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কা  ফাউে শেনর 
এসইিপ াই িফশ 
কে র ত াবধােন 

আশরাফ আলী ড 
লাইেস  পেয়েছন 

কা  ফাউে শন ারা বা বািয়ত এবং িপেকএসএফ ারা ত াবধােন াইিফশ কে র মাধ েম 

এসইিপ তার নতুন সূচনা কেরেছ। এই ক  কেনা মাছ িমকেদর -ি িত াপকতােক শি শালী করেব 
এবং জব াইিফশ বাজারজাতকারীর জন  সুর ামূলক পিরেবশ িনি ত করেব। ক  চলাকালীন, িনরাপদ 
াইিফশ উৎপাদেনর তথ  ও সূ  জেন ঁটিকর উপকারেভাগীরা তােদর বা বায়েনর মাধ েম উপকৃত 

হেবন | 

 
এই িবষেয়, এসইিপ কে র িবপণন কমকতা অ  িব াস এই ানীয় মােকটারেদর ব বসার মা া 
পিরবতেনর দািয়  নন। িতিন সাধারণ সবা ঋণ দােনর জন  িকছু টিক মাছ উেদ া ােদর চােরর 
জন  ড লাইেস  িনি ত কেরন। পূেব, এই উেদ া ারা িকছু ব বসা-স িকত িশ ণ পেয়িছেলন এবং 
এক  িবজেনস সা িফেকশন সিমনাের যাগ িদেয়িছেলন যা মূলত তােদর পেণ র াি ং এবং িবপণেনর 
অনুভূিত তির কেরিছল। এ িবষেয় আশরাফ আলী বেলন, “আমােদর ব বসািয়ক খােতর উ য়েন সপ াই 
িফস িনং খুবই উপকারী। স িত, আিম এক  ড লাইেস  পেয়িছ; এখন আিম এসইিপ কমন সািভস 
লান িনেয় এক  কেনা মােছর আউটেলট খুলেত পাির”। 



 

cÖ‡qvR‡b: - 

†gv: mv_xj ZvjyK`vi 

GmBwc cÖ‡R± g¨v‡bRvi 

†gvevBj: 01313-798914 

 
el©vq †PŠdj`Ûxi duvKv ïuUwK †Lvjv  

Qweqvj: Zzwl ewYK        19 AvM÷ 2021 

 †PŠdj`Ûx K¬v÷v‡i 

†gŠmygwfwËK ïuUwK Drcv`b 

cÖwμqv  

ïK‡bv †gŠmy‡g †PŠdj`Ûxi De©i ïuUwK †Lvjv   

Qweqvj: Zzwl ewYK        19 Rvbyqvix 2022 

ক বাজার টিক মাছ উৎপাদেনর জন  এক  
আশীবাদ কারণ এখােন িবে র বৃহ ম সমু  সকত রেয়েছ। 
লােকরা ায়শই িবেনাদেনর জন  এখােন আেস; এছাড়াও, 
তারা নািজরারেটক এবং চৗফলদ ীেত টিক মােছর  
দখেত যান। বষায় এই  বন া ও জলাব তার কারেণ 
স ূণ অনুবর হেয় পেড়; িক ,  মৗসুেম, জুলাই-মােচর 
মেধ , আমরা এই এলাকায় কেনা মাছ উৎপাদন প িতর 
উ পাদনশীলতা দখেত পাই। 


