
�পইস (কাঁকড়া) 
ক� ইফােদর অথ�ায়েন িপেকএসএফ এর সহেযািগতায় এবং �কা� ফাউে�শেনর উে"#েগ  কাঁকড়া  চাষ 

যুি' স*সারন ও বাজারজাতকরেনর মাধ#েম উে"া'ােদর 
আয় বৃি1 ও কম�সং2ান সৃি3র লে5# 
কে�র কম� এলাকা 
ক6বাজার সদর উপেজলার কলাতলীেত অবি2ত উে"#া'া অং 
িচন এর কাঁকড়া হ#াচাির দীঘ� ১ বছর ব; থাকার পর পুনরায় 
চালু হেলা। 

�কা� ফাউে�শেনর উে"#েগ কলাতলীেত 2ািপত কাকড়া 
হ#াচািরিট কেরানাকালীন সমেয় দীঘ� ১ বছর ব; থাকার পর 
পুনরায় উৎপাদেনর উপযু' হয়। ১৩ই মাচ� ২০২২ সাল �থেক 
হ#াচািরিটেত উৎপাদন কায�Bম CD হয়। উৎপাদন CDর লে5# 
এেত �মাট ৩০ িট Eািভড মা কাঁকড়া মজুদ করা হয় । িনয়িমত 
সু3ু খাদ# ও ওষুধ পI ব#াব2াপনা এবং সূ5 পয�েব5েনর 
মাধ#েম হ#াচািরিটর কায�Bম চলমান রেয়েছ। হ#াচািরর পুেরা 
কায�Bমিটর কািরগির ব#াব2াপনার িবষয়িট �দখভাল করেছন 

ককাকঁড়া  চচাষ  

যুি'  সস*সারন  ওও  ববাজারজাতকরেনর  মমাধ#েম  উউে"া'ােদর  আআয়  ববৃি1  ওও  
ককম�সং2ান  সসৃি3  শশীষ�ক  ভভ#ালু  ��চইন  

ক�  

          িিKতীয় সসংLরন,  ২০২২  িNঃ    ��পইস 

েজP ,, �কা�  ফাউে�শন 


ককে�রর িিববররন  

িপেকএসএফ এর সহায়তায় এবং �কা� ফাউে�শেনর �যৗথ উেদ#েগ �পইস 
ক� গত ৭ ই জুন ২০২১ হেত “কাঁকড়া চাষ 

যুি' স*সারন ও বাজারজাতকরেনর মাধ#েম উে"া'ােদর আয় বৃি1 ও কম�সং2ান সৃি3’’ শীষ�ক ভ#ালু �চইন উSয়ন উপ 

কে�র কাজ CD হেয়েছ। ক6বাজার �জলার ক6বাজার সদর, চকিরয়া, �টকনাফ উপেজলার সব�েমাট ২৪০০ জন কাঁকড়া 
চাষী ,কাঁকড়া িশকাির, কাঁকড়া িডেপামািলক এবং উে"#া'া পয�ােয়র দুইিট কাঁকড়া হ#াচাির িনেয় এই উপ-
ক� বাVবািয়ত 
হেW। 

 কেেরানাকালীন  দীঘ�  এক  বছছর বব;  থাকার  পর  �কা�  ফাউে�শেনর  উেদ#েগ  পুনররায় চচালু 

হেলা  কললাতলী ককাকঁড়া  হ#াচািির 

কাকঁড়া  সংকলন  

হ#ািচংররত অঅব2ায়  একিিট মমা ককাকঁড়া  

ছিবয়ালঃ �মাহাXদ আবু নাঈম তািরখঃ ২ এি
ল ২০২২  

 




কে�র ভ#ালু �চইন ফ#ািসিলেটটর �মাহাXদ আবু নাঈম ও সহকারী ভ#ালু �চইন ফ#ািসিলেটটর রতন কািZ ভ[াচায�#। উৎপাদন 
CDর পর �থেক এ পয�Z সব�েমাট ৩০ ল5 �জায়া পাওয়া িগেয়েছ যা জীবন চেBর পয�ায় অনুযায়ী �মাট ৮ িট ট#াংেক মজুদ আেছ। 
উ' উৎপািদত �জায়া �থেক �মাট ৫-৬ ল5 কাঁকড়ার �পানা( B#াবেলট) পাওয়ার আশাবাদ ব#' কেরন 
কে�র ভ#ালু �চইন 
ফ#ািসিলেটটর �মাহাXদ আবু নাঈম। উৎপািদত B#াবেলট 
ক� এলাকার কাঁকড়া চাষীেদর কাঁকড়ার �পানার চািহদা িমটােব এবং 
কাঁকড়ার �পানার জন# 
াকৃিতক উৎেসর  উপর িনভ�রশীলতা কিমেয় আনেত সহায়ক হেব এবং �যিট 
ক� এলাকার সামিEক কাঁকড়া 
উৎপাদন বৃি1 করেব বেল উে_খ কেরন হ#াচািরিটর উে"#'া অংিচন ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ককাকঁকড়া  হহ#ািচং  এএর  পপর  ��জায়া--১১  ((জজীবন  পপয�ায়য়)) 
,,মমাইেBােLােপ ধারনকৃত 

ছিবয়ালঃ �মাহাXদ আবু নাঈম ,তািরখঃ ২ এি
ল ২০২২  

কাকঁকড়া হহ#ািচং এএর পপর ��জায়া-২২ ((জীবন  পয�ায়য়) 
,,মাইেBােLােপ ধারনকৃত 

ছিবয়ালঃ  �মাহহাXদ আআবু ননাঈম ততািরখঃ ৫৫ এএি
ল 
২০২২ 

�েয়াজেনঃ 

	মাহা�দ আব ুনাঈম 

ভ�ালু 	চইন ফ�ািসিলেটটর 

	মাবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫ 


