 

জনসাধারদণর মাঝাতর 
অ্াদসেস

৫ - তড বাংলাদেদশর 
জলতসমানার বাইদর 
ধরা মাে

প্রদযাজ্ নয়

৫ - ই বাংলাদেদশর বন্দদর 
অবতরণ

জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

৫ - এি ট্ান্সতশপদমন্ট এবং 
তবদেশ্রী বন্দদর 
অবতরণ

প্রদযাজ্ নয়

৫ - ন্জ বাততল জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

৫ - ন্জ মাে ধরার প্রদচষ্া  জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

তবস্তাতরত তববরণ
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সমূ্ণ ভু পতরমাদণ বহ্ৎ পতরসদর স্রীতমত পতরসদর না প্রদযাজ্ নয়ত্্ উপস্াতপত হয়তন
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তবস্তাতরত তববরণ  আইতড স্বচ্ছতা উপাোন অনলাইদন 
পাওয়া যায় 

তকনা?

হালনাগাে 
করা?

সহদজ খুদঁজ 
পাওয়া যায় 

তকনা?

 

#৬

স্োি আকাদরর 
মাে চাদের/ধরার 
স্ান

৬ - এ জলযান জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

৬ - তব লাইদসন্স জনসাধারদণর মাঝাতর 
অ্াদসেস

৬ - তস স্জদল/মৎস্জ্রীব্রী জনসাধারদণর মাঝাতর 
অ্াদসেস

৬ - তড অ্ ভুপ্রোন জনসাধারদণর মাঝাতর 
অ্াদসেস

৬ - ই মাে ধরার পতরমান জনসাধারদণর মাঝাতর 
অ্াদসেস

৬ - এি বাততল ত্্ উপস্াতপত হয়তন

#৭

বড আকাদরর 
মাে চাদের/ধরার 
স্ান

৭ - এ আমোতন জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

৭ - তব রপ্তাতন জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

৭ - তস ব্বসাতয়ক মৎস্  
খাদত কম ভুসংস্ান 

জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

৭ - তড অনানুষ্াতনক মৎস্ 
খাদত কম ভুসংস্ান 

জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

#৮

মৎস্ আইন 
প্রণয়ন 

৮ - এ আইন প্রদয়াগ জনসাধারদণর েবু ভুল 
অ্াদসেস

৮ - তব শান্স্তদযাগ্ বড 
অপরাদধর জন্ 
তনদেধাজ্া

জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

#৯

শ্রম মান ৯ - তব শ্রম মান প্রদয়াগ জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

৯ - তস শ্রদমর মাদনর উপর 
অপরাধদযাগ্ 
তনদেধাজ্া

জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

#১০

মৎস্ ভতু ভুতক ১০ - এ মৎস্ খাদত সরকাতর 
আত্ ভুক স্ানান্তর বা 
ভতু ভুতক

জনসাধারদণর অ্াদসেস 
স্নই

#১১

োপ্ততরক উন্নয়ন 
সহায়তা 

১১ - এ সরকাতর খাদত উন্নয়ন 
প্রকল্প সমূহ জনসাধারদণর েবু ভুল 

অ্াদসেস

#১২

উপকার্রী 
মাতলকানার 

১২ - এ লাভজনক মাতলকানার 
জন্ আইতন তভত্তত

জনসাধারদণর শন্তিশাল্রী 
অ্াদসেস 

১২ - তব লাভজনক মাতলকানার 
তনবতন্করন ত্্ উপস্াতপত হয়তন

১২ - তস উপকার্রী মাতলকানার 
ত্্ প্রকাশ ত্্ উপস্াতপত হয়তন

তবস্তাতরত তববরণ
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সমূ্ণ ভু পতরমাদণ বহ্ৎ পতরসদর স্রীতমত পতরসদর না প্রদযাজ্ নয়ত্্ উপস্াতপত হয়তন
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সরকার মৎস্জ্রীব্রী
(তশল্প ও কাতরগতর)

তমতডয়া সংসদ সদস্য সুশ্রীল সমাজ 
সংস্া

একাদডতময়া

এই স্টক গ্রহন প্রততদবেদনর মূল্ শুধুমারে স্েদশর সামুতরিক মৎস্সম্ে সম্তকভুত অনলাইদন ত্্র 
উপতস্ততর মদধ্ তক িাকঁ রদয়দে তা প্রণয়ন কদর না। স্মৌতলকভাদব স্েদশর সামুতরিক মৎস্সম্দের  
উপর তক তক ত্্ অনলাইদন পাওয়া যায় এবং খুব সহজ ভাদব মৎস্সম্ে স্সক্টদরর স্িকসই স্াতয়ত্ব  
সম্দকভু সমাদলাচনামূলক প্রদনের উত্র তেদত সাহায্ করার জন্ এই সংক্ান্ত তদ্্র উপর জনসাধারদণর 
অ্াদসেস গুরুত্বপূণ ভু।

আমাদের মৎস্ ব্বস্াপনার 
োতয়ত্ব স্ক পালন করদে?

আমাদের জাত্রীয় খাে্ 
তনরাপত্ায় সামুতরিক মৎস্ 
সম্দের অবোন ক্রী?

আমার স্েশ তকভাদব অববধ, 
অপ্রততদবতেত এবং অতনয়তন্তত মাে 
ধরার সাদ্ স্মাকাতবলা করদে?

আমাদের জাত্রীয় অ্ ভুন্রীততদত 
মৎস্ সম্দের মূল্ কত?

মৎস্ সম্ে স্্দক 
আমাদের স্েশ কত আয় 
কদর?

সরকার মৎস্ খাদত কম ভুরত 
জনগদনর অতধকার কতিা রষো 
করদে?

আমাদের মৎস্ সম্ে তক 
স্িকসইভাদব পতরচাতলত 
হদচ্ছ?

স্ক আমাদের মাে ধদর? 

স্বচ্ছতার মম ভুা্ ভু: উদলেখদযাগ্ উোহরণ

উোহরন

মৎস্ ব্বস্াপনার জটিলতার পতরদপ্রতষেদত, এই ধরদনর প্রদনের উত্র স্েওয়া সবসময় সহজ কাজ নয়। মৎস্ 
সংক্ান্ত তদ্্ জনসাধারদণর প্রদবশাতধকার বন্্দ্ধ কদর সরকার তাদের নাগতরক এবং ব্বসাতয়দেরদক জনসাধারণযুতি 
তবতদকভু জতডত হওয়ার প্রদয়াজন্রীয় তবেয়বস্তু ও উপায় সরবরাহ কদর। 
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ণবাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে সন্ক্য়ভাদব মৎস্ সংক্ান্ত ত্্ প্রকাশ কদর, যা জনগণদক এই স্সক্টদরর মূল্ 
উপলতব্ধ করদত এবং গুরুত্বপূণ ভু প্রদনের উত্র তেদত সাহায্ কদর। উদলেখদযাগ্ উোহরণ হল:

বাংলাদেদশর মৎস্ খাত 
ক্রীভাদব পতরচাতলত হয়?

মৎস্ অতধেপ্তর তার মৎস্ ব্বস্াপনা প্রদচষ্ার অ্াদসেসদযাগ্ 
বাতে ভুক প্রততদবেন সরবরাহ কদর, যার মদধ্ বাংলাদেদশর ন্রীততগত 
উন্নয়ন এবং আইন্রী পতরবতভুদনর গুরুত্বপূণ ভু হালনাগাে তদ্্র 
পাশাপাতশ উদলেখদযাগ্ প্রকল্পগুতল অন্তভুভুতি রদয়দে।

বাংলাদেদশর জলস্রীমায় কারা 
মাে ধরদে?

বাংলাদেদশর মাদকভুন্টাইল স্মতরন অতিস (এমএমও) যা স্নৌপতরবহন 
মন্তণালদয়র একটি তবভাগ, দ্ারা বড আকাদরর মাে ধরার জাহাদজর 
জন্ জাতর করা লাইদসন্স স্েখাদনা জাহাদজর একটি তাতলকা 
রষেণাদবষেণ করা হয়, । এই তাতলকা তনয়তমত কিকতিনত হালনাগাে করা 
হয়।

বাংলাদেদশর জলস্রীমায় কত 
মাে ধরা পদড?

বাংলাদেদশর জলস্রীমার মদধ্ মাে ধরার (বড আকাদরর পাশাপাতশ 
স্োি আকাদরর মৎস্জ্রীব্রীদের), ত্্ অনলাইদন প্রকাতশত হয়, স্যমন 
তিশাতরদজর জন্ পতরসংখ্ান ইয়ারবুদক, মাদের প্রজাততর স্গাষ্ঠী এবং 
মাে ধরার যন্তপাততর তবন্চ্ছন্ন ত্্ প্রকাতশত হয়। 

বাংলাদেদশর মৎস্ খাদতর স্বশ তকেু গুরুত্বপণূ ভু তবেদয়র উপর স্কাদনা ত্্ই স্নই, কারণ এখনও তকেুই সংগ্রহ 
বা সংকতলত হয়তন। এটি স্িকসইভাদব মৎস্ ব্বস্াপনার সরকাদরর ষেমতা, স্সইসাদ্ স্স্টকদহাল্ারদের তাদের 
মৎস্ খাতদক আরও ভালভাদব স্বাঝার ষেমতাদক স্পষ্ভাদব বাধা স্েয়। তদব, এিা স্ব্রীক্ত স্য এটি হদত পাদর কারণ 
বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে অন্ান্ তবেয়দক অগ্রাতধকার মদন করদে বা তাদের কাদে প্রদয়াজতনয় প্রযনু্তিগত, 
আত্ ভুক বা মানবসম্ে স্নই।১০

বাংলাদেদশর মাদের সংভাদরর 
তক হাল?

অ্ ভুন্রীতত ও খাে্ তনরাপত্ায় এবং তবপলু সংখ্ক স্লাক কম ভুসংস্াদনর 
জন্ সামুতরিক মাদের উপর তনভভুরশ্রীল ্াকদলও বাংলাদেশ সরকার 
সামুতরিক মাদের জ্রীবববতচরের স্বাদস্্র উপর স্কান তনয়তমত প্রততদবেন 
কদর না।

বাংলাদেদশর মৎস্ স্সক্টদর 
তসদ্ধান্ত গ্রহদণর প্রন্ক্য়া কতিা 
অন্তভুভুন্তিমূলক?

বাংলাদেদশর মৎস্ ব্বস্াপনায় প্রকাতশত তোরতক এবং অংশগ্রহদণর 
জন্ স্কান সসু্পষ্ সরকার্রী পদ্ধতত স্নই, যার িদল সংসে, হাইদকািভু 
এবং নাগতরকদের ভূতমকা সদম্বাধন করদত ব্্ ভু হয় এই স্সক্টদরর 
অংশগ্রহণমূলক শাসদন তনযতুি স্িারাম।

বাংলাদেদশর মৎস্সম্ে 
স্্দক কারা উপক্ত হয়?

বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে উপকার্রী মাতলকানা অন্তভুভুতি করদণর 
জন্ তনদবতেত তনয়ম তনতত এবং পদ্ধততর কাজ করদে তকনা তার 
স্কাদনা ত্্ পাওয়া যায়তন, যা অ্াদসেস তনয়ন্তণকার্রী েপ্তরগুদলাদত  এই 
উপকার্রী মাতলকানার অন্তভুভুতি করা উপদভাগকার্রী মাতলকদের  একটি 
একন্রেত স্রন্জস্টার ্াকদব যাদত বাংলাদেদশর পতাকাবাহ্রী জাহাদজর 
মাতলকদের ত্্ ্াকদব।

১০  টি স্েশ যারা তিটিআই বাস্তবায়ন কদর তারা 'প্রগততশ্রীল উন্নতত' এর মূল ন্রীতত অনুসরণ কদর, যাদত বলা আদে, স্েশগুদলার কাে স্্দক প্রততটি 
স্বচ্ছতার প্রদয়াজন্রীয়তার জন্ সম্ূণ ভু ত্্ প্র্ম স্্দক পাওয়া সম্ভব না। বরং পতরবদতভু, সরকার্রী কত্ ভুপষেদক অবশ্ই তাদের কাদে ্াকা ত্্ 
প্রকাশ করদত হদব এবং স্যখাদন গুরুত্বপণূ ভু িাকঁ রদয়দে, সমদয়র সাদ্ সাদ্ তার উন্নততর প্রেশ ভুন ও 
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যাইদহাক, বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে বতভুমাদন স্িকসই মৎস্ ব্বস্াপনার কদয়কটি গুরুত্বপণূ ভু স্ষেদরে তনতেভুষ্ 
ত্্ অনলাইদন প্রকাশ কদর না, যতেও জাত্রীয় কত্ ভুপদষের কাদে এর ত্্ রদয়দে এর প্রচুর প্রমান আদে, স্যমন:১১ 

কারা  বাংলাদেদশর 
মৎস্সম্ে স্সক্টদর কাজ 
করদেন এবং তক অবস্ায় 
কাজ কদরন ?

অনলাইদন প্রকাতশত স্কাদনা সরকাতর ত্্ স্নই যা মৎস্ খাদত 
কম ভুসংস্াদনর উপর (আনষু্াতনক এবং অনানুষ্াতনক) একটি অনুমান 
প্রোন কদর, যার মদধ্ রদয়দে স্োি আকাদরর মৎস্ চাে, সামতুরিক 
িসল এবং মাে ধরার পরবতনী উপ-খাত। অতিতসয়াল পতরসংখ্ানগুতলও 
প্রায়শই তলগে দ্ারা আলাো করা হয় না, যার িদল এই স্সক্টদর নার্রীদের 
গুরুত্বপূণ ভু অবোদণর মলূ্ায়ন ব্্ ভু হয়।

উপরন্তু বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদত শ্রদমর মান কায ভুকর করার 
জন্ জাত্রীয় স্কৌশল এবং কায ভুক্ম সম্দকভু স্কাদনা ত্্ অনলাইদন 
পাওয়া যায় না। 

বাংলাদেশ সরকার তকভাদব 
মৎস্ খাদত সম্ ভুন প্রোন 
করদে?

বাংলাদেশ সরকার তার সামুতরিক মৎস্ খাদত তবতভন্ন ধরদনর প্রত্ষে ও 
পদরাষে ভতু ভুতক প্রোন কদর, যার মদধ্ রদয়দে জ্ালাতনদত মলূ্ সংদযাজন 
কর োড, অ্বা অস্ায়্রী মৎস্ চাে বদন্র ষেততপরূণ তহদসদব কাতরগর 
মৎস্জ্রীব্রীদের সহায়তা করার লদষে্ খাে্ সহায়তা কম ভুসতূচ কদর ্াদক। 
তদব অনলাইদন এ ধরদনর স্কাদনা ত্্ প্রকাশ করা হয় না।

মাে ধরার লাইদসন্স প্রোন 
কদর বাংলাদেশ কত আয় 
কদর?

বাংলাদেদশর জলস্রীমায় মাে ধরার জন্ বড আকাদরর জাহাদজর 
অনদুমােন স্্দক প্রাপ্ত রাজদস্বর ত্্ জাত্রীয় কত্ ভুপষে প্রকাশ কদরতন, 
যতেও স্েদশর ২০২০ সাদলর সামুতরিক মৎস্ আইদনর অধ্রীদন এই ধরদনর 
অ্ ভু প্রোদনর আবশ্কতা উদলেখ করা রদয়দে।

১১  এিা সম্ভব স্য এই ত্্টি জাত্রীয় কত্ ভুপষে অনলাইদন প্রকাশ কদরদে, কিন্তু এই মূল্ায়ন এটি সনাতি করদত পাদরতন, প্রধানত সরকার্রী 
ওদয়বসাইদির মাধ্দম অনুসন্াদনর এটি একটি চ্াদলজে।

১৭
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মৎস্ সংক্ান্ত তদ্্ জনসাধারদণর প্রাপ্তার 
গভ্রীদরর ক্া

প্রকাতশত ত্্ স্মৌতলক তদ্্র প্রদয়াজন্রীয়তা 
পূরণ কদর, হালনাগাে করা তকনা এবং সহদজ 
খুদঁজ পাওয়া যায় তকনা তা স্বাঝার মাধ্দম 
অতততরতি গুরুত্বপূণ ভু পতরজ্ান অজভুন করা 
স্যদত পাদর।

অনলাইেন
পাওয়া যায়়?

তথ� হালনাগাদ
করা?

সহেজ খুেঁজ 
পাওয়া যায়?
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গণপ্রজাতন্ত্রী  
বাংলাদেশ 

সরকার
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বাংলাদেদশর মৎস্ অতধেপ্তর (তডওএি) সন্ক্য়ভাদব অনলাইদন অদনক ফ্্াগতশপ নত্ প্রকাশ 
কদর ্াদক। এই নত্গুতলর মদধ্ মৎস্ অতধেপ্তদরর বাতে ভুক প্রততদবেনগুতল ও তিশাতরজ 
পতরসংখ্াদনর ইয়ারবুক অন্তভুভুতি, এই প্রততদবেন গুদলাদত প্রচুর গুরুত্বপূণ ভু ত্্ তবশে পতরমাদণ 
রদয়দে, যা বাংলাদেদশর সামতুরিক মৎস্ খাদতর তবতভন্ন তেকগুতলর তবস্ত্ত পতরসদরর উপর 
আদলাকপাত কদর।
উোহরণস্বরূপ, জাত্রীয় আইন প্রদয়াদগর একটি ওভারতভউ কায ভুক্ম এবং স্কৌশল এবং সরকার্রী 
খাদতর উন্নয়ন প্রকদল্পর ত্্ মৎস্ খাত তডওএি-এর বাতে ভুক প্রততদবেদনর মাধ্দম প্রোন করা 
হয়; এই প্রততদবেদন পতরসংখ্াদনর বাতে ভুক বই, জাহাজ সংখ্া, মৎস্ বহর এবং কাতরগতর সামুতরিক 
বাতে ভুক ক্াচ উপর োনাোর ত্্ প্রোন করা হয়।
এই ধরদনর মাধ্দম অনলাইদন ত্্ সংরতষেত রাখাদক ও লালন-পালদনর জন্ এই স্সক্টর জদুড 
স্বচ্ছতাদক একটি কায ভুকর অনুঘিক তহদসদব তবদবচনা করা হয়, যতেও সাম্প্রততক বেরগুতলদত 
প্রকাশনার কাজ তবলদম্ব ভুগদে (পরবতনী অধ্ায় 'আপ িু স্ডি' স্েখুন)। 

অনলাইেন
পাওয়া যায়়?

১২  স্মাি ৩৮টি স্বচ্ছতার উপাোন স্্দক, এই মূল্ায়নটিদত বাংলাদেদশর সামতুরিক মৎস্ খাদত েয়টি 'প্রদযাজ্ নয়' তহসাদব তবদবচনা কদর, স্যখাদন 
অন্ চারটি উপাোনদক 'উৎপাতেত নয়' তহসাদব তবদবচনা করা হয় (অ্ ভুাৎ সরকার এই উপাোনগুতলর অধ্রীদন অনদুরাধ করা ত্্ সংকলন বা 
সংগ্রহ কদরতন।)

০ ৫ ১০ ১৫ ২০ ৩০
স্বচ্ছতা 
উপাোন

২৫

অনলাইদন পাওয়া যায় তকনা?

বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে ২৮টি প্রদযাজ্ স্বচ্ছতার 
উপাোনগুতলর মদধ্ ১৮টির জন্ ত্্ প্রকাশ কদর (স্যমন 'পাবতলক 
অ্াদসেস')। এই ১৮টি উপাোন গুদলার মদধ্ বাংলাদেশ সরকার 
অনলাইদন প্রকাতশত তদ্্র এক চতু্ ভুাংশ(২৮%) সমূ্ণ ভুরূদপ 
তিটিআই স্ট্া্ডাদডভুর নূ্ নতম প্রদয়াজন্রীয়তা পূরণ কদর।১২

স্ট্া্ডাডভু অনুযায়্রী ত্্ তক অনলাইদন পাওয়া যায়?
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 সম্ূণ ভু পতরমাদণ  বহ্ৎ পতরসদর  স্রীতমত পতরসদর  না
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একটি সম্প্রতত প্রততটষ্ত ম্াদনজদমন্ট ইনিরদমশন তসদস্টম (এমআইএস) তবদশেভাদব 
বাংলাদেদশর মৎস্ সম্দের ত্্র উপর স্িাকাস কদর জনসাধারদণর অ্াদসেদসর প্রচাদরর 
আদরকটি েরকার্রী অনলাইন িুদলর প্রতততনতধত্ব কদর। এমআইএস-এ লগইন করার জন্ 
ব্বহারকার্রীদের একটি ব্বহারকার্রী নাম এবং পাসওয়াডভু প্রদয়াজন - উভয়ই বতভুমাদন এর 
ওদয়বদপদজ রদয়দে – তাই এখন তসদস্টমটিদত সকদলর জন্ অ্াদসেস উন্মুতি। এমআইএস এর 
মাধ্দম উপলব্ধ তদ্্র একটি ডািাদবদস বাংলাদেদশর একটি মানতচদরে তনবতন্ত মৎস্জ্রীব্রীদের 
অন্তভুভুন্তি পাশাপাতশ বাংলাদেদশর জলস্রীমায় মাে ধরা সংক্ান্ত ত্্ প্রেতশ ভুত হয় । তদ্্র 
িাকঁগুতল তনদেভুশ কদর স্য এমআইএস এখনও তনম ভুাণাধ্রীন রদয়দে, তবুও এই অনলাইন তসদস্টম 
বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ চাদে স্বচ্ছতা উন্নততর জন্ একটি গুরুত্বপূণ ভু সম্দে পতরণত হওয়ার 
সম্ভাবনা রদয়দে । তদব, এমআইএস একবার সম্ন্ন হদল এই সম্ভাবনা কতমদয় স্েওয়া হদত পাদর 
যতে ব্বহারকার্রীর অ্াদসেস স্রীমাবদ্ধ কদর, উোহরণস্বরূপ একটি স্প-ওয়াদলর মাধ্দম।
অন্তেদক, স্বশ কদয়কটি উোহরণ রদয়দে স্যখাদন বাংলাদেশ সরকার কত্ ভুক অনলাইদন 
প্রকাতশত ত্্ তিটিআই স্ট্া্ডাদডভুর স্মৌতলক প্রদয়াজন্রীয়তা পূরণ কদর না।
একইভাদব, তডওএি এর বাতে ভুক প্রততদবেন (পাশাপাতশ অন্ান্ উৎস স্্দক প্রকাশনা) এবং 
তডওএি দ্ারা প্রকাতশত স্বশ তকেু গুরুত্বপণূ ভু ন্রীতত নত্ অনলাইদন প্রকাতশত হয় না, স্যমন: 
n ২০১৮ সাদলর জাত্রীয় মৎস্ ন্রীতত 
n হাঙদরর জন্ জাত্রীয় কম ভু পতরকল্পনা;
n বহ্ৎ সামুতরিক ইদকাতসদস্টম সংরষেদণ বদগোপসাগদরর স্কৌশলগত কম ভুপতরকল্পনা;
অতধকন্তু, তডওএি অনলাইদন স্য পতলতস ডকুদমন্ট প্রকাশ কদর তার স্কাদনাটিই সাদ্ 
ব্াখ্ামূলক পাি্ স্নই, যার িদল এই এদক অপদরর সাদ্ নত্গুতল ক্রীভাদব সম্তকভুত তা স্বাঝা 
চ্াদলন্জেং।. 
বাংলাদেদশর জলস্রীমায় মাে ধরার জন্ অনদুমাতেত বড আকাদরর (তশল্প) জাহাজগুতলর 
একটি অনলাইন তাতলকা প্রকাতশত তদ্্র আদরকটি স্ষেরেদক প্রতততনতধত্ব কদর যা তিটিআই 
স্ট্া্ডাদডভুর প্রা্তমক তদ্্র প্রদয়াজন্রীয়তা স্্দক কম। যতেও এই তাতলকার অনলাইন উপতস্তত 
বাংলাদেদশর মাদকভুন্টাইল স্মতরন অতিস (এমএমও) দ্ারা রষেণাদবষেণ করা বাংলাদেদশর জদল 
মাে ধরার অনুমততপ্রাপ্ত জাহাজ ও ব্ন্তির ত্্ জনসাধারদণর স্বাঝার সুতবধা করার একটি 
গুরুত্বপূণ ভু উপায়, তিটিআই স্ট্া্ডাদডভু এই তাতলকায় জাহাদজর তবশে ববতশষ্্গুতলর স্বতশরভাগই 
অনুপতস্ত। উোহরণস্বরূপ, জাহাদজর মাতলকানার ত্্ শুধুমারে তনতেভুষ্ তকেু জাহাদজর জন্ 
উপলব্ধ ও উপতস্ত, যতেও বাংলাদেদশর স্মতরন তিশাতরজ অ্াক্ট ২০২০এ শতভু স্েওয়া হদয়দে স্য 
লাইদসদন্সর আদবেদন অবশ্ই জাহাদজর মাতলদকর প্রমাণ ্াকদত হদব।
একইভাদব, বাংলাদেদশ ববজ্াতনক ও অনুসন্ানমূলক মাে ধরার পতরমাণ সম্দকভু পাবতলক 
স্ডাদমদন তদ্্র একটি উদলেখদযাগ্ অনুপতস্তত রদয়দে, যতেও ২০২০ সাদল ত্াকত্ত 'ট্ায়াল 
টট্প'-এর জন্ এই ধরদনর ৩৯টি লাইদসন্স জাতর করা হদয়তেল। উোহরণস্বরূপ, সামুতরিক 
মৎস্ আইন – বাংলাদেদশ স্ময়াদের ব্বস্ার জন্ আইদনর প্রধান অংশ - ববজ্াতনক এবং 
অনুসন্ানমূলক মাে ধরার লাইদসন্স প্রোদনর জন্ তি স্নওয়া হয় তকনা তা উদলেখ কদর না। 
আইনত লাইদসন্স ইসু্ করার অতধকার্রী কত্ ভুপষে/ব্ন্তিদের সাদ্ সাদ্ তাদের সমস্া সমাধাদনর 
জন্ প্রদয়াজন্রীয় বাধ্তামূলক প্রশাসতনক পদ্ধততর ব্াপাদরও অস্পষ্তা তবে্মান। 

ম
ৎস

্ স
ংক্

ান্ত
 ত

দ্
্  

জ
ন

স
াধ

ার
দণ

র 
প্র

াপ
্ত

ার
  

গ
ভ

্রীদ
রর

 ক
্া

 

২০



বাংলাদেদের মৎস্য চাদের ব্যবস্াপনা তদ্্যর অনলাইন স্বচ্ছতার স্টক গ্রহণ  
২০২১ মূল্যায়ন প্রততদবেদনর সার-সংদষেপ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেে সরকার

এতেদক মৎস্-সম্তকভুত সরকার্রী ওদয়বসাইদি সামুতরিক মাদের মজেু ও মূল্ায়দনর ওপর 
স্কান ত্্ প্রকাশ করা হয় না যতেও তডওএি-এর ২০১৮ সাদলর বাতে ভুক প্রততদবেদন ইউএন-
এিএও ''বাংলাদেদশ সামতুরিক মৎস্ সম্দের স্টক অ্াদসসদমদন্টর জন্ প্রযুন্তিগত সহায়তা' 
তশদরানাদমর একটি প্রকদল্প অ্ ভুায়ন কদরদে তার উদলেখ রদয়দে । এর পতরদপ্রতষেদত বাংলাদেশ 
সরকার স্বশ তকেু তববত্ত তেদয়দে যা সামুতরিক মাদের পতরমান, মাদের প্রজাতত হ্াদসর ও সামতুরিক 
মাদের বাসস্াদনর (অপতরকতল্পত মাে ধরা, েেূণ এবং বাসস্ান পতরবতভুদনর সংতমশ্রণ) উদলেখদযাগ্ 
পতরবতভুদনর উদলেখদযাগ্ সমস্াদক স্ব্রীক্তত স্েয়। এই সকল ত্্ সকদলর কাদে স্পৌঁোন  এখন 
খুবই গুরুত্বপূণ ভু। ১৩

মাে এবং মাদের পদণ্র উপর প্রকাতশত বাতণজ্ পতরসংখ্ানগুতল সাধারণ তবভাদগর মদধ্ 
পদড, যা সামুতরিক মাদের পণ্গুতলর আমোতন এবং রপ্তাতনর সাদ্ সম্তকভুত এবং স্সইসাদ্ 
সমুদরির তবপর্রীদত খামার স্্দক প্রাপ্ত মাদের পণ্গুতলর সাদ্ সম্তকভুত সুতনতেভুষ্ পতরসংখ্ানগুতল 
অ্াদসেস করা অসম্ভব কদর স্তাদল।
অতততরতিভাদব, যখন তডওএি-এর তিশাতরজ পতরসংখ্াদনর ইয়ারবকু বাংলাদেদশর বহ্ৎ আকাদরর 
(তশল্প) মৎস্ খাদতর গুরুত্বপণূ ভু ক্াচ স্ডিা কভার কদর, তখন ধরা পডা সমস্ত মাদের প্রায় ৭৫% 
'অন্ান্'-এর অধ্রীদন স্শ্রণ্রীবদ্ধ করা হয়। অতনতেভুষ্ এবং অস্পষ্ মাদের প্রজাততর তদ্্র এত বড 
অনপুাদতর সাদ্, এর তদ্্র মান মারাত্মকভাদব হ্াস পায়।

১৩  এই স্টক গ্রহণ মূল্ায়ন প্রমান কদর স্য তনতেভুষ্ তকেু একাদডতমক জান ভুাল বাংলাদেদশর সামুতরিক মাদের প্রজাততর স্টক মূল্ায়দনর ত্্ 
প্রকাশ কদর। এই ত্্ সরকার দ্ারা সংগহ্্রীত বা কাতরগতর মৎস্জ্রীব্রী সম্প্রোদয়র প্রা্তমক গদবেণার স্ডিা স্্দক প্রাপ্ত। উোহরণস্বরূপ, এই 
সকল প্রততদবেদনর মধ্ রদয়দে বাংলাদেশ তিশাতরজ তরসাচভু জান ভুাদল প্রকাতশত প্রততদবেন সমূহ (বাংলাদেশ তিশাতরজ তরসাচভু ইনতস্টটিউি 
দ্ারা পতরচাতলত একটি তপয়ার-তরতভউ জান ভুাল)। এই সমস্ত তনবন্ ও প্রততদবেন গুতল অত্ন্ত প্রযনু্তিগত বদল তবদবতচত হয় এবং িলস্বরূপ 
জনসাধারদনর পদষে সহদজ সনাতি করা, বুঝা, এবং ব্াখ্া করা কটিন হদয় োডায়।
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মাে একটি পুনঃনবায়নদযাগ্ সম্ে যা স্িকসইভাদব পতরচাতলত হদল ভতবে্ৎ প্রজদমের জন্ 
সহজপ্রাপ্ ও উপকাতর সম্ে ্াকদব। যারা মৎস্ চাদে তসদ্ধান্ত প্রোন কদর, তাদের জন্ রিতু ও 
সহদজ সাম্প্রততক তদ্্র  অ্াদসেস পাওয়া   খুবই গুরুত্বপূণ ভু । হালনাগাে করা তদ্্র গুরুত্ব একটি 
সময় সংদবেনশ্রীল স্ষেরে, এদত অবতহত ্াকদল আরও বড মারো ক্াচ স্ডিা বা ববজ্াতনক স্টক 
মূল্ায়দনর মদতা সমস্ার সমাধাদনর তসদ্ধান্তগুতল সহদজ স্নয়া যায়।

তথ� হালনাগাদ
করা?

ত্্ হালনাগাে করা তকনা?

অনলাইদন প্রকাতশত ত্্ ১৮টি স্বচ্ছতার প্রদয়াজন্রীয়তার  
(বা ৬৭%) ১২টির জন্ সম্ূণ ভু হালনাগাে করা বদল মদন 
করা হয়।

প্রকাতশত ত্্ তক হালনাগাে করা ও সমদয়াপদযাগ্রী পদ্ধততদত প্রোন করা হয়?
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বাংলাদেশ বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপদষের প্রকাশনার উদলেখদযাগ্ কদয়কটি উোহরণ তচতনিত 
করা হদয়দে  স্যখাদন হালনাগাে করা ত্্ প্রকাশ কদর ্ াদক, স্যমন বড মাদপর/তশল্প জাহাদজর 
মাে ধরার লাইদসদন্সর জন্ আদবেন করার তাতলকা অনুদমােন। এই তাতলকাটি বাংলাদেদশর 
মাদকভুন্টাইল স্মতরন অতিস (এমএমও) দ্ারা রষেণাদবষেণ করা হয় এবং তনয়তমত হালনাগাে করা 
হয় (স্শে হালনাগাে জনু ২০২১)।
আমোতন ও রপ্তাতনর তবেদয় অনলাইদন পাওয়া সরকাতর ত্্ ও হালনাগাে করা তহদসদব ধরা হয় 
(যতেও ত্্ অত্ন্ত সমটষ্গত করা) ।

১২ ৩ ৩

০ ৫ ১০ ১৫ ২০ ৩০২৫

 সম্ূণ ভু পতরমাদণ  স্রীতমত পতরসদর  না

স্বচ্ছতা 
উপাোন

২২
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সাম্প্রততক বেরগুদলাদত স্েখা স্গদে স্য, মৎস্ সংক্ান্ত গুরুত্বপূণ ভু নত্ অনলাইদন প্রকাদশ 
তবলম্ব হদয়দে। উোহরণস্বরূপ, তডওএি-এর বাতে ভুক প্রততদবেদনর সব ভুদশে সংস্রণ – মৎস্ 
চাদের জন্ জাত্রীয় স্কৌশল এবং কায ভুক্ম ব্বস্াপনা সম্তকভুত অত্ন্ত গুরুত্বপূণ ভু নত্ ২০১৮ 
সাল পয ভুন্ত ত্্ প্রোন কদর, এবং তা শুধুমারে ২০২০ এর জলুাই এ তাদের ওদয়বসাইদি প্রকাতশত 
করা হদয়তেল।
একইভাদব, তডওএি এর মৎস্ পতরসংখ্াদনর বাতে ভুক ইয়ারবুক প্রকাদশ তবলম্ব হয়। এই ধরদনর 
ত্্ প্রাতপ্তর তবলম্ব স্িকসই মৎস্ ব্বস্াপনাদক সম্ ভুন করার জন্ সরকাদরর গুরুত্বপূণ ভু 
অবোনদক স্রীতমত কদর। এিা স্ব্রীক্ত স্য স্ডিা প্রকাদশ তকেু তবলম্ব সম্ভবত স্কাতভড-১৯ মহামার্রী 
কারণজতনত , এবং ঐততহাতসক স্রকডভু স্েখায় স্য বাংলাদেশ্রী কত্ ভুপষে সাধারণত আদরা সময়তনষ্ 
তভত্ততদত ত্্ প্রকাশ কদর আসদে।  এই অপ্রত্াতশত ঘিনা সমূহ সরকার্রী প্রততদবেন প্রকাদশর 
তবলদম্বর  কারন তহদসদব এই মূল্ায়দন ধদর স্নয়া হদয়তেল।
বাংলাদেশ সরকাদরর সামুতরিক মৎস্ খাদতর সমদয়াপদযাগ্রী ত্্ আোন-প্রোদন আরও উন্নতত 
করার সুদযাগ রদয়দে। উোহরণ স্বরূপ, প্রতত বের সরকার ইন্্ডয়ান ওদশন িুনা কতমশদনর 
(আইওটিতস) জন্ বাংলাদেদশর বাতণন্জ্ক মৎস্সম্ে সংক্ান্ত তবশে বাতে ভুক প্রততদবেন 
বততর কদর। এই সকল ত্্ আইওটিতস ওদয়বসাইদি প্রকাতশত হদলও তডওএি তাদের তনজ 
ওদয়বসাইদি প্রকাশ কদর না, িলািল স্বরূপ বাংলাদেদশর নাগতরকগন এই ত্্ স্্দক বন্ঞ্চত 
হদচ্ছ। এই প্রততদবেন মান সম্মত নয় বদল ধরা হয় এ কারন প্রততদবেদন ব্বহৃত শব্দগুতল স্বশ 
কদয়ক বের ধদর টিক একই রকম রদয়দে (কদয়ক বের ধদর মূল প্রততদবেন স্্দক 'কতপ এবং 
স্পস্ট' করা হদচ্ছ) ।
বাংলাদেদশর স্োি আকাদরর স্সক্টদর মাে ধরার জাহাদজর সংখ্া পুরাদনা তদ্্র আদরকটি 
উোহরণ তহসাদব োতঁডদয়দে, ২০১৫-১৬ সাদলর মাে ধরার স্মৌসুদমর মদতা একই পতরসংখ্ান 
আজ উপস্াতপত হদয়দে, যা ইতগেত কদর স্য ২০১৫ সাল স্্দক সরকাতর ত্্ হালনাগাে করা 
হয়তন। 
সরকার কত্ ভুক প্রকাতশত সমস্ত মৎস্ ব্বস্াপনা পতরকল্পনা (স্যমন তশল্প মৎস্ ব্বস্াপনা 
পতরকল্পনা) হালনাগাে করা তকনা তাও স্পষ্ নয়, কারণ পতরকল্পনাগুতল শুধুমারে অনলাইদন 
তাদের খসডা িম ভুগুতলদত পাওয়া তগদয়দে।
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স্েদশর নাগতরকদের পষে স্্দক মৎস্ ব্বস্াপনার জন্ োতয়ত্ব সরকাদরর – এবং জনগনদক তাদের 
বতভুমান অবস্া, সদুযাগ এবং স্সক্টদরর মদুখামতুখ চ্াদলজেগুতল সম্দকভু অবতহত করাও সরকাদরর 
োতয়ত্ব। এই তডন্জিাল যদুগ, ওদয়বসাইিগুতল এই ধরদনর ত্্ জানাদনার অন্তম জনতপ্রয় মাধ্ম। 
যাইদহাক, ওদয়বসাইিগুতল আপাতত তনন্্রিয় স্যাগাদযাদগর চ্াদনল, এবং স্স্টকদহাল্ারদের 
ইচ্ছাক্তভাদব সাইিটি স্েখদত হদব, পেন্দসই কবষ়েবস্তু অনসুন্ান করদত হদব এবং ত্্ স্খাজঁার 
জন্ স্নতভদগি করদত হদব। এটি কটিন বা সময়সাদপষে হদল, স্স্টকদহাল্াররা আগ্রহ হারাদত পাদর 
িদল গুরুত্বপূণ ভু ত্্ অপটিত এবং অব্বহৃত রদয় যাওয়ার সম্ভবনা ্াদক। ।

সহেজ খুেঁজ 
পাওয়া যায়?

সহদজ খুদঁজ পাওয়া যায় তকনা?

বাংলাদেশ সরকার কত্ ভুক অনলাইদন প্রকাতশত ত্্ সাধারণত  
সনাতি করা কটিন, কারণ ১৮টি স্বচ্ছতার উপাোদনর মদধ্ মারে  
৪টির ত্্ (বা ২২%) একজন সাধারণ ব্ন্তির জন্ সহদজই পাওয়া 
যায় বদল ধারনা করা হয়৷১৪

প্রকাতশত ত্্ তক একটি অ-তবদশেজ্ ে্টষ্দকাণ স্্দক সরকাতর ওদয়বসাইদি 
পাওয়া সহজ?
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বাংলাদেশ সরকার স্বচ্ছতা এবং উন্মুতি সরকাদরর জন্ প্রকতশ্রুকতবদ্ধ এই অবস্ান একাতধক ন্রীতত 
নত্ এবং আইদনর অংশগুতলর মাধ্দম সংদযাগ করা হদয়দে। এর মদধ্ রদয়দে, উোহরণস্বরূপ, 
তডন্জিাল বাংলাদেশ ২০২১ স্প্রাগ্রাম (যা ২০০৯ সাদল চালু হদয়দে), যা গণতন্তদক উন্নত করদত 
এবং অ্ ভুবনততক প্রব্ন্দ্ধদক স্জারোর করার জন্ স্েদশর ত্্ স্যাগাদযাগ প্রযুন্তি (আইতসটি) 
অবকািাদমাদক রূপান্তর করার উদদেশ্গুতলদক রূপদরখা স্েয়। এই স্প্রাগ্রামটি বাস্তবায়দনর 
প্টি ২০০৯ সাদলর জাত্রীয় আইতসটি ন্রীততদত তনধ ভুারণ করা হদয়তেল, যা এই মূল্ায়দনর জন্ 
প্রাসতগেক এবং অনলাইদন সরকাতর তদ্্র প্রাপ্তা এবং অ্াদসেস বাডাদনার জন্ প্রদয়াজন্রীয়। 

১৪  এই মূল্ায়ন তবদলেেণ কদরদে, মৎস্ চাদের পিভূতম জ্ান সম্ন্ন স্স্টকদহাল্ারদের পতরবদতভু একজন সাধারণ ব্ন্তির পদষে বাংলাদেদশর 
সামুতরিক মৎস্ খাত সম্দকভু ত্্ খুদঁজ পাওয়া কতিা সহজ বা কটিন এবং স্সইজন্ তাদের ত্্ সনাতি করার ষেমতায় একটি অনন্  
সুতবধা রদয়দে।

৪ ২ ১২
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 সম্ূণ ভু পতরমাদণ  স্রীতমত পতরসদর  না
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২০১৪ সাদল, সরকার জাত্রীয় ত্্ ও স্যাগাদযাগ প্রযুন্তি (আইতসটি) ন্রীতত বাস্তবায়দনর অংশ 
তহদসদব, সরকাতর তদ্্র একটি স্কন্দ্রীয় স্পািভুাল (http://www.bangladesh.gov.bd) প্রততষ্া কদর। 
সমস্ত সরকার্রী মন্তণালয় পরবতনীকাদল পুরাদনা ওদয়বসাইি স্্দক ত্্ এই নতুন তনদবতেত 
স্পািভুাদল স্ানান্তর কদর।১৫ 
বাংলাদেশ সরকার স্কন্দ্রীভূত ভাদব ত্্ একন্রেত করার উপর স্য গুরুত্ব তেদয়দে, িদল এই 
স্পািভুালটি মৎস্-সম্তকভুত ত্্ স্খাজঁার জন্ প্রধান স্কন্দ তহসাদব োতঁডদয়দে। এই মূল্ায়নটি 
মৎস্সম্ে সম্তকভুত তনতেভুষ্ ত্্ সনাতি করদত স্পািভুাল ব্বহার করার সময় স্বশ কদয়কটি 
চ্াদলদজের সম্মখু্রীন হদয়তেল ১৬

n  সরকাদরর স্কন্দ্রীয় স্পািভুাদলর মূল পষ্্াটি মৎস্ ও প্রাতণসম্ে মন্তণালয় (এমওএিএল) এবং 
মৎস্ তবভাগ (তডওএি) ওদয়বসাইিগুতলর তলঙ্ প্রোন কদর । উভদয়রই তনজস্ব ওদয়বদপজ রদয়দে 
এবং তাই সরকাতর তদ্্র প্রা্তমক উৎস তহদসদব স্কানটি তবদবচনা করা উতচত তা স্পষ্ নয় এর 
মদধ্ প্রততটি ওদয়বদপজ দ্ারা প্রেত্ ত্্র উদলেখদযাগ্ ওভারল্াপ স্েখা যায়, কিন্তু তবভ্াতন্তকরভাদব 
স্সখাদনও ত্্র মদধ্ প্রচুর পা্ ভুক্ রদয়দে। উোহরণস্বরূপ, উভয়ই একটি স্বতন্ত পষ্্াদত মৎস্ 
আইন, তবতধ এবং ন্রীততর ত্্ সংকলন কদর , তদব এমওএিএল পষ্্ায় মৎস্ সংক্ান্ত নত্গুতলর 
তলদঙ্র স্য তাতলকা রদয়দে তা তডওএি এর পষ্্ায় সমতুল্ বা একই ত্্ প্রেতশ ভুত কদর না।

n  উভয় এমওএিএল এবং তডওএি ওদয়বসাইিগুতলদত অসংখ্ পষ্্া রদয়দে যার তলঙ্গুতল 
সমতবিত বা কাজ কদর না, অ্বা ওদয়বসাইিগুতলর তলঙ্ আর রষেণাদবষেণ করা হয় না। এোডাও, 
েুটি ওদয়বসাইদি প্রকাতশত ত্্ প্রায়ই অসম্ূণ ভু। উোহরণস্বরূপ, এর তডওএি ওদয়বদপজ এর 
সামুতরিক মৎস্ জতরপ ব্বস্াপনা ইউতনি (স্মতরন তিশাতরজ সাদভভু ম্াদনজদমন্ট ইউতনি) –
মাদের জনসংখ্ার উপর ববজ্াতনক গদবেণা, ত্্ ব্বস্াপনার এবং প্রকাতশত িলািদলর 
তলদঙ্ বতভুমাদন খুবই কম ত্্ রদয়দে। 

n  মৎস্-সম্তকভুত ত্্ কখনও কখনও তবতভন্ন ওদয়বসাইদি েতডদয় তেটিদয় ্ াদক, যার স্রিাদরন্স 
তলঙ্ এমওএিএল বা তডওএি এর ওদয়বপষ্্াগুতলদত সংযুতি নয়। উোহরণ স্বরূপ, মাদকভুন্টাইল 
স্মতরন অতিস বাংলাদেদশর ওদয়বসাইি জাহাদজর স্রন্জত্রি স্হাস্ট কদর, কিন্তু মৎস্ বাতণদজ্র 
তদ্্র প্রততদবেনটি শুধুমারে বাতণজ্ মন্তণালদয়র ওদয়বসাইদি পাওয়া যায়। যতেও তডওএি 
ওদয়বসাইদি মৎস্-সম্তকভুত সকল তদ্্র সম্ভাব্ অংশ প্রকাশ করা প্রত্াতশত নয়, তদব 
অন্ান্ জাত্রীয় কত্ ভুপদষের ওদয়বসাইদির সহজ তলঙ্ স্েয়া ্াকদল জনসাধারদনর জন্ ত্্ 
সনাতি করার প্রন্ক্য়াটি উদলেখদযাগ্ভাদব সহজ ও ত্বরাতবিত করদত পাদর। 

n  সরকার্রী স্কন্দ্রীভূত স্পািভুাদল প্রকাতশত তকেু ত্্র অ্াদসেসদযাগ্ তলঙ্ স্নই। উোহরণস্বরূপ, 
এই স্পািভুাদল জাত্রীয় কম ভুপতরকল্পনায় আইইউইউ ২০১৯ প্রততদরাদধর, তনবত্্ করার বা তনষ্াশন 
করার জন্ স্কানও স্পষ্ উদলেখ স্নই। তদব পতরকল্পনাটি স্পািভুাদল প্রকাতশত আদে, কিন্তু  
শুধুমারে স্জদনতরক সাচভু ইন্জেদন (স্যমন গুগদল) িাইপ করদল খুদঁজ পাওয়া যায়।

১৫  বাংলাদেদশর সামতুরিক মৎস্ খাদতর তডন্জিাল ল্া্ডদস্প সম্দকভু আরও তদ্্র জন্, অনুগ্রহ কদর তবস্তাতরত মূল্ায়ন প্রততদবেন স্েখুন।
১৬  সরকাদরর স্কন্দ্রীয় স্পািভুাদলর মাধ্দম ত্্ অ্াদসেস করার পাশাপাতশ, এই মূল্ায়নটি জাত্রীয় কত্ ভুপদষের 'ল্ান্্ডং সাইি' (বা স্হাম স্পজ) 

অ্াদসেস করা যায় এমন সরাসতর উদলেখদযাগ্ ত্্ খুদঁজ স্পদয়দে সাধারন গুগল সাচভু ইন্জেন ব্বহার কদর।  
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সামতগ্রকভাদব, বাংলাদেদশ মৎস্ ব্বস্াপনার োতয়ত্বপ্রাপ্ত কত্ ভুপষে ত্্ আোন-প্রোদনর 
উদদেদশ্ তাদের তবতভন্ন ওদয়বসাইি ব্বহার করদলও এদত উদলেখদযাগ্ উন্নততর সুদযাগ রদয়দে। 
মৎস্ খাদত তদ্্র অ্াদসেদসর উন্নততদক তবশ্বব্াংদকর অ্ ভুায়দন চলমান ‘বাংলাদেশ স্িকসই 
সাসদিইদনবল স্মতরন অ্া্ড স্কাস্টাল তিশাতরজ’ প্রকল্প, বতভুমাদন তবদশ্বর বহ্ত্ম সামুতরিক মৎস্ 
প্রকল্পগুতলর মদধ্ একটি দ্ারা লষে্ করা একটি তনতেভুষ্ কায ভুকলাপ তহসাদব বণ ভুনা করা হদয়দে।
যতেও এই স্টক গ্রহণ মূল্ায়ণ এই উপসংহাদর প্রকাশ কদরদে স্য বাংলাদেশ সরকাদরর মৎস্ 
সম্দের ত্্ প্রায়শই খুদঁজ পাওয়া কটিন, কিন্তু জাত্রীয় কত্ ভুপষে স্য অন্ান্ তবতভন্ন উপাদয়  
ত্্ প্রচার কদর তার বণ ভুনা এই প্রততদবেদন স্েয়া আদে। তডওএি ব্াপকভাদব মাে ধরার সাদ্ 
তনযুতি জনসাধারদণর মদধ্ সরকার্রী ন্রীততর উপর সদচতনতামূলক প্রচারণা চাতলদয় যাদচ্ছ (স্যমন 
ইতলশ মাে ধরার ওপর স্মৌসুম্রী তনদেধাজ্া)। এইসকল অতভযাদনর মদধ্ রদয়দে জািকা সংরষেণ 
সপ্তাহ বা মাে সপ্তাহ, যা ২০১৯ সাদল প্র্ম চালু করা হদয়তেল। এই জাত্রীয় ইদভন্টগুতলর সাদ্ 
টিতভ িক স্শা এবং স্ট্লার, স্পাস্টার/তলিদলি তবতরণ, সডক ও স্নৌকা স্রতল , গনসদচতনতা সভা, 
কম ভুশালা এবং স্সতমনার করা হদয় ্াদক। তডওএি তার বাতে ভুক প্রততদবেদন এই প্রচারাতভযাদনর 
সংতষেপ্ত তববরণ তেদয় ্াদক। এই ধরদনর সংদবেনশ্রীল প্রদচষ্া একটি স্েদশ প্রচণ্ গুরুত্বপূণ ভু 
স্যখাদন অদনক স্জদলদক তনরষের তহসাদব তবদবচনা করা হয় এবং স্সইজন্ ইদলকট্তনকভাদব 
প্রকাতশত সরকাতর সামগ্র্রী ব্বহার করার সম্ভাবনা কম।
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হাইলাইিઃ 

n বাংলাদেদশর মানতচদরে মাে চাদের জন্ একটি অনলাইন ম্াদনজদমন্ট 
ইনিরদমশন তসদস্টম (এমআইএস) এর একটি ডািাদবস যার মদধ্ 
তনবতন্ত স্জদলদের ও সমগ্র মাে ধরার স্ডিা প্রেতশ ভুত আদে।১৫

n মৎস্ অতধেপ্তর কত্ ভুক প্রকাতশত বাতে ভুক প্রততদবেদন বাংলাদেদশর মৎস্ 
খাদতর অদনক তবেদয় তবস্তাতরত এবং গুরুত্বপণূ ভু ত্্ রদয়দে, স্যমন 
স্কৌশলগত উদদেশ্, মৎস্ ন্রীতত, আত্ ভুক ত্্, বতভুমান প্রকল্প, পাশাপাতশ 
অ্াডদভাদকতসর প্রচারাতভযান।

সাধারণত, স্িকসই মৎস্ 
ব্বস্াপনার স্বচ্ছতাদক সম্ণূ ভু, 

সমদয়াপদযাগ্রী এবং সহদজ খুদঁজ 
পাওয়া প্রকাতশত ত্্ প্রকাশ 

করাদক সংক্রীণ ভুভাদব সংজ্াতয়ত 
করা হয়। যাইদহাক, এমনভাদব ত্্ 

প্রকাশ করাও সমান গুরুত্বপূণ ভু যা 
অ-তবদশেজ্দের বঝুদত এবং তা 

স্্দক তসদ্ধাদন্ত আসদত স্েয়। এর 
উপর বাংলাদেদশ স্বশ কদয়কটি 

ইততবাচক উোহরণ রদয়দে:

'ভাল স্বচ্ছতার অনুশ্রীলন'

উদলেখদযাগ্ভাদব, বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে স্েদশর মৎস্ 
খাদতর তকেু ত্্ এমনভাদব প্রকাশ কদর স্যগুদলাদক তিটিআই 
'ভাদলা স্বচ্ছতার অনুশ্রীলন' তহদসদব তবদবচনা কদর।

অবদশদে, এই মূল্ায়ন স্েখায় স্য বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে 
শুধুমারে তকেু স্রীতমত ববতশষ্্ স্পশ কদর যাদত প্রকাতশত ত্্ 
অবাদধ ব্বহার করা যায় (অনুসন্ান/সাচভু এবং তিটিার িাংশদনর 
মাধ্দম), যাদত স্য স্কউ প্রদয়াজদন এই ত্্ পুনরায় ব্বহার এবং 
তবতরণ করদত পাদর।

উোহরণস্বরূপ, বাংলাদেদশর মাদকভুন্টাইল স্মতরন অতিস (এমএমও) দ্ারা প্রকাতশত জাহাদজর 
স্রন্জত্রি শুধুমারে তার ওদয়বসাইদি মাে ধরার জাহাদজর তাতলকা প্রকাশ কদর, কিন্তু তা ডাউনদলাড, 
তিটিাতরং বা অনুসন্াদনর স্কাদনা উপায় স্নই।

একইভাদব, ম্াদনজদমন্ট ইনিরদমশন তসদস্টম (এমআইএস) যা তডওএি ওদয়বসাইি স্্দক 
পাওয়া যাদব, তা বতভুমাদন শুধুমারে অনুসন্ান বা তিটিার করার ববতশষ্্ োডা ত্্ ওদয়বসাইদি 
প্রেশ ভুন কদর।

তেুপতর, বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে কত্ ভুক প্রেত্ মৎস্-সম্তকভুত স্ডিা উন্মুতি এবং 
অতনয়তন্তত লাইদসদন্সর অধ্রীদন প্রকাশ করা হদয়দে তকনা তা তনদেভুশ কদর এমন স্কাদনা ত্্ 
পাওয়া যায়তন, স্যমন সট্ষ্শ্রীল জনগদণর দ্ারা বততর করা প্রততদবেন সমূহ।১৬

এটি উদলেখদযাগ্ তবেয় স্য, সরকাতর ওদয়বসাইদি প্রকাতশত স্বতশরভাগ মৎস্ ব্বস্াপনার ত্্ 
বাংলা ও ইংদরন্জ উভয় ভাোয় পাওয়া যায়। 
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১৭  ত ভুমাদন, এই ওদয়বসাইদির ত্্গুতল অসম্ূণ ভু বদল মদন হদচ্ছ এবং ধারণা করা হদচ্ছ স্য এই ওদয়বসাইিটি এখনও তনম ভুাণাধ্রীন। অতধকন্তু, এই 
স্পািভুালটির জন্ একটি ব্বহারকার্রীর নাম এবং পাসওয়াডভু প্রদয়াজন, যতেও উভয়ই ল্ান্্ডং সাইদি উপস্াতপত হদয়দে, তাই এটি বতভুমাদন স্য 
কারও অ্াদসেদসর জন্ উন্মুতি। আশা করা যায়, একবার সম্ূণ ভু হদল, এই স্পািভুালটি সব ভুসাধারদণর অ্াদসেদসর জন্ উন্মুতি ্াকদব। 

১৮  লাইদসন্সগুতলদক প্রকাশ করা উতচত এবং উন্মুতি স্ডিার সাদ্ তলঙ্ করা উতচত যাদত ব্বহারকার্রীরা সহদজই স্ডিা অ্াদসেস এবং পুনঃব্বহাদরর 
শতভুগুতল খুদঁজ স্পদত এবং বঝুদত পাদর। আরও তদ্্র জন্, অনগু্রহ কদর স্েখনু: https://opendatacommons.org/licenses/

২৭

https://opendatacommons.org/licenses/


বাংলাদেদের মৎস্য চাদের ব্যবস্াপনা তদ্্যর অনলাইন স্বচ্ছতার স্টক গ্রহণ  
২০২১ মূল্যায়ন প্রততদবেদনর সার-সংদষেপ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেে সরকার

বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপদষের  
জন্ সুপাতরশ

বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে ইততমদধ্ই স্েদশর সামতুরিক মৎস্ খাদতর তকেু ত্্ অনলাইদন সরবরাহ কদর আসদে। 
তা সত্দত্বও, বাংলাদেদশর মৎস্ চাদে স্বচ্ছতা স্জারোর করার আরও তবতভন্ন উপায় রদয়দে: 

বতভুমাদন অপ্রকাতশত ত্্ জনগদণর জন্ সহজলভ্ভাদব  
প্রকাশ করা

মৎস্ ব্বস্াপনার স্বশ তকেু স্ষেরে রদয়দে স্যখাদন সরকাতর ত্্র বতভুমাদন অনলাইদন অভাব রদয়দে বা 
পাওয়া যায় না। এই ধরদনর ত্্ প্রকাশ করদল জনগদনর জাত্রীয় মৎস্ কত্ ভুপদষের উপর স্বচ্ছতা ও আস্ার 
মারো বন্্দ্ধ পাদব। স্যমন: 
n   সামুতরিক মাদের জনসংখ্া তনদয় ববজ্াতনক গদবেণা (স্যমন স্টক মূল্ায়ন);
n   মাে ধরার লাইদসন্স প্রোদনর জন্ সরকাদরর রাজস্ব;
n   মৎস্ খাদত শ্রম মান প্রদয়াদগর ত্্;
n   িুনা সহ পতরযায়্রী মাদের প্রজাততদক লষে্ কদর তশল্প মৎস্ খাদতর সষেমতা বাডাদনার জন্ ভতু ভুতক এবং 

সরকার্রী সহায়তা সম্তকভুত ত্্;
n   এিএও এবং তবশ্বব্াংক সহ আন্তজভুাততক অংশ্রীোরদের দ্ারা অ্ ভুায়নক্ত প্রকদল্পর বাস্তবায়ন এবং িলািল 

সম্তকভুত প্রততদবেন।
একইভাদব, মৎস্ ব্বস্াপনার তকেু স্ষেরে বাংলাদেদশর মৎস্ খাদতর জন্ প্রাসতগেক নয় তকনা তা স্পষ্ভাদব 
বলা গুরুত্বপূণ ভু। উোহরণস্বরূপ, বতভুমাদন তবদেশ্রী পতাকাবাহ্রী জাহাজগুতল বাংলাদেদশর জাত্রীয় জলস্রীমায় 
মাে ধরার জন্ প্রদবশাতধকার বা স্কান চুন্তি অনুদমাতেত তকনা, অ্বা উচ্চ পতরযায়্রী মাদের প্রজাতত ধরার 
জন্ অনুদমাতেত তকনা স্স তবেদয় বতভুমাদন স্কান স্পষ্ ইতগেত স্নই। 

১

২ চলমান প্রদচষ্াদক স্ব্রীক্তত তেদত হদব 

বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপদষের দ্ারা পতরচাতলত স্বশ কদয়কটি কায ভুক্দমর উদলেখ অনলাইদন পাওয়া স্গদে, 
তদব এই ধরদনর কায ভুক্ম এখনও চলমান তকনা, সম্ন্ন হদয়দে বা বাততল করা হদয়দে তকনা তা স্পষ্ নয়।

এটি তবদশে কদর নতুন ন্রীতত নত্র তবকাদশর সাদ্ সম্তকভুত, স্যমন হাগেরদের জন্ একটি জাত্রীয় কম ভু 
পতরকল্পনা। প্রগততশ্রীল প্রততদবেদনর মাধ্দম এই ধরদনর কায ভুক্দমর অবস্ার স্পষ্ভাদব তবশে তববরণ 
একটি স্িকসই সামুতরিক মৎস্ খাত তনন্চিত করার জন্ সরকাদরর প্রদচষ্ার জবাবতেতহতা এবং কায ভুষেমতা  
বন্্দ্ধ কদর। 
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৩ ত্্র মদধ্ িাদঁকর তবেয়টিদক সদম্বাধন করদত হদব 

যতেও বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে মৎস্ সংক্ান্ত যদ্ষ্ ত্্ সংগ্রহ কদর, তদব এই স্সক্টদরর মদধ্ এমন 
গুরুত্বপূণ ভু স্ষেরে রদয়দে স্যখাদন সরকার্রী ত্্ উদলেখদযাগ্ভাদব অনুপতস্ত, সম্ভবত ত্্ সংগ্রদহর জন্ 
অপয ভুাপ্ত গদবেণা বা সংস্ান বরাদদের কারদণ। তনমেতি স্ষেরেগুতলদত তদ্্র িাকঁ রদয়দে স্যমন:
n   জ্রীতবকা ও খাে্ তনরাপত্ায় কাতরগতর মৎস্ চাদের অবোন সহ সামুতরিক মৎস্ সম্দের সামান্জক ও 

অ্ ভুবনততক অবোন;
n   তবতভন্ন মৎস্ খাত স্্দক বাততল ও স্িদল স্েয়া ব্বহারদযাগ্ সম্ে; 
n   বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদত সতুবধাজনক মাতলকানার স্বচ্ছতা বজায় রাখার তনয়ম ও পদ্ধতত। 
মৎস্ ও প্রাতণসম্ে মন্তণালয় (এমওএিএল) এই ধরদনর ত্্ সংগ্রদহর জন্ অন্ান্ সরকাতর সংস্া, োতা 
এবং স্স্টকদহাল্ারদের সাদ্ অংশ্রীোতরত্ব করদত উৎসাহ প্রোন কদর। উোহরণস্বরূপ, জাত্রীয় শ্রম সম্রীষোয় 
মৎস্ সম্েদক স্পষ্ভাদব উপস্াপন করা হদয়দে তা তনন্চিত করদত এমওএিএল পতরসংখ্ান বু্দরার সাদ্ 
অংশ্রীোতরত্ব করদত পাদর।

৪ স্কন্দ্রীয় সরকাদরর স্পািভুাদল যাদত সহদজই ত্্ পাওয়া যায় তা তনন্চিত 
করদত হদব 

স্কন্দ্রীয় সরকাদরর স্পািভুালটি স্েশব্াপ্রী স্বচ্ছতা স্জারোর করার জন্ একটি ইততবাচক প্রদচষ্ার প্রতততনতধত্ব 
কদর। তদব, বতভুমাদন স্যভাদব সরকার্রী ত্্ সংগটিত এবং উপস্াপন করা হদচ্ছ তা খুদঁজ পাওয়া কটিন কদর 
স্তাদল। 
সামতগ্রকভাদব তনমেতি ভাদব এর উন্নয়ন করা স্যদত পাদরઃ 
n   একটি স্মনু তসদস্টদমর মাধ্দম মলূ তদ্্র জন্ তবতভন্ন তবভাগ সহ মৎস্ সংক্ান্ত তদ্্র জন্ একটি প্রধান 

ল্ান্্ডং স্পজ বততর করা;১৯

n   তবতভন্ন ওদয়বসাইদি তদ্্র নকল এডাদনা (স্যমন এমওএিএল এবংতডওএিF);
n   অন্ান্ জাত্রীয় কত্ ভুপদষের কাদে ্াকা মৎস্-সম্তকভুত তদ্্র স্পষ্ তলঙ্ প্রোন করা, স্যমন বাংলাদেদশর 

মাদকভুন্টাইল স্মতরন অতিদসর জাহাজ স্রন্জত্রি;
n   নত্ সংগ্রদহর পয ভুাদলাচনা এবং আপদডি করা, স্যমন আইন, ন্রীতত এবং মৎস্ প্রকল্প;
n   অসমূ্ণ ভু হাইপারতলঙ্ টিক করা।

১৯ তিটিআই স্ট্া্ডাদডভুর ১২টি তবেয়গত স্ষেরেগুতল একটি উচ্চ-স্তদরর স্মনুর কািাদমা তহসাদব কাজ করদত 
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অন্ান্ তবেদয়র সাদ্ পয ভুাদলাচনা কদর বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাদতর মদধ্ স্বচ্ছতা স্জারোর করা, এবং এই 
সুপাতরশগুতলদক অগ্রাতধকার স্েওয়া স্স্টকদহাল্ারদের সাদ্ চলমান আদলাচনার উপর তভত্তত কদর হওয়া উতচত, 
স্যমন স্জদল, তিতশং স্কাম্াতন, সুশ্রীল সমাজ এবং একাদডতময়া তহদসদব (স্যমন নতুন নাগতরদকর অংশগ্রহদনর 
অংশ তহদসদব স্িারাম) । এটি জাত্রীয় অগ্রাতধকাদরর অন্ান্ গুরুত্বপূণ ভু তদ্্র িাকঁ সনাতি করদত আরও সাহায্ 
করদত পাদর, যা এই মূল্ায়দনর আওতায় আনা হয়তন (স্যমন জলবাযু় পতরবতভুদনর প্রভাব বা তম্ন্্রিয়া, মৎস্ ও 
অন্ান্ খাদতর মদধ্ ন্রীল অ্ ভুন্রীতত) ।

৫ জনসাধারণযতুি তবতকভুদক উদে্রীপনাময় করার জন্ ত্্র সহজ 
স্বাধগম্তাদক শন্তিশাল্রী করদত হদব 

মৎস্ সংক্ান্ত ত্্ একাতধক উদদেদশ্ পতরদবশন করা আবশ্ক। স্যমন অত্ন্ত তবস্তাতরত, ষুেরি স্ডিা স্সি 
(স্যমন পতরসংখ্ানগত তবদলেেণ) স্্দক উচ্চ-স্তদরর সমটষ্গত তদ্্র তভজু্ য়ালাইদজশন পয ভুন্ত (স্যমন 
বাংলাদেদশর সামুতরিক মাদের মজদুের স্বাদস্্র একটি সাধারণ ওভারতভউ পাওয়ার জন্)। বতভুমাদন, গুরুত্বপণূ ভু 
ত্্ প্রায়ই ে্রীঘ ভু এবং প্রযনু্তিগত প্রততদবেদনর তভতদর প্রধানত মৎস্ তবদশেজ্দের দ্ারা ব্বহাদরর উদদেদশ্ 
অন্ততন ভুতহত ্াদক। সমটষ্গত, সকল স্তদরর জনগনদক সহদজ স্বাঝাদত তদ্্র সাদ্ এই ধরদনর প্রততদবেদনর 
পতরপূরক স্েদশর মৎস্ খাদতর জনসাধারদণর স্বাধগম্তা এবং উপলতব্ধ উদলেখদযাগ্ভাদব উন্নত করদত পাদর। 
ব্বহাতরক শদতভু, এটি এভাদব অজভুন করা স্যদত পাদর: 
n   স্ময়াে ব্বস্াপনার বণ ভুনার একটি সারসংদষেপ প্রোন কদর; 
n   সংতষেপ্তকাদর ত্্ প্রকাশ কদর যা মৎস্ খাদত প্রদযাজ্ শ্রম মানগুতলর মদতা মৎস্সম্ে এবং অগ্রাতধকার 

তবেয়গুতলর সম্প্রোদয়র সহ-ব্বস্াপনার তবকাদশর গুরুতর বণ ভুনা প্রোন করদব;
n   একটি বাতে ভুক প্রততদবেদনর তনয়তমত প্রকাশনা চাতলদয় যাওয়া, যা সামুতরিক মৎস্ চাদের সমস্ত প্রাসতগেক 

তেকগুতলদক অন্তগ ভুত কদর (স্যমন তিটিআই স্ট্া্ডাডভু দ্ারা সংজ্াতয়ত করা হদয়দে);
n   স্ডিা তভজু্ য়ালাইদজশন পদ্ধতত ব্বহার করা, স্যমন ম্াদনজদমন্ট ইনিরদমশন তসদস্টদমর অংশ তহসাদব।
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স্বচ্ছতার জন্ প্রদয়াজন তবশ্বাদসর 

বাংলাদেদশর সামুতরিক মৎস্ খাত ক্রীভাদব কাদজ লাগাদনা হদচ্ছ স্স সম্দকভু তদ্্ জনসাধারদণর অ্াদসেস সুশাসদনর 
জন্ স্মৌতলক। এই স্টক গ্রহন মূল্ায়ন বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপদষের জন্ সামুতরিক মৎস্ ব্বস্াপনায় উচ্চ 
স্তদরর স্বচ্ছতা বন্্দ্ধ এবং বজায় রাখার জন্ একটি সটিক সূচনা তবন্দ ুপ্রোন কদর। তদব এটি পুদরা গল্পটি বদল না: 
মূল চ্াদলজেগুতল এখনও তবে্মান যা একজদনর পদষে সমাধান করা অসম্ভব। এই ধরদনর চ্াদলজেগুতলর মদধ্ 
রদয়দে, স্য ত্্গুতল অনলাইদন প্রকাতশত হয় না তা আসদলই তবে্মান তকনা, বা স্য ত্্ প্রকাশ করা হদয়দে তা 
স্স্টকদহাল্ারদের দ্ারা তবশ্বাসদযাগ্ তহসাদব তবদবতচত হয় তকনা তা তনধ ভুারণ করা। এই ধরদনর চ্াদলজে স্মাকাদবলা 
করার জন্ একটি ব্াপক এবং অন্তভুভুন্তিমূলক পদ্ধততর প্রদয়াজন।

তাই, সমদয়র সাদ্ সাদ্ তবতভন্ন ে্টষ্ভতগে একন্রেত করদত এবং স্বচ্ছতা ও তবশ্বাস বাডাদত সমস্ত প্রাসতগেক 
স্স্টকদহাল্ারদের কাে স্্দক একটি সন্ম্মতলত প্রদচষ্া প্রদয়াজন।

তিশাতরজ ট্ান্সপাদরন্ন্স ইতনতশদয়টিভ (তিটিআই) স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহদণর এমন একটি অনন্ সমবিয় প্রোন কদর। 
তিটিআই জাত্রীয় সরকার, ব্বসাইতয়ক এবং সংগটিত নাগতরক সমাদজর প্রতততনতধদের সমবিদয় বহু-স্স্টকদহাল্ার 
গর্ুদপর মাধ্দম সেস্ স্েশগুতলদত প্রদয়াগ করা হয়। এই েলগুতল সন্ম্মতলতভাদব কাজ কদর: 

  তিটিআই স্ট্া্ডাদডভুর তবপর্রীদত পাবতলক স্ডাদমদন ত্্ মূল্ায়ন করদত হদব 

  ত্্গত িাকঁ বদন্র জন্ তক অগ্রাতধকার স্েওয়া যায় স্স তবেদয় ধারনা ও পরামশ ভু তেদত হদব; এবং 

   তদ্্ উন্মুতিতা এবং জনসাধারদণর অ্াদসেদসর মারো আরও বাডাদত ক্রীভাদব জাত্রীয় কত্ ভুপদষের দ্ারা প্রকাতশত 
ত্্দক শন্তিশাল্রী করা যায় স্স সম্দকভু ধারনা ও পরামশ ভু তেদত হদব।

স্স সমস্ত স্স্টকদহাল্ারদের 
কাদে তিটিআই -স্ত জতডত 
্াকা আকে ভুণ ও আদবেন কদর 
যারা সামুতরিক মৎস্ সম্দের 
তবশাল মূদল্র অ্ ভু বুদঝ, খাে্ 
ও পুটষ্ তনরাপত্া, জ্রীবববতচরে্, 
কম ভুসংস্ান, জাত্রীয় অ্ ভুন্রীততর 
মূল্, বা মাে ধরার সাংস্্ততক 
গুরুদত্বর স্ষেরে গুদলাদক প্রশংসা 
কদর ও মূল্ায়ন কদর।
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মৎস� চাষ িকভােব 
পিরচািলত হয় েস িবষেয় 
সরকারেক অবশ�ই তথ� 
�কাশ করেত হেব

মূল তেথ�র জন� 
��তার মূল�ায়ন 
পিরচালনা করেত হেব

িফ�টআই মূল�ায়েনর 
�িতেবদেনর বািষ �ক 
ফলাফল �কাশ 
করেত হেব

সমেয়র সােথ সােথ 
আরও িব�াসেযাগ� 
তেথ�র জন� সুপািরশ 
করেত হেব

জনসাধারেণর 
কােছ তথ� 
�চার করেত 
হেব

ে�কেহা�াররা 
তথ� েবােঝ এবং 
িবে�ষণ কের

জনগেনর ভাল 
অংশ�হণ ও 
জনসাধারণয�ু 
িবতক� বােড়

ফলাফেল উ�ত 
তথ� �াি� এবং 
মৎস� ব�াব�াপনার 
িনয়�ণ
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বাংলাদেদের মৎস্য চাদের ব্যবস্াপনা তদ্্যর অনলাইন স্বচ্ছতার স্টক গ্রহণ  
২০২১ মূল্যায়ন প্রততদবেদনর সার-সংদষেপ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেে সরকার

পতরতশষ্: 
মূল্ায়ন পদ্ধতত

এই স্টক গ্রহণ মূল্ায়ন তিটিআই স্ট্া্ডাডভু দ্ারা সংজ্াতয়ত সামুতরিক মৎস্ ব্বস্াপনার ১2টি তবেয়তভত্ততক স্ষেরে 
জদুড১৮ বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপদষের প্রকাদশর অনুশ্রীলদনর মূল্ায়ন কদর। 
মূল্ায়দনর সময় অস্পষ্তা এডাদনার জন্, এই ১২টি তবেয়তভত্ততক স্ষেরেগুতলদক আরও ৩৮টি স্বচ্ছতা উপাোদন 
তবভতি করা হদয়দে। উোহরণস্বরূপ, স্বচ্ছতার প্রদয়াজন্রীয়তা #১ 'মৎস্ আইন, প্রতবধান এবং অতিতসয়াল পতলতস 
ডকুদমন্টস' ততনটি স্বচ্ছতা উপাোদন তবভতি।
এই মূল্ায়নটি সম্ূণ ভুরূদপ বাংলাদেদশর জাত্রীয় কত্ ভুপষে কত্ ভুক তাদের তনজস্ব ওদয়বসাইি এবং অনলাইন প্রকাশনার 
মাধ্দম প্রোন করা তদ্্র২১ প্রাপ্তার উপর ে্টষ্ তনবদ্ধ করা হদয়দে।  
এই মূল্ায়দনর পতরতধর মদধ্, বাংলাদেদশর সামতুরিক মৎস্ খাদতর ত্্ জাত্রীয় কত্ ভুপষে অনলাইদন প্রকাশ কদরদে 
তকনা তা মূল্ায়ন করদত ততনটি তভন্ন এত্রি পদয়ন্ট ব্বহার করা হদয়দে:২২

n   স্কন্দ্রীয় সরকাদরর স্পািভুাদলর মাধ্দম (www bangladesh gov bd);

n   সরাসতর জাত্রীয় কত্ ভুপদষের 'ল্ান্্ডং সাইি' (বা স্হাম স্পজ) অ্াদসেস কদর (স্যমন মৎস্ তবভাগ);২১

n   সাধারন সাচভু ইন্জেন ব্বহার কদর, স্যমন গুগল।  
প্রা্তমক ইনপুি বা জাত্রীয় কত্ ভুপদষের অবোদনর উপর তনভভুর না কদর মূল্ায়নটি একটি স্ডস্িপ অধ্য়ন তহসাদব 
পতরচাতলত হদয়তেল।
এই প্রততদবেনটি বাংলাদেদশর জন্ প্র্ম, এটি শুধুমারে সরকার তার সামুতরিক মৎস্ খাদতর স্বশ কদয়কটি গুরুত্বপণূ ভু 
স্ষেরে সম্দকভু ক্রী প্রকাশ কদর তার একটি সংতষেপ্ত তববরণ তেদত চায় না, বরং এটি তবতভন্ন সরকার্রী এবং স্বসরকার্রী 
স্স্টকদহাল্ারদের মদধ্ আগ্রহ সট্ষ্ করদত তদ্্র একটি সটিক কিকতি প্রোন করদত চায়। 
এই মূল্ায়নটি প্রততটি স্বচ্ছতা উপাোদনর তপেদন প্রক্ত অন্ততন ভুতহত ত্্ ক্াপচার এবং প্রেশ ভুন করার স্চষ্া কদর না 
(স্যমন জাহাদজর সংখ্া), বা এটি জাত্রীয় কত্ ভুপদষের দ্ারা অনলাইদন প্রকাশ করা ত্্ সমূ্ণ ভু বা সটিক তকনা তার 
একটি স্বাধ্রীন যাচাইকরণ কদর না। তা সত্দত্বও, যতে অতবশ্বস্ত বা তবপর্রীত তদ্্র বাধ্তামলূক প্রমাণ পাওয়া যায়, তার 
তবশে মূল্ায়ন প্রততদবেদন উদলেখ করা হদয়দে।

২০ অভ্ন্তর্রীণ মৎস্ ও জলজ চাে সম্তকভুত ত্্ এই মূল্ায়দনর অংশ নয়।
২১  েয়া কদর মদন রাখদবন স্য এই গদবেণার স্প্রষোপদি, 'স্ডিা' এবং 'ত্্' শব্দগুতল পরস্পর পতরবতভুনদযাগ্ভাদব ব্বহার করা হদয়দে। এিা 

স্ব্রীক্ত স্য ঘতনষ্ভাদব পরস্পর সংযুতি ্াকাকাল্রীন, তারা অ্ ভু এবং ব্বহাদর পা্ ভুক্ কদর (উোহরণস্বরূপ, স্ডিা হল কাচঁা সত্, যা ত্্ 
অজভুদনর জন্ প্রন্ক্য়া করা উতচত)। যাইদহাক, এই পা্ ভুক্ এই মূল্ায়দনর জন্ প্রধান প্রাসতগেক নয়।

২২  ত্্ শুধুমারে অনলাইদন উপলব্ধ বদল তবদবতচত হয় যতে এটি সন্ক্য়ভাদব একটি সরকাতর ওদয়বসাইদি প্রকাতশত হয় এবং অ্াদসেদসর 
স্রীমাবদ্ধতা োডাই পাওয়া যায় (স্যমন অনলাইদন তনবন্ন করার প্রদয়াজন, ইদমদলর মাধ্দম একজন সরকাতর কম ভুচার্রীর কাে স্্দক তদ্্র 
জন্ অনদুরাধ করা বা স্কান তি প্রোন করা োডা) ।

২৩  স্কন্দ্রীয় সরকাদরর স্পািভুাদলর মদধ্ খতচত করা, অ্বা 'স্বতন্ত' ওদয়বসাইি তহসাদব। 
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মূল্ায়নটি পাচঁ মাস (জলুাই – নদভম্বর ২০২১) সময়কাদল পতরচাতলত হদয়তেল। প্রন্ক্য়াটি আনুষ্াতনকভাদব ২৪স্শ 
জনু ২০২১ তাতরদখ চালু হদয়তেল, তখন মৎস্ ও প্রাতণসম্ে মন্তনালয়দক আসন্ন মূল্ায়ন এর মূল পরাতমতত এবং 
সতুবধাগুতল সম্দকভু অবতহত করা হদয়তেল।

আি সপ্তাদহর সময়কাল ধদর মূল্ায়দনর প্রা্তমক গদবেণা পদব ভুর িলািদলর উপর মতামত স্েওয়ার জন্ 
বাংলাদেদশর মৎস্ ও প্রাতণসম্ে মন্তণালয়দক আমন্তণ জানাদনা হদয়তেল। তকন্তু তাদের স্কান মন্তব্

সময়স্রীমার আদগ পাওয়া যায়তন। তাই সরকাতর মতামত ও পরামশ ভু োডাই প্রততদবেনটি চূডান্ত করা হদয়দে।

সামতগ্রক মূল্ায়ন প্রন্ক্য়াটি তিটিআই-এর তত্তাবধাদন এবং োতয়দত্ব আন্তজভুাততক সতচবালয়, গদবেক এবং 
পয ভুাদলাচকদের উদলেখদযাগ্ মতামত ও পরামশ ভু সহ পতরচাতলত হদয়তেল।

৩২

http://www.bangladesh.gov.bd


বাংলাদেদের মৎস্য চাদের ব্যবস্াপনা তদ্্যর অনলাইন স্বচ্ছতার স্টক গ্রহণ  
২০২১ মূল্যায়ন প্রততদবেদনর সার-সংদষেপ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেে সরকার

এই স্টক গ্রহদনর মূল্ায়দনর অংশ তহসাদব, স্বশ তকেু স্বচ্ছতার প্রদয়াজন্রীয়তা বাংলাদেদশর সামতুরিক মৎস্ চাদের 
জন্ প্রদযাজ্ নয় বদল তবদবচনা করা হয়, স্যমন:

উপকূল্রীয় 
অঞ্চদল জ্রীতবকা 
তনব ভুাহ তহদসদব 
মাে ধরা

বাংলাদেদশর মৎস্ আইদন বাতণন্জ্ক ও কাতরগতর ভাদব মাে ধরা এবং জ্রীতবকা তনব ভুাদহর 
মাে ধরার (অ্ ভুাৎ শুধুমারে ব্ন্তিগত ব্বহাদরর জন্ মাে ধরা) এর মদধ্ স্কাদনা পা্ ভুক্ 
স্নই। যতেও এটি স্ব্রীক্ত স্য বাংলাদেদশর স্লাদকরা সামুতরিক এবং উপকূল্রীয় অঞ্চল 
স্্দক জ্রীতবকা তনব ভুাদহর জন্ মাে ধরার সাদ্ জতডত, যার মদধ্ রদয়দে জলযান স্্দক 
মাে ধরা, উপকূল স্্দক মাে ধরা বা মাে কুডাদনা (মাে ও স্খালসযুতি মাে সংগ্রহ), 
এইগুতল তনয়ন্তণ বা স্রীমাবদ্ধ করার জন্ স্কানও সুস্পষ্ কায ভুক্ম বা তনয়ম রদয়দে বদল 
মদন হয় না।

তবদনােনমূলক 
বা ক্্রীডা মাে 
ধরা

বাংলাদেদশর মৎস্ সংক্ান্ত আইন তবদনােনমলূক বা ক্্রীডা মাে ধরাদক স্ব্রীক্তত স্েয় না। 
ইন্্ডয়ান ওদশন িুনা কতমশদনর (আইওটিতস) প্রততদবেদন স্েদশ এই ধরদনর মাে ধরার 
অন্স্তত্ব স্নই বদল সরকার এ ত্্ জাতনদয়দে। 

যার িদল, বতভুমাদন এই স্সক্টর পতরচালনা এবং মৎস্ সম্দের অ্াদসেস তনয়ন্তণ করার 
জন্ স্কান আইতন কািাদমা স্নই। তদব, পয ভুিদনর জন্ সামতুরিক মাে ধরাদক স্োি ব্বসা 
খাত বাজারজাত করদে এবং এই খাতটি আরও তবকাদশ আগ্রহ স্েখা তেদয়দে। 

তবদেশ্রী 
মাে ধরার 
অতধগম্তা 
চুন্তি

বাংলাদেদশ অ্াদসেস চুন্তির অধ্রীদন তবদেতশ পতাকাবাহ্রী মাে ধরার জাহাজ চলাচল কদর 
এমন স্কাদনা প্রমাণ স্নই।

একটি তদব তবদেশ্রী পতাকাবাহ্রী জাহাজ মৎস্ তবভাদগ মাে ধরার লাইদসদন্সর জন্ 
সরাসতর আদবেন করদত পারদব। এোডাও, বাংলাদেদশর পতাকাবাহ্রী স্নৌযাদনর 
বাংলাদেদশর জলতসমানার বাইদর অন্ান্ স্েদশর সাদ্ তবদেশ্রী জলতসমায় মাে ধরার 
অনমুততর স্কান চুন্তি প্রমান স্নই।

বাংলাদেদশর 
জল তসমানার 
বাইদর কায ভুক্ম

স্যদহতু বাংলাদেদশর পতাকাবাহ্রী মাে ধরার জাহাজ স্েদশর এখততয়াদরর জলস্রীমার 
বাইদর চলাচল কদর এমন স্কাদনা সুস্পষ্ প্রমাণ স্নই, স্সদহতু, বাংলাদেদশর বাইদর মাে 
ধরার, ট্ান্সতশপদমন্ট এবং তবদেশ্রী বন্দদর অবতরদণর ত্্ প্রদযাজ্ নয়।
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২০২১    মূল্ায়ন প্রততদবেদনর সার-সংদষেপ
গণপ্রজাতন্ত্রী  
বাংলাদেশ সরকার

তিশাতরজ ট্ান্সপাদরন্ন্স ইতনতশদয়টিভ (এিটিআই)
হাইওদয় কমদপ্সে তবন্ল্ং, প্রতভদডন্স
মাদহ, স্সদশলস

ইদমইল: info@fiti global
ইন্টারদনি: www fiti global
িুইিার: @FisheriesTI
স্িসবুক: Fisheries Transparency Initiative

TAKING STOCK 
বাংলাদেদশর মৎস্ চাদের ব্বস্াপনা 

তদ্্র অনলাইন স্বচ্ছতার

mailto:info%40fiti.global?subject=
http://www.fiti.global
https://twitter.com/fisheriesti?lang=de

