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   Qweqvj: Zzwl ewYK    07-04-22  

 
পিব! রমজান মাস ও 

কালৈবশাখী ঝেড়র 
কারেণ �চৗফলদ�ীেত 

িনরাপদ �ঁটিক উৎপাদন 
ম+রগতীেত চেলেছ 

�কা� ফাউে	শন �ারা বা�বািয়ত  এবং িপেকএসএফ এর 
ত�াবধােন পিরচািলত �াইিফশ সাব-েস�েরর মাধ�েম এসইিপ 
!কে"র কম#সূচী &' হেয়েছ। স+িত, স.ূণ# এি!ল মাস জুেড় 
পিব3 রমজােনর সময় হওয়ায়, পাশাপািশ কালৈবশাখী ঝেড়র 
কারেণ এই !কে"র কায#9ম ম:র হেয় পেড়। িবেশষত 
কালৈবশাখী ঝেড়র কারেণ এখানকার <া�ােরর কায#9ম িকছুটা 
ি�িমত হেয় পেড়েছ। এছাড়াও, এ বছর রমজান মােসর 
সময়ও অেনকটা এিগেয় এেসেছ যার কারেণ �ঁটিক 
3িমকরা সারািদন �রাজা �রেখ কাজ করার শি4 পায় না; 
এ�ও �ঁটিক উৎপাদন ধীরগিতেত চলার অন�তম কারণ। 
আশা রাখিছ, কম8চা9েল� ভরপুর �চৗফলদ�ী তার �াণ 
িফের পােব খুব শী=ই।  
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উেদ�া4া কলাম   

এসইিপ িনরাপদ �ঁটিকর প�ােকিজং 

Qweqvj: Zzwl ewYK        25-0৪-2022 

নািজরারেটেকর ০৮ জন @ুA উেদ�াCা এসইিপ �াইিফশ !কে"র অধীেন 
�!ােমাট �াইিফশ এিEি!নার �লান �পেয়েছন যােত কের তারা তােদর িনজF খলার 
সামেন িনরাপদ &ঁটিক িব9েয়র জন� �দাকান িদেত পােরন। এই �লান �পেয় তারা 
ভােলাভােব �দাকান করেত �পেরেছ এবং এখন তারা পুেরাদেম ব�বসা করেত পারেছ। 
এসইিপ �লােনর অIগ#ত &ঁটিক উেদ�াCারা উC !ক" �থেক প�ােকিজংেয়র িকছু 
নমুনা �পেয়েছন এবং তারা বলেছন �য, এই প�ােকিজংেয়র Lণগতমান ও িডজাইন 
অত�I সুNর ও আকষ#ণীয় যা �9তারা ভীষণ পছN কেরেছন। নু'ল আলম নােমর 
একজন @ুA উেদ�াCা বেলন, “গত জানুয়ারী মােস আিম �কা� �থেক এসইিপর 
�লান িনেয় একP &ঁটিকর �দাকান খুিল �যটা আমার দীঘ#িদেনর FR িছল। এখােন আিম 
িবিভS জােতর &ঁটিক িবি9 কির। আেগ না যত িবি9 হত, �দাকান �খালার পর আমার 
িবি9 অেনক �বেড় �গেছ। এখন আমার এমন অেনক �9তা রেয়েছ যারা সবসময় 
আমার �থেকই &ঁটিক িকেন এবং অন�েদরেকও আমার �দাকান �থেক �কনার পরামশ# 
�দয়। �9তােদর �থেক আিম এতটা িবTাস অজ# ন করেত �পেরিছ &ধুমা3 এই এসইিপ 
!কে"র জন�। এই !ক" আমার ভাগ� পিরবত# েন স.ূণ#ভােব সাহায� কেরেছ। এখন 
আিম নতুন প�ােকট ব�বহার করিছ যা �দখেত সুNর, সাUয়ী এবং পিরবহনেযাগ�। আিম 
আVা রাখিছ, এই নতুন প�ােকিজং আমার ব�বসায় অন� মা3া �যাগ করেব এবং ব�বসার 
সমৃিX ঘটােব।” 
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