
 



দেশীয় কৈ মাছকৈ বিলুবির হাত হকত রক্ষা ৈরকত িাাংলাকেশ মৎস্য গকিষণা ইনবিটিউট (বিএফআরআই) কৃবিম প্রজনন ও 

উন্নত চাষ ব্যিস্থাপনা প্রযুবি উদ্ভািন ৈরকলও মাছটির বৃবির হার অতযন্ত ৈম বিধায় খামাবর পর্ যাকয় গ্রহণকর্াগ্যতা পায়বন। 

ফকল ২০২০ সাকল দ্রুত িধ যনশীল থাই কৈ মাছ এ দেকশ প্রথম আমোনী ৈরা হয় এিাং পরিতীকত ২০১২ সাকল থাই কৈ এর 

দচকয় ৫০ ৬০% অবধৈ িধ যনশীল জাত বিকয়তনামী কৈ দেকশ আনা হয়। উন্নত চাষ পিবত ও প্রযুবি অনুসরণ ৈকর বিকয়তনামী 

কৈ চাকষ ৈাবিত সফলতা অবজযত হয়। বৈন্তু অবধৈ লাকির আশায় অবত উচ্চ ঘনকে বিকয়তনামী কৈ চাষ এিাং পুকুকর অবধৈ 

মািায় খাদ্য প্রকয়াকগর ফকল জলজ পবরকিশ তথা পুকুকরর পাবনর গুণাগুণ নষ্ট হয়। ফলশ্রুবতকত খুি সহকজই বিবিন্ন জীিাণু 

দ্বারা দরাগাক্রান্ত হকয় খামারী পর্ যাকয় বিকয়তনামী কৈ মাকছর ব্যাপৈ মড়ৈ পবরলবক্ষত হয়। সারা দেকশ বিকশষ ৈকর বৃহত্তর 

ময়মনবসাংহ, নরবসাংেী ও র্কশার অঞ্চকলর অবধৈাাংশ খামাকর বিকয়তনামী কৈ এর ব্যাপৈ মড়ৈ দেখা দেয়। একত কৈ মাকছর 

উৎপােকন ধস নাকম। 

 

দরাগাক্রান্ত বিকয়তনামী কৈ মাছ হকত দরাগ সৃবষ্টৈারী ব্যাৈকটবরয়া সনািৈরণ 

খামারী পর্ যাকয় বিকয়তনামী কৈ মাকছর দরাকগর ৈারণ অনুসন্ধাকনর জন্য বিএফআরআই এর বিজ্ঞানী েল ২০১৪ এিাং ২০১৫ 

সাকল দেকশর বিবিন্ন অঞ্চকলর আক্রান্ত খামার হকত দরাগাক্রান্ত বিকয়তনামী কৈ মাকছর নমুনা সাংগ্রহ ৈকরন। সাংগৃহীত নমুনা 

(র্কৃত, বিহা, বৈডনী ও মগজ) হকত িাকয়া- মবলকুলার পিবতকত দরাগ সৃবষ্টৈারী জীিাণু বহকসকি দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস 

(Sterptococus agalactiae) নামৈ ব্যাৈকটবরয়া সনাি ৈরা হয়। উকেখ্য, দেপকটাৈক্কাস ব্যাৈকটবরয়া দ্বারা 

নিজাতৈ বশশুরা বনইকমাবনয়া, দমবননজাইটিস ও পচনসহ বিবিন্ন দরাকগ আক্রান্ত হকত পাকর। 

 

গকিষণা পর্ যকিক্ষকণ জনা র্ায় দর্, পুকুকর প্রথমবেকৈ বিকয়তনামী কৈ মাছ অন্যান্য চাষকৃত মাকছর তুলনায় বিবিন্ন জীিাণুর 

বিরুকি অবধৈ সহনশীল ও প্রবতকরাধ ক্ষমতাসম্পন্ন বছল। বৈন্তু পরিতীকত ব্যাৈকটবরয়া বিকশষ ৈকর দেপকটাৈক্কা এগাকলৈবস 

দ্বারা সহকজই এরা আক্রান্ত হয় এিাং খামাকর ৬০-৭০% পর্ যন্ত বিকয়তনামী কৈ মারা র্াওয়ার নবজর রকয়কছ। ফকল 

সামবগ্রৈিাকি দেকশ কৈ মাছ উৎপােকন  দনবতিাচৈ প্রিাি পকড়। বিএফআরআই এর গকিষণায় আকরা দেখা র্ায় দর্, খামাকর 

বিবিন্ন এবিিাকয়াটিৈ এর অপব্যিহাকরর (অবত উচ্চ মািায় ঘনঘন ঔষধ প্রকয়াগ এিাং প্রকয়াগকৃত ঔষকধর দডাজ পূণ য না ৈরা) 

ফকল িতযমাকন দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস নামৈ ব্যাৈকটবরয়া বিবিন্ন এবিিাকয়াটিৈ এ সহনশীল (resistance) হকয় 

দগকছ। এ ৈারকণ চাষকৃত কৈ মাকছর দেপকটাৈক্কাবসস বচবৈৎসায় এবিিাকয়াটিৈ এর বিৈল্প বহকসকি িযাৈবসন কতবরকত 

ইনবিটিউট হকত উকদ্যাগ গ্রহণ ৈরা হয়। 

 

িাবহযৈ লক্ষণসমূহ 

 দরাগাক্রান্ত মাছ অবস্থরিাকি সাঁতার ৈাটকত দেখা র্ায় 

 মাছ ব্যাপৈিাকি চক্রাৈাকর দঘাকর ও লাফালাবফ ৈকর এিাং দরাগাক্রান্ত মাছ খাদ্য গ্রহকণ অনীহা দেখায় 

 দরাগাক্রান্ত মাকছর দচাকখ সাংক্রমণ এিাং পাখনার দগাড়ায় শরীকর লালকচ োগ দেখা র্ায় 

 অকনৈ সময় পাখনা ও দলকজ পচন দেয় এিাং ৩-১৫ বেকনর মকে মাকছর ৫০-৬০% পর্ যন্ত মড়ৈ পবরলবক্ষত হয়। 

 

 

 



 

 

 অিযন্তবরণ লক্ষণসমূহ 

 দরাগাক্রান্ত মাকছর শরীকরর অিযন্তকর জমাট িাধা রি দেখা র্ায় 

 বিহা, র্কৃকতর রিক্ষরণ ও ফযাৈাকস হয় এিাং স্বািাবিকৈর তুলনায় িড় হয় 

 আক্রান্ত মাকছর বৈডনী ও হৃৎবপন্ড ফুকল র্ায় এিাং মগকজ রিক্ষরণ হকত দেখা র্ায়। 

  

 

 

গকিষণাগাকর দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস িযাৈবসন প্রস্তুত 

পুকুকর চাষকৃত কৈ মাকছর দেপকটাৈক্কাবসবস দরাগ বনয়ন্ত্রকণ গত ৩ িছর গকিষণাগার ও মাঠ পর্ যাকয় গকিষণা পবরচালনা ৈকর 

িযাৈবসন উদ্ভািকন সফলতা অজযন হকয়কছ। কৈ মাকছর দরাগ সৃবষ্টৈারী দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস ব্যাৈকটবরয়ার িযাৈবসন 

কতবর প্রবক্রয়ায় গকিষণাগাকর আেশ য পিবত (OIE protocol) অনুসরণ ৈরা হকয়কছ এিাং প্রস্তুতকৃত িযাৈবসন 

দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস ব্যাৈকটবরয়ার বিরুকি শতিাগ ৈার্ যৈর অথ যাৎ ব্যাৈকটবরয়াকৈ বনয়ন্ত্রণ ৈরকত সক্ষম িকল বিবিন্ন 

পরীক্ষায় প্রবতয়মান হকয়কছ।  

িযাৈবসন কতবরর প্রবক্রয়ায় প্রথকম মবডফাইড বলকুইড বমবডয়াকত ৩০ বডবগ্র দস. তাপমািায় ২৪ ঘিা পৃথৈকৃত দেপকটাৈক্কাস 

এগাকলৈবস ব্যাৈকটবরয়া ৈালচারকৃত ব্যাৈকটবরয়াকৈ ৩,০০০-৪,০০০ আরবপএম এ ২৫ বমবনট দসবিবফউজ ৈকর 

ব্যিকটবরয়ার দপকলট সাংগ্রহ ৈরা হয়। সাংগ্রহকৃত জীবিত ব্যাৈকটবরয়াকৈ (দপকলট) ফরমাবলন দ্বারা বনবিয় ৈরা হয়। 

ফরমাবলনযুি ব্যাৈকটবরয়াকৈ ৪বডগ্রী দস. তাপমািায় ২৪-৩০ ঘিা দরবিজাকরটকর রাখা হয়। বনবিয় ব্যাৈকটবরয়া হকত 

ফরমাবলন মুি ৈরার জন্য বপবিএস (ফসকফট িাফার স্যালাইন) দ্বারা দধৌত ৈরা হয়। অত:পর ফরমাবলনমুি বনবিয় 

ব্যাৈকটবরয়ার এবিকজন এর সাকথ মিানাইট এডজুকিি এমএস বমবিত ৈকর দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস িযাৈবসন প্রস্তুত 

ৈরা হয়।  

 

 



 

 

কৈ মাকছ িযাৈবসকনর প্রকয়াগ পিবত 

বিকের অল্প ৈকয়ৈটি দেকশ মাকছর িযাৈবসন কতবর ৈরা হকলও ইনবিটিউট উদ্ভাবিত িযাৈবসন ব্যিহার পিবতর ঐসি 

িযাৈবসকন প্রকয়াগ পিবত হকত সম্পূণ য বিন্ন।বিকেকশ প্রবতটি মাছকৈ িযাৈবসকনশন ৈরা হয় র্া অতযন্ত সময়রাকপক্ষ ও 

ব্যয়িহুল। ইনবিটিউট উদ্ভাবিত িযাৈবসকনর দক্ষকি তা ৈরা হয়বন। প্রতযক্ষ ও পকরাক্ষ পিবত ব্যিহার ৈকর কৈ মাছকৈ 

িযাৈবসকনশন ৈরা হকয়কছ র্া এৈকিাকরই এৈটি নতুন পিবত। এ দক্ষকি প্রথকম প্রতযক্ষ পিবতকত প্রস্তুতকৃত িযাৈবসন বেকয় 

অল্প সাংখ্যৈ ব্রুড কৈ মাছকৈ ইবমউনাইকজশন (immunization)  ৈরা হয়। এৈসাকথ পকরাক্ষ পিবতর জন্য প্রস্তুতকৃত 

িযাৈবসন বেকয় প্রথকম দলয়ার মুরগীকৈ ইবমউনাইকজশন বডম ও রকির বসরাম সাংগ্রহ ৈরা হয়। পরিতীকত ইবমউনাইজাড 

মুরগীর বডকমর কুসুম ও রকির বসরাম এৈই ব্রুড মাছকৈ খাওয়াকনা হয়। এৈই ব্রুড মাছকৈ বসরাম খাওয়াকয় অথ যাৎ প্রতযক্ষ 

ও পকরাক্ষ উিয় পিবত ব্যিহার ৈকর ব্রুড কৈ মাছকৈ ইবমউনাইজড ৈরা হয়। এিাকি ইবমউনাইজড ব্রুড কৈ মাছকৈ ২০-২৫ 

বেন লালন পালন ৈরার পর হযাচবরকত কৃবিম প্রজনকনর মােকম ইবমউনাইজড কৈ এর দরণু উৎপােন ৈরা হয়। হযাচাবরকত 

উৎপাবেত ইবমউনাইজড কৈ এর দরণুকৈ আিার পরপর বতন বেন ইবমউনাইজড মুরগীর বডকমর কুসুম খাওয়াকনা হয় র্াকত 



প্রবতটি কৈ মাকছর দরণু িাকলািাকি িযাৈবসকনশন হয়। উকেখ্য, সাধারণত হযাচাবরকত দরণুর িয়স ৭২-৮০ ঘিা অবতিাবহত 

হকল মুরগীর বডকমর কুসুম খাওয়াকনা হয়। 

 

অত:পর কৈ এর এসি দরণুকৈ নাস যাবর পুকুকর ৩০-৩৫ বেন পর্ যন্ত লালন পালন ৈকর ইবমউনাইজড কৈ এর দপানা উৎপন্ন ৈরা 

হয়। এসি ইবমউনাইজড কৈ এর দপানার দরাগ প্রবতকরাধ ক্ষমতা অথ যাৎ দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস দ্বারা আক্রান্ত হয় বৈনা 

তা দেখার জন্য অযাকৈাবরয়াম ও বসিাকন য দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস দ্বারা চযাকলঞ্জ দটি (challenge) ৈকর ১৪ বেন 

পর্ন্ত পর্ যকিক্ষণ ৈরা হয়। পর্ যক্ষকণ ১৪ বেন পর্ যন্ত ইবমউনাইজড কৈ এর দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস দ্বারা আক্রান্ত হকত বৈাংিা 

দরাগাক্রান্ত হকয় দপানা মারা দর্কত দেখা র্ায় নাই। অপরবেকৈ, অযাকৈাবরয়াম ও বসিাকন যর ৈকরাল গ্রুকপ অথ যাৎ িযাবসকনশন 

ছাড়া কৈ এর দপানা চযাকলঞ্জ দটকি দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস দ্বারা আক্রান্ত হকয় শতিাগ মাকছর মড়ৈ পবরলবক্ষত হকয়কছ।  

 

 

মাঠ পর্ যাকয় িযাৈবসকনর ৈার্ যৈাবরতা পর্ যকিক্ষণ 

বিএফআরআই গকিষণা পুকুকর এিাং খামারী পর্ যাকয় কৈ মাকছর পুকুকর ইবমউনাইজড কৈ এর দপানা বেকয় এৈ ফসকল কৈ 

মাকছর চাষ ৈরা হয় র্াকত দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস দ্বারা কৈ মাছ আক্রান্ত হকত দেখা র্ায়বন। অন্যবেকৈ, পুকুকর ৈকরাল 

গ্রুপ িা িযাৈবসকনসন প্রকয়াগ ছাড়া কৈ মাকছ এৈই পিবতকত চযাকলঞ্জ দটি ৈকর দেপকটাৈক্কাস এগাকলৈবস দ্বারা শতিাগ 

আক্রান্ত হকয় কৈ মাকছর মড়ৈ পবরলবক্ষত হকয়কছ।  

পরিতীকত ময়মনবসাংকহর মুিাগাছা এিাং তারাৈান্দা এলাৈার উকদ্যাি হযাচবরকত ইবমউনাইজড কৈ এর দপানা উৎপােন 

ৈকর খামাকর ৫ মাস চাষ ৈরা হয় এিাং মাকছ উদ্ভাবিত িযাৈবসকনর ৈার্ যৈাবরকতা বনবিড়িাকি পর্ যকক্ষণ ৈরা হয়। 

ইবমউনাইজড কৈ এর দপানা দ্বারা চাষকৃত পুকুকর কৈ মাকছর দরাগ বৈাংিা মড়ৈ পবরলবক্ষত হয়বন। উদ্ভাবিত িযাৈবসন দ্বারা 

কৈ মাছ প্রতযক্ষ ও পকরাক্ষিাকি ইবমউনাইজড  ৈকর পুকুকর কৈ চাষ ৈরকল দেপকটাৈক্কাবসস দরাগ শতিাগ বনয়ন্ত্রণ ৈরা 

সম্ভি। এৈই ব্যাৈকটবরয়া দ্বারা আক্রান্ত অন্যান্য মাকছর দক্ষকিও এই িযাৈবসন ব্যিহার ৈরা র্াকি। 

  



বিকয়তনামী কৈ মাকছর দেপকটাৈক্কাবসস দরাকগর প্রবতকরাধ দৈৌশলঃ 

 পুকুর িাকলািাকি শুবৈকয় ৈাঁো ও পাবন দেপকটাৈক্কাস  ব্যাৈকটবরয়া মুি রাখার পাশাপাবশ সিল বিকয়তনামী কৈ 

মজুে ৈরকল প্রকৃতপকক্ষ এ দরাগ প্রবতৈার ৈরা সহজ হয়। 

 পুকুর প্রস্তুবতর সময় প্রবত শতাাংকশ ১০০-১২০ গ্রাম হাকর বিবচাং পাউডার অথিা অন্যান্য জীিাণুনাশৈ প্রকয়াগ ৈরকল 

দেপকটাৈক্কাস ব্যাৈকটবরয়া চাষকৃত পুকুকর থাৈার আশাংৈা ৈকম র্ায়। পুকুকর বিবচাং পাউডার প্রকয়াগ ৈরকল 

অিশ্যই দপ্রািাকয়টিৈ ব্যিহার ৈরকত হকি।  

 প্রজনন দমৌসুকম আকগই অপ্রাি িয়ি ব্রুড হকত বিকয়তনামী কৈ মাকছর দপানা উৎপােন ৈরা দথকৈ বিরত থাৈা। 

বিকয়তনামী কৈ এর সাকথ এর ক্রস বিড কৈ চাষ না ৈরা। 

 চাষকৃত বিকয়নামী কৈ এর পুকুকর মানুষসহ সিধরকণর গুহপাবলত পশুকৈ দগাসল ৈরাকনা দথকৈ বিরত থাৈা। 

 এবপ্রল হকত আগষ্ট মাস পর্ যন্ত বিকয়তনামী কৈ চাষ অকনৈটাই ঝুঁবৈপূণ য ৈারণ অবধৈ তাপমািায় (৩১ বডগ্রীকস.) খুি 

সহকজই দেপকটাৈক্কাস দ্বারা বিকয়তনামী কৈ মাছ আক্রান্ত হকত পাকর। তাই এ সমকয় পুকুকর ঘনঘন গিীর নলকূকপর 

পাবন দেওয়ার ব্যিস্থা রাখকত হকি র্াকত পাবনর তাপমািা সহনীয় মািায় থাকৈ। 

 আক্রান্ত কৈ এর খামার হকত সুস্থ খামাকর এই দরাগ ব্যাঙ, সাপ, বচল, ও িৈসহ বিবিন্ন ধরকণর জলজ প্রাবণ দ্বারা 

ছড়াকত পাকর। এ জন্য পুকুকরর চারপাকশ মশাবরর জাল বেকয় দঘরা বেকত হকি এিাং পুকুকরর উপকর জাল বেকয় দেকৈ 

বেকত হকি র্াকত দেপকটাৈক্কাস আক্রান্ত কৈ িাকলা পুকুকরর দৈান ক্রকমই দর্কত না পাকর। 

 মৃত মাছ দ্রুত পুকুর হকত সবরকয় দফলকত হকি এিাং অন্তত ২-৩ ফুট গিীর গতয ৈকর মাটি চাপা বেকত হকি। 

  

 

 

  



 


