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১লা ম, ২০২১ 

মাননীয়া মুখ ম ী, 

পি মব  সরকার, 

নবা , হাওড়া 

িবষয়ঃ মাছ বাজার িলেত কেরানা িনেষধা া িনধািরত কনা- বচার সময় বৃি র অ েরাধ 

মাননীয়া মহাশয়া, 

  কেরানা মহামারী পি মবে  ভয়াবহ আকার িনেয়েছ। িনবাচেনা র সমেয় এর েকাপ িনয় েণ রাজ  

সরকার বাজার িলেক সকাল ৭টা থেক ১০টা এবং িবেকল ৩টা থেক ৫টা পয  ব  রাখার িনেদশ জাির কেরেছন।  

বাঙালী জনসমি র কােছ মাছ একিট অত  েয়াজনীয় খাদ ।  রাজ  সরকার িনি তভােব অবগত আেছন 

য খুচেরা মাছ িবে তারা ভার রাত থেক মােছর আড়ত িল থেক মাছ সং হ কের ানীয় বাজাের িনেয় আেসন 

এবং িতিদন বলা ১টা-২টা পয  মাছ িবি  কের থােকন। মাছ অত  পচনশীল। িতিদেনর সংগৃহীত মাছ 

িতিদন িবি  করা জ ির। সকাল বলােতই অিত অিধকাংশ মাছ িবে তা মাছ িবি  কের থােকন। সকাল ৭টা 

থেক ১০টা, মা  ৩ ঘ টার মেধ  মাছ এেন িবি  করার কাজ স  করা স ব না হওয়ায় ব াপক সংখ ক মাছ 

িবে তা ব বসা করেত পারেবন না এবং রাজগার ব  হওয়ায় চরম দশা  হেবন। এই পিরে ি েত দি ণব  

মৎ জীবী ফারাম আেবদন করেছ –  

১। মােছর আড়ত িলেক ভার বলায় খালা রাখেত দওয়া হাক; 

২। খুচেরা মাছ বাজার িলেক সকাল ৭টা থেক বলা ১২টা পয  খালা রাখেত দওয়া হাক। 

এর সােথ দি ণব  মৎ জীবী ফারাম সরকােরর কােছ িতিট মাছ বাজাের কেরানা সতকতা অবল ন কের 

শারীিরক দূর  বজায় রাখা এবং মা  ও সাবান জল বা ািনটাইজার ব বহার বাধ তামূলক করার জ  চার ও 

কেঠার নজরদারীর অ েরাধ করেছ। সংগঠেনর প  থেক এই িবষেয় সদ েদর সেচতন করা হে  এবং সরকােরর 

সােথ সবেতাভােব সহেযািগতা করা হেব।  

সহা ভূিত ও সংেবদনশীল িবেবচনা ও িস াে র তী ায়। 

                        আপনার িব ,  

 

দীপ চ াটাজী, 

সভাপিত, 

দি ণব  মৎ জীবী ফারাম 

িতিলিপ রণ করা হল –  

১। মাননীয় মৎ ম ী, পি মব  সরকার। 

২। মাননীয় ধান সিচব, পি মব  সরকার। 

৩। মাননীয় গৃহ সিচব, পি মব  সরকার। 


