
   
দiু aথর্বছের রpািন হেয়েছ 4461 েকািট টাকা েহkরpিত িd ণ uৎপাদেনর লkয্

2018-19 aথর্বছের খুলনাসহ দিkণা ল েথেক িচংিড় o সাদা মাছ রpািন হেয়েছ pায় 29 হাজার 6 দশিমক
821 েমি ক টন। যার বাজারমলূয্ pায় 2290 েকািট টাকা। eর মেধয্ গলদা, বাগদা o aনয্ানয্ িচংিড় মাছ
রpািন  হেয়েছ  24  হাজার  413  েমি ক টন। যার  বাজারমলূয্ 2171 েকািট 17 লাখ  টাকা। িহমািয়ত কাপর্
জাতীয় িমঠা পািনর মাছ o বরফািয়ত পারেশ, কয্াট িফশ, ঁটিক o aনয্ানয্ সাদা মাছ রpািন হেয়েছ আরo
pায় 118 েকািট টাকার। eর আেগ 2017-18 aথর্বছের িচংিড় o সাদা মাছ রpািন হেয়েছ 29 হাজার 200
েমি ক টন। যার বাজারমূলয্ িছল pায় 2488 েকািট টাকা। eেত মৎসয্ চােষ িবpব সৃি  হেয়েছ দিkণা েল।
খুলনা মৎসয্  পিরদশর্ন  o  মানিনয়ntণ  কাযর্ালয়  েথেক  e তথয্ জানা  েগেছ। িবে ষকরা  বলেছন, 2011-12
aথর্বছর েথেক 2016-17 aথর্বছর পযর্n e a ল েথেক বছের গেড় 2524 েকািট টাকার মাছ িবেদেশ রpািন
হেতা। eরপর আnজর্ ািতক বাজাের গলদা িচংিড়র দরপতন o িবেদেশ iিলশ সরবরাহ বn হoয়ায় রpািনর
হার িকছুটা কেমেছ। তেব িমঠা পািনর সাদা মােছর uৎপাদন বৃিd পাoয়ায় e pজািতর মােছর রpািনর নতুন
সmাবনা ৈতির হেয়েছ।  eিদেক  দিkণা েল  েহkরpিত  মােছর িd ণ uৎপাদেনর  লkয্মাtা aজর্ েন  পদেkপ
িনেয়েছ মৎসয্ aিধদফতর। eর মেধয্ মাঠপযর্ােয় চািষেদর pিশkণ, িমঠা পািনর আধার o মােছর uৎপাদন
বিৃdর লেkয্ খাল খনন o েপানা সরবরাহ করা হেয়েছ। eকi সে  uৎপািদত মােছর পরীkামূলক pেসিসং
pাn, েচiন মােকর্ ট o েরিড িফশ বাজারজাতকরেণর uেদয্াগ েনoয়া হেয়েছ। খুলনা েজলা মৎসয্ aিফেসর
িসিনয়র সহকারী পিরচালক েমা. সাজদার রহমান বেলন, দিkণা েল বািণিজয্কভােব িচংিড় o সাদা মােছর
uৎপাদন আেগর তুলনায় েবেড়েছ। গত aথর্বছের খুলনা েজলায় pায় 64 হাজার 500 েমি ক টন সাদা মাছ
uৎপািদত  হয়।  যা  আেগর  aথর্বছেরর  তুলনায়  pায়  1  হাজার  100  েমি ক  টন  েবিশ।  eেত  বয্াপক
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সামছুjামান শাহীন, খুলনা
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কমর্সংsােনর সুেযাগ ৈতির হেয়েছ। জানা যায়, বতর্ মােন খুলনায় unুkু খাল o সংযুk িবল েলােত েহkরpিত
মােছর  uৎপাদন  700  েকিজ।  মাছ  চােষ  aবকাঠােমা  unয়ন,  pায়  25  েহkর  ভরাট  হoয়া  খাল  খনন  o
pিশkেণর  মাধয্েম  দলিভিtক  মাছ  চােষ  েহkরpিত  1500  েকিজ  মাছ  uৎপাদন  লkয্মাtা  িনধর্ারণ  করা
হেয়েছ।  সােবক  মৎসয্  o  pািণসmদ  মntী  নারায়ণ  চnd  চn  eমিপ  বেলন,  খুলনা,  বােগরহাট,  যেশার  o
সাতkীরা  a েল  মাছ  চােষর  aনkুল  পিরেবশ  ৈতিরেত  সরকার  কাজ  করেছ।  িচংিড়র  uৎপাদন  বাড়ােত
আধা  িনিবড়  পdিতেত  বাগদা  চাষ  o  িমঠা  পািনেত  গলদা  চাষ   হেয়েছ।  িমঠা  পািনর  মাছ  চাষ  বিৃd
পাoয়ায় পাবদা, সরপুিঁট, ফলi, মা র, ৈকসহ আরo িকছু িবলpুpায় েদিশ মাছ িফের eেসেছ। মৎসয্ পিরদশর্ন
o মানিনয়ntণ খুলনার uপ-পিরচালক pীিতষ kমার মিlক বেলন, সিঠক িনয়ম o পdিতেত মাছ চাষ করেল
পােl েযেত পাের aথর্ৈনিতক aবsা। মােছর uৎপাদন o রpািন বাড়ােত সরকাির পৃ েপাষকতা, pিশkণ o
uেদয্াkা ৈতির করেত হেব। eিদেক খুলনায় িনরাপদ মাছ চাষ, pিkয়াজাতকরণ o বাজারজাতকরণিবষয়ক
pকl হােত িনেয়েছ oয়াlর্  িফশ বাংলােদশ o pািn eেকায়াকালচার িলিমেটড। e-িবষয়ক েসিমনাের খুলনা
িব িবদয্ালেয়র  uপাচাযর্  pেফসর  ড.  েমাহাmদ  ফােয়ক  ujামান  বেলন,  sানীয়  pজািতর  মােছর  সংকট
থাকেলo চাষকৃত মােছর uৎপাদন আশাবয্ ক। e পিরিsিতেত মােছর িনরাপদ চাষ o sাsয্সmতভােব তা
রাnার uপেযাগী কের বাজারজাত করা েগেল বয্বসার েkেt নতুন সmাবনা সৃি  করেব।
eেত pতয্k o পেরাkভােব হাজার হাজার নারী-পু েষর কমর্সংsানo সmব হেব।
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