
ইিলশ আহরেণ রকড
২০১৭-১৮ অথবছের ৫ লাখ ১৭ হাজার টেন উ ীত, দশ বছের উ পাদন বেড়েছ ায় ি ণ

কাশ : ২৫ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ইিলশ আহরেণ রকড কেরেছ বাংলােদশ। গত ২০১৭-১৮ অথবছের দেশ ইিলশ উ পািদত হেয়েছ ৫
লাখ  ১৭  হাজার  টন।  যা  আেগর  অথবছেরর  চেয়  ২১  হাজার  টন  বিশ।  ম  অিধদ েরর  এক

িতেবদেন এ তথ  জানা গেছ।

বতমােন বাংলােদশ ইিলশ উ পাদেন িবে  থম। দেশ ইিলশ উ পাদেনর এই রকড িবে  থম
ানেক আেরা সংহত করল। সংি রা  জানান,  গত ১০ বছের দেশ ইিলশ উ পাদন বেড়েছ ায়

ি ণ। গত ২০০৭-০৮ অথবছের দেশ ইিলেশর  উ পাদন িছল মা  ২ লাখ ৯০ হাজার টন। এবার তা ৫
লাখ টন ছািড়েয়েছ।

এ সে   বাংলােদশ ম  গেবষণা ইনি িটউেটর (িবএফআরআই) মহাপিরচালক ড. ইয়ািহয়া মাহমদু
গতকাল ইে ফাকেক বেলন, ইিলেশর ধান জনন মৗ েম মা ইিলশ রি ত হওয়ায় এবং জাটকা ধরা
থেক জেলেদর িবরত রাখার কারেণ  ইিলেশর উ পাদন মা েয় বিৃ  পাে । িতিন বেলন,  বতমান

সরকার মা ইিলশ ও জাটকা  ধরা িনিষ কালীন সমেয় জেলেদর  খাদ   সহায়তা ও িবক  কমসং ােনর
ব ব া করায় মাঠপযােয় এর ফল পাওয়া গেছ। এর ফেল ইিলশ উ পাদন ৫ লাখ ১৭ হাজার টেন
উ ীত হেয়েছ।

উে খ , দেশ মাট ম  উ পাদেনর ১২ শতাংশ ইিলশ। এছাড়া বতমােন দেশর িজিডিপেত ায় ১
শতাংশ অবদান  রাখেছ  এই জাতীয় মাছিট। 

িবএফআরআই-এর তথ  মেত, ইিলশ মাছ সারা বছরই কমেবিশ িডম ছােড়। তেব ধান জনন মৗ ম
হে  আি ন (অে াবর) মাস। াথিমক গেবষণার িভি েত ইিতপূেব আি েনর ভরা পূিণমার আেগ ও পেরর
১০ থেক ১৫ িদন মা ইিলশ আহরণ ব  রাখা হেলও ২০১৬ সােল তা ২২ িদন করা হেয়েছ- যা ইিলশ
উ পাদন বিৃ র ে  কাযকর ভূিমকা রেখেছ। িবএফআরআই-এর গেবষণায়  দখা গেছ, ২০১৬-১৭
অথবছের ২২  িদন মা  ইিলশ রি ত হওয়ায় িডম  দওয়া ইিলেশর হার িছল ৪৬.৪৭ শতাংশ -  যা
২০১৭-১৮ অথবছের  হেয়েছ ৪৭.৭৪ শতাংশ। এেত কের ২০১৭-১৮ আিথক সােল ৩৬ হাজার কািট
জাটকা ইিলশ পিরবােরর সােথ নতুন কের যু  হেয়েছ বেল  গেবষকরা জািনেয়েছন। ওই সমেয় ইিলশ
মাছ িডম িদেয়েছ ৭ লাখ ২৮ হাজার কিজ। অথচ ২০০৮-০৯ সােল যখন ১১ িদন মা ইিলশ আহরণ  ব
িছল তখন িডম দওয়া ইিলেশর হার িছল মা  ১৭.৬২ শতাংশ।

সংি রা  জানান,  সে র-অে াবরই  হে  ইিলেশর ধান জনন মৗ ম।  অে াবর অথাত্  আি ন
মােসর থম পূিণমার ভরা চােঁদ ইিলশ ধানত িডম ছােড়। এজ  চলিত বছের আি েনর বড় পূিণমার
িদনসহ পূেবর ১৭ িদন এবং পেরর  ৪ িদন (১৭+১+৪) ইিলশ আহরণ, িবতরণ, িবপণন, পিরবহন, মজদু
ও িবিনময় কায ম িনিষ  করা হেয়েছ। এর ফলও িমেলেছ ইিলেশর মাট উ পাদেন। দেশ ইিলেশর
ষ  অভয়া ম িত া ইিলেশর উ পাদন বিৃ র িপছেন আেরকিট  উে খেযাগ   ভূিমকা পালন করেছ বেল
গেবষকরা মেন করেছন। বাংলােদশ ম  গেবষণা ইনি িটউেটর তেথ র িভি েত গত বছের বিরশাল 
সদর, িহজলা ও মেহি গ  উপেজলার ৮২ িকেলািমটার এলাকােক ইিলেশর ষ  অভয়া ম ঘাষণা করা
হেয়েছ। ফেল অিধক পিরমােণ জাটকা রি ত হওয়ায় চলিত অথবছের ইিলেশর উ পাদন আেরা বাড়েব

  মু া রায়হান
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

বেল গেবষকরা মেন করেছন। উে খ , পৃিথবীর মাট ১১িট দেশ বতমােন ইিলশ পাওয়া যায়। দশ েলা
হে -  বাংলােদশ,  ভারত,  িময়ানমার,  পািক ান,  ইরান,  ইরাক,  েয়ত,  বাহরাইন,  ইে ােনিশয়া,
মালেয়িশয়া ও থাইল া ড। িবে  আহিরত ইিলেশর ায় ৭০ শতাংশ বাংলােদশ আহরণ কের।  ি তীয়
অব ােন  আেছ  িময়ানমার  (২০-২৫  শতাংশ)  এবং  ৩য়  অব ােন  ভারত  (১০-১৫  শতাংশ)।  ইিলশ
উ পাদনকারী অ া  দশও বতমােন বাংলােদশেক ইিলশ উ পাদেনর রাল মেডল িহেসেব িবেবচনা
করেছ। ২০১৬ সােল ইিলশ বাংলােদেশর ভৗগিলক িনেদশক (িজআই) পণ  িহেসেব ীকৃিত পেয়েছ।
ইিলেশর  এখন ধইু বাংলােদেশর।
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