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শ2ামনগের িচংড়ীেত মড়ক লাগায় মারা=ক িবপযAােয়র মুেখ পেড়েছ িচংড়ী চাষীরা। 
মৎস2 অিধদKের কমAকতA ারা বলেছ , হঠাৎ অসাভািবক তাপ ব+ িOর কারেণ িচংড়ী
 Qঘেরর মাS ও পািন গরম হওয়া িচংড়ী মরার এক মাU কারন। চাষীরা বলেছ V
ধW  এবছর নয় দুইহাজার দশেকর পর Qথেক #িত বছর িচংড়ীেত মহামারী মড়েক 
িচংড়ী মের যাে[। Qকান রাসায়িনক সার বা \ব]ািনক পOিতর উপকরেন Qকান 
কাজ হে[ না। বছেরর Vর_ ১লা জানুয়ারী Qথেক শ2ামনগর উপেজলা ১২S ইউিন
য়েন ১৭৪৪২ Qহbর জিমেত Qছাট বড় #ায় দুই হাজার িচংড়ী চাষীরা িচংড়ী Qঘেরর 
মাছ চােষর উপেযাগী কের বাগদার Qরনু Qপানা অবমুc কের। Qপানা অবমুc করা
র মাস না পুরেতই চািরিদেক ৩ ইিd পিরমান হওয়ার সােথ সােথ বাগদা িচংড়ীেত
 মহামারী মড়ক Qলেগ উপেজলা #ায় ৭০% িচংড়ী Qঘর ইেতামেধ2 িচংড়ী Vন2 হেয়



 পেড়েছ। এই সমe Qঘর fেলােত আবার নতW ন কের পািন মাS পিরচযAা কের Qরনু
 Qপানা অবমুc করেত হেব। Qস কারেন িপিছেয় Qগল শ2ামনগেরর িচংড়ী চাষ। আ
রও দুই মাস তােদর আবার অেপhা করা লগেব নতW ন িচংড়ীর অেপhায় গতকাল
 সেরজিমেন ও উপেজলা িবিভi #াj Qথেক পাওয়া খেবর এ তথ2 িনিkত হওয়া 
Qগেছ। চাষীরা জানান গত বছর বাগদার মড়ক বা ভাইরাস তW লনামূলক কম িছল।
 Qস কারেন উপেজলার Qছাট বড় অিধকাংশ চাষীরা িচংড়ী চােষ লাভবান হেয়িছল
। Qস লh িনেয় এ বছর িচংড়ী চাষীরা মেনর উদ2ােম ভােলা ভােব Qঘের পিরচযAা 
কের িচংড়ী চােষর উপেযাগী কের লবন পািন উেmালন কের Qঘের িচংিড় Qপানা অ
বমুc কের। চাষীেদর মুেখর হািস মুেছ Qগেছ গত কেয়কিদন িচংড়ী মড়েকর কারেন
 বেল একািধক সূেU জানা Qগেছ শ2ামনগর উপেজলা বW িড়েগায়ািলনী ইউিনয়েনর 
hুn িচংড়ী চাষী আজগার আলী জানান ১৯৭০ দশক Qথেক Qলানা পািনর Qসানা
 নােম খ2াত িচংড়ী চাষ কের সাতhীরা, খWলান ও বােগরহাট Qজলার চাষীরা সাব
লoী হেয়ছ ্Q◌অেনেকর ভাগ2 পিরবতA ন ঘেট কW িল Qথেক QকাS পিত হেয়েছ এমন 
Qলােকর সংখ2া অেনক Qবিশ। আবার হােত Qগানা িকছW  চাষীরা এই িচংড়ী চােষ ব
িdত হেয় িহেরা Qথেক িজেরা হেয় Qগেছ। ১৯৭০ দশক Qথেক Vর_ হওয়া িচংড়ী Qকা
ন Qরাগ বালাই ছাড়াই দু হাজার দশক পযAj খW ব ভােলা চেলেছ। দুহাজার দশেকর 
পর Qথেক িচংড়ী চােষ Qনেম আেস মহামাির মড়ক (ভাইরাস)। Qসখান Qথেক অদ2া
বিধ পযAj #িত বছর কম Qবিশ িচংড়ীর মড়ক বা ভাইরােসর কারেন মারাrক h
িতst হে[ িচংড়ী চাষীরা। ভাইরােসর কারেন িবকu িচংড়ী চােষ লােভর জন2 Qব
শ িকছW  #ভাবশালী িচংড়ী চাষীরা Qদশী-িবেদশী ব2াংক Qথেক ঋণ িনেয় আধা-িন
িবড় পOিতেত িচংড়ী চাষ Vর_ কেরেছ গত কেয়ক বছর। িকw, Qসখােনও Qকান প
Oিত Sকােত পারেছ না ওই চাষীরা। তােদর #কেuও মের ছাপ হেয় যাে[ িচংড়ী। 
এমন িকছW টা ব2c কেরন, এিশয়ার ব+ হmম আধা-িনিবঢ় পOিতেত িচংড়ী উৎপাদন
 #কu শাওন িফস Q#াঃ িলঃ-এর ব2বtাপনা পিরচালক আলহাz আ{ুস সাmার
 Qমাড়ল। িচংড়ীর মড়ক বা ভাইরােসর কারন িনেয় Qদশী িবেদশী িবিভi গেভষকরা
 অেনকরকম মjব2 কেরেছন । যার #েয়াজনীয় ঔষধ ও উপকরণ বাজাের ভরপুর 
হেয় Qগেছ। চাষীরা িকেন িচংড়ী Qঘের #েয়াগ করেছ। িকw, রhা হে[ না িচংড়ীর 
মড়ক। VধW  ভাইরােসর কারেন িচংড়ীর মড়ক কারন বলেল ভ} ল, িচংড়ী Qঘেরর পা
িন ~uতার কারেন মাS ও পািন Qরােদর তােপ মাUািধক গরম হেয় িচংড়ীর মড়ক
 Qদখা যায়। তাছাড়া আধা-িনিবড় পOিতেত িচংড়ী Qঘের যােদর িচংড়ী মরেছ তার
 কারন মাUািরc Qপানা ছাড়া এর অন2তম কারন। িতিন আরও বেলন, ভাইরাস
ও আেছ তা িনয়Tন করার Qকান পOিত এখনও উ�াবন করা স�ব হয়িন। িচংড়ী
 চােষ সরকার বছের হাজার হাজার QকাS \বেদিশক মুnা আয় কের। Qসজন2 িচং



ড়ীর ভাইরাস বা মড়ক #িতেরাধ িনয়Tেনর জন2 সরকার ব2পক তৎপরতা চািলেয়
 যাে[।	

	


