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�মিরকালচার �যুি�র মাধ�েম �দেশ সামুি�ক মৎস� আহরণ বাড়ােনার িচ�া
উপকূলীয় ও বে�াপসাগেরর জলজস�দ উ�য়েন ২ হাজার �কািট টাকার �মগা�ক�

আহমদ িগয়াস, ক�বাজার

ম�লবার , ১৯ �ফব্�য়াির, ২০১৯ at ৯:২৬ অপরা�

�মিরকালচার �জনন-�যুি�র মাধ�েম �দেশর সামুি�ক মৎস� আহরণ বাড়ােনার পিরক�না িনেয়েছ

মৎস� ম�ণালয়।

বত�মােন �মিরকালচার �যুি�েত শীষ��ােন আেছ আমােদর �িতেবশী �দশ ভারত, থাইল�া�,

িফিলপাইন, মালেয়িশয়া ও ইে�ােনিশয়া। এসব �দেশ �মিরকালচার লাভজনক হওয়ায় আমােদর

�দেশও এই �জনন-�যুি� অজ�েনর জন� গেবষণা করা হেব বেল জািনেয়েছন মৎস� ও �ািণস�দ

�িতম�ী আশরাফ আলী খান খস�।

উপকূলীয় ও বে�াপসাগেরর জলজস�দ উ�য়েন গৃহীত �ায় ২ হাজার �কািট টাকার একিট

�মগা�কে�র অধীেন �মিরকালচার িনেয় শী�ই গেবষণা �� হেব বেলও জািনেয়েছন ম�ী।

আজ ম�লবার (১৯ �ফ�য়াির) মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং জািতসংেঘর ফুড অ�া�

এি�কালচার অগ�ানাইেজশেনর (এফএও)-এর �যৗথ উেদ�ােগ রাজধানীর �হােটল �সানারগাঁওেয়

‘বাংলােদশ � ইেকানিম ডায়ালগ অন িফশািরজ অ�া� লাইভ�ক’ শীষ�ক একিট কম�শালায় �ধান

অিতিথর ব�ৃতায় �িতম�ী এ তথ� �কাশ কেরন।

মৎস� ম�ণালয় সূ� জানায়, আমােদর সামুি�ক এলাকায় বা বে�াপসাগের রেয়েছ ৪৭৫ �জািতর মাছ। এ�েলার মেধ� �কবল ৬৫ �জািতর মাছ আহরণেযাগ�। তাছাড়া আেছ

৩৬ �জািতর সামুি�ক িচংিড়, ৩ �জািতর লব�ার, ২৫ �জািতর কািছম ও ১১ �জািতর কাঁকড়া। এরমেধ� ইিলশ, �পচা�া, �টকচা�া, ফিল চা�া, �ঘাড়া চা�া, চান মাছ,

কািমলা, চািমলা, নাই�া, অলুয়া, ফাইস�া, �তইল�া ফাইস�া, চই�া ফাইস�া, পাতা মাছ, �কারাল, নাকেকারাল, দাড়েকারাল, লা�া, সুরমা, রেকট মাই�া, �বাম মাই�া, জািত

মাই�া, ঠুই�া, ঘুই�া, মাথা ঘুই�া, �কলা ঘুই�া, কাওয়ািল ঘুই�া, নাথু ঘুই�া, িপয়া ঘুই�া, ছাতা ঘুই�া, �মাচ ঘুই�া, আ�রা ঘুই�া, �পাপা, কালা �পায়া, �সানালী

�পায়া, বাঁশ �পায়া, িতি�প �পায়া, র�ু �পায়া, লই�া �পায়া, �ঠঁিড় �পায়া, রা�াচঁই (রা�ােচাখা) সহ কেয়ক �জািতর মাছ �বিশ পাওয়া যায়। তেব বে�াপসাগর �থেক আহিরত

মােছর মেধ� িতন-চতুথ�াংশই ইিলশ। বাংলােদেশর সামুি�ক জলাশয় মৎস� স�েদ অেনক সমৃ� ও এর জীব-�বিচ�� অত�� িব�ৃত বেল জানান সামুি�ক মৎস� িব�ানীরা। তেব

এর উৎপাদন �মতা এখেনা পুেরাপুির কােজ লাগােনা স�ব হয়িন বেল অিভমত তােদর।

মৎস� ম�ণালয় সূ� মেত, ২০১৭-১৮ সােল �দেশর উৎপািদত �মাট ৪৩ লাখ ৩৪ হাজার �মি�ক টন মােছর মেধ� সােড় ৬ লাখ �মি�ক টনই এেসেছ সমু� �থেক, যা �মাট

মৎস� উৎপাদেনর �ায় ১৬ শতাংশ। বত�মােন উপকূলীয় অ�েলর ৫ ল�ািধক �জেল �ায় ৭০ হাজার যাি�ক ও অযাি�ক �নৗযােনর মাধ�েম মৎস� আহরেণর মাধ�েম জীিবকা

িনব�াহ কের। �সসােথ মৎস� উৎপাদেনও ব�াপক ভূিমকা রাখেছন। আর এই উপকূলীয় ও সামুি�ক মৎস� স�েদর উ�য়েন িব� ব�াংেকর সহায়তায় মৎস� ও �ািণ স�দ

ম�ণালয় ২৪০ িমিলয়ন ডলােরর সমমােনর ‘সাসেটইেনবল �কা�াল অ�া� �মিরন িফশািরজ �েজ�’ শীষ�ক একিট �মগা �ক�-�হণ করা হেয়েছ। এ �কে�র বা�বায়ন

স�েক� ম�লবার অনুি�ত এক কম�শালায় মূল�ব� পাঠ কেরন এফওএ-এর �িতিনিধ জ�াকিলন আ�ার।

মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র সিচব রইছউল আলম ম�েলর সভাপিতে� অনুি�ত উ� কম�শালায় অন�েদর মেধ� আেরা ব�ৃতা কেরন, এফএও-এর বাংলােদেশর �িতিনিধ

রবাট� ডলাস িস�সন, পররা� ম�ণালেয়র �মিরটাইম অ�ােফয়াস� ইউিনেটর সিচব িরয়াল এডিমরাল (অব.) খুরেশদ আলম, নরওেয়র রা�দূত িসডেসল ি�েকন, মৎস� ও

�ািণস�দ ম�ণালেয়র যু�সিচব (�-ইেকানিম) �তৗিফকুল আিরফ, মৎস� অিধদফতেরর িডিজ আবু সাইদ �মা রােশ�ল হক।

মৎস� ও �ািণস�দ �িতম�ী আশরাফ আলী খান খস� বেলন, ‘�ধানম�ীর �েচ�ায় ভারত ও িময়ানমােরর ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ�িকেলািমটার এলাকা বাংলােদেশর

সমু�সীমায় যু� হওয়ায় পিরেবেশর ভারসাম� র�া, জলবায়ুর �িতকর �ভাব �থেক উ�রণ এবং অথ�ৈনিতক সমৃি� অজ�েনর ��ে� সামুি�ক স�েদর ��� ও অপার

স�াবনার �ার উে�ািচত হেয়েছ।’

ম�ী জানান, উপকূলীয় ও বে�াপসাগেরর জলজস�দ ও সুেযাগ কােজ লাগােত ম�ণালয় নানামুখী কায��ম চািলেয় যাে�। আরিভ মীন স�ানী নামক সমু� গেবষণা ও জিরপ-

জাহােজর মাধ�েম সমুে�র িচংিড়সহ তলেদশীয় ও উপির� মােছর জিরেপর কাজও চলেছ। �-ইেকানিমর বা�বায়েন বাংলােদশ ইেতামেধ�ই পাইলট কাি� িহেসেবও অ�ভু��

হেয়েছ বেলও জানান ম�ী।

�খালা সমুে� ট�াংক বিসেয় বা অন� �কােনা উপােয় িনয়ি�ত পিরেবেশ সামুি�ক মৎস� চাষ হেলা �মিরকালচার। এ প�িতেত িচংিড়, ওেয়�ার, �সলিফশ, িফনিফশ  ও সী-উইড

বা সামুি�ক �শবাল উৎপাদন করা হয় মানুেষর খাদ� চািহদা �মটােনার জন�। ইেতামেধ� ক�বাজােরর নািজরারেটক, ইনানী ও �স�মািট�েন বাংলােদশ সামুি�ক মৎস� গেবষণা

�ক� (িবএফআরই)-এর উেদ�ােগ সী-উইেডর পরী�ামূলক চাষাবাদ করা হেয়েছ।

এছাড়া কৃিষ ম�ণালেয়র উেদ�ােগও আলাদাভােব িবিভ� পুকুর ও �ঘের সামুি�ক �শবােলর পরী�ামূলক চাষ হেয়েছ। তেব �স�মািট�েনই সী-উইেডর সবেচেয় ভােলা ফলাফল

পাওয়া �গেছ বেল জানান ক�বাজার� সামুি�ক মৎস� ও �যুি� �কে�র মুখ� �ব�ািনক কম�কত�া ড. জুলিফকার আলী।

িতিন জানান, সী-উইড চােষর গেবষণার ফলাফেল কৃিষ ম�ণালেয়র তুলনায় মৎস� ও �যুি� �কে�র িব�ানীেদর সাফল� অেনক �বিশ। �মিরকালচার প�িতর স�াবনার কথাও

বারবার তুেল ধরিছেলন িব�ানীরা।
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