মানসিক স্বাস্থ্য িুরক্ষায় িচেতন হওয়া প্রচয়াজন
সলরনা আক্তায
ুস্থতা লরা াযীলযক-ভানলক এফং াভাজজকতায বাযাভযূণ ণ সভরফন্ধন। তলফ ফতণভালন াযীলযক
ুস্থতায ালথ ভানলক ুস্থতালকও লফলফচনাষ সনষা লে অলত গুরুলেয ালথ। লকছু লকছু অুখ সমভন রৃদলযাগ,
ডাষালফটি, শ্বাতলেয সযাগ এগুলরায সছলন কখলনা কখলনা ভানলক অফাদ, দুজিন্তা, উলেগ ইতযালদলক কাযণ
লললফ ধযা ষ। আফায ভানলক উলেগ, দুজিন্তা সথলকও লত ালয ডাষালফটি, রৃদলযাগ, কযান্ফালযয ভলতা
প্রাণঘাতী সযাগ। এফ কাযলণ লচলকৎকযা ফলরন ালফক
ণ ুস্থতায জনয ালযযীক ও ভানলক সযালগয ভলন্ত
লচলকৎা জরুলয। লফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা যীলযয াাাল ভনলক গুরুে লদলষ ভানলক সযাগ ম্পলকণ লচতনতা ৃটিয
রলযয ১৯৯২ ার সথলক প্রলত ফছয ১০ অলটাফযলক লফশ্ব ভানলক স্বাস্থয লদফ লললফ সঘালণা কযলছ। লদফটিয
এফালযয প্রলতাদয লনধালযত
ণ
লষলছ "Young people and mental health in a changing world" (একটি
লযফতণনীর লফলশ্বয তরুণ ভানুল এফং ভানলক স্বাস্থয)।
ফতণভান ভুক্তফাজায অথনীলতয
ণ
তীব্র প্রলতলমালগতায মুলগ ভানুললয দদনজিন জীফলনয আা আকাঙ্ক্ষা ূযণ,
বলফলযৎ লনযাত্তা, লপ্রষজন াযালনা নানা যলতয কাযলণ লফলবন্ন ভষ ভানুল ভানলক কলি সবালগ। লফলবন্ন কাযলণ
ভলনয কি ও দুজিন্তায পলর অলনক ভষ লনষলভত ঘুলভয ফযাঘাত ঘলি। াভাজজক ভূরযলফালধয অফযষ ফযজক্ত আয
ালযফালযক জীফনলক দাাঁ কযাসে কটিন ফাস্তফতায ভুলখাভুলখ। এলফয জনয দাষী ভলনয অজানা সযাগ ম্পলকণ
অজ্ঞতা।আয এইবালফই ভানলক ভযায ূত্রাত ষ।
১৩ ফছলয া লদলষলছ অভ্র। অলনক লদন সথলকই তায ঘুলভ ভযা লে। সভজাজ লখিলখলি লষ থাকলছ।
ফাাষ সকউ লকছু ফরলত সগলরই সযলগ মালে। াভলন যীযায সিনন। অথচ াষ লকছুলতই ভন ফালত াযলছ
না। লনলজয কাজগুলরাও টিকিাক কযা লে না। এটি অলতলযক্ত দুজিন্তাগ্রস্ত একজন লকলালযয কথা।
যাজুয ফষ ২৫। স অনা ণ ৩ষ ফললযণ ছাত্র, ভা-ফাফায একভাত্র ন্তান। ভা-ফাফায একিাই কথা যীযাষ
বালরা সযজাল্ট কযলতই লফ। লকন্তু যাজু ফভষই সিনলন থাকত স বালরা সযজাল্ট কযলত াযলফ সতা? তায
ভলধয তাা আয দুুঃজিন্তা। একলদন ফাললত তায এক ফÜz আল এফং তালক ফলর স মলদ ঔলুধ খাষ তালর তায
দুজিন্তা ও তাা ফ দুয লষ মালফ। আয তাযয সথলকই স ইষাফাষ আক্ত লষ ল। উলযয দুটি গল্প সথলকই
সফাঝা মাষ এয ভূর কাযণ লে ভানলক ভযা। জাতীষ ভানলক স্বাস্থয ইনলিটিউি ও াাতালরয লযচালরত
এক ভীযাষ এই তথয উলি এললছ সম প্রাপ্তফষস্ক ভানুললয ভলধয ভাদকলফী ৩ দলভক ৩ তাংলয ভলধয ১৮
সথলক ২৭ ফছয ফষল ভাদক ফযফাযকাযী ৬ দলভক ৯ তাং।
আভযা ফাই চাই ুস্বাস্থয ফজাষ থাকুক। াযীলযক সম-সকালনা অুস্থতাষ আভযা লচলকৎলকয যণান্ন ই,
লকন্তু ভানলক ভযালক আভযা আভলর সনই না। লফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা ও জাতীষ ভানলক স্বাস্থয ইনলিটিউি লযচালরত
জলয অনুমাষী আভালদয সদল প্রাপ্তফষস্ক জনংখযায তকযা প্রাষ ১৬ দলভক ১ তাং সম-সকালনা ধযলনয
ভানলক সযালগ আক্রান্ত। অনযলদলক ১৮ ফছলযয কভ ফষল লশু-লকলাযলদয ভলধয ভানলক সযালগ আক্রালন্তয ায
১৭ দলভক ৮ তাং। আভালদয ফাইলক জীফলনয সকালনা-না-সকালনা ভষ াভলষকবালফ লফমলষয
ণ
ম্মুখীন লত
ষ। াযীলযক অুস্থতা ম্পলকণ আভালদয ভালঝ একিা স্ধি ধাযণা কাজ কলয। এয ফাইলয সম-সকালনা অুস্থতা সম
ভানলক ভযা সথলকও লত ালয এ লফলষ বাফলত আভযা অবযস্ত নই। লকন্তু, মখন সদখা মাষ আভালদয স্বাবালফক
কাজগুলরাও ফযাত লে, তখনই ভানলক অুস্থতায প্রঙ্গ আল।
ভানলক ভযা নানা ধযলনয। লফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায ংজ্ঞা অনুমাষী াযীযক, ভানলক, াভাজজকবালফ বালরা
থাকায নাভই স্বাস্থয। লতন ধযলনয ভযায লঙ্গ ভানলক স্বাস্থয অঙ্গালঙ্গবালফ জলত। স্দাষুতলেয ভযা, ভানলক
ভযা এফং ভাদকাজক্ত। ভন খাযা, উলেগ, বষ- এগুলরা স্বাবালফক আলফগীষ প্রকা। দুুঃখ ফা ফযথতাষ
ণ
সম কালযা
ভন খাযা লত ালয। সম-সকালনা দুুঃংফাদ, উৎকণ্ঠা এফং অলনলকয সযলত্র সকালনা প্রালণ, উচ্চতা ফা অন্ধকালযয
প্রলত বীলতলফাধ ইতযালদও অস্বাবালফক নষ। লকন্তু মখন তা স্বাবালফক ভাত্রালক অলতক্রভ কলয ফযজক্তজীফনলক লফমস্ত
ণ
কলয সতালর তখনই এলক সযাগ লললফ ধযা ষ। ভানলক সযাগলক দুইবালগ বাগ কযা মাষ। একটি লনউলযাল,
অনযটি াইলকাল। ভূরতুঃ লফলন্নতা, উলেগালধকয, অলতু ক বীলত প্রবৃ লত লনউলযাললয উদাযণ। অনযলদলক
াইলকাল সযাগীলদয আচায-আচযণ, ফযফায-কথাফাতণাষ, লফৃঙ্খরতা সদখা মাষ। ফাস্তলফয ালথ তালদয ংলমাগ
থালক না। অলনলকয ভালঝ অলমৌজক্তক, লবলত্তীন লকন্তু দৃশ লি সদখা সদষ। তাযা াধাযণত লনলজযা ফুঝলত ালয
না সম তাযা সযাগাক্রান্ত। আালয ভানুললয কালছ তালদয লযফতণন লযরলযত ষ। লফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায ভলত
ৃলথফীলত ৪৫০ লভলরষন সরাক সকালনা না সকালনাবালফ ভানলক ভযাষ আক্রান্ত।

-২ভানলক ভযাষ আক্রান্তলদয ভলধয সফলয বালগয সযলত্র সদখা মাষ লফলন্নতা। ওষার্ল্ণ সপডালযন পয
সভন্টার সরথ এয লালফ ফতণভালন াযালফলশ্ব প্রাষ ৩৫ সকাটি ভানুল লফলন্নতাষ আক্রান্ত। আভালদয সদলও
উলেখলমাগয ংখযাষ লফলন্নতাষ আক্রান্ত সযাগী যলষলছÑ ক্রভান্লষ ফালছ। ফযজক্ত জীফলনয সম-সকালনা ভষ এ সযালগ
আক্রান্ত লত ালযন। গলফলকযা ফলরন, লফলন্নতায কাযলণ আত্মতযায ঝুাঁ লক থালক। একটি লযংখযান ভলত
প্রলতফছয ৃলথফীলত ৮ রাখ ৭৩ াজায সরাক আত্মতযা কলয।
লফলশ্বয অনযানয সদলয ভলতা আভালদয সদলও ভানলক স্বাস্থয ভযা গুরুতয লষ দাাঁালে। সদলয
প্রাপ্তফষস্ক জনলগাষ্ঠীয (১৮ ফছয ও তদুর্ধ্)ণ তকযা প্রাষ ১৬ দলভক ৮ তাং সম-সকালনা ধযলনয ভানলক স্বাস্থয
ভযাষ আক্রান্ত। এই জনলগাষ্ঠীয লচলকৎা সফা লনজিত কযলত ফতণভান যকায লনযরবালফ কাজ কলয মালে।
লফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায ভলত উন্নষনীর সদল ভানলক স্বাস্থয সফাষ ফযাদ্দকৃত ফালজি কভলয তকযা ৫ বাগ ওষা
উলচত। এ লফলষটিলত গুরুোলযা কলয যকায ভানলক স্বাস্থয সফাষ লফলনলষাগ ফৃজিয উয সজায লদলষলছ।
ফাংরালদলয স্বাস্থয সফায ভলডর লফশ্বফযাী ভাদৃত। প্রধানভেীয লফলল উলদযালগ তৃণভূর মালষ
ণ প্রলত ৬ াজায
জনলগাষ্ঠীয জনয একটি প্রাথলভক স্বাস্থযলফা ইউলনি অনুমাষী প্রাষ ১৮ াজায কলভউলনটি লিলনক চারু যলষলছ।
এখালন ভানলক ভযাষ কাউলন্ফলরং কযা ষ। সদল প্রাষ াল ৪ াজায ইউলনষন সরথ সন্টায, ৫০৭টি
উলজরা স্বাস্থয কভলেক্স ছাাও প্রলতটি সজরা দলয াাতার এফং লফবাগীষ যগুলরালত লফললালষত
াাতার ও সভলডলকর কলরজ লফদযভান। এগুলরায সফলয বালগই ভানলক সযাগ লচলকৎায জনয অন্তলফবাগ
ণ
ও
ফললফবাগ
ণ
যলষলছ।
ুস্থ, স্বাবালফক ম্ভাফনাভষ জীফন সলত লর প্রসতযক ভানুললয লকছু লনষভ সভলন চরা প্রলষাজন। ৃজনীর
কালজ লনলষাজজত সথলক লনষভানুফতী জীফনমান ফযজক্তলক নতু ন আাষ উজ্জীলফত যালখ, ুখী লত াাময কলয।
প্রলতলদন সগার, লনষলভত দাাঁত ব্রা, ফযজক্তগত লযেন্নতায ালথ ুলভ খাফায, ুটিকয খাদযাবা এফং লনষলভত
ফযাষাভ ুস্বালস্থযয প্রধানতভ লফলষ। অলনষলভত খাফায গ্রণ সমভন গযাটিক-আরায াযীলযক অুস্থতায কাযণ
সতভলন তা ভানলক চা ৃটিকাযী যলভালনয লনুঃযণ ফাাষ। আফায যাত জাগা লদলন ঘুভালনা ভজস্তলস্কয
ফালষারজজকযার িক এলরালভলরা কলয সদষ। পলর উদযলভয অবালফ জতা এল বয কযলর সকালনা লকছুই বালরা
রালগ না। যুধা-ঘুভ অলনষলভত লষ ল। এবালফই ভানলক অফালদ সবালগ। এজনয ভলনয সযাগ ম্পলকণ লচতন
থাকািা খুফ দযকায। ালযফালযক েন্দ্ব-কর, লি প্রফণতা, লভথযা ফরা, অলতু ক লংা, কুটিরতা, অনযাষবালফ
অলনযয ওয লনলজয ভতাভত চাললষ সদওষায প্রফণতা, সা জীফলন অননলতকতায চচণা, অলধক লফরাী জীফলনয
সভা ভলনয ওয ফালত চা ৃটি কলয। এিা এক ধযলনয ফযালধ, মা লদলন লদলন ফালত থালক। ভলনয অজালন্ত ভানুল
আলযা গুরুতয া কালজয লদলক ধালফত ষ। লনষলতয অলভাঘ লনষলভ প্রকৃলতয অলবা ভানুললক র্ধ্ংলয লদলক
িালন। লনলজয যলতয ালথ ালথ লযফায-ভালজয যলতও সমন অপ্রলতলযাধয লষ দাাঁাষ। তাই ভানলক স্বাস্থয
ুযযাষ লচতনতা খুফই জরুলয। আয ভানলক ুস্বাস্থয াযীলযক ও াভাজজক জীফলনও ইলতফাচক প্রবাফ সপরলফ।
#
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লআইলড প্রফন্ধ

হহড এন্ড হনক কযান্সার : ফাাংলাচেশ হপ্রসক্ষত
ডা. সভা: আফু ালনপ
কযান্সার সক? কযান্ফায একটি সযালগয নাভ মা ভানুললক আতংলকত কলয এফং ভৃতুযয লদলক সিলর লদলত চাষ।
এটিলক ফলর ককণি সযাগ। কাাঁকায ভলতা মালক ধলয তালক ছালত চাষ না। লক কাযলণ এই সযাগ ষ? কযান্ফালযয
টিক কাযণ এখলনা জানা মাষলন। এয ুপ্ত যয উদঘািন কযায জনয লফস্তয গলফলণা চরলছ। াধাযণবালফ মা
সফাঝা মাষ তা লরা ভানুললয যীলয প্রাষ ১০০ টিলরষন সকাল থালক। প্রলতটি সকালল একটি লনউলিষা থালক। এই
লনউলিষা লরা সকাললয প্রাণ। সকালল থালক ২৩ সজাা সক্রাভজভ। এই সক্রাভজভগুলরা লডএনএ োযা গটিত।
প্রলতটি লডএন এয ভলধয থালক অংখয জজন। এই জজনগুলরা সকাললয লফলবন্ন কাজলক লনষেণ কলয তথা ভানুললয
যীযলক লনষেণ কলয। এই জজনগুলরা ভানুললয দদলক ও ভানলক দফলিগুলরা লনধাযণ
ণ
কলয। এই অংখয জজলনয
ভালঝ লকছু লকছু জজন আলছ মালদযলক ফরা ষ লপ্র কযান্ফায জজন অথাৎ
ণ তাযা সমলকালনা ভষ কযান্ফায জজলন
রূান্তলযত লত ালয। আলযক ধযলনয জজন আলছ মালদযলক ফরা ষ টিউভায ালপ্রযজজন। এই জজনগুলরা লপ্র
কযান্ফায জজনলক লনফৃত্ত কলয যালখ অথফা একটি ফযালরন্ফ অফস্থাষ যালখ। কযান্ফায ালপ্রয জজন মলদ দুফর,
ণ অলকলজা
ফা লডলরি লষ মাষ অথফা লডএনএলত মলদ

Îæটি সদখা সদষ তখন লপ্র কযান্ফায জজনগুলরা সফলযাষা লষ উলি এফং

কযান্ফায জজলন লযণত ষ। এই কযান্ফায সরটি তখন কর লনষভ কানুন অভানয কলয অলনষলেতবালফ ফালত
থালক এফং খুফ দ্রুত একটি ফলা টিউভালয লযণত ষ। ভানুললয সম সকালনা সকালল সম সকালনা ভষ কযান্ফায লত
ালয। অথাৎ
ণ ভানুললয র্ধ্ংলয ফীজ তায লনলজয ভলধয ফন কযা আলছ। আয লকছু জজন আলছ মাযা জন্পগতবালফই
খাযা এফং ফং যম্পযাষ এই খাযা জজন িান্ফলভি লে। পলর ফংগত কযান্ফালয ভানুল আক্রান্ত লে। এছাা
ধূভান, ান, াদা, জদণা, গুর, ুালয, ভাদক, বাইযা, সযলডলষন, লফলবন্ন কযালভকযার কযান্ফায দতলযলত াাময
কলয এফং জজলনয লযফতণনলক েযালন্ত কলয এফং কযান্ফায ৃটি কলয। তাছাা ওজন ফৃজি, াকফজজ ও পরভূলরয
ঘািলত, কালষক লযশ্রলভয অবাফ, কযান্ফায ৃটিলত াষতা কলয।
এই কযান্ফায সরগুলর যযাালি আচযণ কলয। তাযা সকাললয স্বাবালফক লনষভলক ভালন না। প্রলতটি সর
লনলদণি ভষ লয ভলয মাষ এফং নতু ন সর দতলয ষ। এিাই স্বাবালফক লনষভ। কযান্ফায সর তায স্বাবালফক ভৃতুযলক
অগ্রায কলয এফং অভযে দালফ কলয। তাযা দ্রুত ফং ফৃজি কযলত ালয। তালদয ফৃজি জজলষালভটিক প্রলগ্রলন অথাৎ
ণ
১ সথলক ২, ২ সথলক ৪, ৪ সথলক ৮ ইতযালদ। অল্প অজক্সলজলন ফাাঁচলত ালয। অনয সরলক র্ধ্ং কযলত ালয। এক
স্থান সথলক অনয স্থালন যলক্তয ভাধযলভ ফা রলকা নালরয ভাধযলভ সমলত ালয। তালদযলক ফলর াইলকাযাথ। কযান্ফায
সর যলক্ত লফলাক্ত দাথ ণলনুঃযণ কলয। কযান্ফায সর লনযন্তয ফৃজি সলত থালক এফং লফলবন্ন সরলক লফনি কলয
এফং এক ভষ ভানুললক সভলয সপলর।
ভানুললয যীলয ২০০ প্রকায সকাল আলছ। ১০০ প্রকায কযান্ফায ভানুললক আক্রভণ কলয। কযান্ফায ভৃতুযয ২
নাম্বায কাযণ। াযা লফলশ্ব প্রলত ৬ জলন এক জলনয ভৃতুয ষ কযান্ফালয। আই আয ল (আন্তজণালতক এলজজন্ফ পয
লযাচণ অন কযান্ফায) এয লযংখযান অনুমাষী ২০১২ ালর াযালফলশ্ব নতু ন কযান্ফায সযাগীয ংখযা লছর ১৪.১
লভলরষন এফং ভৃতুযয ংখযা লছর ৪.২ লভলরষন। এই ালয ফৃজি সলর ২০৩০ এই ংখযা দাাঁালফ ২১.৭ লভলরষলন এফং
ভৃতুযয ংখযা দাাঁাষ ১৩ লভলরষলন।
ফাংরালদল কযান্ফালযয সকালনা টিক লযংখযান সনই। ২০১২ ালর সগ্রাফকযান এয লযংখযালন সদখা
মাষ জনংখযা ১৫ সকাটি, ২৪ রয ৮ জন। ১২ রয ২৭ াজায নতু ন কযান্ফায সযাগী এফং ৯১.৩ াজায কযান্ফায
জলনত ভৃতুয। প্রলত ফছয কযান্ফালয আক্রান্ত সরালকয ংখযা ২ রয।
হহডচনক কযান্সার কী? নাক, াইনা, ভুখ-গহ্বয, জজহ্বা, শ্বানারী, খাদয নারীয উলযবাগ, রার গ্রলিয
কযান্ফাযলক একলত্র ফলর সড সনক কযান্ফায।
বাযলত প্রলত ফছয ২ রয সড সনক কযান্ফায সযাগী নাক্ত ষ। াযালফলশ্বয ৫৬.৫ বাগ সড সনক কযান্ফায
বাযত উভালদলক লডর কযলত ষ। াউথ ইি এলষালত সড সনক কযান্ফায অনয সদলয সচলষ সফল ষ, এয
প্রধান কাযণ ধূভান, ান, াদা জদ্দণা, ুালয, গুর, এরলকার এফং খাদযাবা।
এলদয ভলধয ফলচলষ ভাযাত্মক লরা ধূভান। লগালযলিয সধাাঁষাষ ৪০০০ সকলভকযার থালক, এয ভলধয ৪৩টি
কযান্ফায ৃটিকাযী উাদান এফং ৪০০ লফলাক্ত দাথ।ণ এলদয ভলধয লনলকাটিন, কাফনণ ভলনাক্সাইড, পফভারলডাইড,
াইলরালজনাষানাইড আললনক,
ণ
এলভালনষা ও লডলডটি অনযতভ।
হরাচের উিে গ : সড সনলকয সম অংল কযান্ফায ষ সই অনুমাষী উগ ণ সদখা সদষ। সমভন নালকয
কযান্ফায লর নাক লদলষ শ্বা লনলত কি ষ, যক্ত সফয ষ। শ্বানারীলত কযান্ফায লর শ্বাল কি ষ এফং স্বলযয
লযফতণন ষ। জজহ্বাষ লর ফযথা ষ, খাফালযয কি ষ, ঘা ষ। থাইযলষড লর থাইযলষড গ্রলি পুলর মাষ। সড সনক
কযান্ফায সমলকালনা স্থান সথলক গরাষ আলত ালয এফং গরা পুলর মাষ।

-2ফাংরালদল সড সনক কযান্ফালযয সযাগীয ংখযা প্রাষ ৩ রাখ এফং প্রলত ফছয ৭০ াজায নতু ন সযাগী সড
সনক কযান্ফালয আক্রান্ত লে। থাইযলষড কযান্ফালয আক্রান্ত ষ প্রাষ ৭.৫ াজায সযাগী প্রলতফছয।
সড সনক কযান্ফালযয সযাগী লদন লদন ফালছ এফং ৬০ তাং সযাগী এডবান্ফ সিলজ ডাক্তালযয লনকি
আলছ। লফরলম্ব আায প্রধান কাযণ লরা অলচতনতা, অফলরা, সযালগয বষাফতা ম্পলকণ অফলত না থাকা
এফং অথননলতক
ণ
অেরতা। প্রথলভ সযাগীযা কলফযাজ, সালভওযালথ ইতযালদ লচলকৎা লনলষ সযাগ াযালনায সচিা
কলয। এলত কলযও লফরম্ব ষ।
তাছাা আভালদয সম লযভাণ কযান্ফায াাতার আলছ তালত কলয ভাত্র ১০-১৫ বাগ সযাগীয লচলকৎা
সদওষা ম্ভফ। ফালক সযাগীযা নানা কাযলণ ভাযা মাষ।
সড সনক কযান্ফায লফলষটিও ভানুললয কালছ নতু ন। এই লফলষটি লনলষ খুফ সফল প্রচায-প্রচাযণা সনই। সড
সনক কযান্ফায লচলকৎায লফললষ এখলন ভলনালমাগ না লদলর এিা বলফলযলত বষাফ ভযা ৃটি কযলফ।
কযান্ফায লর সযাগীযা াযীলযক, ভানলক, াভাজজক এফং অথননলতকবালফ
ণ
লফমস্ত
ণ লষ ল। গযীফ
সযাগীযই এই সযালগ সফল আক্রান্ত ষ। লচলকৎা ফযষ লভিালত তাযা লনুঃস্ব লষ মাষ। এক লদলক সযাগীযা সযাজগায
কযলত ালয না অনযলদলক লচলকৎায জনয িাকা ফযষ কযলত ষ। পলর টিক লচলকৎা কযা অলনলকয লযই
ম্ভফ লষ ওলি না। এইফ সযাগীলদয জনয অলনক কযান্ফায াাতার প্রলষাজন। মালত তাযা স্বল্প ফযলষ, লফনা খযলচ
বালরা লচলকৎা সলত ালয। অনযানয সদল এয জনয One Stop কযান্ফায সন্টায আলছ। সমখালন সযাগীলদয
াজণালয, সযলডওলথযাল, কযালভালথযাল ইতযালদ ফ লচলকৎায ফযফস্থা আলছ। আভালদয সদলও লকছু াাতালর
বালরা লচলকৎা সদওষা লে।
সড সনক কযান্ফালযয প্রধান লচলকৎা লরা অালযন। প্রাথলভক মালষ
ণ কযান্ফালযয জনয াজণালযই মলথি।
লকন্তু এডবান্ফ সিলজয সযাগীলদয জনয অালযলনয লয এডজুলবন্ট লচলকৎা লললফ সযলডওলথযাল ও
সকলভালথযালয প্রলষাজন ষ। মালত কলয যফতী ভলষ সযাগটি সদখা না সদষ।
অালযলনয ৩০-৪৫ লদলনয ভলধয লকছু সযাগীয সযলডওলথযাল লদলত ষ। সদলয লষ সগলর সযাগ ুনযাষ
সদখা সদষ। সিা খুফ খাযা লযলস্থলত কাযণ তখন আয সতভন লকছু কযায থালক না। সজনয কযান্ফায লচলকৎা
ম্পূণ ণনা কযলর বালরা ুপর াওষা মাষ না। লকছু সযাগী সদলয ফাইলয কযান্ফায লচলকৎা লনলত মাষ। সখালন দীঘ ণ
অলযায রাইন, মাতাষাত অুলফধা, লবা ংক্রান্ত জটিরতা এফং মলথি আলথক
ণ ফযষ ইতযালদ ভযায ম্মুখীন লত
ষ। লচলকৎা সনফায য ফায ফায পলরাআল সমলত ালয না। তখন তাযা জটির ভযাম ল মাষ। তাছাা
প্রলতফছয শুধু কযান্ফায লচলকৎায জনয াজায াজায সকাটি িাকা লফলদল চলর মালে।
আভালদয সদল সড সনক কযান্ফালযয সযাগীয ংখযা লদন লদন ফালছ। লকন্তু কভলপ্রলনলফ সফা
প্রদানকাযী সকালনা কযান্ফায সন্টায দতলয ষলন। সড সনক কযান্ফায াজণলনয ংখযাও খুফ কভ। সড সনক কযান্ফায
লচলকৎাটি অতযন্ত ফযষফুর এফং দীঘলভষালদ।
ণ
এয াজণালয জটির এফং লযশ্রলভয কাজ। মাযা কযান্ফালয আক্রান্ত
ষ তালদয কলিয সকালনা সল সনই। অথচ প্রাথলভক অফস্থাষ লচলকৎা কযালর বালরা ফায চান্ফ ৯৫ বাগ। মলদ স্বল্প
ফযলষ বালরা লচলকৎা সদওষা মাষ তলফ অলনক সযাগীলক লচলকৎায আওতাষ আনা সমলত ালয। একটি বালরা সড
সনক কযান্ফায সন্টায দতলয এখন ভলষয দালফ। এই জনয প্রলষাজন লকছু সডলডলকলিড কযান্ফায লচলকৎলকয। মাযা
কযান্ফায সযাগীলদয সফা প্রদালনয জলনয লনলফলদত থাকলফন।
আভালদয সড এন্ড সনক কযান্ফায ালািণ পাউলেন লফনা ষাষ অালযন, স্বল্প ষাষ আউিলডায
ালবণ, কযান্ফায সযাগীলদয আলথক
ণ াাময প্রদান, াভাজজক ুনফান,
ণ
টিলব, দদলনক জত্রকা ইতযালদয ভাধযলভ
কযান্ফায লফললষ ভানুললক লচতন কযায কাজ কযলছ। এখন আভযা একটি বালরা সড সনক কযান্ফায াাতার
দতলযয প্রজক্রষাষ আলছ। সমখালন স্বল্প ষাষ ফা লফনা ষাষ উন্নতভালনয লচলকৎালফা প্রদান কযা মাষ।
#
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ফাাংলাচেচশর অর্নীসতচত
গ
োমড়া সশল্প
সভা: রুলফর সাাইন
চাভা লল্প একটি ম্ভাফনাভষ লল্প। ফাংরালদ অবযন্তযীণ ফাজালযয চালদা এফং লফলদল যপ্তালনয
উলদ্দলয চাভা ও চাভাজাত লফলবন্ন াভগ্রী উৎাদন কলয আলছ। লফশ্বফাজালয ফভষই ফাংরালদলয গরু,
ছাগর ও ভলললয চাভায চালদা যলষলছ। এগুলরায ভলধয ফাংরালদলয ব্ল্যাকলফঙ্গর ছাগলরয চাভা লফশ্বখযাত। গত
দু’দলক ফাংরালদ যকালযয এ খালত অজণন উলেলমাগয। পলর লফলশ্ব প্রথভ সশ্রলণয চাভা ও চাভাজাত াভগ্রী
প্রস্তুতকাযক সদ লললফ ফাংরালদ আত্মপ্রকা কলযলছ। ফাংরালদল লফুরংখযক শুারলনয জনয ফুজ ঘা
ও খাভায যলষলছ, মায কাযলণ এখালন প্রস্তুতকৃত চাভায গুণগত ভান বালরা।
ফাংরালদল উৎালদত চাভা ও চাভাজাত ণযাভগ্রীয প্রধান কাাঁচাভার লরা সকাযফালনয শুয চাভা।
এ ফছয ফাংরালদল সকাযফালনলমাগয সভাি গরু ও ভলললয ংখযা লছর ৪৪ রাখ ৫৭ াজায। ভৎয ও প্রালণম্পদ
ভেণারষ ূলত্র জানা সগলছ এফালযয ঈলদ সকাযফালনয জনয প্রস্তুত কযা লষ লফলবন্ন জালতয ১ সকাটি ১৫ রাখ ৮৮
াজায প্রাণী মায ভলধয যলষলছ গরু, ছাগর, ভলল, উি, দুম্বা ও সবা। এয ভলধয ছাগর ও সবায ংখযা ৭১ রাখ।
াযালদলয ৫ রালখয সফল খাভালয এফালযয ঈলদ সকাযফালনয শু সমাগান লদলষলছন। সকাযফালনয শুয সমাগালন
এখন স্বষংম্পূণ ফাংরালদ।
ণ
ফাংরালদল সকাযফালন, লভরাদ, লফফা, ুন্নলত খাৎনা লফলবন্ন াভাজজক অনুষ্ঠালন তু রনাভূরক
সফলংখযক শু জফাই কযা ষ। এয ভলধয একভাত্র সকাযফালনয শুয ভাধযলভই াযা ফছলযয ৪০ তাং চাভা
উৎাদন ম্ভফ ষ। তকযা ৯৫ বাগ কাাঁচা চাভা এফং চাভাজাত দ্রফযালদ, প্রধানত আধা াকা ও াকা চাভা,
চাভায দতলয সাাক এফং জুতা লললফ লফলদল ফাজাযজাত কযা ষ।
প্রঙ্গত, এফালযয সকাযফালনয ঈলদয আলগই যকায চাভায দাভ লনধাযণ
ণ কলয সদষ। আন্তজণালতক ফাজালয
কাাঁচা চাভায দাভ ৩৩ তাং কলভলছ। তাই এ ফছয আন্তজণালতক ফাজালয কাাঁচা চাভায দালভয লঙ্গ ঙ্গলত সযলখ
যকায চাভায দাভ লনধাযণ
ণ
কলয লদলষলছ। তাছাা দাভ লনধালযত
ণ
না কযলর সভৌুলভ ফযফাষীযা ুলমাগ সফল াষ
এলত প্রকৃত ফযফাষীলদয যলত ওষায ম্ভাফনা থালক। তাই আন্তজণালতক ফাজালযয ালথ ঙ্গলত সযলখ চাভা
যপ্তালনয লযভাণ ফৃজি কযলত যকায সঘালণা লদলষ চাভায দাভ লনধাযণ
ণ
কলয লদলষলছ। তলফ লনধালযত
ণ
ভূরয না
াওষাষ অলনলক চাভা লফজক্র না কলয নি কলয সপলরন। এলত কলয আভালদয কাাঁচাভালরয অচষ ঘলি এফং
লফালয
ণ
দফলদলক ভুদ্রা সথলক আভযা ফজিত ই। চাভায দালভয ালথ প্রস্তুতকৃত লণযয াথকয
ণ থাকায কাযলণ
কলষক স্তয ায কলয চাভা পযাটলযলত সৌৌঁছাষ, এলত লণযয ভূরয ফালত ালয।
২০১৭ ালরয ফলণয
ণ
লললফ সঘালণা কযা লষলছর চাভা ললল্পয নাভ। যপ্তালন আষ ফৃজি কযলত যকায
এ উলদযাগ সনষ। ফাংরালদ অথননলতক
ণ
ভীযা ২০১৩ অনুালয ২০১০-১১ অথফছলয
ণ
চাভালণযয সভাি যপ্তালন
লছর ২৯৮ লভলরষন ভালকণন ডরায মা ২০১৭-১৮ অথফছলয
ণ
ফৃজি সলষ দাাঁললষলছ প্রাষ ১০৮৫ লভলরষন ভালকণন ডরায।
২০১৪-১৫ অথফছলয
ণ
চাভা ও চাভাজাত দ্রলফযয সভাি যপ্তালন আষ লছর ১১৩১ লভ. ভালকণন ডরায মা লছর সভাি
যপ্তালনয ৩.৪ বাগ। যপ্তালন উন্নষন ফুযলযায তথযানুালয ২০১৬-১৭ অথফছলয
ণ
চাভা ও চাভাজাত ণয যপ্তালন
লষলছ ১২৩ সকাটি ৪০ রাখ ডরায। অলধকাং চাভা এফং চাভাাভগ্রী যপ্তালন কযা ষ জাভালন,
ণ
ইতালর, ফ্রান্ফ,
সনদাযরযান্ড, সস্ধন, যালষা, ব্রাজজর, জাান, চীন, লঙ্গাুয এফং তাইওষালন।
ঢাকায াবালয ১৯৯.৪০ একয জলভয ওয গল সতারা লষলছ আধুলনক চাভা লল্পনগযী। এখালন সভাি
জলভয ১৭ একয ফযফরৃত লষলছ সকন্দ্রীষ ফজ্র সাধনাগায (লইলল) লনভালণ।
ণ
প্রকল্প এরাকাষ ২০৫টি েলিয
ভাধযলভ ১৫৫টি লল্প ইউলনলিয জনয ফযাদ্দ সদওষা লষলছ। এয ভলধয ১১৪টি লল্প ইউলনি তালদয উৎাদন শুরু
কলযলছ। অনযগুলরা অফকািালভা উন্নষলনয কাজ কযলছ। তাছাা ডাম্ম্পং ইষাডণ ও শ্রলভকলদয ফাস্থালনয কথা লচন্তা
কলয লইটিল’য ালই ২০০ একয জাষগা অলধগ্রণ কযা আলছ। খুফ দ্রুত সখালন কাজ শুরু লফ ফলর আা।
চাভাললল্পয উন্নষন এফং লযলফলয কথা লচন্তা কলয াজালযফালগয ২২২টি িযানালয কাযখানা ফন্ধ কলয
সদওষা ষ। এযয এক ফছলয াবালযয চাভালেলত ১১৫টি কাযখানা স্থানান্তয কযা ষ। ুলযাদলভ উৎাদলন
সমলত উলদযাগ সনওষা লষলছ। এয লঙ্গ সকন্দ্রীষ ফজ্র সাধনাগায (লইটিল) ুলযা কামকয
ণ
কযায াাাল
কাযখানায কভোলষন্ফ লনজিত েযালন্ত কযা লে। ুতযাং লযলস্থলতয দ্রুত উন্নলতয রলযয ফাংরালদ যকায
ইলতাভলধয উলদযাগ গ্রণ কলযলছ।

-২এ ললল্প ফাংরালদ ইলতাভলধয অলনকিা এলগলষ সগলছ। আন্তজণালতক ফাজালয গুণগত ভান টিক সযলখ
চাভা যপ্তালন কযলত যকায আলযা লকছু দলয গ্রণ কযলত ালয। এ ললল্পয ালথ সমফ শ্রলভকযা জলত
তালদয জনয সম জাষগা ফযাদ্দ সখালন দ্রুত আফালনয ফযফস্থা কযলত লফ। লল্প এরাকাষ লনযফজেন্ন লফদুযৎ এফং
যাস্তাঘাি লনষলভত ংস্কায কযলত লফ সমন সক্রতাযা অফালধ সখালন মাতাষাত কযলত ালযন। ভালরকলদয ভলধয
তালদয জনয ফযাদ্দকৃত েলিয দলরর স্তান্তয কযলত লফ। তালর সক্রতাযা আলযা সফল আগ্রী লফন এফং সম
অলবলমাগ কলযন তা কযায আয ুলমাগ ালফন না।
ফাংরালদল এ খালত যলষলছ অায ম্ভাফনা। ফাংরালদল এখনও মন্ত
ণ ুভা, ললবালরলনা, ুলগা ফ,
এলক্স, সফ এলম্পালযষাভ ইতযালদ লফখযাত সকাম্পালন সম ফাংরালদ সথলক চাভা ললল্পয কাাঁচাভার ফযফায কযলছ তা
সথলকই সফাঝা মাষ সম, চাভা ললল্পয লফকাল ফাংরালদলয উজ্জ্বর ম্ভাফনা যলষলছ।
#
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কৃসিচত ঈির্ণীয় িাপলয: প্রচয়াজন ধারাফাসহকতা রক্ষা করা
সভাতাায সালন
এক ভলষয খাদয ঘািলতয সদ, এখন খালদয স্বষংম্পূণতা
ণ অজণন কলযলছ। এফ ম্ভফ লষলছ অির ও
ভাটিয গুণাগুণ, সবৌলগালরক অফস্থান অনুমাষী পর উদ্ভাফন, রফণ, জরাভগ্নতা, খযা এফং জরফাষুলিু ফীজ
উৎাদন, মথামথ প্রমুজক্তয প্রলষালগ কৃলললত এ দফে¬¬লফক লযফতণন ূলচত লষলছ। গত ৯ ফছয ধলয খাদযলযয
উৎাদন ফালছ, বলয উলিলছ যবাোয। এক ভলষয খাদয ঘািলতয সদ শুধু খালদয স্বষংম্পূণতাই
ণ
অজণন
কলযলন, খাদয যপ্তালনও কযলছ। কৃলল লফেলফয অননয রূকায ও ভূর কালযগয লে আভালদয সদলয আাভয
কৃলক, কৃলালণ এফং কৃলললত লনলষাজজত নাযী শ্রলভক। এই লফুর জনলগাটষ্ঠয জম্মলরত প্রলচিাষ ফাংরালদ কৃলললত,
খালদয দৃযভান লফেফ াধন কলয চলরলছ।
‘আজ সথলক ২০-২৫ ফছয আলগও ভানুল ফছলয এক পর আফাদ কযলতা। এখন ভষ ফদলরলছ, প্রমুজক্ত,
নতু ন নতু ন জালতয ফীলজয প্রচরলন এখন ুলযা ফছয ধলযই জলভলত চাল লে। এলত যকালযয ফলা অফদান
যলষলছ। আলগ ালযয জনয াাকায লতা আফাদ সভৌুলভ। এখন ায চাইলরই াওষা মাষ, াওষা মাষ
কীিনাকও। এ কাযলণ ভানুল ফছযফযাী এখন ভালি ফযস্ত পর উৎাদন লনলষ।’ ম্প্রলত সপনীয দাগনবুইষাষ
আভায লনজ গ্রালভয ফাললত মাওষায লথ ফালয লন্নকলিয একটি চালষয সদাকালন কলষকজন কৃললকয ভলধয এভন
কথা ফাতণাই চরলছর। ভূরত: কথািা প্রঙ্গক্রলভই উত্থান কযলরন ফলষাফৃি ভলনয লভষা। তালক কলষক লদন সদাকালন
আলত না সদলখ অনয লযলচত একই াায ালদক আরীয জজজ্ঞাা লছর এত লদন লতলন সকাথাষ লছলরন। এয
জফালফ লতলন লনলজয ফযস্ততায কাযণ এবালফ ফযাখযা কলযন। ান্ধযকারীন এযকভ নানা প্রঙ্গ লনলষ এখন লফলকলরয
অফলয, ান্ধযকারীন আড্ডাষ গ্রাভািলরয ভানুল ভষ কািান। এিা ম্ভফ লষলছ এফ ভানুললদয আলথক
ণ
পরতায কাযলণ। এয সনলথয কৃলল, কৃলল অথনীলত
ণ
চাঙ্গা বাফ, ঘলয ঘলয লফদুযৎ সৌৌঁলছ মাওষা, যাস্তাঘাি াকা,
মাতাষাত ফযফস্থায উন্নষন প্রবৃ লত উলে¬খলমাগয। গ্রালভ কৃলললত লনলষাজজত দযলদয কাভাই রুজজ কযায ভলতা
লযফালযয দলযয সকউ ঢাকাষ, সকউ চট্টগ্রালভ আফায সকউ সকউ লফলদল চাকলয কযাষ তালদয ালত এখন মলথি
ষা থালক। াাাল যকালযয নানাভুখী দলয ও লযকল্পনাষ সদলয কৃলল ফ খালতই আজ লফষ্মষকয
াপরয অজজণত লষলছ। কৃলললত এই াপরয লফলশ্বয ভানুললক অফাক কলয লদলষলছ।
ফাংরালদ লযংখযান ফুযলযায লাফ ভলত, গত ৯ ফছলযয ফযফধালন খাদযয উৎাদন সফললছ প্রাষ ৬০
রাখ সভটিক িন। প্রধানভেী সখ ালনা এজনয মথামথ কৃলতে লদলষলছন সদলয াী,লযশ্রভী কৃলকলদয,
পলরয ভালি মাযা লনযন্তয শ্রভ লদলষলছন। অফযই এ অজণন ম্ভফ লষলছ কৃলকলদয যকালয উলদযালগ প্রলষাজনীষ
াষতা, ালথ লছর যকালযয কৃললফান্ধফ নীলত গ্রণ ও ফাস্তফাষন। শুধু ভালি নষ, নানাভুখী ইলতফাচক দলযলয
কাযলণ কৃললয আলযকটি উ-খাত ভৎয ও প্রালণম্পদ খালতও ফযাক াপরয অজজণত লষলছ। প্রতযন্ত অিলর
কৃললকয লনযর লযশ্রলভয ালথ মুক্ত লষলছ নতু ন নতু ন প্রমুজক্ত। াপরয আলছ ধাযাফালক গলতলত।
যকায পরপ্রূ কৃললফান্ধফ নীলত লনলষ কাজ কযলছ। কৃললকয প্রলষাজনীষ উকযণ ায, ফীজ, কীিনাক
এফং কৃলল উকযলণ বতু লণ ক প্রদান, সলচয ফযফস্থা, কৃলল কাডণ লফতযণ, লনতযনতু ন উন্নত প্রমুজক্তয সজাগান লদলষ
মাওষা এভন াপলরযয সছলন ফলা লনষাভক লষ উলিলছ। কৃলল উকযণ প্রালপ্ত লনজিত কযলত কৃলকলদয ভলধয
প্রাষ সাষা দুই সকাটি কৃলল উকযণ াষতা কাডণ লফতযণ কযা লষলছ। ১০ িাকায লফলনভলষ কৃললকয ফযাংক
একাউন্ট সখারায কামক্রলভ
ণ
কৃলকলদয ঘুলয দাাঁালনা জ লষলছ। ২০০৮-০৯ অথফছলয
ণ
চার, গভ, বুট্টা উৎাদন
লছর প্রাষ ৩ সকাটি ৩৩ রাখ িন, মা ২০১৫-১৬ অথফছলয
ণ
এল দাাঁাষ ৩ সকাটি ৯১ রাখ িলন। ফাংরালদ অথননলতক
ণ
ভীযা ২০১৮ অনুমাষী, ২০১৭-১৮ অথফছলয
ণ
এই উৎাদন ৪০৭.১৪ রাখ সভটিকিলন সৌৌঁলছলছ। একইবালফ
সফললছ ডার, সাঁষাজ ও ালিয উৎাদন। উদ্ভালফত লষলছ নতু ন জালতয লফলবন্ন পর।
ধাযাফালক াপরযলক এলগলষ লনলত কৃললকয লচতনতা ফৃজিয লফলষটিলকও গুরুে সদওষা লে। সদল
কৃললজলভয লযভাণ কলভ মালে, তাই কভ জলভলত উৎাদন ফাালনায জনয সিকই িলত ফযফায কযা
প্রলষাজন। কৃলক আলগয সচলষ এখন অলনক সফল লচতন। সকান জাত সনলফ, কী প্রমুজক্ত ফযফায কযলফ, কী
ধযলনয এফং কতিুকু ায-কীিনাক লদলত লফ তা এখন তাযা লনলজযাই মাচাই ও প্রলষাগ কলয থালক।

-২ফাংরালদ কৃলল গলফলণা কাউজন্ফর লফলবন্ন কৃলল গলফলণা প্রলতষ্ঠান ও কৃলল লফশ্বলফদযারলষয ভাধযলভ কৃললয
উন্নষলন ৩৩টি গলফলণা প্রকল্প ফাস্তফাষন কযলছ। গলফলণা অগ্রালধকালযয লবলত্তলত এ কাউজন্ফর একটি রূকল্প দলরর
২০৩০ প্রকা কলযলছ। াাাল টিভ গিলনয ভাধযলভ াযালদলয ভািমালষয
ণ
গলফলণা কামক্রভ
ণ
ও প্রমুজক্ত
স্তান্তয কভূণ লচ যীলফযণ ও ভূরযাষন কযলছ। লফটি সফগুলনয চাযটি জাত উদ্ভাফন, প্রলতকূর আফাওষা উলমাগী
কলয ধান ও গলভয জাত উন্নষন লযচমা ণ করালকৌর লনধাযণ
ণ
কলয দলযণািলরয কৃলকলদয ভলধয ম্প্রাযণ
কযা লষলছ। এছাা তালষ্ণু গলভয জাত ও রফণাক্ততালষ্ণু ধালনয জাত দলযণািলরয রফণাক্ত এরাকাষ
ম্প্রাযণ কযা লষলছ।
পলরয উৎাদন ফৃজি এফং খাদয লনযাত্তায জনয প্রলষাজন উন্নতভালনয ফীজ। বার ফীজ এককবালফ
পলরয পরন ১৫-২০ তাং মন্ত
ণ ফৃজি কযলত যভ। ফাংরালদ কৃলল উন্নষন কলালযন
ণ
(BADC) ২০১৫-১৬
অথফছলয
ণ
লফলল জালতয ুায াইলব্রড ধালনয ৪৫৭ িন ফীজ উৎাদন ও ৬২৬.২৫ িন সফালযা ফীজ কৃলক মালষ
ণ
যফযা কলযলছ। লফএলডল াযালদল ২৪টি দানা য ফীজ উৎাদন খাভায, ২টি াি ফীজ উৎাদন খাভায, ২টি
আরু ফীজ উৎাদন খাভায, ২টি ফজজ ফীজ উৎাদন খাভায ও ১১১টি চুজক্তফি চালল সজালনয ভাধযলভ ফীজ
উৎাদন কামক্রভ
ণ
লযচারনা কযলছ। চরলত ২০১৭-১৮ সভৌুলভ লফএলডল সভাি ১.৪৮ রাখ সভটিকিন ফীজ
উৎাদলনয রযযভাত্রা লনধাযণ
ণ
কলযলছ। জানুষালয ২০১৮ মন্ত
ণ সভাি ১.২৮ রাখ সভটিকিন ফীজ কৃলক মালষ
ণ
লফতযণ কযা লষলছ।
কৃলল াষক লললফ সলচয জনয ৫৮০ লকলরালভিায খার ুনুঃখনন, দুটি যাফায ডযাভ লনভাণ,
ণ ৫৫৮
লকলরালভিায বূ গবণস্থ সচ নারা লনভাণ,
ণ ১১টি সৌযজক্ত চালরত সচ াম্প স্থান, ১১.২১ লকলরালভিায সফলফাাঁধ
লনভাণ,
ণ ৬১০টি জক্তচালরত াম্প স্থান, ১১৮টি গবীয নরকূ স্থান, ১৪৯টি গবীয নরকূ ুনফান
ণ
কযা
লষলছ। কৃলল গলফলণা ইনলিটিউি ১৭টি পলরয ৩০টি জাত অফভুক্তকযণ ও ২২টি পলরয উৎাদন প্রমুজক্ত
উদ্ভাফন কলযলছ। সদল গলভয ফাি সযাগ নাক্ত লষলছ। এ সযালগয লফস্তাযলযালধ আন্তজণালতক োিপলভযণ ভাধযলভ
গলফলণা কামক্রলভয
ণ
প্রজক্রষা চরলছ। অনুরূবালফ ধান গলফলণা ইনলিটিউি ২০১৫-১৬ অথফছলয
ণ
উলেখলমাগয
অজণলনয ভলধয লব্র ধান ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ উদ্ভাফন এফং সফালযা সভৌুলভয জনয লব্র ধান ৭৪ উদ্ভাফন
কলযলছ। এ ছাা উকূরীষ এরাকায জনয লতনটি রফণলষ্ণু ালযয আিলরক উলমালগতা মাচাইলষয জনয লনফাচন
ণ
কযা লষলছ। কভ ভাত্রায গ্লাইললভক ইনলডক্সমুক্ত ধান লব্র ধান ৪৬ ও লব্র ধান ৬৯ লচলিত কযা লষলছ।
ফাংরালদ ুগাযক্র গলফলণা ইনলিটিউি এফং ফাংরালদ ইযু গলফলণা ইনলিটিউি (BSRI)- এয ভলন্ত
গলফলণা কামক্রলভয
ণ
আওতাষ আযফীষ সখজুযগালছয জাভোজভ
ণ
ংগ্র কযা লষলছ। চযািলর উন্নত িলতলত ইযু
উৎাদন প্রমুজক্ত, গু দতলয ও ফযফায লফলষক চালল ফাালনায দলয সনওষা ষ। BSRI ডলভলিক সকন ক্রাায
মে, ুগাযলফি রুি রুি সযাগ দভন প্রমুজক্ত, ুগাযলফি কযািাযলরায সাকা দভন ফযফস্থানা প্রমুজক্ত, ুগাযলফলিয
প্রলভতকৃত কৃললতাজিক প্রমুজক্ত, লফএআযআই াওষায উইডায মলেয পর ফযফায কযা লষলছ।
ভৃলত্তকাম্পদ উন্নষন ইনলিটিউি ভাটি যীযায লবলত্তলত ায ুালযভারা ২০১৬-এয আওতাষ
আধালফস্তালযত ভৃলত্তকা জলযলয ভাধযলভ ৪৬০টি উলজরা বূ লভ ও ভৃলত্তকাম্পদ ফযফায লনলদণ লকা প্রণষন এফং
তথয-উাত্ত ারনাগাদকযলণয জনয ২০টি উলজরা বূ লভ ও ভৃলত্তকাম্পদ ফযফায লনলদণ লকা প্রণষন কযা লষলছ।
কৃলকলদয আলথক
ণ সফাষ অন্তবুক্ত
ণ কযলণয রলযয সফযকালয ও লফলদল ফযাংক ফাংরালদ কামযত
ণ
কর তপলরী ফযাংকলক কৃলল ঋণ কামক্রলভ
ণ
অন্তবুক্ত
ণ কযায াাাল কৃলল ঋণ লফতযণ জতয কলয এফং নতু ন
নতু ন লফলষ লন্নলফ কলয লফগত অথফছয
ণ
ভূলয নযাষ ২০১৭-১৮ অথফছলয
ণ
ফলধতণ কলরফলয কৃলল ও েী ঋণ
নীলতভারা ও কভূণ লচ প্রণষন কযা লষলছ। ২০১৬-১৭ অথফছলয
ণ
লফতযণ রযযভাত্রা ১৭৫৫০.০০ লফতযণ ২০৯৯৮.০০
ঋণ আদাষ ১৮৮৪০.০০। ২০১৭-১৮ অথফছলয
ণ
সপeªষ
y ালয মন্তণ লফতযণ ১৪৫২০.৪২ ঋণ আদাষ ১৩৫৯৬.৯৯।
দীঘলভষালদ
ণ
খাদয লনযাত্তা লনজিতকযলণ রাবজনক, সিকই ও লযলফফান্ধফ কৃলল ফযফস্থায প্রলষাজনীষতা
অনস্বীকাম।ণ প্তভ িফাললক
ণ লযকল্পনা ও জাতীষ কৃলল নীলতলক াভলন সযলখ কৃলল খালতয ালফক
ণ উন্নষলন যকায
ফিলযকয। যকালযয এ কালজ াষতা কযলছ সদলয অগলণত লযশ্রভী কৃলক। উবলষয জম্মলরত প্রষাল সদ
এলগলষ মালফ সিকই ভৃজিয লদলক- এ লফশ্বা, এই আস্থা এখন সদলয আাভয জনগলণয।
#
২০.০৯.২০১৮

লআইলড প্রফন্ধ

মৎচিাৎােচন ফাাংলাচেশ মৎিয েচফির্ণা ইনসিটিউচির িপলতা
া আরভ ফাদা
ফাংরালদ ভৎয গলফলণা ইনলিটিউি (BFRI) গলফলণা লযচারনা কলয এ মাফৎ ৫৭টি প্রমুজক্ত উদ্ভাফন
কলযলছ। এযভলধয ৪৬টি ভালছয প্রজনন, জীনুর ংযযণ, জাত-উন্নষন ও চালাফাদ লফলষক এফং অয ১১টি
ফযফস্থানা লফলষক। ভািমালষ
ণ
এফ প্রমুজক্ত ম্প্রাযলণয পলর ভালছয উৎাদন উলর¬খযলমাগয লযভালণ ফৃজি
সলষলছ। প্রথভফালযয ভতন ফাংরালদ ২০১৬-১৭ অথফছলয
ণ
ভাছ উৎাদলন স্বষংম্পূণতা
ণ অজণন কলযলছ। ১৬
সকাটি জনগলণয দদলনক ভাথালছু ভালছয চালদা ৬০ গ্রাভ ২০১৬-১৭ অথফছলয
ণ
লনধালযত
ণ
রযযভাত্রা লছর ৪০ রয
৫০ াজায সভটিক িন লকন্তু উৎালদত লষলছ ৪১ রয ৩৪ সভটিক িন। শুধু তা-ই নষ, এয পলর সদল গ্রাভীণ
কভংস্থালনয
ণ
নতু ন ুলমাগও ৃটি লষলছ।
স্বাদুালনয ২৬০টি ভৎযপ্রজালতয ভলধয ৬৪টি প্রজালত ফতণভালন লফন্ন লরও এ ভষ কৃজত্রভ ও লনষলেত
প্রজনলনয ভাধযলভ সিংযা, গুজজ আই, লচতর, পলর, কুলচষা ভালছয সানা উৎাদলন পরতা এললছ। এ মন্ত
ণ
লফরুপ্তপ্রাষ ১৬টি ভাছলক ুনরুিালযয ভাধযলভ প্রলতষ্ঠানটি সদলয ভাছ উৎাদলন ফযাক আফদান সযলখ চলরলছ।
ুনরুিাযকৃত ভালছয চালাফাদ ম্প্রালযত ওষাষ ফাজালয এলদয প্রাযতাও ফৃজি সলষলছ এফং ভূরয জনগলণয
ক্রষযভতায ভলধয এললছ। লফরুপ্তপ্রাষ সিংযাভালছয (Mystus vittatus) প্রজনন সকৌর উদ্ভাফলনয জনয এ প্রলতষ্ঠান
সমভন ২০১৭ ালরয জাতীষ ভৎযপ্তাল সযৌযদক রাব কলয সতভনই লফরুপ্তপ্রাষ ১৬টি ভৎয-ুনরুিায এফং
সদলয ভাছ উৎাদলন উলেখলমাগয অফদান যাখাষ ম্প্রলত ২০১৮ ালরয সযা প্রলতষ্ঠান লললফ প্রলতষ্ঠানটিলক
ফাংরালদ কৃলললফদ ইনলিটিউি ‘সকআইলফ কৃললদক’ প্রদান কলযলছ।
ফাংরালদ ভৎয গলফলণা ইনলিটিউি (BFRI) ভৎযম্পদ উন্নষলন সদলয একভাত্র জাতীষ প্রলতষ্ঠান।
দযদপ্তয ভষভনলংল অফলস্থত। এয গলফলণা কামক্রভ
ণ
সদলয লফলবন্ন অিলর অফলস্থত ৫টি সকন্দ্র ও ৫টি
উলকন্দ্র লত লযচালরত লষ থালক। গলফলণা সকন্দ্রগুলরা লে- ভষভনলংলয স্বাদুালন সকন্দ্র, চাাঁদুলযয
নদীলকন্দ্র, খুরনাধীন াইকগাছায সরানাালন সকন্দ্র, কক্সফাজালযয াভুলদ্রক ভৎয ও প্রমুজক্তলকন্দ্র, এফং
ফালগযালিয লচংল গলফলণা সকন্দ্র। উলকন্দ্র ৫টি লে যাঙাভাটিয নদী উলকন্দ্র, ফগুায ান্তাালযয োফনবূ লভ
উলকন্দ্র, মলালযয স্বাদুালন উলকন্দ্রর, িুষাখারীস্থ সখুাায নদী উলকন্দ্র এফং নীরপাভাযীস্থ দষদুলযয
স্বাদুালন উলকন্দ্র।
লফজ্ঞানীযা সজলনটিক গলফলণায ভাধযলভ ২০০৯ ালর সদীষ রুই ভালছয নতু ন উন্নত জাত-উদ্ভাফলন যভ
লষলছন। লফলবন্ন নদী-উৎ সথলক রুই ভালছয ফনযজাত ংগ্ররর কলয ক্রলব্রলডং িলতলত উদ্ভালফত প্রথভ প্রজসন্পয
উন্নতজালতয এই রুই লফদযভান জাত লত ১৬ গুণ অলধক উৎাদনীর। পলর এ ভালছয উদ্ভালফত জাতটি
ফযাকবালফ ম্প্রালযত লর সদল অলতলযক্ত ৩০ সথলক ৩৫ াজায সভটিক িন ভাছ াওষা ম্ভফ লফ। এ জাতটি
উদ্ভাফলনয জনযও ইনলিটিউিলক ‘জাতীষ ভৎযপ্তা ২০১০’ স্বণদক
ণ
প্রদান কযা ষ।
এলদল দুরব
ণ প্রজালতয কুলচষা ভাছ অতযন্ত ুটিভৃি ও ঔললধ গুণম্পন্ন। সদল এয চালদা সতভন না
থাকলরও আন্তজণালতক ফাজালয চালদা মলথি। আন্তজণালতক ফাজালয কুলচষায চালদা থাকাষ ২০১৫ ালর লনষলেত
প্রজনলনয ভাধযলভ কুলচষায সানা-উৎাদলন পরতা এললছ। এ সানা উৎাদলনয পলর প্রাকৃলতক লযলফ
সথলক লনলফচালয
ণ
কুলচষায আযণ হ্রা সলষলছ এফং চালাফাদ জতয লষলছ।
অতযন্ত ুস্বাদু দক ভালছয সদীষ প্রজালতয াাাল সদল লবলষতনাভী দক ভালছয চাল ফযাক জনলপ্রষ
লষ উলিলছ। অলধক ভুনাপালরাবী কলতষ চালী অলধক ঘনলে (৩-৫ াজায/ তক) দক ভাছ ুকুলয চাল কলয।
পলর লযলফ-লফমস্ত
ণ লষ দক ভালছয ফযাক ভক সদখা লদলর ২০১৪ ার সথলক লযচালরত গলফলণাষ দক ভালছয
ভলকয কাযণ লললফ Streptococicus agalactiae নাভক ফযাকলিলযষালক নাক্ত কযা লষলছ। এ জীফাণু দভলন
ইনলিটিউি ইলতাভলধয প্রলতলযাধক সবকলনও দতলয কলযলছ। উদ্ভালফত দক ভালছয সবকলন লফসশ্ব এিাই প্রথভ।
লভিাালনয জঝনুক (Lamellidens marginalis Ges L. corrianus) সথলক ইলভজভুক্তা দতলযয সকৌরউদ্ভাফন কযা লষলছ। গলফলণাষ সদখা সগলছ সম, ৭-৮ ভালই জঝনুক সথলক ১টি ুণাঙ্গ
ণ ইলভজভুক্তা দতলয কযা ম্ভফ।
াধাযণত সভাভ, সখার, োলিক, লির ইতযালদ লদলষ চালদাভালপক দতলযকৃত নকালক জঝনুলকয ভযান্টার টিুযয
লনলচ স্থান কলয ইলভজভুক্তা দতলয কযা ষ। ২০১৬ ালর লফলদ সথলক ংগৃীত গ্রাভলফলি ফলা-আকৃলতয ভুক্তাউৎাদনকাযী জঝনুকও ুকুলয রারন-ারন প্রজনলনয ভাধযলভ এয সানা-উৎাদলনয প্রলচিা অফযাত যলষলছ।

-২ইলরলয উৎাদনফৃজি ও ংযযলণ অবষাশ্রভ-স্থালনয উলদ্দলয চাাঁদুলযয নদী সকন্দ্র লত াাঁচফছয
ধাযাফালক গলফলণা লযচারনা এফং গলফলণাষ নদীলত জািকায প্রাচুমতা,
ণ
ালনয গুণাগুণ ও ালনয েযাংিন
(খাদযকণা) এয প্রাচুমতায
ণ
লবলত্তলত লষ্ঠ অবষাশ্রভ লচলিত কযা লষলছ। ইলর/ জািকায ৬ষ্ঠ অবষাশ্রভ ফাস্তফাষন
কযা সগলর ফছলয প্রাষ ৪,৩০০ সকাটি অলতলযক্ত জািকা ইলর উৎাদন লফ ফলর লফজ্ঞানীযা আা কযলছন।
ইনলিটিউলিয লফজ্ঞানীযা খুরনা সজরায াইকগাছায সরানাালন সকলন্দ্র কৃজত্রভ প্রজনলনয ভাধযলভ সনানাসিংযা ও াযল-ভালছয ফযাক সানা-উৎাদলন পরতা অজণন কলযলছ। সনানা-সিংযা ভালছয এই প্রজননলকৌর
উদ্ভাফলনয জনয ইনলিটিউিটি জাতীষ ভৎয প্তা ২০০৯ স্বণদক
ণ
রাব কলয।
প্রাকৃলতক লযলফল সজাষাযবািা-লফলধৌত যাযাফনভৃি সভানা-এরাকা কাাঁকায আফাস্থর। লডভ ও
সানা ছাায জনয লযক্ক স্ত্রী-কাাঁকা গবীয ভুলদ্র লযভ্রভণ কলয ফলর যাচালযলত সানা-উৎাদলনয জনয
লডভফনকাযী ফা ভা-কাাঁকা াওষা সফ কিাধয। পলর াইকগাছায সরানাালন সকলন্দ্র মাষক্রলভক
ণ
গলফলণায
ভাধযলভ এই লযক্ক ভা (gravid) কাাঁকা লত প্রজনলনালমাগী লডভফনকাযী (berried) ভা-কাাঁকা উৎাদন
কযা ম্ভফ লষলছ।
স্বাস্থযম্মত ও লনযাদ শুিলক দতলযয রলযয ইনলিটিউলিয কক্সফাজাযস্থ াভুলদ্রক ভৎয ও প্রমুজক্তলকন্দ্র
ভষাশ্রষী এফং দীঘলদনফযাী
ণ
ফযফালযালমাগী ‚লফএপআযআই সভকালনকযার লপ রাষায‛ উদ্ভালফত কলযলছ।
রাষাযটিলত সৌয ও লফদুযৎজক্ত উবষই ফযফায কযা মাষ। লপ-রাষালযয ভূর কািালভা সভিালরক মা জজআই াই/
এযাংলগর ফা এএ-ফায োযা দতলয।
ফাংরালদ ভৎয গলফলণা ইনলিটিউি উন্নত প্রমুজক্ত-উদ্ভাফলনয ভাধযলভ সদল ভৎয উৎাদনফৃজি, গ্রররাভীণ
কভংস্থান,
ণ
ুটিয চালদাূযণ ও দফলদলক ভুদ্রাজণলনয জনয ফতণভান ভৎযফান্ধফ যকালযয আভলর গত ৮ ফছলয
ইনলিটিউলি ৭টি উন্নষন প্রকল্প ফাস্তফালষত লষলছ এফং ৩টি উন্নষন প্রকল্প ফতণভালন চরভান যলষলছ।
ভৎয ও প্রালণম্পদ ভেণারলষয আওতাষ ভৎয অলধদপতয ও ভৎয গলফলণা ইনলিটিউলিয সমৌথ
প্রলচিা ফাংরাসদ ভাছ উৎাদলন ১৬ সকাটি জনগলণয চালদাূযণ কযায য অলতলযক্ত ভৎয উৎাদলনও
পরতা সদলখলষলছ। আভযা ফুফছয য ালযলষ মাওষা ‚ভালছ-বালত ফাঙালর‛ প্রফাদটিলক আফায ুনরুিায ও
প্রলতটষ্ঠত কযলত যভ লষলছ।
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