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দেশের েক্ষিণাঞ্চশে বশেশ্বর নেী ও দ াহনা অঞ্চশের প্রায় সাশে ৭ হাজার বর্ গ ক্ষিশোক্ষ টার (ক্ষিক্ষ ) এোিা ক্ষনশয় ইক্ষেশের নতুন প্রজনন এোিা 

ক্ষিক্ষিত িরা হশয়শে। অনুশ াক্ষেত হশে এটি হশব ইক্ষেশের ৫  প্রজনন দিত্র। বাাংোশেে  ৎস্য র্শবষণা ইনক্ষিটিউট এ তথ্য জাক্ষনশয়শে। 

 

ইশতা শে  ায়ানী- ীরসরাই, পক্ষি  সসয়ে আওক্ষেয়া পশয়ন্ট-তজুমুক্ষিন, র্ন্ডা ারা-বাঁেখােী ও েতা িাপাক্ষে িোপাো এোিার দ াহনা অঞ্চশে 

আরও ৪টি প্রজনন এোিা েনাক্ত িরা হশয়শে।  

 

নতুন িশর বশেশ্বর নেীর প্রায় ৫০ ক্ষিক্ষ  সের্ঘ গয ও ৩৪৮ বর্ গ ক্ষিক্ষ  ক্ষবস্তৃত অঞ্চে ক্ষনশয় ৫  প্রজনন দিশত্রর প্রস্তাব িশরশে  ৎস্য র্শবষণা 

ইনক্ষিটিউট। 

 

ইনক্ষিটিউশটর ইক্ষেে র্শবষণা দজারোরিরণ প্রিশের পক্ষরিােি এ  এ বাোর বশেন, 'ইক্ষেে র্শবষণা দজারোরিরণ প্রিশের আওতায় ২০১৮-

২০২১ দ য়াশে বশেশ্বর নেীশত ইক্ষেে  াশের প্রজনন দিত্র প্রক্ষতষ্ঠার েশিয ইনক্ষিটিউশটর ক্ষবজ্ঞানীরা র্শবষণা িার্ গক্র  পক্ষরিােনা িশরশেন। 

র্শবষণায় জাটিার প্রাচুর্ গতা, পাক্ষনর দ ৌত-রাসায়ক্ষনি গুণাগুণ, প্ল্যাঙ্কটন ও র্াট িনশন্টট,  াশের দেণী-সের্ঘ গয, প্রক্ষত ইউক্ষনশট  াে ধরার প্রশিষ্টা, 

প্রজননশতার ইক্ষেশের হার পর্ গশবিণ িরা হয়। 

 

র্শবষণায় পাওয়া তথ্য অনুর্ায়ী, বশেশ্বর নেী ও দ াহনা অঞ্চশে পাক্ষনর গুণাগুণ ইক্ষেশের প্রাকৃক্ষতি প্রজনশনর জন্য অনুকূশে আশে। ক্ষবশেষ িশর 

দ াহনা অঞ্চে ক্ষেশয় বশেশ্বর োোও ক্ষবষখােী, পায়রা, আন্ধার াক্ষনি ও েতািাপােী নেীশত ইক্ষেেসহ অন্যান্য  াে বশগাপসার্র দেশি নেীর 

উজাশন আশস। 

 

এই নেীর পূব গ অাংশে সুন্দরবশনর নেী ও খাে (দ াো নেী, দবতশ াক্ষর র্াঙ, সুপক্ষত খাে, দুধমুখী খাে ও দোট িটিা খাে) সাংযুক্ত আশে। বশেশ্বর 

নেী হশয় ইক্ষেেসহ অন্যান্য  াে এসব খাে ও নেীশত প্রশবে িশর। 

 

প্রস্তাক্ষবত প্রজনন এোিার  শে বাশর্রহাট দজোর েরণশখাো উপশজোর বর্ী বন্দর দেশি এিই উপশজোর পিীরির সাংেগ্ন পশয়ন্ট পর্ গন্ত এবাং 

ক্ষপশরাজপুর দজোর  ঠবাক্ষেয়া উপশজোর সাপশেজা দেশি পটুয়াখােী দজোর িোপাো উপশজোর েতািাপােী ইউক্ষনয়শনর দেবুর বার্ান 

পশয়ন্ট পর্ গন্ত পশেশে। 

 

প্রিে পক্ষরিােি আরও জানান, র্শবষিরা তাশের ৩ বেশরর র্শবষণার ফোফে অনুর্ায়ী প্রস্তাক্ষবত প্রজনন এোিায় বেরওয়ারী ক্ষি ওয়াো 

 াশের সাংখ্যা র্োক্রশ  ৬৫, ৬৯ এবাং ৫১ েতাাংে, ক্ষি  োোরত  াশের সাংখ্যা র্োক্রশ  ৪৯, ৫৫ এবাং ৪৩ েতাাংে এবাং ক্ষি  দেশে দেওয়া 

 াশের সাংখ্যা র্োক্রশ  ৪৫, ৫০ এবাং ৪০ েতাাংে ক্ষনণ গয় িশরশেন। 

 

এোো, প্রজননশতার ইক্ষেে  াশের হার র্োক্রশ  ৪৫, ৫০ এবাং ৪০ েতাাংে েনাক্ত িরা হশয়শে। 

ক্ষতক্ষন জানান, বশেশ্বর নেী ও দ াহনা অঞ্চে প্রজনন দিত্র দর্ঘাষণা ও সুরিা িরা হশে প্রক্ষত বের অক্ষতক্ষরক্ত প্রায় ৫০ হাজার দ ক্ষিি টন অক্ষধি 

ইক্ষেে উৎপাক্ষেত হশব। 

 

এ জন্য ইক্ষেেসহ অন্যান্য  ৎস্য সম্পে বৃক্ষির েশিয বশেশ্বর নেীশত প্রজনন দিত্র দ্রুতই দর্ঘাষণা িরা প্রশয়াজন, বশেন ক্ষতক্ষন। 


