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‘দদদি দকিংবা পু কুর নয়। দনতান্ত
আটপপৌপর ড াবাপত মাছ চাষ কপরই
ওঁরা তাক লাদিপয় দদপয়পছন।
সিংসাপর নু ন আনপত ভাত ফুপরায়। তপব
ডসই অভাপবর সপে আপপাস না কপর এ
ভাপবও ডে িু পর দাঁডাপনা োয় তা প্রমাণ
কপর দদপয়পছন চাকদপহর দুবডা গ্রাম
পঞ্চাপয়পতর মদজিনা দবদব, সদরফা
মণ্ডপলরা। তাঁরা দনপজরা ডেমন স্বদনভি র
হপয়পছন ডতমদন স্বদনভি র কপরপছন
পডদিপদরও। ডিাষ্ঠী ততদর কপর তাঁরা
চাষ করপছন কই, মাগুর, দসদি।
হার না মানা ওই মদহলাপদর পাপি
দাঁদডপয়পছ নদদয়া ডজলা প্রিাসনও।
১০০ দদপনর কাপজর প্রকপে দজয়ল মাছ
চাষপক অন্তভুিক্ত করা হপয়পছ। ডকন্দ্রীয়

গ্রাপমান্নয়ন মন্ত্রপকর এক কতি া
দদনকপয়ক আপি ডজলায় একপিা
দদপনর কাজ পদরদিিপন আপসন। দতদনও
মদহলাপদর মাছ চাপষর ভূয়সী প্রিিংসা
কপরন। আর মাছ চাষ কপর এখন শ্রী
দফপরপছ মদজিনাপদর সিংসাপর।
সদরফা মণ্ডল জানান, বছর ডদপডক
আপিও তাঁপদর দু’ডবলা দু’মু প া খাবার
জু টত না। এখন ডসই অভাব অপনকটাই
িুঁ পচপছ। চাকদপহর দবদ ও দনিীথ ভাস্কর
পাল জানান, দজয়ল মাছ চাপষর প্রকে
তাঁরা মৎস্য দফতর ডথপক জানপত
পাপরন। মদজিনা দবদবপদর দতদন দবষয়টি
জানান। তাঁরাও মাছ চাপষ রাদজ হপয়
োন।
মাছ চাপষর জন্য প্রাথদমক ভাপব ১৫
কা া জদম প্রপয়াজন দছল। তাঁরা জদম
দলজ ডনন। ১০০ দদপনর কাপজর প্রকপে
জদমপত মাটি ডকপট ডছাট ডছাট সাতটি
ড াবা বানাপনা হয়। মাটি ডকপটদছপলন
ডিাষ্ঠীর মদহলারাই। মজু দর দহপসপব পানা
লাখ ডদপডক টাকা। মাছ চাপষর জন্য
দরকার দছল আরও পুঁ দজর। সহজ িপতি
ব্যাঙ্ক- ঋপণর ব্যবস্থা কপর ডদয় প্রিাসন।

মৎস্য দফতপরর কাছ ডথপক
ডমপল প্রদিক্ষণ।
িত বছর মাছ চাপষ খরচ হপয়দছল সাপড
১১ লক্ষ টাকা। আর মাছ দবদি কপর
উপাজিন হপয়দছল প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা।
লাভ পাক্কা পাঁচ লক্ষ টাকা। ডিাষ্ঠীর
এপকক জন বছপর ৫০ হাজার টাকা আয়
করপছন। ওই মদহলাপদর মাছ দনপয়
সাতসকাপল বাজাপরও ডেপত হয় না।
ব্যবসায়ীরা গ্রাপম এপসই মাছ দকপন দনপয়
োন।
মদজিনাপদর সাফপে উজ্জীদবত হপয়
আিপাপির গ্রাপমর আরও ১০টি স্বদনভি র
ডিাষ্ঠী এই মাছ চাষ শুরু কপরপছ।
পাপে োপে গ্রামগুদলর আথি-সামাদজক
ডচহারা। ডকউ লাপভর টাকায় দভপটমাটি দকপনপছন। ডকউ দকপনপছন আবাদদ
জদম। তাঁপদর ডছপল-পমপয়রা এখন
দনয়দমত স্কুপল োয়। কোণীর
মহকুমািাসক স্বপন কুন্ডু বপলন
‘‘প্রিাসন সাহায্য কপরপছ ঠিকই। তপব
ওই মদহলাপদর লডাইপক সম্মান
জানাপতই হয়।’’

