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িবষয়: াি কাি ক  পযােয়পযােয়  উৎপািদতউৎপািদত  মাছমাছ, , ধধ, , িডমিডম  এবংএবং  পাি রপাি র  ষমষম  সরবরাহসরবরাহ//বাজারজাতবাজারজাত  করেণকরেণ  ব ব াব ব া
হণহণ।।

   
    উপযু  িবষেয় জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) মহামাির জিনত পিরি িতেত কান কান ােন
চািষ, খামাির এবং উেদ া াগণ তােদর উৎপািদত মাছ, ধ, িডম এবং পাি  যথাযথভােব বাজারজাত করেত
নাপারায় আিথকভােব িত  হে ন মেম িবিভ  সংবাদ মাধ েম কািশত খবের এবং িত  খামািরেদর সরাসির
মাবাইল যাগােযােগর মাধ েম জানা যায়। কাথাও কাথাও ধ/িডম রা ায় ফেল িদেয় ন  করা হে  মেমও খবর
চািরত হে  যা মােটও কাম  নয়। বতমােন দেশ এসব পেণ র উৎপাদন চািহদার ায় কাছাকািছ। ািণজ িবিভ

উপজাত হেণর উপকািরতা এবং রাগ িতেরােধ ভিূমকা িবষেয় সেচতনতা বিৃ মলূক নানািবধ পদে প হণ ও
ইিতবাচক চাের এসব পেণ র চািহদা িদন িদন বিৃ  পাে । এলাকােভেদ এসব পেণ র উৎপাদন ও চািহদার তারতম
রেয়েছ। সরবরাহ চইন বাধা  হওয়ায় উৎপািদত এসব ািণজ পেণ র ষম ব ন না হওয়ায় চািহদা থাকা সে ও
একিদেক ভা গণ তােদর ত ািশত াি  থেক বি ত হে  অ িদেক উৎপাদকগণ বাজারজােতর অভােব
আিথকভােব িত  হে । 

২.০।  কান কান জলায় খামািরবৃ  সংগিঠত হেয় িনজ  উেদ ােগ িপকআপ/ লভ ান/অেটাির ােযােগ াি ক পযায়
থেক ধ ও িডম সং হ কের শহের িনেয় এেস জলা ািণস দ িবভােগর ত  ত াবধােন পবূিনধািরত িসিডউল
মাতােবক চার- চারণাপবূক াথ স টার এবং শহেরর পনূ ানসমেূহ াম মান ধ ও িডম িব য় ক

চালুকের িনধািরত মেূল  িবি  করেছ। পিরবহণ বাবদ ব িয়ত অথ খামািরগণ িনেজরাই পিরেশাধ করেছন। ভা াগেণর
আ া অজন এবং িব  েধর িন য়তা দােন ভেটিরনাির সাজন, ািনটারী ই েপ র এবং ভেটিরনাির ক াউ ডার
এর সম েয় াম মান ধ পরী াকরণ িটম গঠন করা হেয়েছ। জলা শাসেনর সহায়তায় ইতঃমেধ  িম া, চ াম ও
ফিরদপরু জলা ািণস দ কমকতাগেণর এ কায ম সফল ও শংিসত হেয়েছ। অ া  জলা ও উপেজলা েলােত
বিনত কায েমর আদেল কমসূচী হণ করা হেল চািষ, খামাির এবং উেদ া াগেণর পাশাপািশ ভা াগণ উপকৃত
হেবন। েয়াজেন বিনত জলা ািণস দ কমকতাগেণর সােথ যাগােযাগ কের িব ািরত জানা যােব।

৩.০।  এমতাব ায়, াি ক পযােয়র চািষ, খামাির এবং উেদ া াগেণর উৎপািদত মাছ, ধ, িডম এবং
পাি  সংি  এেসািসেয়শন, উেদ া া ও খামািরগেণর সহেযািগতায় ানীয় শাসেনর সােথ সম য়

কের বাজারজাত করেণর উেদ াগ হেণর জ  সকল জলা ও উপেজলা পযােয়র কমকতাগণেক
িনেদশনা দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। জলা িভি ক গহৃীত কায ম িনধািরত ছেক

িতিদন ম ণালয়েক অবিহত করেত হেব।

২২-৪-২০২০

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), ািণস দ 

ড.অিমতাভ চ ব ী
উপসিচব

ইেমইল: livestock-2@mofl.gov.bd
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অিধদ র
২) মহাপিরচালক, মৎ  অিধদ র
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) অিতির  সিচব, ািণস দ-২ অ িবভাগ, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়।
২) অিতির  সিচব, মৎ  অ িবভাগ, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয়।
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)।
৪) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ (মি পিরষদ সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।।
৫) একা  সিচব, মখু  সিচব এর দ র, ধানম ীর কাযালয় (মখু  সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।
৬) জলা শাসক (সকল)।
৭) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় (মাননীয় ম ীর সদয়
অবগিতর জ )।
৮) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )।

২২-৪-২০২০
ড.অিমতাভ চ ব ী 

উপসিচব
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