মৎস্য চাষীদের জন্য মমাবাইল অ্যাপ
তথ্যপ্রযুক্তির ছ োঁয়ায় মৎস্যসংক্তিষ্ট ছসবা আরও সহজ ও গক্ততশীল করতত উদ্ভাবন করা হতয়ত ছমাবাইল অ্যাপ ‘ড.
ক্তিস’ বা মাত র ডািার। আর এ অ্যাপটির উদ্ভাবক কালীগঞ্জ উপতজলা মৎস্য অ্ক্তিসার ছমা. লক্ততফুর রহমান ও
বাতগরহাট ছজলার ছমাল্লারহাট উপতজলার ক্তসক্তনয়র মৎস্য অ্ক্তিসার রাজকুমার ক্তবশ্বাস।
জানা ছগত , মৎস্যতসবা পরামশর্ সহজ করার লতযয ছমাবাইল অ্যাপ ‘মাত র ডািার’ ততক্তর করা হতয়ত । এই
অ্যাপটি ব্যবহাতরর মাধ্যতম ছরাগাক্রান্ত মা , পুকুতরর পাক্তনর রং ও অ্বস্থার ক্তব পাঠিতয় মৎস্য অ্ক্তিসাতরর সতে
অ্ক্তডও অ্থবা ক্তিক্তডও কতলর মাধ্যতম তাৎযক্তিক এ সংক্রান্ত পরামশর্ ছপতত পারতবন মৎস্যচাক্তিরা। িতল
মৎস্যচাক্তিরা সঠিক সমতয় সঠিক ছসবা পাতবন এবং আক্তথকক যক্ততর হাত ছথতক রযা পাতবন।
কালীগঞ্জ উপতজলা মৎস্য অ্ক্তিতসর এক জক্তরতপ ছেখা ছগত , উদ্ভাবক করা অ্যাপটি ব্যবহাতরর আতগ একজন
মৎস্যচাক্তিতক মৎস্য পরামশর্ ছসবা ছপতত ৫০ ছথতক ৩০০ টাকা খরচ কছর ক্তেতন কতয়কবার যাতায়াত করতত
হততা। অ্ন্যক্তেতক অ্যাপটি ব্যবহাতরর িতল ক্তনজস্ব স্থান ছথতক ১ ছথতক ১০ টাকা খরচ কতর মাত্র ৫/১০ ক্তমক্তনতটর
মতধ্যই প্রতযাক্তশত িল ছপতত শুরু কতরত ন তারা। এ াড়াও সময় মততা সঠিক পরামশর্ প্রোতনর িতল মাত র
মৃত্যয হ্রাস অ্থাৎক চাক্তির আক্তথকক যক্ততও হ্রাস পাতে।
উপতজলার নাগরী এলাকার মৎস্যচাক্তি নাক্তেম মাহমুে জানান, ক্ততক্তন যখন প্রথম মা চাি শুরু কতরন, তখন ক্তবক্তিন্ন
সময় মা মারা ছযত। কখন ক্তক হতয়ত বা ছকন মারা ছযত ক্ততক্তন তা বুঝততন না। এখন ‘মাত র ডািার’ ছমাবাইল
অ্যাপটি ব্যবহাতরর মাধ্যতম সহতজই ক্ততক্তন তার সমস্যা সমাধান করতত পাতরন।
কালীগঞ্জ উপতজলা মৎস্য অ্ক্তিসার ও ‘মাত র ডািার’ অ্যাপটির উদ্ভাবক ছমা. লক্ততফুর রহমান বতলন, মূলত
মৎস্য চাক্তিতের সঠিক পরামশর্ প্রোতনর িতল যাতত মাত র মৃত্যয অ্থাৎক চাক্তির আক্তথকক যক্তত হ্রাস পায় ছস লতযয
অ্যাপটি উদ্ভাবন করা হতয়ত ।
উপতজলার ক্তনবাহী অ্ক্তিসার খন্দকার মু. মুশক্তিকুর রহমান বতলন, মৎস্যসংক্তিষ্ট ছসবা সহজ করতত মৎস্য
কমককতার ক উদ্ভাবন করা ‘মাত র ডািার’ ছমাবাইল অ্যাপটি অ্ন্য মাত্রা ছযাগ ও গক্তত সঞ্চার করতব বতল আশা করা
যায়।
উি ক্তলংতক আযাপটি পাওয়া যাতব- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drfish.fmtechltd.drfish&hl=en

