
ইিলশ স দ উ য়ন ব ব াপনা কৗশল 
 
  
ইিলশ আমােদর জাতীয় মাছ। অনািদকাল থেকই জাতীয় অথনীিত, কমসং ান ও আিমষ জাতীয় খাদ  সরবরােহ এ 
মাছ অনন  ভূিমকা পালন কের আসেছ। বাংলােদেশর মাট মৎস  উৎপাদেন উ ু  জলাশেয়র মােছর অবদান ায় 
শতকরা ৪২ ভাগ এবং ইিলশ মােছর অবদান এককভােব ায় শতকরা ১২ ভাগ। একক জািত িহেসেব ইিলশ মাছ 
সববৃহৎ এবং সবােপ া পূণ। ইিলশ মােছর বািষক উৎপাদন (২০০৯-১০) ায় ৩ ল  ১৩ হাজার ম. টন. 
যার বাজারমলূ  ৭ হাজার কািট টাকার উে । িজিডিপেত ইিলশ মােছর অবদান ায় ১%। িত বছর ইিলশ মাছ 
র ানী হেত অিজত বেদিশক মূ ার পিরমাণ ায় ২০০ কািট টাকা এবং এ র ািন মশ বাড়েছ। মবধমান 
জনসংখ ার চােপ আিমষ জাতীয় খাদ  যাগােনর জন  মােছর চািহদা িদন িদন বৃি  পাে । িক  পিরেবশগত 
পিরবতেনর জন  দেশর অভ রীণ জলাশয় সংেকাচন ও জলজ পিরেবশ দষূেণর ফেল এসকল জলাশেয় মােছর 
উৎপাদন িতিনয়ত াস পাে । ইিলশ উৎপাদেনর ে ও উপেরা  িনয়ামক িলর নিতবাচক ভাব পিরদৃ  
হে । এ ছাড়াও িনিবচাের জাটকা িনধন, অিধক মা ায় িডমওয়ালা ইিলশ আহরণ ও কাের  জােলর অবাধ 
ব বহােরর ফেল দেশ ইিলশ স েদর িত সািধত হেয়েছ।  
 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট, নদী ক , চাঁদপরু িত াল  হেত ইিলেশর ওপর ধারাবািহকভােব গেবষণা 
পিরচালনা কের আসেছ এবং গেবষণার মাধ েম জাটকার িবচরণে , ইিলেশর জননে  িচি ত কেরেছ। 
জাটকার সেবা  াপ তার সময়কাল, ইিলেশর সেবা  জনন মৗসেুমর সময় িনণয় করেত স ম হেয়েছ। 
গেবষণাল  ফলাফেলর সপুািরশ মৎস  অিধদ র কতৃক বা বায়েনর ফল িতেত ইিলশ মােছর উৎপাদন িবগত 
২০০৩ সাল থেক ধারাবািহকভােব বৃি  পেয় ২০০৯-১০ সােল ায় ৩ ল  ১৩ হাজার ম. টেন উ ীত হেয়েছ। 
ইনি িটউট কতৃক া  সবেশষ গেবষণাল  ফলাফেলর আেলােক ইিলশ স দ ব ব াপনার িবিভ  িবষয় অ ভূ  
কের ‘‘ইিলশ স দ উ য়ন ব ব াপনা কৗশল’’  শীষক একিট যুি  িনেদিশকা ণয়ন করা হেলা। দেশর িব ীণ 
অ েল ইিলশ মাছ সংর ণ ও উ য়ন ব ব াপনা কায ম বা বায়েন এবং সব েরর জনগণেক এ কায েম 
স ৃ করণ ও ব াপক গণসেচতনতা সৃি েত এই যুি  প িট সহায়ক ভূিমকা পালন করেব। 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট, নদী ক , চাদঁপরু এর গেবষণাল  ফলাফেলর িভি েত ইিলশ স েদর উ ত 
ব ব াপনা কৗশল এবং এর বা বায়েনর ফলাফল িনে  আেলাচনা করা হেলা।   
 
উ ত ব ব াপনা কৗশল 

ইিলশ মােছর বাস ান, অিভ য়াণ ও জীবনচ  

ইিলশ মাছ সাধারণতঃ সমেু র লবনা  পািন হেত িমঠা পািনেত এবং িমঠা পািন হেত সমেু  চলাচল কের থােক। এ 
মােছর অেটািলথ গঠেনর উপাদােনর ু  মৗেলর িবন াস পরী া-িনরী া কের সাগেরর ইিলশ িমঠা পািনেত এবং 
িমঠা পািন হেত একই মাছ সাগের পির মেণর সু̄ প  মাণ পাওয়া িগেয়েছ।  া পািনেত জ  হণকারী ইিলশ 
মাছ সাগের অিভ ায়ণ কের বেয়া া  হেয় িডম ছাড়ার জন  পনুরায় া পািনেত িফের আেস িবধায় ছাট মাছেক 
বড় হওয়ার সুেযাগ দান করেল বশী উৎপাদন পাওয়া যােব।  
 
ইিলশ মােছর জািতগত বিচ  সংর ণ  
আমােদর দেশ ৩ জািতর ইিলশ মাছ যথা- টনয়ুােলাসা ইিলশ (Tenualosu ilisha) সাধারণভােব পিরিচত ইিলশ, 

সামান  পিরমােণ চ না ইিলশ (Tenualosu toli) এবং কােলভে  িহলশা গেণর িহলশা কিল (Hilsa kelee / 

kanagurta) কানা তা বা তা জািতর ইিলশ মাছ পাওয়া যায়। সাধারণভােব জাটকা, চািপলা, সািডন ও চৗ া 



দখেত ায় একই রকম হওয়ায় মাঠ পযােয় এ সকল মাছেক সিঠকভােব সনা করণ ও মৎস  আইন বা বায়ন 
বশ কিঠন হেয় পেড়। কােজই ইিলশ সদশৃ জািতসমূেহর শারীরতাি ক পাথেক র উপর িভি  কের সহেজ 

সনা করেণর উপায় িনধারণ করা হেল মাঠ পযােয় সৃ  জিটলতা দরূ হেব।  
 

                           
                                    জাটকা,                                                                                          চািপলা,  

                     
 

                                সািডন                                                                                         চৗ া  
 

সারিণ ১. জাটকা, চািপলা,  সািডন  ও চৗ া মােছর পাথক  িনণেয়র বিশ     

জাটকা চািপলা সািডন চৗ া 
১। জাটকার িপেঠর ও 
পেটর িদক ায় সমভােব 

উ ল 

১। চািপলার িপেঠর চেয় 
পেটর িদক বশী উ ল ও 
শ  

১। সািডেনর িপেঠর িদেকর 
চেয় পেটর িদক 

অেপ াকৃত বশী উ ল ও 
চ া া 

১। চা ার িপেঠর ও 
পেটর িদক ায় সমভােব 

উ ল 

২। চািপলার তুলনায় 
জাটকার দহ পা ীয়ভােব 
পু  

২। চািপলার দহ 
পা ীয়ভােব পাতলা 

২। জাটকা ও চািপলার 
দেহর চেয় সািডেনর দহ 

পা ীয়ভােব পু  

২। জাটকা ও সািডেনর 
মত চৗ ার দহও 
পা ীয়ভােব পু  

৩। আঁইেশর আকৃিত বড়, 

িনয়িমত সািরেত সাজােনা 
এবং পা েরখা বরাবর এক 
সািরেত আঁইেশর সংখ া 
৪০-৫০িট 

৩। আঁইেশর আকৃিত 
অেপ াকৃত ছাট, 

পা েরখা বরাবর এক 
সািরেত আঁইেশর সংখ া 
৮০-১২০িট  

৩। আঁইেশর আকৃিত বড় 
ও িনয়িমত সািরেত 
সাজােনা থােক। পা েরখা 
বরাবর এক সািরেত 
আঁইেশর সংখ া ৪৩-৪৫িট 

৩। আঁইেশর আকৃিত বড়, 

িনয়িমত সািরেত সাজােনা 
থােক এবং এক সািরেত 
আঁইেশর সংখ া ৫৫-৬০িট 
 

৪। চােখর আকৃিত ছাট, 

এিডেপাজ িলড থােক 

৪। চােখর আকৃিত এবং 
এিডেপাজ িলড বড় 

৪। চােখর আকৃিত জাটকা 
ও চািপলার তুলনায় বড় ও 
এিডেপাজ িলড থােক 

৪। চােখর আকৃিত বড় 
এবং এিডেপাজ িলড থােক 

৫। মাথার আকৃিত ল ােট 
ও অ ভাগ সচুােলা 

৫। মাথার আকৃিত ছাট ও 
অ ভাগ ভাতঁা 

৫। মাথার আকৃিত বড় ও 
অ ভাগ সামান  ভাতঁা 

৫। জাটকার মত চৗ ার 
মাথার আকৃিত ল ােট 



এবং অ ভাগ সূচােলা 
 

৬। মখু টারিমনাল, ঠাঁট 
িকছুটা পু , চায়াল ায় 
সমান, িনেচর চায়াল 
উপেরর চায়ালেক ছািড়েয় 
যায়না 

৬। মখু উপেরর িদেক 
উঠােনা (upturned), ঠাট 
পাতলা, চায়াল অসমান, 

িনেচর চায়াল উপেরর 
চায়ালেক ছািড়েয় যায় 

৬। মখু টারিমনাল, চায়াল 
ায় সমান ও িনেচর 

চায়াল সামান  পু  

৬। মখু িকছুটা উপেরর 
িদেক উঠােনা, ঠাঁট পু , 

চায়াল অসমান, িনেচর 
চায়াল উপেরর চায়ালেক 

ছািড়েয় যায় 
৭। ব  কাটা (Scute): 
ি েপলিভক ১৫-১৬িট 
এবং পা  পলিভক ১১-
১৬িট (েমাট ৩০-৩৩িট) 

৭। ব  কাটা (Scute): 
ি েপলিভক ১৮-১৯িট 
এবং পা  পলিভক ৮-
১০িট (েমাট ২৬-২৯িট) 

৭। ব  কাটাঃ ি েপলিভক 
১৬-১৮িট এবং পা  
পলিভক ১২-১৪িট (েমাট 

৩০-৩২িট) 

৭। ব  কাটাঃ ি েপলিভক 
১৬-১৭িট, পা ই 
পলিভক ১২-১৩িট (েমাট 

২৭-৩০িট) 
৮। পৃ  পাখনা ব  
পাখনার সামান  স ুেখ 
থােক এবং ১১-১৬িট 
শাখাযু  (branched) র 
(rays) থােক 

৮। পৃ  পাখনা ব  
পাখনার সাজাসিুজ উপের 
থােক এবং ১৬িট শাখাযু  
র থােক 

৮। পৃ  পাখনা বব পাখনার 
অেনকটা স ুেখ থােক 
এবং ১৫-১৭িট শাখাযু  
র থােক 

৮। পৃ  পাখনা ব  
পাখনার সাজাসিুজ উপের 
থােক এবং ১৬-১৭িট 
শাখাযু  র থােক 

৯। পায়ু পাখনায় ১৪-২৪িট 
শাখাযু  র থােক  

৯। পায়ু পাখনায় ২১-২৪িট 
পাখাযু  র থােক  

৯। পায়ু পাখনায় ১৫-১৭িট 
শাখাযু  র থােক  

৯। পায়ু পাখনায় ২০-২২িট 
শাখাযু  র থােক 

১০। িগল ওেপিনং এর 
পের একিট বড় কােলা 
ফাঁটা এবং পের 

অেনক েলা ফাটঁা থােক  

১০। চািপলা মােছও 
অেনক সময় জাটকার 
অনু প ফাঁটা থােক, 

অেনক সময় থােক না  

১০। িগল ওেপিনং এর 
পের একিট বড় কােলা 
ফাটঁা থােক  

১০। িগল ওেপিনং এর পর 
কান ফাটঁা থােক না 

১১। তাজা (Fresh) 
জাটকার গ  ইিলশ মােছর 
গে র মত  

১১। চািপলার গ  ইিলশ 
মােছর মত নয়  

১১। সািডেনর গ  
ইিলেশর গে র মত নয়  

১১। চৗ ার গ  ইিলশ 
মােছর গে র মত নয় 

 
১২। জাটকা রা া করার 
সময় বা রা ার পের ইিলশ 
মােছর গ  পাওয়া যায়  

১২। চািপলা রা া করার 
সময় বা রা া করার পের 
ইিলশ মােছর গ  পাওয়া 
যায় না  

১২। সািডন রা া করার 
সময় বা রা ার পের ইিলশ 
মােছর মত গ  পাওয়া 
যায় না  

১২। চৗ া মাছ রা া 
করার সময় বা রা া করার 
পের ইিলশ মােছর মত 
গ  পাওয়া যায় না 

১৩। জাটকা বা ইিলেশর 
মাট দঘ ের মেধ  া াড 
দঘ  ৮৪.২%; ফক দঘ  
৮৭.৮%; ি -এনাল দঘ  
৫৯.৮%; ি -ডরসাল দঘ  
৩৬.১%; ি - পলিভক 
দঘ  ৩৭.৬%; ি -
পকেটারাল দঘ  ২২.৪%; 

বিড ডপথ ২৭.৫%; হড 

১৩। চািপলা মােছর মাট 
দঘ ের মেধ  া াড দঘ  
৭৯.৭%; ফক দঘ  
৮৬.২%; ি -এনাল দঘ  
৫৫.৫%; ি -ডরসাল দঘ  
৩৮.০%; ি - পলিভক 
দঘ  ৩৭.৫%; ি -
পকেটারাল দঘ  ১৯.৬%; 

বিড ডপথ ২৭.৭%; হড 

১৩। সািডেনর মাট 
দঘ ের মেধ  া াড দঘ  
৭৮.১৩%; ফক দঘ  
৮৭.৫%; ি -এনাল দঘ  
৪৫.৬৩%; ি -ডরসাল 
দঘ  ৪৩.৭৫%; ি -
পলিভক দঘ  ৪৩.৭৫%; 

ি - পকেটারাল দঘ  
২৩.৭৫%; বিড ডপথ 

১৩। চৗ া মােছর মাট 
দঘ ের মেধ  া াড দঘ  
৭৯.৭৫%; ফক দঘ  
৮৫.২৭%; ি -এনাল দঘ  
৬১.৯৬%; ি -ডরসাল 
দঘ  ৩৪.৯৭%; ি -
পলিভক দঘ  ৪২.৯৪%; 

ি - পকেটারাল দঘ  
১৪.১১%; বিড ডপথ 



২২.০% এবং ি -
অরিবটাল দঘ  ও আই 
ডায়ািমটার যথা েম হড 
দঘ  এর ১৬.৯ ও ১৯.২%
  

২১.৯% এবং ি -
অরিবটাল দঘ  ও আই 
ডায়ািমটার যথা েম হড 
দঘ  এর ১৭.৬ ও 
২৮.০%  

৩৪.৩৮%; হড দঘ  
২৫.৬৩% এবং ি -
অরিবটাল দঘ  ০০.০০% 
ও আই ডায়ািমটার দঘ  
৬.২৫  

২৫.৭৭%; হড ১৯.০২% 
এবং ি -অরিবটাল দঘ  ও 
আই ডায়ািমটার যথা েম 
হড দঘ  এর ১৭.১২ ও 

১৫.২১% 
 
ইিলশ মােছর খাদ  ও খাদ াভ াস 

ইিলশ মাছ মলূতঃ া টন বা ু ািত- ু  উি দ ও ািণকণা ভাজী। ইিলশ মােছর িগল র াকার ায় চালুিনর মত। 
তাই খােদ ও তািলকায় িবেশষ কান নবাচিনকতা নই। জনন ঋতুেত খাদ  হণ থেক ায় িবরত থােক। ইিলশ 
মােছর আকার, বয়স ও পিরেবশ ভেদ খাদ  হণ মা ার তারতম  হেয় থােক। তাই ইিলশ স েদর সু ু ব ব াপনার 
জন  এ স িকত তথ ািদ জানা েয়াজন।  
 
ইিলশ মােছর পিরপ তার আকার ও বয়স 

ইিলশ মােছর গানােডর িহে ালিজক াল িবে ষণ থেক দখা যায় য, সাধারণতঃ ১+ বৎসর বয়েস ইিলশ মাছ 
পিরপ তা লাভ কের। তেব আবহাওয়ার তারতম  ও অন ান  কারেণ অেনক সময় ৮-১০ মাস বয়েসও ইিলশ মাছ 
পিরপ  হেত পাের। ত বৃি র পযােয় থাকা মাছ র া হেল অিধক উৎপাদন পাওয়া যােব িবধায় ইিলশ মােছর 
অিধক উৎপাদন িনি ত করেত এর পিরপ তার নূন তম আকার ও বয়স জানা েয়াজন।  
 
পু ষ- ী ইিলশ মােছর অনপুাত ও িডম ধারণ মতা 
ান, কাল, আকার ও জািত ভেদ পু ষ- ী ইিলশ মােছর আনুপািতক হার িভ  িভ  হেয় থােক। জাটকা বা 

িকেশার বয়েস ী-পু ষ মােছর আনুপািতক হার ায় সমান (১◌ঃ১) এবং এ হার ২৮-৩০ স.িম. পয  বলবৎ 
থােক। অতঃপর ী মােছর আনুপািতক হার বৃি  পায় এবং ৪৪ স.িম. এর উ  আকােরর সকল মাছই ী। চ না 

জািতর (T. toli) ইিলশ মাছ িল  পিরবতন কের পু ষ মাছ ী মােছ পা িরত হয়। এ জািতর ২২.০ স.িম. 
আকার পয  সকল মাছই পু ষ, ২২.০ স.িম. হেত ২৫/২৬ স.িম. আকােরর মােছর িল  পিরবতন ঘেট এবং ২৬ 
স.িম. এর উ  আকােরর সকল মাছই ী। 

 
ইিলশ মােছর বয়স ও আকারেভেদ িডম ধারণ মতার তারতম  হেয় থােক এবং দঘ  ও ওজেনর সােথ িডেমর 
পিরমাণ সরাসির স কযু । ইিলশ মােছ সেবা  ২১ ল  পয  িডম পাওয়া যায়। বড় মােছ বশী িডম এবং ছাট 
মােছ কম সংখ ক িডম থােক। ধান জনন মৗসেুম ইিলশ মাছ র া করা স ব হেল াকৃিতকভােব সেবা  
পিরমােণ ইিলেশর িডম এবং পরবতীেত জাটকা িহসােব পাওয়া যেত পাের যা ইিলশ উৎপাদন বৃি র সহায়ক হেব। 
 
ইিলশ মােছর জননকাল ও সেবা  জনন মৗসমু ও জনন পৗনপুিনকতা 
ইিলশ মােছর পিরপ তার মা া (িজ.এস.আই.) জনন ম মােছর পিরমাণ এবং জনেনা র মাছ (Spent Fish) 
পরী া-িনরী া কের ’িট ধান যথাঃ সে র-অে াবর মাস সেবা  এবং জানুয়ারী- ফ য়ারী ি তীয় সেবা   

জনন মৗসমু িন পণ করা হেয়েছ। অবশ  ইিলশ মাছ ায় সারা বৎসর কম- বশী জনন কের থােক। 
আবহাওয়ার তারতেম র কারেণ ইিলশ মােছর জনন মৗসমু নেভ র/িডেস র মাস পয ও বি ত হেত পাের। 
ইেতামেধ  সনা কৃত ইিলশ মােছর ধান জননে ে   ধান জনন মৗসেুম ১৫-২৪ অে াবর পয  িত বছর 
ইিলশ আহরণ িনিষ  করা হেয়েছ যা বতমােন অমাবশ া ও পূিণমার তািরেখর সােথ স িত রেখ সংেশাধেনর 



উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। উ  আইন বা বায়েনর ফেল ইিলেশর াকৃিতক জনেন অভািবত সাফল  অিজত 
হেয়েছ। 
 
জাটকা সংর ণ ও অভয়া ম ঘাষণা 
জাটকা র া আইন ও জাটকা ইিলেশর অভয়া ম বা বায়েনর ফেল ধান জনন মৗসেুম জাটকার াচযু বৃি  
পেয়েছ। িবগত ২০০৫ সােল মঘনা নদীেত পরী ামূলক জাটকা আহরেণ একক েচ ায় ধৃত জাটকার পিরমাণ 

িছল ০.৯৪ কিজ/১০০ িমটার দঘ ের জােল/ িত ঘ ায় যা ২০১০ সােল ২.৪৪ কিজেত উ ীত হেয়েছ। অথাৎ 
জাটকার াচযু ায় ১৬০% বৃি  পেয়েছ। জাটকার াচুয পরী া কের গেবষণাল  ফলাফেলর িভি েত মঘনা 
নদীর িবিভ  এলাকায় নতুন অভয়া ম ঘাষণার উেদ াগ নয়া হেয়েছ। জাটকা র া কায ম যথাযথভােব বা বায়ন 
এবং সফুলেভাগীেদর তঃ ুত অশ হণ ইিলশ উৎপাদেন ইিতবাচক ভাব রাখেত পাের। 
 
সারিণ ২. িন  প া নদীেত বা বায়নাধীন নতুন অভয়া েমর সীমানা এবং মাছ ধরা িনিষ কালীন সময় 

িজিপএস পেয়  সীমানা মাছ ধরা 
িনিষ কালীন 

সময় 

উ র-পবূ শিরয়তপরু জলার ভদরগ  উপেজলার কািছকাটা পেয়  
(িজিপএস পেয়  ২৩˚১৯.৮’ উ র অ াংশ এবং 
৯০˚৩২.৬’ পূব ািঘমাংশ) 

উ ের শিরয়তপুর 
জলার নিরয়া-
ভদরগ  উপেজলা 

এবং দি েণ 
চাদঁপরু জলার 
মতলব এবং 
শিরয়তপরু জলার 
ভদরগ  

উপেজলার মেধ  
অবি ত িন  প া 
নদীর ২০ িক.িম. 
এলাকা 

িত বৎসর 
মাচ হেত 
এি ল মাস 
পয  সকল 

কার মাছ 
ধরা িনিষ  
থাকেব 

উ র-পি ম শিরয়তপরু জলার নিরয়া উপেজলার ভামকড়া পেয়  
(িজিপএস পেয়  ২৩˚১৮.৪’ উ র অ াংশ এবং 
৯০˚২৮.৮’ পবূ ািঘমাংশ) 

দি ণ-পবূ
  

চাদঁপরু জলার মতলব উপেজলার বপারীপাড়া পেয়  
(িজিপএস পেয়  ২৩˚১৫.৯’ উ র অ াংশ এবং 
৯০˚৩৭.৭’ পবূ ািঘমাংশ) 

দি ণ-পি ম শিরয়তপরু জলার ভদরগ  উপেজলার তারাবুিনয়া 
পেয়  (িজিপএস পেয়  ২৩˚১৩.৫’ উ র অ াংশ এবং 
৯০˚৩৫.১’ পবূ ািঘমাংশ) 

 
মৎস  অিধদ েরর চািহদা মাতােবক বতমােন ািবত নতুন অভয়া েমর সােথ পূেবা  অভয়া ম েলার িজিপএস 
পেয়  িচি ত করা হেয়েছ। ফেল মাঠ পযােয় মাছ আহরণ িনিষ কালীন সমেয় মৎস  সংর ণ আইন বা বায়েন 
স সারণ কমকতােদর সিুবধা হে । 
 
ইিলশ মােছর অিত আহরণমা া ও িতকর জাল ও জােলর ফােঁসর আকার িনয় ণ 
 
ইিলশ মাছ সারা বছরই কম- বশী ধরা হয়, তেব ৫০-৬০% মাছই ধরা পেড় সেবা  জনন মৗসেুম। িনিবচাের 
িডমওয়ালা মাছ ধরা ও জাটকা িনধেনর ফেল ইিলশ মােছর াকৃিতক জনন ও নতুন জে র েবশন 
ব াপকভােব ব াহত হয়। িবিভ  নােমর জাল ব বহার কের ইিলশ মাছ ধরা হেলও মূলত ৩ প িত যথা-১) জােলর 
ফােঁস আব  বা ফাঁস িদেয় ২) ইিলশ মােছর ঝাকঁ িঘের এবং ৩) জােলর পেকেট ইিলশ মাছ ধরা হয়। জাটকা ধরার 
িবিভ  কার জােলর মেধ  জগৎ বড় জাল, বড়জাল, ফাঁস বা কাের  জাল, পায়া জাল, ব ী জাল ভিৃত ধান। 



িবিভ  কার জােলর মেধ  জগৎ বড় জােল শতকরা ায় ৫০ ভাগ, কাের  জােল শতকরা ৪০ ভাগ এবং ব ীসহ 
অন ান  জােল শতকরা ১০ ভাগ জাটকা ধরা পেড়। সা িতক সমেয় বিতত (Introduced) জায়ােরর সময় ডুব  
চেরর চারপাশ জাল ারা ঘরাও কের (চরেঘরা জাল) দেশর দি ণা েলর নদ-নদীেত উে খেযাগ  পিরমােণ 
জাটকা ধরা হয়। এ াপেট িনিবচাের পানা ও িডমওয়ালা মাছ িনধন ব  করা, িতকর জাল িনিষ  করা ও মাছ 
ধরার সবিন  আকার িনধারণ কের জােলর ফাঁেসর আকার িনয় ণ আইন চলন করা হেল জাটকা র া পােব, 

বাছাই কের ইিলশ মাছ ধরা স ব হেব এবং ইিলশ মােছর উৎপাদন বৃি  পােব।  
 
ইিলশ মােছর আবাস ল ও পিরেবশ সংর ণ ও উ য়ন 

ইিলশ মােছর উৎপাদন বৃি পাত, পািন বাহ ও তলানী পতেনর (Siltation) ১৯৭৮ সােলর পর থেক ফারা া বাধঁ 
িনমােণর ফেল প া নদীেত পািন বাহ াস পাওয়ায় ইিলেশর চলাচল ও আবাস ল ব াপকভােব িত  হেয়েছ। 
বৃি পােতর পেরই ইিলেশর াপ তার সােথ তলানী পতেনর সবেচেয় জারােলা (r = ০.৯৮) স ক পাওয়া যায়। 
FCD, FCDI, Land Reclamation ইত ািদ ক  হণসহ নানািবধ মনুষ সৃ  কারেণ প া- মঘনাসহ অেনক নদীর 
পািন বাহ াস পাওয়ায় ইিলেশর জননে  িবন  হেয়েছ এবং সই সােথ পিরবিতত হেয়েছ এর িবচরণ  ও 
পির মণ পথ। সহনশীল ইিলশ উৎপাদন বজায় রাখেত হেল অিভ য়ানশীল ইিলশ মােছর চলাচল, খাদ হণ, 

জনন ইত ািদ কাযকলাপ সংঘিঠত হয় য সংেবদনশীল জলজ পিরেবেশ, সই পিরেবেশর ভৗত রাসায়িনক 
ণাবলীর সােথ ইিলেশর াপ তার য িন ঢ় স ক রেয়েছ সই িবষেয় সিঠক ধারণা িনেয় ব ব াপনা কৗশেল 

কােজ লাগােনা আবশ ক।  
 
ইিলশ মােছর আহরণ পিরসংখ ান প িত উ য়ন 

বাংলােদেশ উ ু  জলাশেয়র অন ান  মােছর সােথ ইিলশ আহরণ পিরসংখ ান িনণয় করা হয়। সমেয়র িববতন ও 
পিরেবশগত পিরবতেনর সােথ নদ-নদীেত মাছ ধরার কােজ িনেয়ািজত জেল, জাল, নৗকা ইত ািদর সংখ া 
পিরবিতত হেয়েছ। অনু পভােব ইিলশ র ানীর পিরসংখ ান অনুমােনর িভি  কের ণয়ন করা হয়। কাযকর 
উৎপাদন পিরক না ণয়েনর জন  ইিলশসহ অভ রীণ উ ু  জলাশেয়র আহরণ পিরসংখ ান হালনাগাদ করা 
অতীব জ রী।  
 
ইিলশ মাছ িবষয়ক ােয়ািগক গেবষণা 
ইিলশ মােছর জীবন-চ  অত  জিটল। এেদর ুিলং, অিভ য়াণ, িডম ধারণ মতা, জনন সাফল , বৃি  ইত ািদ 
পিরেবশগত উপাদােনর সােথ সরাসির িনভরশীল। এ সকল িবষয়সহ বতমান ব ব াপনা প িত বা বায়েনর 
ফলাফল িনণেয়র জন  আধিুনক গেবষণা পিরচালনা ও গেবষণার ফলাফল মাঠ পযােয় বা বায়ন একা  েয়াজন। 
আধিুনক গেবষণা পিরচালনার জন  ইনি িটউেটর গেবষণা সামথ বৃি  ও দ  জনবল তরীও পণূ। 
 
জাটকা ইিলশ জেলেদর আথ-সামািজক উ য়ন ও িবক  কমসং ান 

ইিলশ ও জাটকা আহরেণ িনেয়ািজত জেলরা তােদর জীবন-জীিবকার জন  ােণর মায়া উেপ া কের নদীেত মাছ 
ধের। তােদর আথ-সামািজক অব াও সসুংহত নয়। তাই অভয়া ম বা বায়নকালীন সমেয় এবং সেবা  জনন 
মৗসেুম মাছ আহরণ িনিষ কালীন সমেয় জেলেদর িবক  কমসং ােনর ব ব া করা হেল জেলরা নদীেত মাছ ধরা 
থেক িবরত থাকেব ও ইিলশ উৎপাদন বৃি  পােব। মৎস  অিধদ র ইেতামেধ  জেলেদর িবক  কমসং ােন একিট 
ক  বা বায়ন করেছ এবং ইিলশ জেল/ মৎস জীিবেদর খাদ  সহায়তা িদেয় তােদর খাদ  িনরাপ া িনি ত করেছ। 

এর ফেল জাটকা সংর ণ এবং জনন ম ইিলশ সংর েণ ইিতবাচক ভাব পিরলি ত হে ।  
 



ইিলশ স দ উ য়ন ও ব ব াপনার জন  আ ঃ ািত ািনক ও আ িলক সহেযািগতা বৃি  করা 
জেনিটক গেবষণার মাধ েম বাংলােদশ, ভারত ও মায়ানমাের ইিলেশর একিট মা  মজদু সনা  করা হেয়েছ। তাই 

আ ঃ ািত ািনক ও আ িলক সহেযািগতা বৃি র মাধ েম অিভ  ব ব াপনা প িত বা বায়ন করেল ইিলেশর 
সহনশীল উৎপাদন বজায় থাকেব ও সািবক উৎপাদন বৃি  পােব।  
 
উ ত ব ব াপনা কৗশল বা বায়েনর ফলাফল ইিলেশর উৎপাদন বৃি  

বাংলােদেশ ১৯৮৩-৮৪ সাল হেত ইিলশ মােছর উৎপাদন মৎস  অিধদ েরর িফশারীজ িরেসাস সােভ িসে ম (FRSS) 
কতৃক ধারাবািহকভােব সংর ণ করা হে । উ  সূে র তথ  অনুযায়ী িবগত ২০০১-০২ সােল ইিলশ আহরেণর 
পিরমাণ িছল ২২০,৫৯৩ ল  ম.টন। িবিভ  ব ব াপনা কৗশল বা বায়েনর ফেল িবগত ২০০১-০২ সােলর 
তুলনায় ২০০৯-১০ সােল ইিলেশর উৎপাদন ৪১.৭১% বৃি  পেয়েছ (সারিণ-৩)। 
 
 সারিণ ৩. িবিভ  ব ব াপনা কৗশল বা বায়েনর ফেল ইিলেশর উৎপাদন বৃি  

সাল ইিলশ উৎপাদন ব ব াপনা প িত 

ম.টন বৃি  (%) 

২০০১-০২ ২২০,৫৯৩ -  পূেব চিলত 

২০০২-০৩ ১৯৯,০৩২ (-) ৯.৮০ ঐ 

২০০৩-০৪ ২৫৫,৮৩৯ ১৫.৯৮  জাটকা সংর ণ 

২০০৪-০৫ ২৭৫,৮৬২ ২৫.০৫ ঐ 

২০০৫-০৬ ২৭৭,১২৩ ২৫.৬৩  জাটকা সংর ণ ও অভয়া ম িত া 
২০০৬-০৭ ২৭৯,১৮৯ ২৬.৫৬  ঐ 

২০০৭-০৮ ২৯০,০০০ ৩১.৪৬  জাটকা সংর ণ, অভয়া ম িত া ও জনন ম ইিলশ সংর ণ 
২০০৮-০৯ ২৯৮,৪৫৮ ৩৫.৩০  ঐ 
২০০৯-১০ ৩১২,৬১২ ৪১.৭১ ঐ 

 
জাটকা আহরেণর পিরমাণ াস ও তুলনামূলক াচযু 
 
বাংলােদেশর িবিভ  নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকায় কম- বশী ায় সারা বৎসরই জাটকা পাওয়া যায়। তেব জাটকা 
ধরার ধান মৗসমু জানয়ুারী হেত এি ল মাস পয । কান কান বৎসর জাটকা ধরার মৗসমু ম মাস পয ও 
িব তৃ হয়। বাংলােদেশ মাট ধৃত জাটকার ায় ৩০-৪০% এি ল মােস এবং ১৫-২৫% মাচ মােস অথাৎ মাট ধৃত 
জাটকার ৪৫-৬৫% এ ই মােস ধরা পেড়। অপরিদেক উপকূলীয় এলাকায় জাটকা মােছর াধান  নেভ র হেত 
জানয়ুারী মাস পয  থােক এবং জানয়ুারী মােসই সবেচেয় বশী পিরমােণ জাটকা ধরা পেড়। ব াপক পিরমাণ জাটকা 
ধরার ফেল ইিলশ মােছর পনুঃসংেযাগ বা েবশন ি য়া ব াহত হয়। এছাড়া, জাটকা ধরার জন  ইিলশ মােছর 
Growth over fishing হয়। ফেল ইিলেশর বিধত উৎপাদন পাওয়া যাে  না। 
 
১৯৯০ হেত ২০১০ সাল পয  িবিভ  সমেয় ধৃত জাটকার তুলনামূলক িচে  দখায় যায় য, ১৯৯০ সােলর তুলনায় 
২০০০ সােলর পর থেক ৪-৫ ণ বশী জাটকা ধরা পেড়েছ (সারিণ-৪)। তেব বতমােন জাটকা সংর ণ, জেলেদও 
িবক  কমসং ানসহ িবিভ  ব ব াপনা কায ম বা বায়েনর ফেল জাটকা ধরার পিরমাণ মশঃ াস পাে । 
 
 
 



সারিণ ৪. িবিভ  সমেয় ধৃত জাটকার তুলনামলূক িচ  

সাল ধৃত জাটকা (েম.টন) াস/বৃি  (%) 
১৯৯০ ৩,৪৫৬ - 

১১৯৪ ৪,৪০০ +২৭ 

২০০০ ১৯,২০০ +৩৩৬ 

২০০৪ ১১,০০০ -৪৩ 

২০০৭ ১৫,৭৪০ +৩০ 

২০০৮ ১৭,০৭০ +৮ 

২০০৯ ১৪,৪৫০ -১৫ 

২০১০ ১৪,১৫০ -২ 
 
িন  মঘনা অববািহকায় কাের  জাল ব বহার কের পরী ামূলকভােব জাটকা আহরেণ ২০১০ সােল িত ১০০ 
িমটার জােল ঘ ায় ায় ২.৪৪ কিজ জাটকা পাওয়া িগেয়েছ।   
 
সারিণ ৫. মঘনা নদীর িবিভ  অংেশ জাটকার তুলনামূলক াচযু 

বৎসর িত ১০০ িমটার কাের  জােল ঘ ায় ধৃত জাটকার 
পিরমাণ (েকিজ) 

াস (%) বৃি  (%) ব ব াপনা প িত 

২০০৫ ০.৯৪ - - জাটকার অভয়া ম 

২০০৬ ০.৬১  ৩৫.১০ - ঐ 

২০০৭ ০.৭২ - ১৮.০৩ ঐ+১০ িদন ইিলশ 
আহরণ িনিষ  

২০০৮ ১.৮৯ - ১৬৩ ঐ 
২০০৯ ২.৩১ - ১৪৫ ঐ 
২০১০ ২.৪৪ - ১৬০ ঐ 
 
ইিলশ স দ সংর েণর জন  ২০০৫ ও ২০০৬ সােল অিভ  ব ব াপনা প িত (জাটকার অভয়া ম) বলবৎ িছল। 
িক  ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সােল জাটকার অভয়া ম ও ধান জনন এলাকায় ১০ িদন মাছ আহরণ 
িনিষ  থাকায় জাটকার চুয পূেবর তুলনায় ১৬০% বৃি  পেয়েছ। জাটকার াচুেযর সােথ ইিলেশর াচুয সরাসির 
িনভরশীল। জাটকা সংর ণ জারদার, অভয়া ম ঘাষণা এবং ১০ িদন মাছ আহরণ িনিষ  ইত ািদ ব ব াপনা 
কৗশল বা বায়েনর ফেল ইিলশ মােছর সািবক উৎপাদন বৃি  পেয়েছ।  

 
ইিলেশর াকৃিতক জনন সাফল  

ইিলেশর াকৃিতক জনন সাফল  িন পণ সমী ায় ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সােল যথা েম ায় ৩৮.৭২%, 

১৭.৬২% ও ৩৩.৬৯% জনেণা র বা Spent ইিলশ মাছ পাওয়া িগেয়েছ। অনু প সমী ায় ২০০২ ও ২০০৩ সােল 
যথা েম ০.৫০% ও ১.৪০% জনেণা র মাছ পাওয়া িগেয়িছল। অথাৎ িবগত ২০০২ সােলর তুলনায় ২০০৭, 

২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সােল াকৃিতক জনন সাফেল র হার যথা েম ায় ১১, ৭৭, ৩৫ ও ৬৭% বৃি  পেয়েছ 
(সারিণ-৬)। 
 
 



সারিণ ৬. ইিলেশর জনন সাফেল র তুলনামূলক হার 

বৎসর 
 

জনেণা র 
মােছর হার (%) 

বৃি র পিরমাণ (%) ব ব াপনা প িত 

২০০২ ০.৫০ - পূেব চিলত 

২০০৩ ১.৪০ ২.৮ জাটকা র া অিভযান 

২০০৭ ৫.৪০ ১০.৮ জাটকা র া +১০িদন ইিলশ আহরণ িনিষ +অভয়া ম 

২০০৮ ৩৮.৭২ ৭৭.৪৪ জাটকা র া +১০িদন ইিলশ আহরণ িনিষ +অভয়া ম 
২০০৯ ১৭.৬২ ৩৫.২৪ জাটকা র া +১০িদন ইিলশ আহরণ িনিষ +অভয়া ম 
২০১০ ৩৩.৬৯ ৬৭.৩৮ জাটকা র া +১০িদন ইিলশ আহরণ িনিষ +অভয়া ম 

 
িডম ও জাটকা উৎপাদেন সাফল  

জনন মৗসমু (২০১০) ১০ িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  থাকায় যথা েম ায় ১.৫১ কািট ইিলশ মাছ আহরণ হেত 
র া পেয়েছ। আহরণরিহত ইিলশ হেত ৩৩৬,১৯৯ কিজ িডম াকৃিতকভােব উৎপািদত হেয়েছ। উৎপািদত িডেমর 
পির ুটেনর হার ৫০% িহসােব ায় ১৬৮,০৯৯ কািট রণু উৎপািদত হেয়েছ এবং উ  রণরু বাঁচার হার ১০% 
িহসােব ায় ২১,০১২ কািট রণ ু পানা/জাটকা চলিত বৎসর ইিলশ জনতায় নতুনভােব সংযু  হেব বেল ধারণা 
করা যাে  (সারিণ-৭)। 
সারিণ ৭. বিধত িডম ও জাটকা উৎপাদন পিরমাণ 
 
বৎসর িডম উৎপাদন 

(েকিজ) 

িত ােম গড় 
িডেমর সংখ া 

৫০% হ ািচং রেট রণু 
উৎপাদেনর সংখ া (েকািট) 

১০% বাচঁার হােও জাটকা 
উৎপাদেনর সংখ া (েকািট) 

২০০৭ ৪৬,৮০০ ১২,৫০০ ২৯,৩০০ ২,৯৩০ 

২০০৮ ৩৯২,৬২০ ১২,৫০০ ২৪৫,৩৮৫ ২৪,৫৩৮ 

২০০৯ ১৭০,২০ ১২,৫০০ ৮৫,২১০ ৮,৫২১ 

২০১০ ৩৩৬,১৯৯ ১২,৫০০ ১৬৮,০৯৯ ২১,০১২ 
 
ইিলশ উৎপাদন বৃি র িতব কতা 

১। সেবা  জনন মৗসেুম অবােধ ইিলশ মাছ আহরণ করার ফেল এ মােছর াকৃিতকভােব িডম তথা পানা 
উৎপাদন ব াহত হে  

২। ব াপকভােব জাটকা ধরার ফেল এ মােছর নতুন জে র েবশন, জাটকােক বৃি র সময় না িদেয় ধরার 
ফেল াথ ওভার িফিসং এবং পণূ বয়  মাছেক র া না করার ফেল ির টুেম  ওভার িফিসং হে  

৩। ইিলশ মােছর জীবনচে র ায় সকল ের আহরণ জিনত মতুৃ  

৪। এছাড়া িবিভ  কারেণ নদ-নদীর পািন বাহ াস, পিরেবশগত পিরবতন এবং জলজ দষূেণর কারেণ 
অভ রীণ জলাশেয়র ইিলশ মােছর অেনক িবচরণ ও জনন  এবং জাটকা ইিলেশর চারণ  ন  হেয় 
িগেয়েছ যা ইিলশ উৎপাদন বৃি র ে  িতব কতা সৃি  করেছ। 
 
বতমান গেবষণা কায ম 

বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট, নদীেক , চাদঁপেুর জাটকা/ ইিলেশর জনন, িবচরণ, সেবা  সহনশীল 
উৎপাদন, ইিলশ জনতার গিতিবদ া, নদ-নদীর ইেকালিজ িবষয়ক গেবষণা, ইিলেশর জীবন-চ  ও উৎপাদনশীলতার 
ওপর পিরেবশ ও জলবায়ুগত উপাদােনর ভাব িবষয়ক গেবষণা বতমােন পিরচািলত হে । এসব গেবষণার মাধ েম 



ভিবষ েত ইিলশ/জাটকার িবচরণে / জননে ে র পিরবতন বা নুতন িবচরণে / জননে  সনা  করা, 
জাটকা/ ইিলেশর াচযু িনণয়, ইেকালিজক াল ািডর মাধ েম জাটকা/ ইিলেশর আবাস েলর পিরবতন, ইিলেশর 
অিভ ায়ণ পেথর পিরবতন ইত ািদ িবষেয় নতুন তথ  পাওয়া যােব যার ফেল জাটকা/ ইিলেশর আেরা উ ত 
ব ব াপনা কৗশল িনধারণ ও বা বায়ন স ব হেব। এর ফেল জাটকা/ ইিলেশর অিধকতর সংর ণ িনি ত করা 
যােব ও উৎপাদন বৃি  করা স ব হেব। 
 
উপসংহার 

িবিভ  ব ব াপনা প িত অবল ন তথা-জাটকা সংর ণ, অভয়া ম িত া ও জননে ে  মা ইিলশ ধরা 
িনিষ করেণর ফেল ইিলেশর উৎপাদন মা েয় বৃি  পাে , িত বছরই িবিভ  নদ-নদীেত জাটকার আিধক ও বৃি  
পাে । চলমান ব ব াপনা প িত বা বায়ন অব াহত থাকেল আগামী ৫ বছেও ইিলেশর মাট উৎপাদন বৃি  পেয় 

ায় ৩.৫ ল  ম.টেন উ ীত হেব যার বাজার মূল  ায় ১০ হাজার কািট টাকা ( িত কিজ ৩০০/- হাের)। 
বতমােন বা বািয়ত ব ব াপনা প িতর পাশাপািশ ভিবষ েত বাছাই কেও বড় ইিলশ ধরার জেন  জােলর ফােঁসর 
আকার িনয় ণ, উপকুল ও সমু  এলাকায় ইিলশ সংর ণ আইন বা বায়ন, মিনটিরং এবং সািভেল  
জারদারকরণ, ইিলশ আহরেণর জন  িবিভ  কার জাল, নৗকা ও ইিলশ উৎপাদেনর িনভরশীল পিরসংখ ান 

িন পন, জলমহাল ব ব াপনা প িতর উ য়ন, আ ঃ ািত ািনক  ও আ িলক সহেযািগতা বৃি , গণসেচতনতা সৃি  
ও আধিুনক ইিলশ গেবষণা ইত ািদ সং া  িবষয় কাযকর করার জেন  বা ব উেদ াগ নয়া েয়াজন। 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


