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    Qwe‡Z ফ াি স আেমা  
িফশ ায়ার পযেব ণ করেছন 

¯’vb: bvwRivi‡UK  

   Qweqvj: Zzwl ewYK     07-02-22  

 
কা  ফাউে শেনর 

এসইিপ াই িফশ ক  
পিরদশেন আেসন ‘এ ’ 

( া ) এর িতিনিধ 
ফ াি স আেমা  

কা  ফাউে শন ারা বা বািয়ত এবং িপেকএসএফ 
এর ত াবধােন াইিফশ কে র মাধ েম এসইিপর 
কমসূচী  হেয়েছ। এই ক  কেনা মাছ িমকেদর 

-ি িত াপকতােক শি শালী করেব এবং িনরাপদ 
াইিফশ বাজারজাতকারীর জন  সুর ামূলক পিরেবশ 

িনি ত করেব। ক  চলাকালীন সমেয় িনরাপদ াইিফশ 
উৎপাদেনর তথ  ও সূ  জানার জন  দশ-িবেদেশর িবিভ  
কম রা ঁটিক খালা দখেত আেসন য ঁটিক 
উৎপাদেনর সােথ জিড়ত উপকারেভাগীরা ক সমূেহর 
মাধ েম উপকৃত হে  িক না। স িত, ফা  থেক 
‘এে ড’ এর কাি  িরে েসনেট ভ, ফ াি স আেমা  
নািজরারেটেকর ঁটিক-খলা পিরদশেন এেল কাে র 
কম রা তােক স ূণভােব সহায়তা কের। তােদর সােথ 
জনাব শাহীনূর ইসলাম ও উপি ত িছেলন।   



 

cÖ‡qvR‡b: - 

†gv: mv_xj ZvjyK`vi 

GmBwc cÖ‡R± g¨v‡bRvi 

†gvevBj: 01313-798914 

 

রা ার পাড়ায় আবছার কামােলর duvKv ïuUwK †Lvjv  

Qweqvj: Zzwl ewYK        20-10-2021 

 রা ার পাড়ায় আবছার কামােলরলর 
খলায় িনরাপদ পদপদ ïuUwK Drcvrcvrcvদেনর লে  

উবওেয়ল ও টয়েলটললল  লটলটলট াপন 

িনরাপদ ঁটিক উৎপাদেন এসইিপর উেদ ােগ আবছার 
কামােলর খলায় উবওেয়ল এবং টয়েলট াপন  

Qweqvj: Zzwl ewYK        20-02-2022 

ক বাজার অ ল টঁিক উৎপাদেনর জন  এক  উ ম ান, কননা, এ  সমু -

তীরবত  অ ল। জলাধােরর ঘা ঘেষ এখােন গেড় উেঠেছ নানান ঁটিক প ী। এসম  
ঁটিক প ীর ু  উেদ া ারা িবিভ  মাধ ম থেক লান িনেয় তােদর ব বসা বৃি েত 

সবদা ব পিরকর। ক বাজােরর রা ার পাড়ার একজন ু  উেদ া া, জনাব আবছার 
কামাল কা  ফাউে শন থেক এসইিপ লান িনেয় তার ব বসার সমৃি  করেছন। 
তথািপ, কাে র এসইিপ ক  তােক সুিনরাপদ পািনর মাধ ম িহেসেব এক  
উবওেয়ল এবং এক  পাবিলক টয়েলট তির কের িদেয়েছন। উ  া সমূহ স ক 

প িতেত এবং আশপােশর কিমউিন র সিহত একি ত হেয় ব বহার করেবন বেল 
আবছার কামাল িত িতব  হেয়েছন। িতিন বেলন, “ কাে র এেহন উেদ াগ 
িনরাপদ ঁটিক উৎপাদন এবং বাজারজাতকরেণর ে   আমােক সািবক সহায়তা 
কেরেছ। আিম কা  থেক এসইিপ লান িনেয় আমার ব বসা বৃি  কির; তাই আিম 
আশাবাদী পরবিতেতও আিম কাে র থেক িবিভ  সহায়তা পাব”।  

 


