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িবে  সামিু ক খাদ  িস-উইড (সামিু ক শবাল)  ব বহার লািফেয় বাড়েছ।  শারীিরক,  মানিসক গঠন,
পুি মান ভােলা ও অথকরী হওয়ায় এর িদেক ঝঁুকেছ অেনেকই। এেত চরু পিরমাণ খিনজ ব  িবদ মান
থাকায় খােদ  অ পুি  িহেসেব এর হণেযাগ তা ব াপক। বাংলােদশও িস-উইড চােষ সফলতা অজন
কেরেছ। বাংলােদশ ইিতমেধ  ১১৭ কার িস-উইড শনা  করেত স ম হেয়েছ। িতন জািতর িস-উইড
চােষর যিু  উ াবন কেরেছ। মানব খাদ  িহেসেব ব বহার ছাড়াও ডইির, ওষধু, ট টাইল ও কাগজ
িশে  িস-উইড ব ব ত হয়। তাছাড়া জিমেত সার, াণী খাদ  ও লবণ উৎপাদেনও িস-উইড ব বহার
হেয় আসেছ। িবে  ১০ জািতর িস-উইড বািণিজ কভােব ব াপক  পাে । জািতর মেধ  সাগর
পাতা, সাগর আ রু,  সাগর সমাই, সাগর ঘাস,  সাগর ঝুমকা,  িজলািপ শওলা,  শবালমলূলতা, লাল
পাতা  অ তম।  ধানম ী  শখ  হািসনা  বাংলােদেশ  িস-উইেডর  নাম  িদেয়েছন  নীল  অথনীিত  বা

–-ইেকানিম।

মৎ  ও  ািণস দ  িতম ী  আশরাফ  আলী  খান  খস  যগুা রেক  জানান,  সমু সীমা  জয়  করা
বাংলােদেশর অথনীিতেত এক িবরাট ভূিমকা  রাখেত যাে  িস-উইড বা  সামিু ক শবাল।  আমােদর
সাগরতেলও  ধন  রেয়েছ।  সই  ধন  আহরণ  করেত  সরকার  দ তার  সে  কাজ  কের  যাে ।
ইিতমেধ  িস-উইড  চােষ  বাংলােদশ  সফলতা  অজন  কেরেছ।  আমরা  পরী া-িনরী া  কের  দেখিছ,
বাংলােদেশর জলসীমার িস-উইড মােনর িদক িদেয় িবে র মেধ  অ তম। আমরা আশা করিছ, দেশর
চািহদা িমিটেয় িস-উইড িব বাজােরও বাজারজাত করেত পারব। আহরণ ও বািণজ করেণ আমরা ব াপক
পিরক না িনেয়িছ। বশ কেয়কিট উ য়ন ক  হণ কেরিছ। উ ত িশ েণর মাধ েম আমরা আমােদর
ল মা ায় পৗঁছেত চাই। সামিু ক শবােলই চরু পিরমােণ ক ালিসয়াম, পটািসয়াম ও লৗহ িবদ মান।
মােছর চেয় বিশ পুি ণ রেয়েছ িস-উইেড। তাই দির  জনেগা ীর পুি র চািহদা পূরেণ ভিূমকা রাখেত
পাের িস-উইড। এ িস-উইড আহরণ ইিলশ আহরেণর মেতা িব ব ঘটােব। বাংলােদশ মৎ  গেবষণা
ই িটিটউেটর মহাপিরচালক ড. ইয়ািহয়া মাহমদু যগুা রেক জানান, িস-উইড চাষ আমােদর দেশর জ
খুেল িদে  র  ভা ােরর ার। দেশর বশ কেয়কিট অত াধিুনক হােটেল িস-উইড ব ব ত হে । আমরা
এর ব বহার সাধারণ মা েষর দারেগাড়ায় পৗঁছােত চাই। আমােদর জিরেপ ক বাজার সদর উপেজলার
বাকঁখালী  নদী,  মেহশখালী  চ ােনেলর মাহনা,  িনয়ারছড়া  থেক নািজরারেটক পয  সকত সংল
জায়ার-ভাটা  এলাকা ও মেহশখালী  ীেপর িবিভ  এলাকায় িস-উইেডর স ান পাওয়া গেছ।  আমার

িব ানীরা ইিতমেধ  স টমািটন ীপ, ইনানী, বাঁকখালী মাহনা ও টকনােফর শাহপরীর ীপ, শাপলাপুর
থেক এ পয  ১১৭ কার িস-উইড শনা  করেত স ম হেয়েছন।  আমরা ইিতমেধ  িতন জািতর

িস-উইড চােষর যিু  উ াবন কেরিছ। ধু ক বাজাের নয়, ইিতমেধ  নতুন ক  নয়ার মধ  িদেয়
পটয়ুাখালী, য়াকাটা এলাকায় সােভ করা হেব। দিশ-িবেদিশ িব ানীেদর মাধ েম ৩০০ জনেক উ ত

িশ ণ দয়া হেব। বাংলােদেশর ৭১০ িকেলািমটারব াপী সমু  সকত এবং ২৫ হাজার বগিকেলািমটার
দীঘ  উপ লীয়  অ েল  ব ািনক  প িতেত  বািণিজ কভােব  িস-উইড  চাষ  নীল  অথনীিতেত  ( –-
ইেকানিম) পূণ ভূিমকা রাখেত পারেব বেলও িতিন জানান।

  িশপন হাবীব
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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