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আগামী ৭ প্রেকে ২৮ অকটাির পর্ যন্ত ২২ ণদন সারাকদকে ইণলে আহরি ণনণিদ্ধ 

ঢাো, ১৫ প্রসকেম্বর ২০২২ (বৃহস্পণিিার) 

প্রধান প্রজনন প্রমৌসুকম ইণলকের ণনরাপদ প্রজনকনর লকযে ৭ প্রেকে ২৮ অকটাির ২০২২ পর্ যন্ত প্রমাট ২২ ণদন সারাকদকে 

ইণলে আহরি ণনণিদ্ধ োেকি। এ সময় প্রদেব্যাপী ইণলে পণরিহি, ক্রয়-ণিক্রয়, মজুদ ও ণিণনময়ও ণনণিদ্ধ োেকি। 

ণনণিদ্ধোকল মা ইণলে সংরযি অণির্ান িাস্তিার়্ন েরা হকি। এ সমর়্ ইণলে আহরকি ণিরি োো প্রজকলকদর সরোর 

ণিণজএফ খাদ্য সহার়্িা প্রদকি। 

বৃহস্পণিিার (১৫ প্রসকেম্বর) রাজধানীর মৎস্য িিকন মৎস্য অণধদপ্তকরর সকেলন েকয প্রধান প্রজনন প্রমৌসুকম ইণলে 

আহরি িকের সমর়্ ণনধ যারি এিং মা ইণলে সংরযি অণির্ান ২০২২ িাস্তিার়্কনর লকযে ইণলে সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত 

জািীয় টাস্ককফাস য েণমটির সিায় এসি ণসদ্ধান্ত গৃণহি হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ে ম প্ররজাউল েণরম এ সিার়্ 

সিাপণিত্ব েকরন। 

সিাপণির িক্তকব্য মন্ত্রী িকলন, ণনণিদ্ধ সমকর়্ র্ারা মাছ ধরকি নাকম িারা সিাই মৎস্যজীিী নর়্। িাকদর প্রনপকে অকনে 

ধনী ব্যণক্ত োকে, যমিািান ব্যণক্ত োকে। ইণলে সম্পদ রযার়্ অিীকির মি এিারও এসি অসাধু ব্যণক্তকদর ছাড় 

প্রদওর়্া হকি না। ইণলে সম্পদ ধ্বংসোরী দুবৃ যত্তকদর ণিরুকদ্ধ েক ার ব্যিস্থা প্রনর়্া হকি। ণদকন অণির্াকনর পাোপাণে এিার 

রাকিও অণির্ান প্রজারদার েরা হকি। সংণিষ্ট প্রজলা-উপকজলার়্ িরফ েল িকে স্থানীর়্ প্রোসন ব্যিস্থা প্রনকি। গি 

িছকরর ন্যার়্ এিারও অবিধ জাল উৎপাদনস্থকল অণির্ান পণরচালনা েরা হকি। অবিধ পকে ইণলে পাচার প্ররাকধ ব্যিস্থা 

গ্রহি েরা হকি। ইণলে সমৃ্পক্ত প্রজলা উপকজলার়্ নদীকি প্রেণজং িকে স্থানীর়্ প্রোসন ব্যিস্থা প্রনকি। ইণলকের ণনরাপদ 

প্রজনকনর মাধ্যকম ইণলে সম্পদ উন্নর়্কন র্া র্া েরা দরোর িা েরকি হকি। 

এ সমর়্ ণিণন আরও িকলন, মাছ ধরা িেোকল র্াচাই-িাছাই েকর ণনিণেি প্রজকলকদর নানািাকি সুকর্াগ-সুণিধা প্রদওর়্া 

হর়্। িাকদর ণিেল্প েম যসংস্থাকনর ব্যিস্থা েরা হর়্। প্রজলকদর জন্য নানািাকি রাষ্ট্র সহার়্িা েরকছ। 

অিীকি এি ইণলে উৎপাদন হর়্ণন উকেখ েকর মন্ত্রী িকলন, সরোকরর নানাণিধ উকদ্যাকগ ইণলে উৎপাদন বৃণদ্ধর োরকি 

গ্রাম-গকে এখন ইণলে পাওর়্া র্াকে। প্রদকের মানুি ইণলে প্রখকি পারকছ। ইণলে রপ্তাণনও েরা র্াকে। 

মন্ত্রী আরও প্রর্াগ েকরন, প্রজননস্থকল অপণরেণল্পিিাকি িালু উকত্তালকনর েরা হকল ইণলকের প্রজনন যণিগ্রস্ত হর়্। প্রর্ 

ধরকির পণরকিে ইণলে ণডম প্রদর়্ার জন্য উপযুক্ত অকনে সমর়্ িারী র্ানিাহন চলাচল, র্ানিাহকনর প্রপাডা় মণিল ণনগ যি 

হওর়্া, মর়্লা-আিজযনা ণনগ যি হওর়্ার়্ োরকন ইণলকের প্রজনন পণরকিে নষ্ট হর়্। ফকল ইণলে ওই অঞ্চকল োকে না। 

অন্যত্র চকল র্ার়্। 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালকয়র সণচি ড. মুহােদ ইর়্াণমন প্রচৌধুরী, অণিণরক্ত সণচি শ্যামল চন্দ্র েম যোর, প্রমা. 

প্রিৌণফকুল আণরফ, এ টি এম প্রমাস্তফা োমাল ও প্রমা. আব্দূল োইর়়্ূম, মৎস্য অণধদপ্তকরর মহাপণরচালে খ. মাহবুবুল 



হে, িাংলাকদে মৎস্য গকিিিা ইনণিটিউকটর মহাপণরচালে ড. ইয়াণহয়া মাহমুদ, িাংলাকদে মৎস্য উন্নর়্ন 

েকপ যাকরেকনর পণরচালে প্রমা. মনজুর হাসান ভ ুঁইর়্, মণন্ত্রপণরিদ ণিিাগ, িাণিজে মন্ত্রিালয়, প্রনৌ পণরিহন মন্ত্রিালয়, 

সেস্ত্র িাণহনী ণিিাগ, িাংলাকদে প্রনৌিাণহনী, িাংলাকদে ণিমান িাণহনী, িড যার গাড য অি িাংলাকদে, িাংলাকদে 

প্রোিগাড য, ণিআইডণিউটিএ, িাংলাকদে আনসার ও ণিণডণপ, র োি, প্রনৌ পুণলে, ণিণিন্ন ণিশ্বণিদ্যালকয়র ণেযে ও 

গকিিে, মৎস্য ণিজ্ঞানী, ইণলে সমৃ্পক্ত প্রজলাসমূকহর প্রজলা প্রোসে ও পুণলে সুপারগি, ওয়ার্ল্য ণফকের প্রণিণনণধ, 

মৎস্যজীিী সংগ কনর প্রণিণনণধ এিং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয় ও মৎস্য অণধদপ্তকরর ঊধ্বযিন েম যেিযাবৃন্দ সিায় 

অংেগ্রহি েকরন। 

স্বাযণরি/- 

প্রমাোঃ ইফকিখার প্রহাকসন 

জনসংকর্াগ েম যেিযা 
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