
 

মৎ  o পশু স দ খােত aিনয়ম িতেরাধ করুন ॥ রা পিত 
কািশত: 33 - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

জনক  েড  ॥ রা পিত েমাঃ আ ল হািমদ u য়ন a াহত রাখেত মৎ  o পশু স দ খােত সব ধরেনর aিনয়ম o িবশৃ লা 
িতেরােধর জ  সংি  সকলেক িনেদ র্শ িদেয়েছন। 28 জুলাi েথেক শুরু হoয়া জাতীয় মৎ  স াহ-312৯ uপলে  ব ভবেনর 

দরবার হেল আেয়ািজত eক aনু ােন িতিন e কথা বেলন। খবর বাসসর।  

রা পিত বেলন, ‘e খােত যারা aিনয়েমর সে  জিড়ত তােদর aব i িবচােরর আoতায় আনা হেব। আপনারা জলাশেয় মৎ  
aবমু  করাসহ সব ধরেনর কােজ সব্ তা o জবাবিদিহতা িনি ত করেবন।’ মৎ  খােতর িবশাল স াবনা রেয়েছ uে খ কের e 
খাত েথেক সুেযাগ হেণ রা পিত হািমদ মৎ  aিধদফতরসহ e খােত িনেয়ািজত সকল সরকারী o েবসরকারী সং া, েসব্ ােসবী o 
বািণিজয্ক সং াগুেলার দািয়তব্শীল ভূিমকা পালেনর oপর েজার েদন। মৎ  খাত কম র্সং ান সৃি েত aবদান রাখেছ uে খ কের িতিন 
বেলন, ‘মােছর খা  uপাদান িনেয় iেতামে  িবিভ  গণমা েম েবশিকছু েনিতবাচক িতেবদন কাশ o চািরত হেয়েছ। eেত 
জনমেন িবরূপ িতি য়ার সৃি  হয়।’ রা পিত aসাধু েলােকর জ  যােত e খােতর স াবনা ন  না হয় েসিদেক সংি  সকলেক 
সজাগ থাকার আহব্ান জািনেয়েছ। িতিন বেলন, ‘িকছু aসাধু বসায়ী েদেশর ভাবমূিত র্ o ei aপার স াবনাময় রফতািন খাতেক ন  
করেছ। িক  আপনারা জােনন েয মৎ  o পশু স দ েদেশর রফতািন বািণেজয্র জ o খুব গুরুতব্পূণ র্।’ রা পিত বেলন, মৎ  খাত 
েদেশর আিমেষর চািহদার 71 শতাংেশর েযাগান েদয়। aিধক  েদেশর 22 শতাংেশর েবিশ েলাক জীবন o জীিবকার জ  e খােতর 
oপর িনভ র্রশীল। বািণিজয্কভােব লাভজনক মাছ চােষর পাশাপািশ পিরেবশ o জীবৈবিচ য্ র ায় আমরা জনগণেক সকল জািতর 
মাছ চােষ uদব্ু  কেরিছ। আ ল হািমদ বেলন, স িত পা িরত দুধ িনেয়o িতকারক সংবাদ কািশত হেয়েছ। eেত েভা ােদর 
মােঝ প  স েক র্ িবরূপ ধারণা সৃি র পাশাপািশ াি ক চাষী o uৎপাদনকারীরাo িত  হেয়েছন। িতিন বেলন, ‘আমােদর ei 
aিনয়ম o aপকেম র্ জিড়ত সকল aপরাধীেদর আiেনর আoতায় আনেত হেব।’ রা পিত মৎ  আiন যথাযথভােব বা বায়েনর জ  
মৎ জীবী, মৎ  চাষী, মাছ বসায়ী, uৎপাদনকারী o সংি  a  সকেলর মােঝ াপক সেচতনতা সৃি র oপর েজার েদন। িতিন 
বেলন, ধানম ী েশখ হািসনার েনতৃতব্াধীন বত র্মান সরকােরর রূপক  3152 o 3132 বা বায়েন যথাযথ ব াপনার পাশাপািশ 
সামুি ক মৎ  স েদর সিঠক বহার খুবi জরুরী। aনু ােন a েদর মােঝ মৎ  o ািণস দ িতম ী আশরাফ আলী খান 
খসরু eমিপ, মৎ  o ািণস দ সিচব েমাঃ রাiছুল আমল ম-ল, মৎ  িবভােগর িডিজ আবু ƣসয়দ েমাঃ রােশদুল হক a েদর 
মােঝ ব  রােখন। e সময় রা পিতর েছেল েরজoয়ান আহেমদ েতৗিফক eমিপ, রা পিতর সিচব স দ ব য়া, সামিরক সিচব 
েমজর েজ. eস eম শামীম-uজ-জামান o ে স সিচব েমাহ দ জয়নায় আেবদীন a েদর মে  uপি ত িছেলন। পের রা পিত 
ব ভবেনর ‘িসংহ পুকুর’-e মাছ aবমু  কেরন। 
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