
�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 �চৗফলদ�ী যুব উ9য়ন অিধদ:র 
চ;ের বাজার কিমিট, কাঁকড়া চাষী, �ভা'া ও কাঁকড়া 
িবে?তােদর িনেয় ওিরেয়@শন �
াAােমর আেয়াজন কের । 

ওিরেয়@শন �
াAােম উ' এলাকার �মCার, �চৗফলদ�ী বাজার 
কিমিটর সদস#, কাঁকড়া িবে?তা, কাঁকড়ার �ভা'া সহ 
কে�র   
ভ#ালু �চইন ফ#ািসিলেটটর জনাব �মাহাDদ আবু নাঈম উপি2ত 
িছেলন। সGুণ� �
াAামিট সIালন ও পিরচালনা কেরন 
কে�র 
মােক�িটং অিফসার জনাব �মাঃ আবদুKাহ। 

  

ককাকঁড়া  চচাষ  

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

ক�  

          

থম সসংLরন,  ২০২২  িOঃ    ��পইস 

েজP ,, �কা�  ফাউে�শন 


কে�র  িববরন  

ি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 উ9য়ন উপ 

কে�র কাজ ST 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� বাXবািয়ত 
হেY। 

 ক6বাজার  সদর  উপেজলায়  বাজজার ককিমিট, ককাকঁড়া চচাষী, ��ভা'া ওও ককাকঁড়া িিবে?তােদর 

িনেয়  ওিরেয়@শন  �
াAাম  অনুিিZত  ।  

কাকঁড়া  সংকলন  


ক�  পিরিচিত  িদেYন  ভ#ালু  �চইন  ফ#ািসিলেটটর  
�মাহাDদ আবু নাঈম 

ছিবয়ালঃ �মাঃ আবদুKাহ      তািরখঃ ৩ মাচ� ২০২২ 



ওওিরেয়@শন �
াAােমর STেত উপি2ত 
কে�র কম�কত�া 
কে�র ল5# ,উে"শ# িনেয় সংি5: আেলাচনা কেরন । এছাড়াও িতিন 

সা*িতক কেরানাকালীন সমেয় কাঁকড়ার র:ািন ব] থাকায় চাষীরা �য 5িতর সDুখীন হয় তার িকছুটা আেলাকপাত কেরন,  সব�েশষ 

িতিন উেKখ কেরন �য কাঁকড়ার 2ানীয় বাজাের চািহদা বৃি1 ও কাকড়ার �ভা'া বৃি1র মাধ#েম আমরা অতীেতর মেতা 5য়5িত 

এিড়েয় �যেত পাির। এছাড়াও উপি2ত �ভা'ারা 2ানীয় বাজাের কাঁকড়ার সহজলভ#তা বাড়ােত িক িক পদে5প �নওয়া যায় তা িনেয় 

বাজার কিমিট সহ উপি2ত কাঁকড়া চাষী ও িডেপা মািলকেদর 
Xাবনা �পশ কেরন। সব�েশষ 
কে�র কম�কত�া কাঁকড়ার অথ�ৈনিতক 

_T` ও 
েয়াজনীয়তা এবং কাঁকড়ার পুি3_ন িনেয় আেলাচনা কেরন। 

  

কাকঁড়া  িডেপামািলক  �
াAােম  তার  মতামত  �পশ  
করেছন। 

ছিবয়ালঃ �মাঃ আবদুKাহ        তািরখঃ ৩ মাচ� 
২০২২ 

�েয়াজেনঃ 

	মাহা�দ আবু নাঈম 

ভ�ালু 	চইন ফ�ািসিলেটটর 

	মাবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫ 

সফল  কাকঁড়া  চাষী  �
াAােম  তার  অিভaতা  �শয়ার  
করেছন। 

ছিবয়ালঃ  �মাঃ  আবদুKাহ         তািরখঃ  ৩  মাচ�  
২০২২ 


