
সাগের িনেষধা ায় জেল ও িচংিড় চািষরা চরম
সংকেট

কাশ : ১১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বে াপসাগের ই মাস ৫ িদন বাগদা িচংিড়সহ সকল
ধরেনর  মাছ  আহরেণ  সরকাির  িনেষধা া  জািরর  পর
চরম সংকেট পেড়েছন ঘর মািলক ও িচংিড় চািষরা।
আয়  রাজগার  ব  থাকায়  িদেশহারা  হেয়  পেড়েছন
উপ লীয়  ১২  জলার চার ল ািধক জেল  পিরবার।
এই থমবােরর মেতা জ  থেক আষাঢ় পয  মাছ
ধরার ভরা মৗ েম সাগের নামেত পারেছন না জেলরা।
ফেল  খুলনা,  বােগরহাট,  সাত ীরা,  িপেরাজপুর,
ভা ডািরয়া,  বর না,  পাথরঘাটা,  পটয়ুাখালী,  ভালা,
চ াম,  ক বাজার,  ফনী,  ল ীপুরসহ  উপ লবতী

এলাকা েলার জেল পি েত চলেছ হাহাকার। খেয়-না খেয় তারা মানেবতর জীবনযাপন করেছন।

িনেষধা া তুেল নওয়ার দািবেত গত ১ জুন থেক ম জীবীরা আে ালন  কেরেছন। চ ােমর
িবিভ  ােন মানবব ন, িমিছল, সভা সমােবশ, ধানম ী বরাবর ারকিলিপ, সড়ক অবেরাধ, কেরেছন
তারা। রিববার ফৗজদারহাট এলাকায় পিরবার পিরজন িনেয় ঢাকা-চ াম মহাসড়ক অব  কের রােখন।
আেরা কেঠার কমসিূচ দওয়ার ঘাষণা িদেয়েছন তারা। অিভেযাগ করেছন, অসহায় ও বকার জেলেদর
পুনবাসেন সরকাির- বসরকাির উেদ ােগ াণ সহায়তা এেকবাের অপযা । পাথরঘাটা িবএফিডিস ম
ঘােটর জেল র মাহা াদ বেলন, ৬৫ িদন মাছ না ধরেত পাইরা ধার দনা কইরা এক বলা কইরা
খাইয়া জীবন বাচাইেতয়ািছ। মাইয়া- পায়া লইয়া খয়রাত (িভ া) করার অব া হইেছ। হর চাইেত মােগা
এি ড (িবষ) দউক, খাইয়া মইরা যাই।’

এিদেক ২০ ম থেক সাগের মাছ ধরা বে র পর বাজাের মােছর সংকট চলেছ। এখন বাজাের সামিু ক
মাছ নই। খাল-িবল-খামার ও পু ের উ পািদত মাছ িবি  হে  চড়া দােম।  জানা  যায়,  ম  ও

ািণস দ ম ণালেয়র ম -২ (আইন) অিধশাখা দেশর সামিু ক ম  স দ বিৃ র লে  ২০১৫
সােলর ম  আইন অ যায়ী  বে াপসাগের ২০ ম থেক ২৩ জলুাই  পয  মাছ আহরেণ িনেষধা া
আেরাপ কের। এই আইনিট পাস হওয়ার িতন বছর পর এ বছর কাযকর কেরেছ সরকার। গত ই বছর

ধু  চ ােমর বড় বড় িফিশং  জাহােজর জ  এই  আইনিট কাযকর িছল। এ  বছর গাটা  উপ লীয়
জেলেদর ওপর বে াপসাগের ইিলশ িশকাের িনেষধা া জাির করা হেয়েছ।

এিদেক এই িনেষধা ার ফেল দেশর অ তম অথৈনিতক খাত িচংিড় খাত পেড়েছ ভয়াবহ সংকেট। িচংিড়
উ পাদেনর এই ভরা মৗ েম সাগের মাদার িচংিড়   (মা িচংিড়) আহরণ ব  থাকায় খুলনাসহ দেশর
উপ লীয় অ েলর িচংিড় চািষরা ঘের পানা ছাড়েত পারেছন না। এই েযােগ চারাই পেথ বা থাইল া ড
থেক িন মােনর ও বাংলােদেশর পািনর জ  অ পযু  বাগদা িচংিড়র পানা অবােধ বাংলােদেশ েবশ

করেছ। অিধক মেূল  এই িচংিড় পানা িকেন ঘের ছাড়েত বাধ  হে ন িচংিড় চািষরা। ফেল একিদেক

  আেনায়ার আলদীন ও এনামলু
হক, খুলনা
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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।

|

িচংিড় চািষরা যমন আিথক িতর মেুখ পেড়েছন, অপরিদেক িচংিড়র ভাইরাস আতে  রেয়েছন। এেত
িচংিড় খাত চরম মিকর মেুখ পেড়েছ।

জানা যায়, খুলনা, বােগরহাট, সাত ীরা ও ক বাজারসহ দেশর উপ লীয় এলাকার ২ লাখ ৭০ হাজার
হ র জিমেত িতবছর বাগদা িচংিড়র চাষ হয়। এই িচংিড় চােষর সে  ৩ ল ািধক ম  চািষসহ হাজার

হাজার মা ষ জিড়ত।

একজন রণ ুব বসায়ী জানান, িতেবশী কােনা দেশ এভােব মাছ আহরণ ব  থােক না।

খুলনার  পাইকগাছা  উপেজলার  িচংিড়  চািষ  নাজমসু  সাদাত  িসি কী  মন  বেলন,  ‘খুলনা  অ েলর
অিধকাংশ িচংিড় চািষ ব াংক থেক ঋণ িনেয় ঘের বাগদা িচংিড়র চাষ কেরন। িনেষধা া  জািরর পর
দশীয় বাগদা রণু  পানার সংকট দখা িদেয়েছ।  দেশর াচাির েলােত য রণু  পানা  আেছ তাও

বড়েজার স াহ খােনক থাকেত পাের। এরপর পানার তী  সংকট সিৃ  হেব। সাগের মাছ ধরার ওপর
িনেষধা া জািরর আেগ িত হাজার বাগদা িচংিড়র পানা ২৫০ টাকা থেক ৩০০টাকা মেূল  িকেন ঘের
ছাড়া হেয়েছ। িক  ঈেদর পর সই পানা ৫০০ টাকা থেক ৬০০ টাকায় িকনেত হে ।

খুলনা িবভাগীয় িচংিড় পানা ব বসায়ী সিমিতর সাধারণ স াদক গালাম িকবিরয়া িরপন জানান, বহৃ র
খুলনার উপ লীয় অ েলর মেধ  পাইকগাছা ও কয়রা এলাকায় সবেচেয় বিশ বাগদা িচংিড়র চাষ হেয়
থােক। বতমােন  ধমুা  পাইকগাছা  ও  কয়রা  উপেজলার জ  িতিদন  এক কািটরও বিশ পানার
চািহদা রেয়েছ। অসাধু পানা ব বসায়ীরা পা বতী দশ থেক িন মােনর নপিল এেন পানা উ পাদন
কের ঘর মািলকেদর কােছ উ মেূল  সরবরাহ  করেছ।  যার ফেল ভাইরাসসহ িবিভ  রাগ-বালাইেয়
ঘেরর িচংিড় মারা যাে ।

িফস ফাম ওনাস অ ােসািসেয়শন বাংলােদেশ ( খায়াব) ক ীয় সভাপিত মা া শাম র রহমান শাহীন
বেলন, অিবলে  সাগের মাছ আহরেণ িনেষধা া ত াহার না করেল িচংিড় চােষ িবপযয় নেম আসেব। 
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