
 
 
 
 
 
 



জাতীয় মাছ ইিলশ আমােদর ঐিতেহ র ধারক ও বাহক। অনািদকাল থেকই আমােদর জাতীয় অথনীিত, 
কমসং ান ও আিমষ জাতীয় খাদ  সরবরােহ এ মাছ অনন  ভূিমকা পালন কের আসেছ। দেশর মাট 
মৎস  উৎপাদেন ইিলশ মােছর অবদান ায় ১২% এবং বািষক উৎপাদন ায় ৩ ল  ৪৬ হাজার ম.টন 
যার বাজার মলূ  ায় ১০,০০০/- কািট টাকার উে । িজিডিপেত ইিলশ মােছর অবদান ায় ১% । 

িতবছর ইিলশ মাছ র ািন হেত অিজত বেদিশক মু ার পিরমাণ ায় ২৫০-৩০০ কািট টাকা। িবগত 
দশেক িবিভ  াকৃিতক ও মনুষ  সৃ  সমস ার কারেণ (নদ-নদীর নব  াস, পিরেবশ িবপযয়,  িনিবচাের 
জাটকা িনধন ও অিধক মা ায় িডমওয়ালা ইিলশ আহরণ) ইিলেশর উৎপাদন ত াস পাি ল। এ 
মােছর উৎপাদন সহনশীল পযােয় বজায় রাখেত িবিভ  ব ব াপনা কৗশল যমন-অভয় ম ঘাষণা, 

জনন মৗসুেম ইিলশ মাছ আহরণ িনিষ  ও জাটকা সংর ণ ইত ািদ বা বায়ন করা হে । ইিলশ মাছ 
সারা বছরই কম- বশী জনন কের থােক। তেব সবেচেয় বশী জনন কের অে াবর মােসর 
(আি ন/কািতক) বড় পূিণমার সময়। এ সময় শতকরা ায় ৬০-৭০ ভাগ ইিলশ মাছই পিরপ  ও িডম 
ছাড়ার উপেযাগী অব ায় থােক। আর এ সমেয়ই সবেচেয় বশী পিরমাণ  ( মাট ধৃত মােছর ৫০-৬০%) 
মাছ ধরা পেড়। িনিবচাের িডমওয়ালা মাছ ধরা ও জাটকা িনধেনর ফেল ইিলশ মােছর াকৃিতক জনন ও 
নতুন জে র েবশন ব াপকভােব ব াহত হি ল। তাই ইিলশ মােছর অবাধ েবশন িনি ত করেণর 
জন  কতক িল িনিদ  এলাকায় অভয়া ম ঘাষণা কের তা বা বায়ন করা হে , তমনই অবাধ জনন 
ও াকৃিতকভােব অিধক িডম ও পানা উৎপাদেনর জন  ”মৎস  সংর ণ আইন ১৯৫০” এর অধীেন 
সেবা  াজনন মৗসুেম আি েনর ভরা পূিণমার িদনসহ পূেবর ৩ িদন পেরর ৭ িদন মাট ১১ িদন ধান 

জনন এলাকায় ইিলশ মাছ ধরা িনিষ  করা হেয়েছ। উ  িনেষধা া কায ম বা বায়েনর ফলাফল 
িনণেয়র জন  বাংলােদশ মৎস  গেবষণা উনি িটউট, নদী ক , চাদঁপরু হেত গেবষণা পিরচািলত হয়। 
ইিলশ অভয়া ম িত া, জননে  ও জাটকা সংর েণর উ ত ব ব াপনা কৗশল বা প িত িল এবং 
বা বায়েনর ফলাফল িনে  আেলাচনা করা হেলা। 

 অভয়া ম িত া/জাটকার িবচরণে  সংর ণ 
 জন ম ইিলম সংর ণ 
 জাটকা সংর ণ 
 জেলেদও িবক  কমসং ান 
 জনসেচতনতা সৃি  

জাটকার ধান িবচরণে  ও অবয়া ম এলাকা িতবৎসর জানুয়ারী হেত ম মাস পয  জাটকা ধরার 
মৗসুম হেলও মাচ এবং এি ল মােস সেবা  পিরমােণ (৬০-৭০%) জাটকা ধরা পেড়। তাই জানুয়ারী 
হেত ম মাস পয  অভয়া ম ঘাষণার েয়াজন হেলও জেলেদর কমসং ােনর িবণয়িট িবেবচনা কের 
ঘািষত ৫িট অভয়া েম িন িলিখত সমেয় মাছ ধরা িনিষ  করা হেয়েছ (সারণী-১)। 



অভয়া েমর নাম মাছ ধরার িনিষ  সময়
১। িন  মঘনা নদী মাচ ও এি ল (মধ  ফা ন হেত মধ  বশাখ) 
২। শাহবাজপরু চ ােনল                     ঐ 
৩। তঁতুিলয়া নদী                     ঐ 
৪। আ ারমািনক নদী নেভ র-জানুয়ারী (মধ  কািতক হেত মধ  মাঘ) 
৫। িন  প া নদী মাচ ও এি ল (মধ  ফা ন হেত মধ  বশাখ) 

ইিলশ মাছ বাংলােদেশর ায় সকল ধান নদ-নদী, মাহনা এবং উপকূল এলাকায় িডম ছেড় থােক। তেব 
িবিভ  তেথ র উপর িভি  কের ইিলেশর ধান চারিট জননে ে  (ঢলচর, মনপরুা, মৗলভী চর, কালীর 
পর ীপ) িচি ত করা হেয়েছ যার সমি ত আয়তন ায় ৭০০০ বগিকেলািমটার। উে িখত চারিট জনন 

ে  িত বৎসন আি েনর ভরা পূিণমার িদনসহ পূেবর ৩ িদন ও পেরর ৭ িদন মাট ১১ িদন  মৎস  
সংর ণ আইেন ইিলশ মাছ ধরা িনিষ  করা হেয়েছ । িক  ইিলশ মােছর পিরপ তা ও জনন আি েনর 
বড় পূিণমার সােথ সংি  িবধায় পূিণমা সংগঠেনর  তািরখেক িনিদ  কের এর িতনিদন পূেব ও সাতিদন 
পের জননে ে  ইিলশ মাছ আহরণ িনিষ  কের বতমােন চিলত আইনিট সংেশাধন করা হেয়েছ । 
এই িনেষধা া পূিণমার  সাতিদন আেগ এবং সাতিদন পের সহ ১৫ িদন করা অিধকতর ফল সূ হেব 
বেলও সপুািরশ করাহেয়েছ। 

ইিলেশর াকৃিতক জনন সাফল  িন পণ সমী ায় ২০১১ ও ২০১২ সােল যথা েম ায় ৩৬.২৭% ও 
৩৫.৭৯% জনেণা র ইিলশ মাছ পাওয়া িগয়ােছ। অনু প সমী ায় ২০০২ ও ২০০৩ সােল যথা েম 
০.৫০% ও ১.৪০% জনেণা র মাছ পাওয়া িগয়ািছল। অথাৎ িবগত ২০০২ সােলর তুলনায় ২০১১ ও 
২০১২ সােল াকৃিতক জনন সাফল র হার যথা েম ায় ৭৩৫ ও ৭২% বৃি  পেযেছ (সারণী-২)। 



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 া+১১িদন ইিলশ আহরণ িনিষ +অভয়া ম 
২০১১ ৩৬.২৭ ৭২.৫৪ জাটকা র া+১১িদন ইিলশ আহরণ িনিষ +অভয়া ম 
২০১২ ৩৫.৭৯ ৭১.৫৮ জাটকা র া+১১িদন ইিলশ আহরণ িনিষ +অভয়া ম 

জনন মৗসুেম (২০১২ এ) ১১ িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  থাকায় যথা েম ায় ১.৬১ কািট ইিলশ 
মাছ আহরণ হেত র া পেয়েছ। আহরণরিহত ইিলশ হেত ায় ৩,৮০,৪০০ কিজ িডম াকৃিতকভােব 
উৎপািদত হেয়েছ । উৎপািদত িডেমর পির ুটেনর হার ৫০% িহসােব ায় ২,৩৭,৭৫০ কািট রণ ু
উৎপািদত হেয়েছ এবং উ  রণুর বাচঁার হার ১০% িহসােব ায় ২৩,৭৭৫ রািট রণু পানা/জটকা চলিত 
বৎসর ইিলশ জনতায় নতুনভােব সংযু  হেব বেল ধারণা করা যাে  (সারণী-৩)। 

বৎসর িডম উৎপাদন 
(েকিজ)

িত ােম গড় 
িডেমর সংখ া

৫০% হ ািচং রেট 
রণু উৎপাদেনর 
সংখ া  ( কািট)

১০% বাচঁার হের 
জাটকা উৎপাদেনর 
সংখ া  ( কািট)

২০০৭ ৪৬,৮০০ ১২,৫০০ ২৯,৩০০ ২,৯৩০
২০০৮ ৩,৯২,৬২০ ১২,৫০০ ২,৪৫,৩৮৫ ২৪,৫৩৮
২০০৯ ১,৭০,৪২০ ১২,৫০০ ৮৫,২১০ ৮,৫২১
২০১০ ৩,৩৬,১৯৯ ১২,৫০০ ২,১০,১২৪ ২১,০১২
২০১১ ৩,৮৫,৫০০ ১২,৫০০ ২,৪০,৯৩৭ ২৪,০৯৪
২০১২ ৩,৮০,৪০০ ১২,৫০০ ২,৩৭,৭৫০ ২৩,৭৭৫



িন  মঘনা অববািহকায় কাের  জাল ব বহার কের পরী ামলূকভােব জাটকা আহরেণ ২০১২ সােল িত 
১০০ িমটার জােল ঘ ায় ায় ২.৭৪ কিজ জাটকা পাওয়া িগেয়েছ (সারণী-৪)। 

বৎসর িত১০০িমটার 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 - জাটকার অভয়া ম 
২০০৭ ০.৭২ - ১৮.০৩ ঐ+১০িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  
২০০৮ ১.৮৯ - ১৬৩ ঐ+১০িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  
২০০৯ ২.৩১ - ১৪৫ ঐ+১১িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  
২০১০ ২.৪৪ - ১৬০ ঐ+১১িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  

২০১১ ২.৭২ - ১৮৯ ঐ+১১িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  

২০১২ ২.৭৪ - ১৯১ ঐ+১১িদন ইিলশ আহরণ িনিষ  

ইিলশ স দ সংর েণর জন  ২০০৫ ও ২০০৬ সােল অিভ  ব ব াপনা প িত (জাটকার অভয়া ম) 
বলবৎ িছল। তেব ২০০৭-২০১২ সােল জাটকার অভয়া ম ও ধান জনন এলাকায় ১১ িদন মাছ 
আহরণ িনিষ  থাকায় জাটকার াচুয পূেবর তুলনায় বৃি  পেয়েছ। জাটকার াচুেযর সােথ ইিলেশর 

াচুয সরাসির িনভরশীল। জাটকা সংর ণ জারদার, অভয়া ম ঘাষণার এবং ১১ িদন মাছ আহরণ 
িনিষ  ইিত ািদ ব ব াপনা কৗশল বা বায়েনর ফেল ইিলশ মােছর সািবক উৎপাদন বৃি  পেয়েছ। 

ইিলশ উৎপাদন ও জাটকার াচুেয অভয়া েমর ভাব িনণেয়র জন  ইনি িটউেটর নদী ক , চাঁদপরু 
কতৃক পিরচািলত গেবষণায় সা িতককেল িন  প া নদীেত জটকার াচেুয তলনামলূক বৃি  পিরলি ত 
হেয়েছ। এ পেট,পূেবা  ৫িট অভয়া ম ছাড়াও নদীেক  চাঁদপুেরর পরী ামূলক জটকা আহরেণর 
ফলাফল িবে ষণ কের বিলশাল জলার িহজলা- মেহ ীগ  উপেজলার মঘনার শাখা নদীেত ায় ৬০ 
িক:িম: এলাকায় অভয়া ম ঘাষনার জন  াব করা হেয়েছ (সারণী-৫)। 



িজিপএস পেয়  সীমানা মাছ ধরা িনিষ কালীন 
সময় 

উ র-পূব বিরশাল জলার িহজলা 
উপেজলার নাছকািঠ 
পেয়  (িজিপএস পেয়  
২৩“০২.৭৫ উ র 
অ াংশ এবং ৯০ 
৩৬.৬৪ পূব ািঘমাংশ) 

উ ের বিরশাল জলার 
িহজলা উপেজলা এবং 
দি েণ বিরশাল জলার 
মেহ ীগ  এবং 
বিরশাল জলার িহজলা 
উপেজলার মেধ  
অবি ত মঘনার শাখা 
নদীসমেূহর ৬০ িক.িম 
এলাকা 

িত বৎসর মাচ হেত 
এি ল মাস পয  সকল 

কার মাছ ধরা িনিষ  
থাকেব 

উ র-পি ম বিরশাল জলার িহজলা 
উপেজলার হিরনাথ 
পেয়  (িজিপএস পেয়  
২২ ৫৮ ৬৭ উ র 
অ াংশ এবং ৯০ 
২৭.৬৪ পূব ািঘমাংশ) 

দি ণ-পূব বিরশাল জলার িহজলা 
উপেজলার ধূলেখালা 
পেয়  (িজিপএস পেয়  
২২ ৫১ ৯১ উ র 
অ াংশ এবং ৯০ 
৩৭.৫২ পবূ ািঘমাংশ) 

দি ণ-পি ম বিরশাল জলার িহজলা 
উপেজলার ভাষানচর 
পেয়  (িজিপএস পেয়  
২২ ৪৭ ৪৩ উ র 
অ াংশ এবং ৯০ ২৬ 
১৬ পবূ ািঘমাংশ) 

 
   
    
    
    
    



 
মৎস  অিধদ েরর চািহদা মাতােবক বতমােন ািবত নতুন অভয়া েমর সােথ পূেবা  অভয়া ম েলার 
িজিপএস পেয়  িচি তকরণ করা হেয়েছ। ফেল মাঠ পযােয় মাছ আহরণ িনিষ কালীন সমেয় মৎস  
সংর ণ আইন বা বায়েন স সারণ কমকতােদও সুিবধা হে । 

বাংলােদেশ ১৯৮৩-৮৪ সাল হেত ইিলশ মােছর উৎপাদন মৎস  অিধদ েরর িফশািরজ িরেসাস সােভ 
িসে ম (এফআরএসএস) কতৃক ধারাবািহকভােব সংর ণ করা হে । উ  সূে র তথ  অনুযায়ী িবগত 
২০০১-০২ সােল ইিলশ আহরেণর পিরমাণ িছল ২,২০,৫৯৩ ল  ম.টন। িবিভ  ব ব াপনা কৗশল 
বা বায়েনর ফেল িবগত ২০০১-০২ সােলর তুলনায় ২০১১-১২ সােল ইিলেশর উৎপাদন ৫৭.০৮% বৃি  
পেয় ৩,৪৬,৫০০ ম.টেন উ ীত হেয়েছ (সারণী-৬)। 

রাজ  বােজেটর আওতায় জাটকা আহরণকারী মৎস জীিবেদর পণূবাসেনর লে  একিট সুিনিদ  
কমপিরক না  অনুসরণ কের িবক  কমসং ান কমসচূী ১০িট জলার ৫৯ িট উপেজলায় মৎস  
অিধদ েরর মাধ েম বা বািয়ত হে । অেপ াকৃত দির  মৎস জীিবেদর অ ািধকার দান পবূক নূন তম 
এক হাজার টাকা কের দয়া হে  যা িদেয় মৎস জীিবরা আয় কধনমলূক কােজর মাধ েম জীিবকা িনবাহ 
করেত পারেছ। িবক  কমসং ান িহেসেব ু  ব বসা, হাঁস-মরুগী, গ -ছাগল পালন, ভ ান-ির া, 
ঠলাগািড় চালােনা, ফল ও সবিজর ব বসা, সলাই মিশন, জাল বুনন  ইত ািদ আয় বৃি মলূক কায ম 
বা বািয়ত হে । এছাড়াও িভিজএফ কমসচূীর আওতায় মাননীয় ধানম ী দ  িত িত অনুযায়ী 
জাটকা মৎস জীিবেদর মািসক দশ কিজ হাের দ  খাদ  সহায়তা ি শ কিজেত উ ীত করা হেয়েছ। 
িবক  কমসং ােনর লে  গৃহীত এসব পদে প জাটকা সংর েণ ইিতবাচক ভুিমকা রাখেছ। 

সাল ইিলশ উৎপাদন ব ব াপনা প িত 
ম. টন বৃি  (%) 

২০০১-০২ ২,২০,৫৯৩ -- পূেব চিলত 
২০০২-০৩ ১,৯৯,০৩২ (-) ৯.৮০ ঐ 
২০০৩-০৪ ২,৫৫,৮৩৯ ১৫.৯৮ জাটকা সংর ণ 
২০০৪-০৫ ২,৭৫,৮৬২ ২৫.০৫ ঐ 
২০০৫-০৬ ২,৭৭,১২৩ ২৫.৬৩ জাটকাসংর ণ ও 

অভয়া ম িত া 
২০০৬-০৭ ২,৭৯,১৮৯ ২৬.৫৬ ঐ 
২০০৭-০৮ ২,৯০,০০০ ৩১.৪৬ জাটকা 

সংর ণ,অভয়া ম 
িত া ও জনন ম 
ইিলশ সংর ণ 



২০০৮-০৯ ২,৯৮,৪৫৮ ৩৫.৩০ ঐ 
২০০৯-২০১০ ৩,১২,৬১২ ৪১.৭১ ঐ 

২০১০-২০১১ ৩,৪০,০০০ ৫৪.১৩ ঐ 

২০১১-২০১২ ৩,৪৬,৫০০ ৫৭.০৮ ঐ 

বতমােন “জাটকা সংর ণ, জেলেদর িবক  কমসং ান এবং গেবষণা” কে র (িবএফআরআই অংশ) 
মাধ েম ইিলশ মােছর জনন, িবচরণ সেবা  সহনশীল উৎপদন, ইিলশ জনতার গিতিবদ া ,ইিলেশর 
জীবন চ  ও উৎপদনশীলতার উপর পিরেবশ ও জলবায়ুগত উপাদােনর ভাব িনণেয়র জন  ব াপক 
িভি ক গেবষণা কায ম পিরচািলত হে । তাছাড়া, ইিলেশর নতুন নতুন জনন ও িবচরণে ে  
অনুস ান এবং অভয়া ম িত া িবষয়ক গেবষণা অব াহত রেয়েছ। 

ি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 বিৃ  পাে , িত বছরই িবিভ  নদ-নদীেত জাটকার 
আিধ ক ও বৃি  পাে । চলমান ব ব াপনা প িত বা বায়ন অব াহত থাকেল আগামী ৫ বছের ইিলেশর 
মাট উৎপদন বৃি  পেয় ায় ৪.০ ল  ম.টেন উ ীত হেত পাের যার বাজার মলূ  ায় ১২ হাজার কািট 
টাকা ( িত কিজ ৩০০/- হাের)। বতমােন বা বািয়ত ব ব াপনা প িতর পাশাপািশ ভিবষ েত বাছাই 
কের বড় ইিলশ ধরার জেন  জােলর ফােঁসর আকার িনয় ন, উপকূল ও সমূ  এলাকায় ইিলশ সংর ণ 
আইন বা বায়ন, মিনটিরং এবং সািভেল  জারদারকরণ, ইিলশ আহরেণর জন  িবিভ  কার জাল, 
নৗকা ও ইিলশ উৎপদেনর িনভরশীল পিরসংখ ান িন পন, জলমহল ব ব াপনা প িতর উ য়ন, 
আ : ািত ািনক ও আ িলক সহেযািগত বৃি , গণসেচতনা সিৃ  ও আধুিনক ইিলশ গেবষণা ইত ািদ 
সং া  িবষয় কাযকর করার জেন  বা ব উেদ াগ হণ করেল ইিলেশর সহনশীল উৎপাতন বজায় রাখা 
স ব হেব। 
 
 

মখূ  ব ািনক কমকতা 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট,নদীেক ,চাদঁপরু। 

রচনায়: মাহা দ জােহর, ড. মাঃ আিনছুর রহমান, মাহা দ আশরাফুল আলম,  শাহনুর জােহ ল 
হাসান ও ড. মাঃ নু াহ 

কাশনায়: জাটকা সংর ণ, জেলেদর িবক  কমসং ান এবং গেবষণা ক  (িবএফআরআই-অংশ) 
বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট, নদীেক , চাদঁপুর। 

ওেয়বসাইট: www.fri.gov.bd 
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