প্রাথমিক গবেষণায় দেখা দগবে, োাংলাবেবের ইমলে িাে
িাইবরাপ্লামিক মেবয় েূমষত হবয়বে
[A recent research found Hilsa fish in Bangladesh contaminated with microplastics]

ইলিশ মাছ বাাংিাদেদশর অন্যতম গুরুত্বপূর্ ণ জাতীয় মাছ। দেদশর
দমাট মাছ উৎপােদন্র প্রায় ১২.৯% আদে ইলিশ মাছ দেদে। এটট
বাাংিাদেশ, ভারত, পালেস্তান্, মায়ান্মার (বামা)ণ এবাং পারেয
উপোগর অঞ্চদির (ইরান্, ইরাে) ন্েী ও দমাহন্ায় পাওয়া যায়।
বাাংিাদেদশর ইলিশ মাছ ববলিে ইলিশ উৎপােদন্র প্রায় ৮৬%
অবোন্ রাদে। এোদন্ উদেে েরা দযদত পাদর, বাাংিাদেদশ প্রার্ীজ
দপ্রাটটদন্র (animal protein) প্রায় ৬০% দযাগান্ আদে মাছ দেদে।
ইলিশ মাছ েমুদ্র দেদে লমঠা পালন্দত ভমর্ (migration) েদর
প্রজন্ন্ এবাং োবার উদেশয। তাদের প্রধান্ োবার প্লাঙ্কটন্
(plankton)। যলে োেয ও পালন্ মাইদরাপ্লালিে দ্বারা েূলিত হয়, তাহদি ইলিশ মাছ তাদের প্লযাঙ্কটন্ োওয়ার েময়
“অোবধান্তাবেত”/ “ ভুিভাদব” (mistakenly) মাইদরাপ্লালিে দেদত পাদর। মাইদরাপ্লালিে প্লযাঙ্কটদন্র
আোর এবাং রদে েৃশযত এেই রেম। তাই মাছ মাইদরাপ্লালিেদে তাদের প্রােৃলতে োেয বদি ভুি েরদত পাদর।
ফদি মাইদরাপ্লালিে মাদছর লবলভন্ন অাংদশ (দপট, অন্ত্র, এবাং দপশী) জমা হদত পাদর।
এই গুরুত্বপূর্ বাণর্জ্যিক
ণ
মাছের মাইছরাপ্লাণিক দূষছর্র উপর পূববর্তী
ণ
ককান গছবষর্া ণেল না। বতণমান্ গদবির্া
প্রেম ইলিশ মাদছর মাইদরাপ্লালিে েূির্ লন্দয় গদবির্া। পাচ লমলিলমটাদরর েম (< 5 mm) প্লালিেদে
মাইদরাপ্লালিে বদি। এই গদবির্ার জন্য বাাংিাদেদশর বদগাপোগর (দন্ায়াোিী এিাো) দেদে ইলিশ মাছ োংগ্রহ
েরা হদয়দছ। এই প্রােলমে গদবির্ায় ১৫টট ইলিশ মাদছর লবদেির্ েরা হদয়দছ এবাং েব মাছই মাইদরাপ্লালিে
দ্বারা েূলিত পাওয়া দগদছ। মাদছর দপদট এবাং অদন্ত্র প্রধান্ মাইদরাপ্লালিে লছি ফাইবার (fibres)। মাছ ধরার জাি
(fishing nets), েল়ি (fishing ropes), দটক্সটাইি/দপাশাে (textiles/clothing’s), এবাং জামাোপ়ি ওয়ালশাং দমলশন্
(Washing machines) দেদে ফাইবারগুলি উে্ভূত হদত পাদর।
মাইদরাপ্লালিে েূলিত মাছ দেদয় আমরা (মান্ুি) মাইদরাপ্লালিদের োংস্পদশ ণআেদত পালর। েম্পালেত গদবির্া
প্রোশ েদর দয অদন্েগুলি উচ্চ-ঝু ুঁ লের েূির্োরী/রাোয়লন্ে (DDT, heavy metals, pharmaceuticals, and oil
compounds) মাইদরাপ্লালিেগুলিদত দশালিত (adsorbed) হদত পাদর। যেন্ আমরা েূলিত মাছ (contaminated
fish) োই, তেন্ উচ্চ-ঝু ুঁ লের রাোয়লন্েগুলি (chemicals) মান্ুদির শরীদর স্থান্ান্তলরত হদত পাদর। উপদরর লেছু
উচ্চ ঝু ুঁ লেপূর্ রাোয়লন্ে
ণ
(chemicals) অতযন্ত লবিাক্ত, এবাং েযান্সার েৃটিোরী।
মাইদরাপ্লালিে এেন্ এেটট লবি েূির্ েমেযা। এই প্রােলমে গদবির্া ইলগত েদর দয বদগাপোগর
মাইদরাপ্লালিে দ্বারা েূলিত। মাদছর েূির্ (contamination of fish) আরও প্রমার্ েদর দয মাইদরাপ্লালিে
োমুলদ্রে োেয জাদি (marine food webs)/ োেয শৃঙ্খদি (food chain) প্রদবশ েদরদছ। তাই এটট েুপালরশ েরা
হদে, বাাংিাদেশী অন্যান্য মাছ, লচাংল়ি, হাগর (sharks), fish meals এবাং শুেদন্া মাছ (dry fish) ও েৃলিজাত
োবাদরর (চাি, েবজজ, ফি, িবর্, লচলন্, মধু, েুধ, চা এবাং মাাংে) মাইদরাপ্লালিে েূিদর্র লবিদয় আরও গদবির্ার
প্রদয়াজন্ রদয়দছ।
েম্পূর্ গদবির্া
ণ
ফিাফদির জন্য, অন্ুগ্রহ েদর ন্ীদচর ওদয়বলিাংদে লিে েরুন্:
https://www.researchgate.net/publication/357032244_Microplastics_in_an_anadromous_national_fish_Hilsa_sh
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