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MPEDA-এি মাড ক্র্যাব হ্যাচারি েযুরি প্রেটেন্ট অরিকাি গ্রহ্ণ কটিটে   

২০ বেটিি জন্য 

● এই প্রযুক্তি ক্তিক্তিন্ন আ্যাকুয়াকালচার এিং সীফুড রপ্তাক্তি কয়য়ক গুণ িাক্ত়িয়য় তুলয়ি: MPEDA চচয়ারম্যাি 

প্রকারচ, ১৭ প্রম: িারয়তর অ্যাকুয়াকালচার চসক্টয়রর একটি স্মরণীয় ম্াইলয়টাি হল MPEDA-RGCA এর ম্াড 
ক্র্যাি হযাচাক্তর প্রযুক্তি। চেয়ের এই অ্িিয প্রযুক্তিয়ক স্বীকৃক্তত ক্তেয়য় চেয়েন্ট অ্িুয়ম্ােি কয়রয়ে িারত সরকায়রর 
কয়রালার চেিায়রল অ্ফ চেয়েন্ট, ক্তডোইি অ্যান্ড চেড ম্াকক স। এই চেয়েয়ন্টর অ্িুয়ম্ােি প্রোি করা হয়য়য়ে 
২০১১ চেয়ক ২০৩০ সাল েযকন্ত, ২০ িেয়রর েিয।  

এই হযাচাক্তর প্রযুক্তি গয়়ি চতালা হয়য়য়ে ম্াড ক্র্যাি (বিজ্ঞাক্তিক িাম্ – স্কাইলা ক্তসক্তরো) -এর েিয। েক্তিণ েূিক 
এক্তেয়ায় এই প্রোক্ততর কাাঁক়িার খুি চাক্তহো, কারণ এখায়ি েযান্ত কাাঁক়িা অ্ক্তত সুস্বােু সাম্ুক্তিক খািার ক্তহয়সয়ি 
ক্তিয়িক্তচত হয়। এই প্রযুক্তি ক্তিম্ীত হয়য়য়ে রােীি গান্ধী চসন্টার ফর অ্যাকুয়াকালচার (RGCA) দ্বারা, এটি হল 
চম্ক্তরি চপ্রাডাক্টস এক্সয়োেক  চডয়িলেয়ম্ন্ট অ্েক্তরটি (MPEDA)-এর গয়িষণা এিং উন্নয়ি সংক্র্ান্ত োখা।   

MPEDA চচয়ারম্যাি শ্রী চক এস শ্রীক্তিিাস িয়লয়েি, িারতীয় অ্যাকুয়াকালচায়রর ইক্ততহায়স এটি একটি 
উয়েখয়যাগয কৃক্ততত্ব। কারণ চেয়ে এই ধরয়ির প্রযুক্তির চিয়ে এই প্রেম্ চকন্দ্রীয় সরকার চেয়েয়ন্টর অ্িুয়ম্ােি 
গ্রাহয কয়রয়ে।  

শ্রী শ্রীক্তিিাস আ্রও িয়লয়েি, “এটি চসই চাক্তষয়ের িীয়ের প্রয়য়ােিীয়তায়ক খুি িায়লা িায়ি েূরণ করয়ি যাাঁরা 
শুধুম্াে ক্তচংক্ত়ির চায়ষ ম্য়িায়যাগী হওয়ার েক্তরিয়তক অ্যাকুয়াকালচায়রর ক্তিক্তিন্ন রকম্ প্রোক্ততর চায়ষ আ্গ্রহ প্রকাে 
কয়রয়েি। MPEDA এই কৃক্ততত্ব উৎসগক করয়ে চেয়ের চসই সম্স্ত অ্যাকুয়াকালচার চাক্তষয়ের যাাঁরা সম্েকি 
েকু্তগয়য়য়েি, এিং RGCA-এর চসই তরুণ বিজ্ঞাক্তিকয়ের যাাঁরা অ্ক্লান্ত েক্তরশ্রম্ কয়র এই ম্য়িািল-িধকিকারী 
েযকায় অ্েক ি করয়ত চেয়রয়েি।” শ্রী শ্রীক্তিিাস RGCA সংস্থারও চপ্রক্তসয়ডন্ট। 

চযয়হতু িারয়ত ম্াড ক্র্যায়ির অ্িয চকািও হযাচাক্তর চিই, তাই এই ম্াড ক্র্যাি হযাচাক্তর প্রযুক্তির েিয চেয়েয়ন্টর 
অ্ক্তধকার চচয়য় RGCA আ্য়িেি কয়রক্তেল কয়রালার চেিায়রল অ্ফ চেয়েন্ট, ক্তডোইি অ্যান্ড চেড ম্াকক স –এর 
কায়ে, ২০১১ সায়ল।  

তয়ি, েীর্ক শ্রম্সাধয প্রক্তক্র্য়া সমূ্পণক করার েয়র এই চেয়েন্ট অ্িুয়ম্ােি গ্রাহয করা হয়য়য়ে। গয়িষণার সায়ে যুি 
ক্তিয়ের িহু প্রক্ততষ্ঠাি এই ক্তিষয় ক্তিয়য় ক্তিখযাত ক্তিয়েষজ্ঞয়ের সায়ে আ্য়লাচিা কয়রয়ে, যাাঁরা িািাক্তিধ গয়িষণার 
প্রসঙ্গ উত্থােি কয়রয়েি এিং তেয ও েক্তরসংখযাি-সহ RGCA –এর বিজ্ঞাক্তিকয়ের সায়ে একাক্তধক িার বিঠয়ক 
িয়সয়েি। চিে ক্তকেু ক্তিষয়য় চূ়িান্ত ক্তিণকয়য় চে াঁেয়িার েয়র, চেষ েযকন্ত MPEDA–RGCA এর হযাচাক্তর প্রযুক্তিয়ক 
২০ িেয়রর েিয চেয়েন্ট প্রোি করার ক্তসদ্ধান্ত গৃহীত হয়য়য়ে, যা িারয়ত অ্িূতেূিক একটি র্েিা।  

ক্তিয়েষ কয়র েক্তিণ েূিক এক্তেয়ার চেেগুক্তলয়ত ম্াড ক্র্যায়ির উচ্চ চাক্তহোর কো ম্াোয় চরয়খ, MPEDA একটি 
োইলে চপ্রায়েয়ক্টর উয়েযাগ গ্রহণ কয়রক্তেল ২০০৪ সাল। এই চপ্রায়েয়ক্টর ম্ূল উয়েেয ক্তেল, ম্াড ক্র্যায়ির িীে 
(যা ক্র্যাি-ইিটার িায়ম্ েক্তরক্তচত) উৎোেি করা এিং ২০১৩ সাল িাগাে তা েযকায়ক্র্য়ম্ েক্তরণত হয় 



 

িারয়তর প্রেম্ িাক্তণক্তেযক হযাচাক্তর-চত, যার উৎোেি িম্তা ক্তেল িাক্তষকক েে লি। এর ক্র্ম্িধকম্াি চাক্তহো 
কারয়ণ, RGCA–এর ম্াড ক্র্যাি হযাচাক্তরর িীে উৎোেয়ির িম্তা িৃক্তদ্ধ চেয়য় িাক্তষকক ১৪ লয়ি চে াঁয়ে ক্তগয়য়য়ে।   

ক্তফক্তলক্তেয়ে অ্িক্তস্থত আ্ন্তেক াক্ততক ম্ায়ির প্রক্ততষ্ঠাি সাউেইট এক্তেয়াি ক্তফোক্তরে চডয়িলেয়ম্ন্ট চসন্টার 
(SEAFDEC)-এর অ্যাকুয়াকালচার ক্তডক্তিেয়ির ক্তিখযাত বিজ্ঞাক্তিক, ডঃ এক্তম্ক্তলয়া টি. কুইক্তিক্তেও RGCA –এর 
প্রক্তত তাাঁর েরাম্েক প্রোি করার কাযকক্র্ম্ ২০১৩ সাল েযকন্ত চালু চরয়খক্তেয়লি। তারেরই, খুি কম্ সম্য়য়র 
ম্য়ধয এই প্রযুক্তিয়ক আ্রও উন্নত কয়র চতায়লি RGCA-এর বিজ্ঞাক্তিকরা।  

MPEDA চচয়ারম্যাি িয়লয়েি চয, এর সিয়চয়য় ি়ি কৃক্ততত্ব হল ক্র্যাি ইিটায়রর চিাঁয়চ োকার হার ক্ততি 
েতাংে চেয়ক িাক্ত়িয়য় সাত েতাংয়ে চে াঁয়ে চেওয়া, এিং এই কৃক্ততয়ত্বর ফয়ল িতুি ক্তিে চরকডক  গয়়ি চতালা। 
তাো়িাও, এই ক্তিয়েষ হযাচাক্তর ইউক্তিে এম্ি িায়ি ক্তিম্কাণ করা হয়য়য়ে যায়ত, এর প্রক্ততটি ক্তিিাগ সমূ্পণক 
িায়য়া-ক্তসক্তকওক্তরটি সুক্তিধা োওয়ার োোোক্তে চসগুক্তল একই োয়ের িীয়চ অ্িস্থাি করয়ত োয়র। 

 RGCA-এর ম্ূল উয়েেয ক্তেল ক্তিক্তিন্ন রকয়ম্র অ্যাকুয়াকালচার প্রোক্তত চযম্ি, চেক্তে চিেক্তক, ম্াড ক্র্যাি, 
চেয়িটিকযাক্তল ইম্প্রুিড োম্কড চতলাক্তেয়া (GIFT), চকাক্তিয়া, চোম্োয়িা িা কায়লা রূেচাাঁো এিং আ্য়েক ক্তম্য়া 
ইতযাক্তের িাক্তণক্তেযকীকরয়ণর েিয িতুি উেযয়ম্ কাে শুরু করা। এখি এই সংস্থার ম্ূল লিয হল, িারয়তর 
সাম্ুক্তিক েণয রপ্তাক্তির হার কয়য়ক গুণ িৃক্তদ্ধ করা। তার েিয ম্য়িাক্তিয়িে করা হয়য়য়ে িায়লা ম্ায়ির িীে 
উৎোেি ও সরিরাহ করার উেয়র, কারণ এটিই হল অ্যাকুয়াকালচায়রর প্রধাি েতক । 

শ্রী শ্রীক্তিিাস িয়লয়েি, “িারয়ত ক্তিক্তিধ অ্যাকুয়াকালচার চপ্রায়ম্ােয়ির চপ্রায়েক্ট িাস্তিাক্তয়ত করার েিয MPEDA-

RGCA এর প্রক্ততটি েেয়িয়ে এিং সি রকম্ িায়ি অ্ক্তিরাম্ সম্েকি প্রোি করার েিয আ্ক্তম্ চকন্দ্রীয় 
সরকায়রর িাক্তণেয েপ্তর এিং ম্ৎসযচাষ েপ্তরয়ক, ও তার োোোক্তে ইক্তন্ডয়াি কাউক্তেল অ্ফ এক্তগ্রকালচারাল 
ক্তরসাচক  (ICAR) –চক ধিযিাে োিায়ত চাই।”  

সম্াপ্ত 


