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   Qweqvj: Zzwl ewYK    07-03-22  

 
নািজরারেটেকর �ঁটিক 

উেদ�া�ারা 
পিরেবশস!ত উপােয় 

িনরাপদ �ঁটিক 
উৎপাদেন সেচ$ 

�কা� ফাউে	শন �ারা বা�বািয়ত  এবং 
িপেকএসএফ এর ত�াবধােন পিরচািলত �াইিফশ 
সাব-েস�েরর মাধ�েম এসইিপ !কে"র কম#সূচী &' 
হেয়েছ। এই !ক"+ পিরেবশ সং,া. ০৪ + ব�াচ এবং 
বজ# � ব�ব2াপনা সং,া. ০৮ + ব�ােচর �4িনং স56 
কেরেছ। পাশাপািশ, পিরেবেশর সা+# িফেকশন সং,া. 
০১ + �সিমনার স56 হেয়েছ। উ9 �সিমনার ও 
�4িনংসমূহ তােদর <া2�িবিধ এবং পির=6তােবাধেক 
সমৃ? করেত সাহায� কেরেছ। তারা &ঁটিক !েসিসং 
এর �CেD পিরেবশগত অনুশীলনHিল অনুসরণ করার 
�চJা করেছ যা �শষ পয#. এক+ ভােলা ফলাফল বহন 
করেব বেল আমরা আশাবাদী। যিদ উৎপাদন ভােলা ও 
মানসOত হয়, তাহেল �ভা9াও তার পিরবােরর জন� 
�সরা পণ� ,য় করেত পারেব।   



 

cÖ‡qvR‡b: - 

†gv: mv_xj ZvjyK`vi 

GmBwc cÖ‡R± g¨v‡bRvi 

†gvevBj: 01313-798914 

 

উেদ�া�া কলাম   

 

 নািজরারেটেকর ০৪ জন 
(ু* উেদ�া�া তােদর খলার ু

সি,কেট িনরাপদ �ঁটিকর 
-দাকান গেড় তুেলেছন  

এসইিপ 1কে2র উেদ�ােগ নািজরারেটেক ০৪ 
জন (ু* উেদ�া�ার িনরাপদ �ঁটিকর -দাকান   

Qweqvj: Zzwl ewYK        20-0৩-2022 

নািজরারেটেকর ০৮ জন CুP উেদ�া9া এসইিপ �াইিফশ !কে"র অধীেন �!ােমাট �াইিফশ 
এিQি!নার �লান �পেয়েছন; এেদর মেধ� ০৪ জেনর �দাকান পুেরাপুির স56, আর বািক ০৪ জেনর কাজ 
স56!ায় অব2ায় আেছ। তারা !েত�েকই িনরাপদ &ঁটিক উৎপাদন, &ঁটিকর বজ# � ব�ব2াপনা, এবং 
ব�বসািয়ক উ6য়ন, !সারণ ও িবপণন পিরকাঠােমার উপর িকছু !িশCণ ও কম#শালা �পেয়েছ। মূলত এই 
!িশCণসমূহ িনরাপদ উপােয় উৎপািদত &ঁটিকর �দাকান খুলেত এেদর দCতা বৃি?েত সহায়তার 
পাশাপািশ তােদর অনু!ািণত কেরেছ। !কে"র অিফসারেদর !িতিনয়ত তদারিকর দ'ণ তারা খুব কমই 
পিরেবশ সুরCার িনয়ম ভU কের। এই সদেস�র অ.ভ# 9 নু'ল আলম নােমর একজন CুP উেদ�া9া বেলন, 
“গত ৪০ বছর যাবত নািজরারেটেক আিম &ঁটিকর ব�বসা কের আসিছ, আর এ+ আমার পািরবািরক ব�বসা। 
আিম একজন পাইকাির িবে,তা �য সাগর �থেক মাছ িকেন এেন &ঁটিক কের এ+েক �লাকাল মােক# েট 
বাজারজাত করত। িকW এসইিপ !ক" �থেক !িশCণ Xহেণর ফেল আিম আমার মন পিরবত# ন কেরিছ। 
এখন আিম এক+ িনরাপদ &ঁটিকর �দাকান িদেয়িছ �যখানকার পণ�Hেলা <া2�িবিধ ও পির=6তা বজায় 
�রেখ �,তার িনকট িব,য় করা হয়। আিম এভােবই আমার ব�বসা আেরা বড় পিরসের িনেয় �যেত চাই।” 

 

 


