
 

 

 

 

উৎপাদন এবং রপ্তানন আয়ের উয়েখয় াগ্য বৃনির কারয়ে ননানাজয়ের মাছ চাষ, নবয়েষত নচংনি চাষ ভারয়তর দ্রুততম ক্রমবর্ধমান নেক্টর হয়ে উয়েয়ছ। নবয়ের দ্রুত 

বর্ধনেীে জনেংখযার পুনির েুরক্ষার জনয এই নেক্টয়রর দীর্ধয়মোনদ বৃনি খুবই প্রয়োজন। নকন্তু ভারত এবং েমগ্র নবেজুয়ি নচংনির খামারগুনেয়ত নবনভন্ন মারে নরায়গ্র প্রাদুভধ াব 

এবং তার জনয বযাপকভায়ব নচংনির মৃতুয একটি উয়েখয় াগ্য অর্ধনননতক ক্ষনতর কারে হয়ে দাাঁ নিয়েয়ছ। নবনভন্ন েংক্রামক নরাগ্ ন মন নহাোইট স্পট নিনজজ (িবেু.এে.নি.), 

েংক্রামক মায়োয়নয়ক্রানেে (আই.এম.এন.), এন্টায়রাোইয়টাজুন নহপায়টাপযানাই (ই.এইচ্.নপ.) এবং েংক্রামক নে এমন নকছু নরাগ্ ন মন নহাোইট নিনেে নেনয়রাম 
(িবেু.এি.এে.), রাননং মটধ ানেটি নেয়রাম (আর.এম.এে.), ইতযানদ নচংনি চায়ষ গ্ভীর উয়েয়গ্র কারে  হয়ে দাাঁ নিয়েয়ছ। প ধাপ্ত জজবেুরক্ষা নবনর্র অভাব, মাটির ও জয়ের 

গুেমান ননেনমত প ধয়বক্ষন না করা,অপ্রতুে নরাগ্ প্রনতয়রার্ বযবস্থা এবং চাষীয়দর ময়র্য েয়চতনতার অভাব প্রােেই নচংনির প্রর্াগ্ত এবং নবজ্ঞানেম্মত চায়ষর নক্ষয়ে নরায়গ্র 

মূে কারন হয়ে উয়েয়ছ। 

োম্প্রনতক কায়ে ভারত েরকার নবনভন্ন িেয়ের উৎপাদন বৃনির মার্যয়ম চাষীয়দর আে নেগুে করার জনয নবয়েষ উয়দযাগ্ ননয়েয়ছ। এই প্রেয়ে মৎেয উৎপাদন 

বৃনির জনয েরকার েম্প্রনত প্রর্ানমন্ত্রী মৎেয েম্পদা ন াজনা নায়ম একটি অনভনব পনরকল্পনা চােু কয়রয়ছ। এই পনরকল্পনার মুখয উয়েেযগুনে হয়ো মৎেয চাষয় াগ্য অঞ্চে তর্া 

মৎেয উৎপাদন বৃনি, আন্তজধ ানতক গুেমাে বজাে নরয়খ ভারতীে োমুনিক খায়দযর রপ্তানন আরও উত্তয়রাত্তর বৃনি করা। এই প্রেয়ে নচংনি চাষীয়দর নচংনির নবনভন্ন নরাগ্ এবং 

তায়দর প্রনতয়রার্ বযবস্থা েম্বয়ে  র্া র্ ভায়ব অবনহত করা খুব ই প্রয় াজন। এর মার্যয়ম নচংনি চায়ষর উন্নত বযবস্থাপনা এবং খামায়রর ময়র্য নরাগ্ প্রনতয়রায়র্র জনয নক নক 

বযবস্থা ননওো উনচত নে েম্বয়ে চাষীরা একটি োমযক র্ারনা পায়বন। এই বযবস্থা নচংনির খামায়র নরায়গ্র প্রয়কাপ হ্রাে কয়র নচংনির উৎপাদন বৃনির েহােক হয়ব এবং মৎেয 

উৎপাদন বৃনির ভারত েরকায়রর উয়দযাগ্ নক োিেযমনিত করয়ব। 

          

       
এই প্রেয়ে নকন্দ্রীে ননানা জেজীব পােন অনুেোন েংস্থার জেজ প্রােী স্বাস্থয এবং পনরয়বে নবভাগ্ নদয়ের নবনভন্ন অঞ্চয়ে েংনিি আঞ্চনেক ভাষাে নচংনির নবনভন্ন 

নরাগ্ ও তার প্রনতয়রার্ বযবস্থা েম্বয়ে চাষীয়দর ময়র্য েয়চনতা বৃনির জনয প্রনেক্ষে এবং েয়চতনতা কমধেূনচর আয়োজন করয়ছ। আমরা এই েংস্থায়নর কাকেীপ গ্য়বষো 

নকয়ন্দ্রর তরি নর্য়ক বাংোভাষী চাষীয়দর এই প্রনেক্ষে েহজ বাংো ভাষাে আয়োজন কয়রনছ। এর িয়ে পনিমবয়ের নবনভন্ন অঞ্চয়ের চাষীরা নচংনির খামায়র নরাগ্জননত 

েমেযা েনাক্ত কয়র নেই অনুোয়র তাাঁ য়দর স্তয়র কা ধকর পদয়ক্ষপ গ্রহে করয়ত েমর্ধ হয়বন এবং নরাগ্জননত আনর্ধক ক্ষনত নর্য়ক অয়নকটা অবযাহনত পায়বন। 

উপর োক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূশি  রূ্ল অশিরপ্রত শ্রোতো : 

ননানা জেজীব পােয়নর োয়র্  ুক্ত চাষী ভাইরা এবং নিোরী কয়েয়জর ছাে-ছােীরা 

শক শক শিষয় সম্বরে আরলোিনো হরি? 

1. ননানা জয়ের মাছ চায়ষর (নবয়েষত নচনির) নবনভন্ন েংক্রামক এবং অেংক্রামক নরাগ্েমূহ এবং তায়দর প্রনতকার বাবস্থা। 

2. নবটার মযায়নজয়মন্ট প্রযাকটিে (নব.এম.নপ.): পুকুয়রর েঠিক প্রসূ্তনতকরে, নরজাভধ ার পুকুর ও বজধ য পনরয়োর্ন পুকুর, নচংনির মীয়নরগুোগুে, পুকুয়র নচংনির মজুতহার, 

পুকুয়রর জয়ের গুোগুে, খাদয বযবস্থাপনা, ইতযানদ। 

জজবেূরক্ষা নবনর্: উপকূেীে জেজ পােন কতৃধ পক্ষ (য়কাস্টাে অযায়কাোকােচার অর্নরটি) োরা ননবনেত হযাচারী নর্য়ক প্রাপ্ত নননদধ ি নরাগ্জীবােু মুক্ত (য়স্পনেনিক পযায়র্ায়জন 

ফ্রী) মীন োরা নচংনির পুকুর মজুতকরে, মীয়নর গুেমান  াচাই, খামার স্তয়রর জজবেূরক্ষা নবনর্ এবং চায়ষর নচংনির স্বাস্থ প ধয়বক্ষন। 
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