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 িতন দশক আেগ ের মােছর উৎপাদন হেতা ১ লাখ ৭৮ হাজার টন 
 এখন তা ১২ েণর বিশ বেড়েছ 
 ধােনর চেয়ও মাছ চাষ বিশ লাভজনক  
 ায় ১ কা  ৮০ লাখ লাক মাছ চাষ এবং এই বসার সে   

ধােনর চেয় লাভ ও উৎপাদন বিশ হওয়ায় ষেকরা ের মাছ চােষ কঁেছন। গতকাল িবেকেল ময়মনিসংহ সদর উপেজলার 
রিশদ র ােম। ছিব: থম আেলােগাসল করা, কাপড় ধায়া, বাসন পির ার— লত এসব কােজই ােমর র েলা ব ত 
হেতা। িক  পিরবার ঘেরর চািহদা মটােত িনেজেদর ের মােছর চাষ করত। অেনেক খাওয়ার পািনর চািহদা মটাত র থেক। 
িতন দশক আেগর এই িচ  এখন আ ল পাে  গেছ। দেশ উৎপািদত মােছর বিশর ভাগই এখন আেস র থেক। খা নীিত 
িবষয়ক আ জািতক সং া ই ার াশনাল ড পিলিস িরসাচ ইনি উট (ইফি ) বলেছ, ের মাছ চােষ অন  া  সারা িবে  

াপন কেরেছ বাংলােদশ। 

অ ত ব এ ঘটনােক ইফি  ‘নীল িব ব’ বেল উে খ কেরেছ। বাংলােদেশর মাছ চাষ িনেয় চার বছের সাত  গেবষণা কেরেছ 
ইফি । চার গেবষণার ফলাফল এ মােসর শষ িদেক ঢাকা ও ওয়ািশংটেন আ ািনকভােব কাশ করেব তারা। ওই গেবষণায় বলা 
হেয়েছ, বাংলােদেশর উৎপািদত মােছর ৫৬ শতাংশ এখন আসেছ র থেক। ের আ িনক প িতেত চােষর ফেল দেশ মােছর 
মাট উৎপাদন গত ৩৪ বছের ছয় ণ বেড়েছ। আর  ের মােছর উৎপাদন বেড়েছ ১২ েণর বিশ। দেশর ায় ১ কা  ৮০ 

লাখ মা ষ এখন মাছ চাষ এবং এই বসার সে  । দেশর দাির িবেমাচেনর ে  এই খােতর অবদান শীষ িতেনর মে  
রেয়েছ। আর কম ম মা েষর ২৩ শতাংশ এখন কােনা না কােনাভােব মৎ  খােতর সে  । বাংলােদেশর মা েষর মাথািপ  
মাছ খাওয়ার পিরমাণ ১৯৯০ সােল িছল বছের সােড় ৭ কিজ, এখন তা ৩০ কিজ। ইফি র দি ণ এিশয়া অ েলর পিরচালক 
শহী র রশীেদর ন ে  রা , রাজ , ভারত, চীন, ইিথওিপয়া, য়ােতমালা ও বাংলােদেশর িব ানীরা ওই গেবষণা কেরন। এ 
ধরেনর সমি ত গেবষণা িবে  এ ই থম। 

২০১৪ সাল থেক  কের ওই গেবষণা ২০১৮ সাল পয  চেল। শহী র রশীদ ভারেতর িদি  থেক েঠােফােন গতকাল সামবার 
িবেকেল থম আেলােক বেলন, বাংলােদেশর মৎ  খােতর এই িব ব িবে র উ য়ন অ য়ন িনেয় কাজ করা গেবষক ও 
অথনীিতিবদেদর ধারণা বদেল িদেয়েছ। বড় উ য়ন পিরক না এবং অবকাঠােমা িনমাণ ছাড়াও য দাির িবেমাচন ও ামীণ উ য়ন 
হেত পাের, বাংলােদেশর মৎ  খাত তার মাণ। ােম ােম  চািষেদর জনশীল উে াগ, সরকােরর নীিত সহায়তা ও 
িব ানীেদর উ াবন—সব িমিলেয় এই সফলতা এেসেছ। িতিন বেলন, মােছর উৎপাদন বাড়ায় দেশর ি  পিরি িতর উ িত হে । 
ধােনর চেয়ও মাছ চাষ বিশ লাভজনক। এক একর জিমেত ধান হয় ই থেক িতন টন। আর এক একর আয়তেনর ের মাছ হয় 
৪০ টন। 

মৎ  অিধদ েরর িহসােব, বাংলােদেশ ২০১৭-১৮ সােল মাট মােছর উৎপাদন হয় ৪২ লাখ ৭৬ হাজার ৬৪১ মি ক টন। এর মে  
ের উৎপািদত হয় ২৪ লাখ ৫ হাজার ৪১৫ টন। অথচ ১৯৮৩-৮৪ সােল ের মােছর উৎপাদন িছল মা  ১ লাখ ৭৮ হাজার টন। 

লত দেশর ২৪  জলায় ের মােছর চাষ ত বেড়েছ। এর মে  ব ড়া, িসরাজগ , রাজশাহী, রং র, ময়মনিসংহ, গাজী র ও 



ন েকানায় েরর পিরমাণ সবেচেয় বিশ বেড়েছ। এসব জলায় ের মাছ চাষ বছের ১০ শতাংশ হাের বেড়েছ। অ িদেক 
দেশর দি ণ-পি মা েলর ঘের মাছ চাষ গত ই েগ ২৪ শতাংশ কেমেছ। সখােনও ের মাছ চাষ জনি য় হে । 

মৎ  ও ািণস দ িতম ী মা. আশরাফ আলী খান থম আেলােক বেলন,  ের মাছ চােষর জ  বাংলােদেশর িব ানীরা 
ন ন ন ন জাত ও ি  উ াবন করেছন। মৎ  অিধদ র থেক মাঠপযােয় চািষেদর কােছ সরকার ি  ও সবা পৗঁেছ িদে । 
একই সে  উ ু  জলাশেয় িতবছর সরকাির উে ােগ মােছর পানা ছাড়া হে , যা মােছর সামি ক উৎপাদন বাড়ােত সহায়তা 
করেছ। 

গেবষেকরা বলেছন, ই গ আেগ দেশ ইজাতীয় মাছ সবেচেয় বিশ চাষ হেতা। এর পাশাপািশ তলািপয়া ও পাঙাশ মােছর চাষ 
অেনক বেড়েছ। সা িতক বছর েলােত উ ত জােতর কই মােছর চাষও বেড় চেলেছ। বাংলােদশ মৎ  ইনি উট থেক 
ইিতমে  মৎ  চাষ ও ব াপনািবষয়ক ৬০  ি  উ াবন করা হেয়েছ। এর মে  িব ায় জািতর ১৮  মােছর পানা 
উৎপাদন কেরেছন িব ানীরা। 

তেব এই সফলতার সে  সে  মাছ চােষ িঁকও বাড়েছ বেল ইফি র গেবষণায় বলা হেয়েছ। র পির ার করেত বহার করা 
ন এবং অ া  ও ধ ও রাসায়িনেকর বহার বাড়েছ। আবার কারখানায় বািণিজ কভােব উৎপািদত খা  মাছেক খাওয়ােনা হে । 

এসেবর মান িনেয়  আেছ। র পির ার ও খাবােরর সে  থাকা িবিভ  রাসায়িনক মােছর শরীের কত  রেয় যাে , তার 
কােনা ায়ন ও পযেব ণ হে  না। িবেশষ কের মাছ র ািন করেত গেল মােছর ণগত মান িনি ত করা বড় চ ােল  হেয় 

উঠেব বেল গেবষণায় বলা হেয়েছ। 

 ইফি  একা নয়, জািতসংেঘর খা  ও িষ সং া (এফএও) থেকও বাংলােদেশর মৎ  খােতর এই পিরবতনেক বি কভােব 
ণ বলা হে । গত েন এফএও কািশত বি ক মৎ  িতেবদন অ যায়ী, চােষর মাছ উৎপাদেন িবে  প ম বাংলােদশ। 


