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াফ িরেপাটার ॥ ইিলশ র ায় ধান জনন মৗ ম িহেসেব এবার আগামী ৯ অে াবর থেক ৩১ অে াবর পয
(২২ িদন) ইিলশ ধরা ও িবি  িনিষ  থাকেব বেল জািনেয়েছন মৎ  ও ািণস দ িতম ী মাঃ আশরাফ আলী
খান খস । এছাড়া, বাংলােদেশর জলসীমায় অ েবশ করা ই জাহােজর িব ে  শাি মলূক ব ব া িনেত তদ
কিমিট গঠন করা হেয়েছ বেলও জানান িতিন।

রিববার সিচবালেয় বাংলােদেশর সমু সীমায় িট িবেদশী জাহােজর অ েবেশর িবষেয় নীিতিনধারণী সভা শেষ
িতম ী সাংবািদকেদর এ তথ  জানান। মৎ  িতম ী বেলন, আি নী পূিণমার সময় আগামী ৯ অে াবর থেক ২২

িদন ইিলশ মাছ ধরা িনিষ  থাকেব। যসব জলার নদ-নদীেত ইিলশ মাছ পাওয়া যায় সখানকার জেলেদর আমরা
খাদ  সহায়তা দব। িনিষ  সমেয় ইিলশ পিরবহন, দামজাতকরণ িকংবা িবি ও স ণূ ব  থাকেব।

গত বছর িনিষে র সময় িছল ৭ থেক ২৮ অে াবর। ১৯৮৫ সােলর মাছ র া ও সংর ণ িবিধ ( েটকশন এ া ড
কনজারেভশন িফশ লস, ১৯৮৫) অ যায়ী িতবছর আি নী পূিণমার সময় ইিলশ ধরা িনিষ  থােক। েটকশন
এ া ড কনজারেভশন িফশ লস সংেশাধন কের ইিলশ ধরা িনিষে র সময় ২০১৬ সােল বািড়েয় ২২ িদন করা হয়।
এর আেগ এ সময় িছল ১৫ িদন। ২০১৫ সােলর আেগ ইিলশ ধরা িনিষে র সময় িছল ১১ িদন।

৯ থেক ৩১ অে াবর ইিলশ ধরা ও িবি র পাশাপািশ সরবরাহ, মজুদও িনিষ  থাকেব। এ আেদশ অমা  করেল
কমপে  এক বছর থেক সেবা  ই বছেরর স ম কারাদ- বা পাঁচ হাজার টাকা পয  জিরমানা বা উভয় দ- পেত
হেব। চা মােসর িভি েত ধান জনন মৗ ম ধের এ বছর আি ন মােসর থম চাঁেদর পূিণমার িদন এবং এর
আেগ চার ও পেরর ১৭ িদনসহ মাট ২২ িদন ইিলশ ধরা ব  থাকেব। িনিষ  সমেয় সারােদেশর মােছর ঘাট, মৎ
আড়ত, হাট-বাজাের অিভযান চালােনা হেয় থােক। এই সমেয় জেলেদর িভিজএেফর (ভালনােরবল প িফিডং)
আওতায় চাল িদেয় থােক সরকার। েত ক জেল পিরবার ৩০ কিজ কের চাল পেয় থােক।
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