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মৎস্য ও প্রাচিসম্পে মন্ত্রিালদয়র উদযাদে দেদশর উপকূলীয় ১৭টি দেলায় মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবিধ জাল ণনর্মলূল 

আগামী জানুয়াণরলে সাঁড়াণি অণিযান শুরু হদে। উপকূলীয় দেলা দ ালা, বরগুনা, পটুয়াখালী, বচরশাল, ঝালকাঠী 

চপদরােপুর, মাোরীপুর, শরীয়তপুর, খুলনা, বাদেরহাট, সাতক্ষীরা, িাঁেপুর, লক্ষ্মীপুর, িট্টগ্রাম, দনায়াখালী, কক্সবাোর ও 

মুচিেদে দুইধাদপ এ অচ যান পচরিালনা করা হদব। মৎস্য ও প্রাচিসম্পে মন্ত্রী শ ম দরোউল কচরদমর সাচব িক চেক-

চনদে িশনায় দনৌবাচহনী, পুচলশ, র যাব, দকাস্টোর্ ি, দনৌপুচলশ, স্থানীয় প্রশাসন, েনপ্রচতচনচধ ও সাংচিষ্ট মৎস্য চব াদের 

কম িকতিাদের সমন্বদয় এ চবদশষ কচবাং অপাদরশন পচরিালনা করা হদব। এ চবদশষ অপাদরশন সমন্বদয়র েন্য মৎস্য ও 

প্রাচিসম্পে মন্ত্রিালয় ও মৎস্য অচধেপ্তদরর মচনটচরাং টিম কাে করদব। 

বুধবার (২৩ চর্দসবর) মৎস্য ও প্রাচিসম্পে মন্ত্রিালদয়র সদেলন কদক্ষ মৎস্য ও প্রাচিসম্পে সচিব রওনক মাহমুদের 

স াপচতদে মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী দবহুন্দী ও অন্যান্য ক্ষচতকর অববধ োল অপসারদি ‘চবদশষ কচবাং অপাদরশন’ 

পচরিালনা সাংক্রান্ত এক স ায় এসকল চসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

মৎস্য ও প্রাচিসম্পে মন্ত্রিালদয়র অচতচরক্ত সচিব শাহ্ দমাোঃ ইমোদুল হক, শ্যামল িন্দ্র কম িকার, সুদবাল দবাস মচন ও দমাোঃ 

দতৌচিকুল আচরি, মৎস্য অচধেপ্তদরর মহাপচরিালক কােী শামস্ আিদরাে, মন্ত্রিালদয়র  যুগ্মসচিব র্. দমাোঃ মচশউর 

রহমান খান ও সুদবাধ িন্দ্র ঢালী, বাাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কদপ িাদরশদনর পচরিালক রচশে আহমে, দনৌপুচলদশর চর্আইচে 

দমাোঃ আচতকুল ইসলাম এবাং দনৌবাচহনী, র যাব ও দকাস্টোদর্ ির প্রচতচনচধ এসময় স ায় উপচস্থত চিদলন। অচ যান সাংচিষ্ট 

দেলাসমূদহর দেলা প্রশাসকেি, মৎস্য অচধেপ্তদরর চব ােীয় উপপচরিালকেি ও দেলা মৎস্য কম িকতিােি অনলাইদন 

স ায় সাংযুক্ত হদয় মতামত প্রোন কদরন।  

স ায় মৎস্য ও প্রাচিসম্পে সচিব বদলন, “সচেচলত প্রদিষ্টায় আমরা এখন মাদি স্বয়াংসম্পূি ি। নেী, উপকূল, দমাহনায় 

দবহুন্দী োল, িটোল, মশাচর োল, েেতদবড় োল, কাদরন্ট োলসহ সকল প্রকার অববধ োদলর ব্যবহার দযদকান মূদে 

প্রচতহত করদত হদব। চকছু অসাধ্য ব্যচক্তর কারদি দেদশর মৎস্যসম্পে ধ্বাংস হদত দকান াদব দেয়া হদব না।”     

উদেখ্য, প্রদলির উপকূলীয় জলািয় ও নদী অিিাণহকায় মৎস্য সম্পদের েন্য ক্ষচতকর দবহুন্দী োল, কাদরন্ট োল, মশাচর 

োল, িটোল, টাং োল ব্যবহাদরর মাধ্যদম মাদির চর্ম, দরণু ও দপানা চবনষ্ট হদে। িদল দেদশর মৎস্য সম্পদের উৎপােন 

ব্যাহত হদে। এ কারদি ‘চে প্রদটকশন  এন্ড কনোরদ শন অব চিস অযাক্ট ১৯৫০ ও চে প্রদটকশন এন্ড কনোরদ শন অব 

চিস রুলস ১৮৫ এর আওতায় এ ক্ষচতকর োলসমূদহর ব্যবহার চনচষদ্ধ কদরদি সরকার। এ ধারাবাচহকতায় োটকাসহ 

অন্যান্য দেশীয় মাদির দরণু ও দপানা রক্ষায় এ চবদশষ অচ যান পচরিাচলত হদে। 
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