
 

 

 
 
ককৌলিতাত্ত্বিকভাবে (কেবেটিকযালি) উন্নত োবতর রুইমাছ এখে োাংিাবেলি মৎস্য চাষিদের  

হাবত   
 

মযালিউ হযালমিিে ও কমাহাম্মে ইয়ালস্ে  
 

প্রালিস্ম্পে ও িস্য উপখাবতর চাষিগি েহু আগ কিবকই ককৌলিতত্ত্বিকভাবে উন্নত োত এর স্রেরাহ কপবয় আস্বছে । 

তবে বাাংলাদেদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চদল অবষিত োবিার কেিার োগালতপাড়া উপাবেিার িলিউজ্জামাে কমালমে-এর 

মবতা কাপ পোতীয় মৎস্য চাষিদের কেবে লেষয়টি লকছুলেে পূবে পও এমে লছি ো। 

 

কমালমে ওয়ার্ল্পলিি উদ্ভালেত ককৌলিতাত্ত্বিকভাবে উন্নত তৃতীয় প্রেবের 

(ত্ত্বে-৩) রুইমাবছর মাঠ পর্ পাবয় পরীোমূিক চাবষ অাংিগ্রহি কবরবছে 

। ওয়ার্ল্পলিি উদ্ভালেত ত্ত্বে-৩ রুই (Labeo rohita or rui), েেীর উৎবস্র 

রুই কিবক ৩০ িতাাংি কেলি দ্রতু ের্ পেিীি হবে েবি আিা করা হবে । 

োস্তেতার লেলরবখ চাষি পর্ পাবয় এর ের্ পেহার র্াচাই করাই এই 

পরীোমূিক চাবষর উবেিয ।       

 

মৎস্য চাষি কমালমে েবিে, ‘’আলম র্খে ওয়ার্ল্পলিি কিবক ত্ত্বে-৩ রুই 

গ্রহি কলর তখে আমাবক েিা হবিা কর্, এই রুই লেলেপষ্ট স্মবয়র মবর্য 

অেযােয প্রচলিত োবতর রুই কিবক ৩০ িতাাংি কেলি েৃত্ত্বি পাবে । 

আলম তখে এটি লেশ্বাস্ কলরলে । তবে আলম িেয করলছ, এই মাছ ৩০ 

িতাাংবিরও কেলি হাবর োড়বছ, তাই আমার এখে এই োবতর উপর 

আস্থা আবছ এোং আলম মবে কলর, এটি মৎস্য চাষিকের েেয স্বল্প স্মবয় 

অলর্ক মাছ উৎপােবে স্হায়ক হবে ।‘’     

 

গত েছর ওয়ার্ল্পলিবির ত্ত্বে-৩ রুই পপুবিিে কিবক দ্রতু ের্ পেিীি লকছু িযালমলি হবত উৎপালেত করিু হযাচালরবত স্রেরাহ 

করা হয়, র্া প্রেেবের েেয েররুড লহবস্বে ততলর করা হবে । কমালমে-এর পুকুবর পরীোমূিক চাবষ েযেহৃত ত্ত্বে-৩ রুইও 

একই িযালমলিস্মূহ হবত উৎপালেত । ত্ত্বে-৩ রুই-এর পািাপালি োলিত্ত্বেযকভাবে েহুি স্মার্ৃত একটি োবতর রুই এোং েেী 

কিবক স্াংগৃহীত আবরা একটি োবতর রুই এই পরীোমূিক চাবষ অন্তভুপক্ত করা হবয়বছ ।   

 

লিড েয লিউচার লিি ইবোবভিে িযাবের আওতায় ওয়ার্ল্পলিি, োাংিাবেি কৃলষ লেশ্বলেেযািয় ও লুইশ্চিয়ানা স্টেট 

ইউষনভাষস িটট কৃষি স্টকন্দ্র পষরচাষলত প্রকবল্পর মার্যবম কমালমেস্হ আরও ১৮ েে আর্া-োলিত্ত্বেযক মৎস্য চাষিদক 

পরীোমূিক চাবষর েেয ২০২১ স্াবির কম মাবস্ রুইমাবছর কপাো স্রেরাহ করা হয় । কমালমে এই মাছ অেযােয আরও 

লকছু কাপ পোতীয় মাবছর স্াবি লমশ্র-চাষ পিলতবত লেেস্ব েযেস্থাপোয় চাষ করবছে । এই পরীোমূিক চাবষ CGIAR 

ষরসাচি স্টরাগ্রাম অন ষিে এষগ্র িুড ষসদেম (FISH), ষবল অযান্ড স্টমষলন্ডা স্টেটস িাউদন্ডেন এবাং ষিড েয ষিউচার 

বাাংলাদেে অযাকুয়াকালচার অযাষিষভটটও আষথ িক সহায়তা ষেদে । স্টসদেম্বর মাদস রাপ্ত রাথষমক িলািদল স্টেখা যায় 

শ্চি-৩ রুই নেী উৎদসর রুই স্টথদক কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্টবষে হাদর বৃশ্চি স্টপদয়দে । এই পরীোমূিক চাবষর চূড়ান্ত িলািল 

হযাচাষরসমহূ কতৃিক শ্চি-৩ রুই এর স্টরণু উৎপােন ও ষবপণদনর পূদব িই পাওয়া যাদব । 

 

হযাচাষর, নাস িাষর, চাষি এবাং েদবিকেণ এই িলািদলর িনয অদপক্ষা করদেন । এটট অনুমান করা হদে স্টয   

রায় ২০টট হযাচাষর ২০২২ এবাং ২০২৩ সাদল ৩৫ হািাদররও স্টবষে নাস িাষর এবাং চাষির কাদে রায় ৩ ৫০০ 

স্টকশ্চি শ্চি-৩ রুই-এর স্টরণু ষবশ্চি করদব ৷ 

 

িলিউজ্জামাে  কমালমে-এর পুকুবর পরীোমূিক চাবষর 

কার্ পক্রম লহবস্বে ওয়ার্ল্পলিি কাপ প কেবেটিক 

ইমপররুভবমন্ট কপ্রাগ্রাম এর তৃতীয় প্রেবের রুইমাবছর 

েমুোয়ে করা হবে । (ছলে কমাোঃ িখরুত্ত্বেে) 



 

ষিড েয ষিউচার উদেযাদের অধীদন ইউএস এদিশ্চি ির ইন্টারনযােনাল স্টডদভলপদমন্ট ( ইউএসএআইষড) এর মাধযদম আদমষরকান িনেদণর 

সহায়তায় এই েল্পটট ততষর করা সম্ভব হদয়দে । এই েদল্পর ষবিয়বস্তুর োষয়ত্ব ষিড েয ষিউচার ষিে ইদনাদভেন লযাদবর এবাং তা স্টকাদনাভাদবই 

ইউএসএআইষড বা মাষকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকাদরর মতামদতর রষতিলন কদর না । 
 

 

োাংিাবেবির র্বিাবর অেলস্থত মর্ুমলত লিি হযাচালরর 

স্বত্বালর্কারী একরামুি কলের েবিে, “আলম ২০২০ স্াবি 

ওয়ার্ল্পলিি কিবক ত্ত্বে-৩ রুই স্াংগ্রহ কলর এোং ২০২২ স্াবি 

তাবের প্রেেবের েেয প্রস্তুত করবত আমার হযাচালর 

কযাম্পাবস্ িািে-পািে করলছ । েতপমাবে প্রলতটি মাবছর ওেে 

গবড় এক লকবিাগ্রাম, র্া কর্-ককাবো প্রচলিত রুই-এর কচবয় 

অবেক ভাবিা ।‘’ 

 
‘’আলম োেবত কপবরলছ কর্, চাষি পর্ পাবয় ত্ত্বে-৩ রুই মাবছর 

েৃত্ত্বির হার মূিযায়ে করার েেয একটি পরীোমূিক চাষ চিবছ 

। র্লে পরীোর িিািি একইভাবে উৎস্াহেেক হয়, তবে 

চাষিদের এই উন্নত োবতর রুই-এর স্ুলের্া কোঝাবত আমাবের 

েেয স্হায়ক হবে।"  

 

রুই োড়াও ওয়ার্ল্িষিে কাতলা (Catla catla) এবাং ষসলভার 

কাপ ি (Hypophthalmichthys molitrix) মাদের ককৌলিতাত্ত্বিক 

উন্নয়ন কায িিম পষরচালনা করদে । ২০২১ সাদল কাতলার 

শ্চি-১ িযাষমষল উৎপােন করা হয়  এবাং ষিে ইদনাদভেন 

লযাব রকদল্পর সহায়তায় ২০২২ সাদল ষসলভার কাপ ি এর শ্চি-

২ ততষর করা হদব। 

 

মাছ োাংিাবেবি প্রালিে আলমবষর ৬০% স্রেরাহ কবর । মাবছর একটি েৃহৎ অাংি আবস্ অভযন্তরীি েিািবয় চাষ-

েযেস্থাপো কিবক এোং রুই এবেবির একটি স্াাংসৃ্কলতক ও অি পনেলতকভাবে গুরুত্বপূি প প্রোলত । প্রলত েছর উৎপন্ন রুই-এর 

পাইকালর োোর মূিয প্রায় এক লেলিয়ে মালকপে ডিার । এই কপ্রোপবি ওয়ার্ল্পলিি ত্ত্বে-৩ রুই-এর পরীোমূিক চাষ এোং 

এর প্রস্ার োাংিাবেবি মাছ চাবষর েেয একটি উৎস্াহ-েযঞ্জক পেবেপ, তবে এই র্াো ককেি শুরু হবিা । 

 

লিি ইবোবভিে িযাবের স্হায়তায় ওয়ার্ল্পলিি ২০২১ স্াবি আরও লকছু ত্ত্বে-৩ রুবইর িযালমলি ততলর কবরবছ এোং ২০২২ 

স্াবি প্রিমোবরর মবতা চতুি প প্রেবের (ত্ত্বে-৪) রুই উৎপােে করবে ৷ ওয়ার্ল্পলিবির ত্ত্বে-৪ রুই, েেীর উৎবস্র রুই কিবক 

কমপবে ৪০% কেলি দ্রতু েৃত্ত্বি পাবে েবি আিা করা হবে । 

 

স্থিে প্রািী এোং িস্য প্রেেবে এই র্রবের দ্রতু ককৌলিতাত্ত্বিক উন্নয়বের কিা কিাো র্ায় ো । মাবছর কেবে ককৌলিতাত্ত্বিক 

উন্নয়বের েযাপক স্ম্ভােো রবয়বছ, কারি মাবছর প্রেে েযের্াে তুিোমূিকভাবে কম (কাবপ পর কেবে ২-৩ েছর) এোং এ 

র্রবের কাে খুে একিা হয়লে । 

 

স্টকৌষলতাশ্চিকভাদব উন্নত রুই, কাতলা এবাং ষসলভার কাপ ি হযাচাষর, নাস িাষর এবাং চাষিদের হাদত কপৌৌঁছাবি বাাংলাদেদে কাপ ি 

ষমশ্রচাি পিষতর উৎপােনেীলতা অদনক বাড়দব । তোনুসাদর কাপ ি ষমশ্রচাি পিষতর উপর ষনভিরেীল মৎস্য চাষি এবাং 

স্টভাক্তাদের িনয খােয ষনরাপত্তা, পুটি এবাং িীষবকা বৃশ্চিদত অবোন রাখদব । 

 

প্রকল্প টিম স্কি অাংিীোর হযাচালর, মৎস্য চাষি এোং োাংিাবেি মৎস্য অলর্েপ্তবরর প্রলত এই পরীোমূিক চাবষ তাবের 

স্ে পাত্মক স্হবর্ালগতা, অাংগ্রহি ও আগ্রবহর েেয কৃতজ্ঞ ।    

 

 

 

প্রকল্প দল  

 

প্রর্াে গবেষক      মযালিউ হযালমিিে, লপএইচলড  

    ওয়ার্ল্িষিে 

 

প্রর্াে স্হবর্াগী  েে কেেত্ত্বে, লপএইচলড 

গবেষক   ওয়ার্ল্িষিে 

          

োাংিাবেি  কমাহাম্মে ইয়ালস্ে 

প্রর্াে গবেষক  ওয়ার্ল্িষিে 

         
 

োাংিাবেি  কমাস্তিা কহাবস্ে, লপএইচলড 

স্হবর্াগী  োাংিাবেি কৃলষ  

প্রর্াে গবেষক  লেশ্বলেেযািয় 

      

ইউএস্          স্টটদরি টায়াস ি, ষপএইচষড 

প্রর্াে          লুইষসয়ানা স্টেট ইউষনভাষস িটট কৃষি       

গবেষক          স্টকন্দ্র 



 

ষিড েয ষিউচার উদেযাদের অধীদন ইউএস এদিশ্চি ির ইন্টারনযােনাল স্টডদভলপদমন্ট ( ইউএসএআইষড) এর মাধযদম আদমষরকান িনেদণর 

সহায়তায় এই েল্পটট ততষর করা সম্ভব হদয়দে । এই েদল্পর ষবিয়বস্তুর োষয়ত্ব ষিড েয ষিউচার ষিে ইদনাদভেন লযাদবর এবাং তা স্টকাদনাভাদবই 

ইউএসএআইষড বা মাষকিন যুক্তরাষ্ট্র সরকাদরর মতামদতর রষতিলন কদর না । 
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ষিে ইদনাদভেন লযাব সম্পদকি 

ষিে ইদনাদভেন লযাব ইউএস সরকাদরর তবষিক কু্ষধা ও খােয ষনরাপত্তা উদেযাে  ষিড েয ষিউচার এর অধীদন 

ইউনাইদটড স্টেটস এদিশ্চি ির ইন্টারনযােনাল স্টডদভলপদমদন্টর কৃষি েদবিণা এবাং সক্ষমতা বৃশ্চির কাদি 

সহায়তা কদর। ষমষসষসষপ স্টেট ইউষনভাষস িটট হদলা স্টরাগ্রামটটর বযবিাপনা সত্তা । ইউষনভাষস িটট অভ্ স্টরাড 

আইলযান্ড, স্টটক্সাস স্টেট ইউষনভাষস িটট, স্টসন্ট লুইদসর ওয়াষোংটন ইউষনভাষস িটট এবাং আরটটআই ইন্টারনযােনাল 

মযাদনিদমন্ট পাটিনার ষহদসদব কাি করদে । 
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