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িপেকএসএফ-এর �ম 
নািজরারেটেকর ঁটিক খলা পিরদশ�ন 

করেছন 

�কা� ফাউে!শন "ারা বা$বািয়ত এসইিপ ঁটিক 'ক( গত ২৩ ও ২৪ �ম, ২০২২ তািরেখ িপেকএসএফ-
এর বিহরাগত পিরদশ�েনর স0ুখীন হেয়েছ। এসইিপ 'কে(র আওতায় ক4বাজােরর নািজরারেটক ও 
�চৗফলদ!ীর ঁটিক �7ে8র কায�:েমর অ<গিত এবং অজ� ন �দখার জন>ই মূলত তারা এেসিছেলন। 
এসইিপ 'কে(র �'া<াম অিফসার, �মা. �সিলম �রজা পুAানুপুAভােব নািজরারেটক ও �চৗফলদ!ীর 
ঁটিক খলাCেলা িভিজট কেরন। তার সােথ �মা. জিহEল হক, এসইিপর �ডপু� 'েজG �কা-অিড� েনটর, 
ঁটিক খলার মািলকসহ িবিভH Iিমকেদর JদনিKেনর আয়-েরাজগার এবং 'কে(র সহায়তায় তােদর 
উHিত সLেM জানেত তােদর সােথ কথা বেলন। তারা �চৗফলদ!ীর রাখাইন পNীেত িগেয় �সখানকার 
মানুেষর জীবন-জীিবকা সPেক� ও ধারণা �নন। 'কে(র আওতায় কম�রত সকল 'ধান উেদ>াSারা এসইিপ 
'ক( ও এর কমTেদর 'িত তােদর আUিরক ধন>বাদ Vাপন কেরেছ যারা তােদর জীিবকােক মূল �থেক 
আদশ� $ের ব>াপকভােব পিরবত� ন কেরেছ। বষ�ার কারেণ িপেকএসএফ-এর পিরদশ�কেদর কােছ তারা 
তােদর অজ� ন �দখােত পাের িন; তেব তােদর আগামী সফের �দখােত পারেব বেল তারা 'িতXিত �দয়।  
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Zা[>িবিধ ও পির\ার-পিরYHতা বজায় রাখার জিন>এসইিপ 'ক( �থেক নািজরারেটেকর ১০ জন 7ু^ উেদ>াSােক পাবিলক 
টয়েলট এবং ০৫ জন উেদ>াSােক �উবওেয়ল 'দান করা হয়। 'কৃতপে7, িনরাপদ ঁটিক উৎপাদেনর সােথ জিড়ত 7ু^ উেদ>াSারা 
তােদর কিমউিন�র উHয়েনর জন> এসইিপ 'কে(র সহায়তায় এসব অনুদান �পেয়েছ। নািজরারেটেকর �মা$াক পাড়ার ঁটিক ব>বসায়ী 
ইসমাইল �হােসন, এসইিপ 'কে(র একজন 'ধান উেদ>াSা যােক উS 'কে(র আওতায় সেব�াb সহেযাগীতা ও �যাগান �দওয়া 
হেY। পূেব� , িতিন �মা$াক পাড়ার 'ত>U অcেলর একজন সাধারণ ঁটিক উৎপাদনকারী িছেলন; তার খলায় িবষযুS ছুির ঁটিক ছাড়া 
আর অন> �কােনা ঁটিক উৎপাদন হেতা না। বত� মােন, এসইিপ 'কে(র িবিভH �dিনং, পিরেবশ eােবর িম�ং এবং িফf িম�ং-এর 
মাধ>েম তার উৎপাদন ও ব>বসািয়ক 'ি:য়ার মানদ! পিরবত� ন করেত তােক অনু'ািণত করা হেয়েছ। ইসমাইল �হােসন তার বত� মান 
উHত অব[া সPেক�  বেলন, “সিত> বলেত, আিম কখেনা ভািব িন �য ঁটিক উৎপাদেন উHত 'যুিS ব>বহার করা যায়। এসইিপ 'ক( 
আমার অVানতােক সPূণ�ভােব gর কেরেছ; পাশাপািশ, তারা আমােক আমার পূেব�র অসহায় পিরি[িত পিরবত� েন সািব�ক সহেযািগতা 
কেরেছন। িনরাপদ ঁটিক উৎপাদেনর লে7>, টয়েলট, �উবওেয়ল এবং মাচা িদেয় তারা আমােক সhাব> সহায়তা কেরেছন। এসইিপর 
'িশ7ণসমূেহর মাধ>েম Zা[>িবিধ বজায় �রেখ িনরাপদ ঁটিক উৎপাদেনর উপায় সPেক�  আিম �জেনিছ। এছাড়াও, মাছ বাছাই ও 
পৃথক কের ধুেয় কীভােব মাচায় কােত হয় তা সPেক�  আিম অবগত। বত� মােন, দীঘ� িদন মাছ সংর7েণর জন> এক� �কাf ��ােরজ 
করার পিরক(না রেয়েছ আমার। আিম 'িতXিত িদিY �য এসইিপ 'ক(েলর সাহায>-সহেযািগতা কখেনাই ব>থ� হেত িদব না”।  
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