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২০২০-২১ সালে ভারত ১১,৪৯,৩৪১ MT সীফুড রপ্তানি কলরলে  

• COVID, মন্দা বাজার, লজজস্টিকের সমসযার জন্য ১০.৮৮% হ্রাস পেকলও,  

গত পোয়ার্টাকর মাথা তুকল দা াঁস্ট়িকয়কে: MPEDA পেয়ারমযান্ 

• অ্যােুয়াোলোর পসক্টর ভাকলা োরফম ট েকরকে; পতলাস্টেয়া এবং অ্ন্ টাকমকেড মাকের 

রপ্তাস্টন্ বৃজি 

ককানি, ২ জুি: COVID মহামারী এবং স্টবকদকের বাজাকর মন্দার পজকর ভারকতর 

েুন্রুদীয়মান্ সীফুড পসক্টকরর উেকর যকথষ্ট খারাে প্রভাব েক়িকে, এই োরকে 

২০২০-২১ অ্থ টবকষ ট ভারত মাত্র ১১,৪৯,৩৪১ MT সামুস্টিে েেয রপ্তাস্টন্ েকরকে যার 

মূলয আন্ুমাস্টন্ে ₹৪৩,৭১৭.২৬ পোটর্, এই েস্টরমােকে এর েূব টবতী বেকরর তুলন্ায় 

অ্ন্তত ১০.৮৮% হ্রাস স্টহকসকব ন্স্টথভুক্ত েরা হকয়কে। 
 

USA, স্টেন্ এবং ইউকরােীয় ইউস্টন্য়ন্ (EU) স্টেল েীষ টস্থান্ীয় আমদাস্টন্োরী পদে, 

পরাকজন্ স্টেংস্ট়ি বরাবকরর মকতা এবাকরও প্রধান্ রপ্তাস্টন্েৃত েকেযর স্থান্ অ্স্টধোর 

েকরকে, তার েকরই রকয়কে পরাকজন্ মাে। 

 

২০১৯-২০ অ্থ টবকষ ট, ভারত ১২,৮৯,৬৫১ MT সীফুড যার মূলয স্টেল অ্ন্তত 

₹৪৬,৬৬২.৮৫ পোটর্ (US$ ৬.৬৮ স্টবস্টলয়ন্), ২০২০-২১ সাকল র্াোর দাম অ্ন্ুযায়ী 

যার ৬.৩১ েতাংে হ্রাস পেকয়কে এবং ডলাকরর দাম অ্ন্ুযায়ী এই হ্রাকসর মূলয হল 

১০.৮১ েতাংে। 

 

 “এই মহামারী বেকরর প্রথমাকধ ট সীফুড রপ্তাস্টন্কত খুব খারাে প্রভাব পফকলস্টেল, স্টেন্তু 

২০২০-২১ এর পেষ পোয়ার্টাকর অ্কন্ের্াই েুন্রুজ্জীস্টবত হকয় উকেস্টেল। তাো়িাও, 

এই অ্থ টবকথ ট অ্যােুয়াোলোর পসক্টর অ্কন্ের্াই উন্নস্টত েকরকে, রপ্তাস্টন্ েরা েকেযর 

খাকত ডলাকরর স্টহকসকব প্রায় ৬৭.৯৯ েতাংে এবং পমার্ েস্টরমাে স্টহকসকব ৪৬.৪৫ 

েতাংে অ্বদান্ রাখার মাধযকম, যা ২০১৯-২০ সাকলর তুলন্ায় যথাক্রকম ৪.৪১ েতাংে 

এবং ২.৪৮ েতাংে পবস্টে,” বকলকেন্ শ্রী পে এস শ্রীস্টন্বাস, পমস্টরন্ পপ্রাডাক্টস 

এক্সকোর্ট পডকভলেকমে অ্থস্টরটর্ (MPEDA) –এর পেয়ারমযান্।    

 

পরাকজন্ স্টেংস্ট়ি েস্টরমাকের স্টদে পথকে ৫১.৩৬ েতাংে এবং পমার্ আয় েরা ডলাকরর 

স্টহকসকব ৭৪.৩১ েতাংে অ্বদান্ পরকখকে। USA হল এই েকেযর বৃহত্তম 

আমদাস্টন্োরী পদে (২,৭২,০৪১ MT), তারেকর রকয়কে স্টেন্ (১,০১,৮৪৬MT), EU 



 

(৭০,১৩৩MT), জাোন্ (৪০,৫০২MT), দস্টিে েূব ট এস্টেয়া (৩৮,৩৮৯MT), এবং 

মধযপ্রােয (২৯,১০৮MT)। 

 

যাই পহাে, স্টেংস্ট়ির রপ্তাস্টন্ ডলাকরর মূলয স্টহকসকব ৯.৪৭ েতাংে এবং েস্টরমােগত স্টদে 

পথকে ৯.৫০ েতাংে হ্রাস পেকয়কে। সামস্টিে স্টেংস্ট়ি রপ্তাস্টন্ স্টেল ৫,৯০,২৭৫ MT যার 

মূলয ৪,৪২৬.১৮ স্টমস্টলয়ন্ ডলার। ভান্নাকমই (পহায়াইর্কলগ)স্টেংস্ট়ি ৫,১২,২০৪ MT 

পথকে হ্রাস পেকয় ২০২০-২১ সাকল ৪,৯২,২৭১ MT হকয়কে। ডলাকরর মূলয স্টহকসকব 

পমার্ ভান্নাকমই স্টেংস্ট়ি  রপ্তাস্টন্র ৫৬.৩৭ েতাংে রপ্তাস্টন্ েরা হকয়কে মাস্টেটন্ যকু্তরাকে, 

এরেকরই রকয়কে স্টেন্ (১৫.১৩ েতাংে), EU (৭.৮৩ েতাংে), দস্টিে-েূব ট এস্টেয়া 

(৫.৭৬ েতাংে), জাোন্ (৪.৯৬ েতাংে) এবং মধযপ্রাকেয (৩.৫৯ েতাংে)।   

 

জাোন্ হল, ব্ল্যাে র্াইগার (পেস্টন্য়াস পমাকন্াকডান্) স্টেংস্ট়ির সবকেকয় ব়ি বাজার, 

ডলাকরর অ্ন্ুোকত এর পেয়ার হল ৩৯.৬৮ েতাংে, এর টেে েকরই রকয়কে মাস্টেটন্ 

যুক্তরাে (২৬.০৩ েতাংে), দস্টিে-েূব ট এস্টেয়া (৯.৩২ েতাংে), EU (৮.৯৫%), 

মধযপ্রােয (৬.০৪ েতাংে) এবং স্টেন্ (৩.৭৬ েতাংে)। 

 

পরাকজন্ মাে, েস্টরমােগত ভাকব এর পেয়ার ১৬.৩৭ েতাংে এবং ডলার আকয়র 

স্টন্স্টরকখ ৬.৭৫ েতাংে, এক্সকোর্ট বাকেকর্ স্টিতীয় স্থান্াস্টধোর েকরকে যস্টদও এর 

স্টেেকমকের েস্টরমাে বৃজি পেকয়কে েস্টরমােহত ভাকব প্রায় ১৫,৭৬ েতাংে এবং 

ডলার আকয়র স্টহকসকব ২১.৬৭ েতাংে।  

 

‘অ্ন্যান্য েেয’, হল তৃতীয় বৃহত্তম স্টবভাগ যার মকধয মূলত রকয়কে সুস্টরস্টম (মাকের 

পেি) এবং সুস্টরস্টম অ্যান্ালগ (ইস্টমকর্েন্) েেযগুস্টল, যার বৃজি পদখা স্টগকয়কে 

েস্টরমােগত এবং র্াোর মূকলযর স্টদে পথকে যথাক্রকম ০.১২ েতাংে এবং ০.২৬ 

েতাংে স্টহকসকব, স্টেন্তু ডলার আকয়র স্টন্স্টরকখ পদখকল এর েতন্ হকয়কে প্রায় ৫.০২ 

েতাংে। 

 

পরাকজন্ েুইড এবং পরাকজন্ োর্লস্টফে রপ্তাস্টন্ েস্টরমাকের স্টদে পথকে যথাক্রকম 

৩০.১৯ েতাংে এবং ১৬.৩৮ েতাংে েকম স্টগকয়কে। যস্টদও, শুেকন্া েেয খাকত 

অ্কন্ের্াই বৃজি হকয়কে েস্টরমাকের স্টদে পথকে ১.৪৭ েতাংে এবং র্াোর মূকলযর 

স্টদে পথকে ১৭ েতাংে।  
 

মহামারী েস্টরস্টস্থস্টতর পজকর এয়ার োকগ টা সংকযাগ হ্রাস োওয়ার োরকে োন্ডা েেয 

এবং জীবন্ত আইকর্মগুস্টলর স্টেেকমেগুস্টলকত পন্স্টতবােে ভাকব প্রভাব েক়িকে, যার 

ফকল েস্টরমাকের স্টদে পথকে এগুস্টল হ্রাস পেকয়কে যথাক্রকম ১৬.৮৯ েতাংে এবং 

৩৯.৯১ েতাংে। 



 

 

েযােোর স্টফোস্টরকজর অ্বদান্ েস্টরমােগত স্টদে পথকে হ্রাস পেকয় ৫৬.০৩ েতাংে 

পথকে ৫৩.৫৫ েতাংে হকয়কে এবং ডলাকরর স্টন্স্টরকখ ৩৬.৪২ েতাংে পথকে হ্রাস 

পেকয় ৩২.০১ েতাংে হকয়কে। তকব, পতলাস্টেয়া এবং অ্ন্ টাকমকেড মােগুস্টলর 

োরফকম টন্স অ্কন্ের্াই ভাকলা, যথাক্রকম ৫৫.৮৩ েতাংে এবং ৬৬.৫৫ েতাংে বৃজি 

পেকয়কে েস্টরমাকের স্টদে পথকে এবং ডলার আকয়র স্টদে পথকে ১৪.৬৩ েতাংে। 

রু্ন্ার পিকত্র েস্টরমাকের স্টদে পথকে ১৪.৬ েতাংে বৃজি পদখা স্টগকয়কে, তকব ডলাকরর 

স্টন্স্টরকখ এর আয় হ্রাস পেকয়কে প্রায় ৭.৩৯ েতাংে। োাঁে়িা এবং োম্পি-র রপ্তাস্টন্ 

েস্টরমাে এবং মূূ্লয, দুই স্টদে পথকেই হ্রাস পেকয়কে।     
 

মাস্টেটন্ যুক্তরাে, ২,৯১,৯৪৮ MT আমদাস্টন্ েরার মাধযকম, ভারকতর সীফুকডর 

সবকেকয় ব়ি আমদাস্টন্োরে পদকের অ্বস্থান্ ধকর পরকখকে, ডলাকরর স্টন্স্টরকখ যার 

পেয়ার হল প্রায় ৪১.১৫ েতাংে। পসই পদকে পয েস্টরমাে রপ্তাস্টন্ েরা হয়, তার 

েস্টরমাে র্াোর স্টহকসকব ০.৪৮% বৃজি পেকয়কে, স্টেন্তু েস্টরমাকের স্টদে পথকে ও 

ডলাকরর স্টহকসকব যথাক্রকম ৪.৩৪ েতাংে এবং ৪.৩৫ েতাংে হ্রাস পরকয়কে। 

পরাকজন্ স্টেংস্ট়ি এখন্ও আকমস্টরোকত রপ্তাস্টন্ েরা েেযগুস্টলর মকধয প্রধান্ 

আইকর্কমর স্থান্ অ্স্টধোর েকর রকয়কে, তকব তার োোোস্টে ভান্নাকমই স্টেংস্ট়ির রপ্তাস্টন্ 

েস্টরমাকের স্টদে পথকে ৬.৭৫ েতাংে বৃজি পেকয়কে। তাো়িাও, ব্ল্যাে র্াইগার স্টেংস্ট়ির 

আমদাস্টন্ েস্টরমাে এবং ডলার মূকলযর স্টন্স্টরকখ যথাক্রকম ৭০.৯৬ েতাংে এবং 

৬৫.২৪ েতাংে হ্রাস পেকয়কে।    
 

স্টেন্, ৯৩৯.১৭ স্টমস্টলয়ন্ ডলার মূকলযর প্রায় ২,১৮,৩৪৩ MT সীফুড আমদাস্টন্ েরার 

মাধযকম, স্টিতীয় বৃহত্তম বাজাকরর স্থান্ অ্স্টধোর েকর রকয়কে, ডলার আকয়র স্টন্স্টরকখ 

এর পেয়ার হল ১৫,৭৭ েতাংে এবং েস্টরমাকের স্টদে পথকে ১৯ েতাংে। তকব, এই 

পদকে রপ্তাস্টন্ েস্টরমােগত স্টদে পথকে এবং ডলার মূকলযর স্টন্স্টরকখ প্রায় ৩৩.৭৩ 

েতাংে এবং ৩১.৬৮ েতাংে হ্রাস পেকয়কে। স্টেকন্ পয েেযগুস্টল রপ্তাস্টন্ েরা হয় তার 

মকধয অ্ন্যতম প্রধান্ আইকর্ম হল পরাকজন্ স্টেংস্ট়ি, যা েস্টরমাকের স্টদে পথকে 

৪৬.৬৪ েতাংে এবং ডলার আকয়র স্টন্স্টরকখ প্রায় ৬১.৮৭ েতাংে পেয়াকরর অ্বদান্ 

পরকখকে।    
 

EU হল তৃতীয় বৃহত্তম গন্তবয, ডলাকরর স্টন্স্টরকখ যার পেয়ার ১৩.৮০ েতাংে, একদর 

আমদাস্টন্ েরা েকেযগুস্টলর মকধয প্রধান্ হল পরাকজন্ স্টেংস্ট়ি। যস্টদও, EU –এর 

অ্ন্তভুটক্ত পদেগুস্টলকত পরাকজন্ স্টেংস্ট়ি রপ্তাস্টন্ েস্টরমাে এবং ডলার মূকলযর স্টদে পথকে 

যথাক্রকম ৫.২৭ েতাংে এবং ৬.৪৮ েতাংে হ্রাস পেকয়কে।   
 



 

দস্টিে-েূব ট এস্টেয়ার রপ্তাস্টন্ মূকলযর ডলাকরর স্টন্স্টরকখ প্রায় ১১,১৭ েতাংে পেয়ার স্টেল। 

যস্টদও, তা েস্টরমাকের স্টদে পথকে প্রায় ২.৫৬ েতাংে এবং ডলার আকয়র স্টদে পথকে 

প্রায় ৫.৭৩ েতাংে হ্রাস পেকয়কে। জাোন্ হল েঞ্চম বৃহত্তম আমদাস্টন্োরী পদে, 

এখাকন্ পয স্টেেকমেগুস্টল যায় পসগুস্টলর পেয়ার ডলাকরর স্টন্স্টরকখ প্রায় ৬.৯২ েতাংে, 

এই েস্টরসংখযান্ েস্টরমাকের স্টদে পথকে ১০.৫২ েতাংে বৃজি পেকয়কে এবং ডলার 

মূকলযর স্টন্স্টরকখ ২.৪২ েতাংে হ্রাস পেকয়কে।  
 

মধযপ্রােয হল ভারতীয় রপ্তাস্টন্েৃত েকেযর ষষ্ঠ বৃহত্তম বাজার যার পেয়ার ডলার মূলয 

অ্ন্ুযায়ী ৪.২২ েতাংে, যা েস্টরমাে ও ডলার মূকলযর স্টন্স্টরকখ যথাক্রকম ১৫.৩০ 

েতাংে এবং ১৫.৫১ েতাংে বৃজি পেকয়কে। পরাকজন্ স্টেংস্ট়ি স্টেল এখাকন্ রপ্তাস্টন্ েরা 

প্রধান্ েেয, যার পেয়ার ডলার মূকলযর স্টন্স্টরকখ ৭২.২৩ েতাংে।  
 

শ্রী শ্রীস্টন্বাকসর েথায়, মহামারীর প্রভাব ো়িাও, আরও বহু স্টবষয় ২০২০-২১ সাকল 

সীফুড রপ্তাস্টন্কত পন্স্টতবােে প্রভাব পফকলকে। উৎোদকন্র স্টদে পথকে, মাে ধরার 

স্টদকন্র সংখযা হ্রাস োওয়ার ফকল অ্কন্ে েম সংখযে মাে ধরা েক়িকে, লজজস্টিে 

মুভকমে অ্কন্ের্াই শ্লথ গস্টতকত হকয়কে, তাো়িাও বাজার সিকেট অ্স্টন্শ্চয়তা 

অ্ন্যতম ব়ি োরে স্টেল। মাে ধরকত যাওয়ার েমী এবং প্রজক্রয়ােরে প্ল্যাকের সংখযা 

েকম যাওয়া, সমুিবন্দরগুস্টলকত েকেন্ার পথকে যাওয়া, আোেেকথ েস্টরবহকের 

োজট বৃজি এবং সীস্টমত সংখযে স্টবমাকন্র উেলব্ধতার োরকে রপ্তাস্টন্কত, স্টবকেষ েকর 

পবস্টে-মূকলযর োন্ডা এবং জীবন্ত েকেযর উেকর খারাে প্রভাব েক়িকে।    
 

আরও এেটর্ ব়ি োরে হল স্টবকদস্টে বাজাকরর েস্টরস্টস্থস্টত। স্টেকন্, েকেন্াকরর অ্ভাব, 

মাল েস্টরবহকের বস্টধ টত োজট, এবং সীফুড েন্সাইন্কমেগুস্টলর COVID েরীিার 

ফকল বাজাকর প্রবল অ্স্টন্শ্চয়তা ততস্টর হকয়স্টেল। মাস্টেটন্ যুক্তরাকে, েকেন্াকরর 

অ্ভাকবর পজকর রপ্তাস্টন্োরীকদর সময়মকতা েেয োোকন্ার স্টবষকয় যকথষ্ট সমসযার 

সম্মুখীন্ হকত হকয়কে। HoReCa (পহাকর্ল, পরকতারা াঁ এবং েযাকফ) পসগকমে বন্ধ 

থাোর ফকল, োস্টহদাও অ্কন্ের্াই েম স্টেল। জাোন্ এবং EU -পত, COVID এর 

োরকে লেডাউকন্র ফকল স্টরকর্ল, পরকতারা াঁ, সুোরমাকেটর্ এবং পহাকর্ল বন্ধ থাোয় 

োস্টহদা অ্কন্ের্াই েম স্টেল।  
 

সমাপ্ত 


