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মাছ চােষ ��াবােয়া�ক এর �নগত মান র�ায় কাজ করেছ �দশী-
িবেদশী িব�ানীরা

কৃিষিবদ দীন �মাহা�দ দীনু: বত�মােন বাংলােদশ মৎস� চােষ এক মাইল ফলক �স � কেরেছ। িকন্ত�  �ু� মাছ চাষীেদর জন�
মােছর যথাযথ �া�� ব�ব�াপনা িন��তকরণ এক�ট চ�ােল� হেয় দািড়েয়েছ।

আর এই চ�ােল� �মাকােবলায় কৃষকরা মাছ চােষ ব�বহার করেছন িবিভ� ধরেনর অ�াি�বােয়া�টক। িকন্ত�  অ�াি�বােয়া�টক
মানব শরীেরর জন� �িতকর হওয়ায় এর িবক� িহেসেব কৃষকরা এখন ঝুেকেছ ��াবােয়া�টেকর িদেক।

মাছ চােষ ��াবােয়া�টক এর �েয়ােগ কীকী সতক�তা অবল�ন করেত হেব এ সং�া� িপিড�ী �কে� কম �রত িব�ানীগণ গত
১৭ �ম ২০১৯ ��বার বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় আ�জ�ািতক �গ� হাউেজ সাংবািদকেদর সােথ মত িবিনময় কােল এসব
কথা বেলন।

গেবষক দেলর অন�তম সদস� , যু�রােজ�র �ারিলং িব�িবদ�ালেয়র গেবষক ড. �া��স মুের ও ড. এ��ও �ডসবস তার
ব�েব� বেলন, ��াবােয়া�টক হেলা মাছ চােষ ব�ব�ত এমন িকছ�  উপকারী ব�াকেটিরয়া যা অ�াি�বােয়া�টেকর িবক� িহেসেব
মােছর �রাগ �িতেরাধ কের।

িকন্ত�  এই ��াবােয়া�টেকও রেয়েছ �ভজাল ও �িতকারক উপাদান । আর এই �ভজাল ��াবােয়া�টক ব�বহাের মাছ চােষ বাড়েছ
�া�� ঝঁুিকর স�াবনা । আর পরী�া-িনরী�ার মাধ�েম �দেশ �ভজাল ��াবােয়া�টক িচি�ত করেত গেবষণা করেছন �দেশর এবং
িবেদেশর একদল গেবষক।

মতিবিনময় সভায় উপি�ত গেবষক দেলর সদস�রা হেলন যু�রােজ�র �ারিলং িব�িবদ�ালেয়র গেবষক ড. �া��স মুের, ড.

এ��ও �ডসবস, বাংলােদশ কৃিষ িবি�িবদ�ালেয়র অ�ােকায়াকালচার িবভােগর অধ�াপক ড. মুহা�দ মাহফুজলু হক, যু�রাজ�
িভি�ক উ�য়ন সং�া �াি�কাল এ�কশন এর গেবষক ড. ফা�ক উল ইসলাম এবং ওয়া�� িফেশর মুহা�দ িমজানুর রহমান এবং
বাকৃিব জনসংেযাগ ও �কাশনা দফতেরর উপ পিরচালক কৃিষিবদ দীন �মাহা�দ দীনু সহ বাকৃিব সাংবািদক সিমিতর সদস�গণ।

যু�রােজ�র বােয়ােটকেনাল�জ এ� বােয়াল�জকাল সােয়� িরসাচ� কাউ��েলর অথ �ায়েন এ �েজে� কাজ করেছন এ গেবষক
দল।

�ারিলং িব�িবদ�ালেয়র গেবষক ড. �া��স মুের আরও বেলন, ��াবােয়া�টক অ�াি�বােয়া�টেকর মত �িতকর না। তেব
গেবষণায় �দেশর বাজাের �া� ��াবােয়া�টেক �িতকর ব�াকেটিরয়া এবং �রাগ স�ৃ�কারী জীবানু পাওয়া �গেছ। আর বাংলােদেশ
এই �ভজাল ��াবােয়া�টকেক িচি�ত করার মেতা কৃষক পয �ােয় �কান ব�ব�া না থাকায় অেনক ��ে�ই �িতর স�িু�ণ হে�
কৃষক।
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আরও পড়ুন: ভাবগা�ীয � পিরেবেশ অনু��ত হেলা ইয়ন গ্�েপর বািষ �ক ইফতার মাহিফল

তাই কৃষক পয �ােয় স�ঠক ��াবােয়া�টক িচ�ত করার উপায় এবং সরকােরর এক�ট িনতীমালা �তিরর িবষেয় গেবষণা করিছ
আমরা। এমনিক �ক��টর অধীেন �ভজাল ��াবােয়া�টক িনরী�েণর িবষেয় �দেশর পাচ জন এ�পাট�েক ��িনং �দেব
যু�রােজ�র �ারিলং িব�িবদ�ালয়। 
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