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সািটিফেকট দওয়ার িত ান নই, তাই স াবনা থাকা সে ও দশ থেক হালাল মাংস র ািন করা যাে
না। মধ াচ সহ িবিভ  দেশ িতবছর ১০ লাখ টেনর মেতা ি য়াজাত মাংস র ািন কের ায় ৪০০
কািট মািকন ডলার আয় কের পাশ¦বতী ভারত। ‘ভারত পারেল বাংলােদশ পারেব না কন’- এ িবেবচনায়

তিড়ঘিড় কের সরকারও হালাল মাংস র ািনেত ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা ঘাষণা কের। েণাদনার লােভ
আবার দেশর কেয়কিট িত ান ‘ কামর বঁেধ’ নােম হালাল মাংস র ািনেত। তারা মধ ােচ  িকছু মাংস
র ািনও  কের। তেব ািত ািনক কাঠােমা ছাড়া এ ধরেনর কায ম  করেল যা হয় তাই হেয়েছ।
জানা গেছ, ধু ইসলািমক ফাউে ডশেনর ছাড়প  িনেয় সৗিদ আরেব হালাল মাংস র ািন  কের িকছু
বাংলােদিশ িত ান। তেব জীবাণুঘিটত িট পাওয়ার পর সিট ব  হেয় গেছ। সূ  জানায়, গত বছর ১৩
এি ল বাংলােদেশর মাংস আমদািনেত িনেষধা া জাির কের সৗিদ আরব। সৗিদ ফডু অ া ড াগ অথিরিট
(এসএফিডএ)  কতৃক  বাংলােদশ  থেক  দশিটেত  র ািনকৃত  ায়  ১২  হাজার  কিজ  খাদ পেণ  ভৗত
রাসায়িনক ও জীবাণুঘিটত িট উ ◌্ঘািটত হয়। িবষয়িট সমাধােন সৗিদেত অবি ত বাংলােদিশ দূতাবাস
দশিটর এসএফিডএর সে  আেলাচনা চািলেয় যাে । িনেষধা া ত াহাের কেয়ক মাস আেগ মৎ  ও
ািণস দ ম ণালয় সৗিদ ফুড অ া ড াগ অথিরিটর িনধািরত ফরেম দওয়া ে র উ রমালা পািঠেয়েছ।

তেব এখেনা সৗিদ থেক এ িবষেয় কােনা ইিতবাচক িতি য়া পাওয়া যায়িন। সব িমিলেয় হালাল মাংস
র ািন পিরি িত এমন পযােয় পৗঁেছেছ য িবষয়িট িনেয় জ ির সভা কেরেছ বািণজ  ম ণালয়। হালাল মাংস
র ািন খােতর স াবনা, সম া  ও সািটিফেকশন-সং া  বতমান অব া িবষেয় পযােলাচনা এবং করণীয়
িনধারেণ  সভািট  হয়  ১৮  জলুাই।  সভায়  গহৃীত  িস া েলা  হেলা-  র ািনর  উে ে  বা  অ  কােনা

েয়াজেন  হালাল  সািটিফেকট  দােন  ইসলািমক  ফাউে ডশেনর  পাশাপািশ  উপযু  এক  বা  একািধক
িত ানেক মতা দওয়া; সাভাের িনিমতব  ল াবেরটিরেত ি য়াজাত হালাল মাংস ও মাংসজাত পেণ র

সািটিফেকট দােন ইসলািমক ফাউে ডশনেক স ৃ  করা; হালাল-সংি  িবষেয় অ াি িডেটশন দােনর
লে  ত পদে প হণ; হালাল মাংস র ািনেত েণাদনার িবষয়িট সংি  খােতর ব বসায়ীেদর অবিহত
করা;  বাংলােদেশ িবএসই ( বািভন  ি ফম অ ানিসেফেলাপ ািথ)  জীবাণুমু  িক না  স িবষেয়  যথাযথ
কতৃপ  কতৃক ঘাষণা দওয়া এবং তরু  ও মালেয়িশয়ার অিভ তা িনেয় বাংলােদেশ হালাল মাংস র ািনর
গাইডলাইন তিরেত একিট কার প গঠন করা। বািণজ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব (র ািন) তপন কাি
ঘাষ  বেলন,  ‘ ি য়াজাত পেণ র  সািটিফেকশেনর  জ  আমােদর  িবএসিটআই রেয়েছ।  শাক-সবিজসহ

কৃিষজাত পেণ র সািটিফেকশন দয় কৃিষ  স সারণ অিধদফতর। হালাল মাংেসর সািটিফেকশন দওয়ার
জ  সভােব  আমােদর  কােনা  িত ান  নই।  প িট সিঠক প িতেত জবাই  হে  িক না  স  িবষেয়
ইসলািমক ফাউে ডশন থেক ছাড়প  িনেয় কেয়কিট িত ান মধ ােচ  হালাল মাংস র ািন কেরিছল। তেব
সখােনও  সম া  দখা  িদেয়েছ।’  বািণজ  ম ণালেয়র  এই  কমকতা  জানান,  ‘মধ ােচ র  পাশাপািশ

ইউেরাপীয় ইউিনয়েন হালাল মাংেসর চরু চািহদা রেয়েছ। তেব এ ে  আমদািনকারক দশ েলা প
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িঠকমেতা জবাই ছাড়াও মাংস ি য়াকরণ প িতিট া স ত টািরং হাউেস হে  িক না এ িবষেয় িনি ত
হেত চায়। এ কারেণ আমােদর িস া  হে - একিট কার প গঠন করা হেব, যারা মালেয়িশয়া ও তরুে র
অিভ তা  িনেয়  একিট  পৃথক সািটিফেকশন  িত ান  গড়ার  িবষেয়  পািরশমালা  দেব।’  িশগিগরই  এ
কায ম  হেব বেল জানান িতিন। নগদ সহায়তার িবষেয় বািণজ  ম ণালেয়র কমকতারা জানান, ‘ যসব
পেণ  েণাদনা কাযকর রেয়েছ, ঘািষত সসব র ািনপেণ র িবপরীেত সব ধরেনর কাগজপ  ও মাণািদ
িদেয়  তেবই নগদ সহায়তার জ  আেবদন করা  যায়। হালাল মাংস র ািন  ব  থাকেল এ পেণ  নগদ
সহায়তা কউ পােব না। তেব পণ িট যােত সিঠক ি য়ায় আবার র ািন করা যায়, স লে ই তা আমরা
সভা কের িবিভ  িস া  হণ করলাম।’
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