পূব ভারেত থম ফািনচার এ িপিরেয়
●
●
●

স ার খুলল ি পকাট

কলকাতার ইমািম িস েত দিশত হে ফািনিসওেরর শংসাপ পাওয়া ১১ ফািনচার াে র আসবাব। এর মেধ রেয়েছ হাউজ অফ
পেতৗিদ ও পারেফ হামেসর আসবাব।
ি পকােটর অন তম মবধমান বাজাের াহকেদর দওযা হে ‘ছঁ ু েয় দেখ অনুভব করা’র সুেযাগ
ি পকােটর কােছ পূ্ব ভারত হল আসবাবপে র
পূণ বাজার। বছের বছের এই বাজােরর বৃি র হার ১০০%

কলকাতা, ফ য়াির, ২০১৯ — ভারেত বেড় ওঠা ই-কমাস মােকট স ি পকাট জানাল য তারা
পি মবে র কলকাতায় চালু করল তােদর থম ফািনচার এ িপিরেয়
স ার। পূব ভারেত অন লাইেন
আসবাব কনার অভ াস বাড়েছ। সই বাড়িত চািহদার যাগান িদেত চায় ি পকাট। এ িপিরেয় স ার
২,২০০ বগফু েটর। তির হেয়েছ িনম য়মান শহর ইমািম িস েত ইমািম িরেয়ল র সহেযািগতায়। ি পকােট
পাওয়া যায় না িনক িডজাইেনর ণমানস
আসবাব। সই িবষয় স েক সকলেক সেচতন কের তু লেত
চায় ি পকাট।
এ িপিরেয় স াের রেয়েছ ১১
াে র তির বািড়ঘের ব বহার উপেযাগী আসবাব। এই সব াে র মেধ
রেয়েছ @ হাম বাই নীলকমল, রয় াল ওক, হাউজ অফ পেতৗিদ এবং পারেফ হামস। এই স ার চালু করার
উে শ হল, আ হী াহকেদর আরও বিশ কের দখার সুেযাগ কের দওয়া।
ি পকােটর আসবাবপে র বাজার িহসােব পূব ভারেতর
বাড়েছ। এখােন বছর বছর আসবােবর বাজার
বৃি র হার ১০০%। বাজার এখন বিশ বিশ কের িজিজটাল হে , মানুেষর হােত বাড়িত খরচ করার টাকা
বিশ থাকেছ, অনলাইেন বেছ নওয়ার মেতা আসবাব বিশ পাওয়া যাে , সাধ মত দাম মটােনার সুেযাগ
বাড়েছ, িবনা খরেচ ডিলভাির ও আসবাব িফ ং করার সুেযাগও বাড়েছ। আর এসব কারেণই আসবােবর
বাজার এত ত বৃি পাে । ভৗেগািলক কারেণ ঐিতহ গত ভােব আসাবােবর বাজাের সংগ ত খুচেরা িবি র
সুেযাগ অ । ফেল চাপা পেড় থাকা চািহদা অেনক বিশ। সই স াবনােক কােজ লাগােত হেল ওপেরর সুিবধা িল
থাকা অপিরহায।
চািহদা ও যাগােনর এই ফাঁকটা ি পকাট বুঝেত পেরেছ। এবং সই ফাঁক ভরটা করেত চাইেছ তােদর
সরবরােহর ব ব ােক আরও স সািরত কের। য়াহা , িশিল িড় ও কািসয়ং সহ সব ধান ধান িপনেকাড
এলাকায় এই সরবরাহ বাড়ােনার ব ব া করা হেয়েছ।এর ফেল ানীয় আসবাব ব বসায়ীরােদর সামেনও সব
ভারতীয় বাজাের ত
 ােদর আসবাব িবি র ব সুেযাগ তির হে । এেত ানীয় আসবােবর বাজারও বৃি
পাে । আসবাব িশে র িরেপাট অনুযায়ী, ভারেত আসবােবর বাজােরর আয়তন ায় ১৭ িবিলয়ন ডলার। এর
মেধ অনলাইেন িবি হয় মা ৩%। এে ে বৃি হে ৮০ থেক ৮৫% িসএিজআর হাের।
অনলাইেন কনার আেগ াহেকরা আসবার ছুঁ েয দেখ পরখ করেত চান। সই ফাঁকটাই ভরাট করেত চায়
এ িপিরেয়
স ার। িবিভ শহেরর
পূণ এলাকায় ি পকােটর শংসাপ পাওয়া আসবাব দশেনর
ব ব া করা হে সকারেণই।
ি পকােট ফািনচার অ া বুকস অ া
জনােরল মােকনডাইজ—এর ভাইস িসেড িনশীথ গগ বেলন,
‘আমােদর সবসময় নজর থােক াহকেদর িদেক। কনার আেগ াহেকরা আসবাব ছুঁ েয় দেখ পরখ করেত চান।

এই িবষয় র
ি পকাট বােঝ। সকারেণই আমরা পূব ভারেত থম এ িপিরেয় স ার চালু কেরিছ।
পূব ভারত আমােদর কােছ অন তম ত িবকাশমান বাজার। এই এ িপিরেয় স াের আমরা ি পকােট য
অজ ধরেনর আসবাব পাওয়া যায় তা হািজর করেত চাই। এটা এই অ েলর জন আমােদর আরও িব ৃ ত
পিরক নার অ । বাড়িত চািহদার যাগান িদেত এই অ েল আরও বিশ িবিনেয়াগ করার পিরক না আমােদর
রেয়েছ।’

ইমািম িরেয়ল র িচফ এগিজিকউ ভ অিফসার ড র নীেতশ মার বেলন, ‘ কলকাতায় থম ফািনচার
স ার খালার কােজ ি পকােটর পাটনার হেত পের আমরা খুিশ। এেত উপকৃ ত হেবন কলকাতার াহেকরা।
বািড় সাজােনার জন তাঁরা সাধ মেতা দােম ি পকাট থেক পছে র আসবাব িকনেত পারেবন। এেত তাঁরা ই
কমােসর সুেযাগ পােবন। এই সহেযািগতার ফেল াহেকরা উপকৃ ত হেবন এই অেথ য তাঁরা তাঁেদর বািড়
িনেজেদর বেছ নওয়া ায়ী ও িব আসবাব িদেয় সাজােত পারেবন।’
এেদেশ আজেকর িদেন সবেচেয় ত বধমান এবং অন তম আসবােবর বাজার হল ি পকাট ফািনচার। এখােন
রেয়েছ িবিভ ধরেনর ২ লে র ওপর আসবাব। দেশর ১৬ হাজার িপনেকাড এলাকায় এই আসবাব পৗঁেছ
দওয়া ও িফ ং কের দওয়ার ব ব া রেয়েছ। ি পকােটর ফািনিসওর শংসাপ পাওয়া আসবাব াহকেদর দয়
ব িদন কেব এমন ভাল ণমােনর িজিনস কনার অিভ তা। ি পকাট সই সব আসবাবই দশন করার
ব ব া চালু কেরেছ য িল ল াবেরটিরেত খুঁ েয় পরী া করা হেয়েছ। স িলর ণমান যােত সেবা হয় তার
জন ব বহার করা হয় সবাধুিনক যুি । টকসই হওয়া, ািয় এবং ভাব, এধরেনর ণস
আসবাব
বািড়েত যােত ভালভােব ব বহার করা যায়, সকারেণ ফািনিসওেরর তির পণ িলেক ল াবেরটিরেত পরী া
করা হয়।
ি পকাট প স েক
ভারেতর অন তম শীষ ানীয় িডিজটাল বািণজ সং া হল ি পকাট প। এই েপর মেধ পেড় ি পকাট, িম া এবং
ফান প। ২০০৭ সাল থেক
কের ি পকাট এেদেশর ল ল
াহক, িবে তা, ব বসায়ী ও ু েদ ব বসায়ীেক
ভারেতর ই কমাস িব েবর অংশীদার কেরেছ। ি পকােটর নিথভু
াহেকর সংখ া ২০০ িমিলয়েনর বিশ। সং া িবি
কের ৮০ র বিশ ধরেনর ১৫০ িমিলয়েনর বিশ পণ । ভারেত আমরা ই কমােসর গণতাি কীকরেণর চ া চািলেয়িছ।
লাকেক পণ কনার সুেযাগ িদেয়িছ, সােধ র মেধ এেন িদেয়িছ, াহকেদর খুিশ কেরিছ, ল ল কম সং ান কেরিছ,
এবং কেয়ক জে র উেদ াগপিত ও এমএসএমইেদর মতাশালী কের তু েলিছ। এসেবর জের অেনক িশ েক থম
আমরাই উ াবন কেরিছ। ক াশ অন ডিলভাির, না ক ইএমআই, সহেজ ফরত দওয়া, এই ধরেনর পথ দশনকারী
পিরেষবা সব থম
কেরেছ ি পকাটই। এ েলা হল াহকিভি ক উ াবন যােত অনলাইেন কনা অেনক সহজ হেয়েছ
এবং তা ল ল ভারতীেয়র সােধ র মেধ এেসেছ। অনলাইন ফ াশন মােকেট িম া এবং জাবংেয়র ান বশ ওপেরর
িদেক। ফান প হল ভারেত সবেচেয় ত বধমান িডিজটাল পেম
াটফম। এই িতন সং ার সে হাত িমিলেয় ি পকাট
প যুি র মাধ েম ভারেত বািণেজ র পা েরর ি য়ােক এিগেয় িনেয় চেলেছ।
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