
সামু্দ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর সংদ্রিপ্ত ইদ্রিহাস 

 

01। সামদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর সংদ্রিপ্ত ইদ্রিহাসঃ 

সামদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ককদ্রিয় সরকাররর অধীন িদানীন্তন পদ্রকস্তান সরকার 1952 সারে ‘ককদ্রিয় মৎস্য দ্রবভাগ’ 

প্রদ্রিষ্ঠা করর যার সদর দপ্তর দ্রিে করাদ্রচরি। কস সময় একজন উপ-পদ্ররচােরকর আওিায় সামদ্রিক মৎস্য দ্রবভারগর একটি দপ্তর 

চট্টগ্রারম অবদ্রস্থি দ্রিে। বরগাপসাগররর মৎস্য সম্পরদর গুরুত্ব দ্রবরবচনা করর িদানীন্তন পাদ্রকস্তান সরকার ককদ্রিয় মৎস্য দ্রবভারগর 

সদর দপ্তর করাদ্রচ হরি চট্টগ্রারম স্থানান্তররর জন্য 1970 সারের দ্রিরসম্বর মারস দ্রসদ্ধান্ত গ্রহণ করর। দ্রকন্তু পরবিীরি বাংোরদরের 

স্বাধীনিা যুরদ্ধর কাররণ গৃদ্রহি দ্রসদ্ধান্তটি বাস্তবাদ্রয়ি হরি পাররদ্রন। 

স্বাধীনিার পর বাংোরদরে 1972 সারের দ্রসদ্ধান্ত কমািারবক 1975 সারে সামদ্রিক মৎস্য দ্রবভাগরক মৎস্য অদ্রধদপ্তররর সারে 

একীভূি করা হয়। পরর 1977 সারের জুোই মারস সামদ্রিক মৎস্য দ্রবভাগরক বাদ্রণজয মন্ত্রণােরয় ন্যাস্ত করার জন্য সরকার দ্রসদ্ধান্ত 

গ্রহণ করর, দ্রকন্তু দ্রসদ্ধান্তটি বাস্তবায়রনর হওয়ার পূরব েই 1977 সারের দ্রিরসম্বর মারস সামদ্রিক মৎস্য দ্রবভাগরক মৎস্য ও পশুসম্পদ 

মন্ত্রণােরয়র অধীরন ন্যাস্ত করা হয়। পুনরায় 1984 সারে সামদ্রিক মৎস্য দ্রবভাগরক মৎস্য অদ্রধদপ্তর এর সদ্রহি একীভূি করা হয়। 

 

02। সামদ্রিক মৎস্য দপ্তররর উরেশ্যঃ 

দদ্রিরণ কেকনাফ হরি পদ্রিরম সািিীরা পয েন্ত 710 দ্রক.দ্রম. উপকূেীয় িেররখা এবং কবজোইন (10 ফযাদম গভীরিা) কেরক 200 

নটিকযাে মাইে পয েন্ত একচ্ছত্র অে েননদ্রিক অঞ্চে দ্রবস্তৃি। কমাে 1,18,813 বগ ে দ্রকরোদ্রমোর সামদ্রিক এোকা বাংোরদরের 

অে েননদ্রিক পদ্ররমন্ডেভূক্ত। এ দ্রবোে এোকার মৎস্য সম্পদ সংরিণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্য আহররণর নীদ্রিমাো বাস্তবায়ন, সামদ্রিক 

পদ্ররবরে সংরিণ, বাদ্রণদ্রজযক মৎস্য ট্রোর ও যাদ্রন্ত্রক মৎস্য কনৌযান দ্রনয়ন্ত্রণ, মৎস্যজীদ্রবরদর আে ে-সামাদ্রজক অবস্থার উন্নয়ন ইিযাদ্রদ 

কায েক্রম বাস্তবায়নই সামদ্রিক মৎস্য দপ্তর স্থাপরনর উরেশ্য। 

 

03। সামদ্রিক মৎস্য দপ্তররর কায োবেীঃ 

১।  বরগাপসাগররর সামদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরিণ এবং আহরণ দ্রবষয়ক নীদ্রিমাো প্রণয়রন সরকাররক 

সহায়িা প্রদান। 

2। দ্রফদ্রেং োইরসন্স/সমি যাত্রা প্রদান। 

3। সকে মৎস্য কনৌযান পদ্ররচােনা ও পদ্ররবীিণ। 

4। মৎস্য কনৌযারনর সম্পদ আহরণ িথ্যাদ্রদ সংগ্রহ, সংকেন এবং সংরিণ। 

5। মৎস্য ট্রোররর জাে আমদানীরি সহায়িাকরণ। 

6। সামদ্রিক মৎস্য সম্পদ অধ্যারদে, 1983 ও িদাধীরন প্রণীি দ্রবদ্রধমাো বাস্তাবায়রন বাস্তব পদরিপ গ্রহণ। 

7। সামদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংদ্রিষ্ট সকে কদেী ও দ্রবরদেী প্রদ্রিষ্ঠারনর সদ্রহি সংরযাগ রিাকরণ। 

8। উপকূেীয় অঞ্চরে যাদ্রন্ত্রক মৎস্য কনৌযান কর্তেক অবিরণকৃি মারির িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও আহরণকৃি মৎরস্যর 

িথ্যাদ্রদ সংকেন ও প্রদ্রিরবদন তিরীকরণ। 

9। ইউররাদ্রপয়ান ইউদ্রনয়নভূক্ত কদেসমূরহ মাি রপ্তানীর দ্রনদ্রমত্ত IUU catch certificate ইস্যয। 

10। সময় সময় অদ্রপ েি সরকার কর্তেক অন্যান্য দাদ্রয়ত্ব পােন। 

 

 


