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বা�রবােন কলাগাছ �থেক �তা �তিরর উ�াবানী �কে�র উে�াধন ও একিদেনর �িশ�ণ কম��চী অ�ি�ত

হেয়েছ। সকােল বা�রবােনর �হালং ইউিনয়েনর �াউ আমতলী পাড়ােত এই �তা �তিরর উ�াবানী �কে�র

উে�াধন করা হয়।

বা�রবােনর �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক কলাগাছ �থেক

�তা �তিরর উ�াবানী �কে�র �িশ�ণ কম��চী এবং উ�াবানী �কে�র উে�াধন �ঘাষনা কেরন।

অ��ােন �জলা �শাসেনর িনব�াহী ম�ািজে�ট �মাঃ কােয়�র রহমান, �চমী �মৗজার �হডম�ান পলু ু �,ু �হালং

ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান সা� � ুমারমা, বা�রবান ��স�ােবর সােবক সভাপিত আিম�ল ইসলাম বা�ু,

লাক� ��াবাল িল: এর �চয়ারম�ান সােয়দ ম�ুফা জােবদ, �বসরকারী উ�য়ন সং�া �াউেসর িনব�াহী পিরচালক চাই

িসং মং, ওয়া�� িভশন বাংলােদশ এর উপ পিরচালক ম� ুমািরয়া পালমা সহ ওয়া�� িভশন বাংলােদশ, �াউস এর

কম�কত�া ও পাড়াবাসীরা উপি�ত িছেলন।

�াথিমক পয�ােয় �থমিদেন বা�রবােনর �াউ আমতলী পাড়া ও খামাদং পাড়ার ২০জন চাষীেক কলাগাছ �থেক

�তা �তিরর �ি�য়া স�েক� �িশ�ণ �দয়া হয় এবং �তা �িকেয় িকভােব িব�য় কের লাভবান হওয়া যােব তার

িব�ািরত ধারণা �দয় আেয়াজেকরা। বা�রবান �জলা �শাসেনর সািব�ক সহেযািগতায় �তা �তিরর �িশ�ণ �দেব

�বসরকারী উ�য়ন সং�া ওয়া�� িভশন বাংলােদশ আর এ �কে�র জ� �মিশনসহ সািব�ক অথ�ায়েন কাজ করেছ

�বসরকাির সং�া উ�ীপন। �তা �তিরর পর বাজারজাতকরেণর সম� দািয়� িনেয়েছ িসএইচিপ এবং লাক�

��াবাল িলিমে�ড নােম একিট �কা�ানী। 



এই উ�াবানী �কে�র সিঠক বা�বায়ন হেল বা�রবােনর অ�া� পাড়া�েলােত এই �কে�র কাজ �� হেব

বেল জানান �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ। িতিন আেরা জানান, ১১িডেস�র �থেক ১৫িডেস�র

পয�� বা�রবােনর �াউ আমতলীপাড়া ও খামাদং পাড়ােত �াথিমক �িশ�ণ হেব আর �াধীনতার �বণ�জয়�ী

উপলে� ১৬িডেস�র এই �কে�র আ��ািনক যা�া �� হেব।

�জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ আেরা বেলন, ৫িট কলাগাছ �থেক ১�কিজ �তা উৎপাদন করা স�ব

তাছাড়া �যসব পিরবার এ �কে� সরাসির জিড়ত থাকেব না তারা ও উৎপাদনকারীর িনকট কলাগাছ িবি�র

মাধ�েম আিথ�কভােব লাভবান হেব, পাশাপািশ বা�রবােনর িবিভ� পাড়ার জনসাধারেণরও আিথ�ক অব�ার

উ�য়ন হেব।
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