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বা�রবােনর �ু� নারী উেদ�া�ােদর দ� িহেসেব গেড় তুলেত কলা গােছর �তা �থেক ব�মুখী পণ� �তরীর �িশ�েণর
উে�াধন অ�ি�ত হেয়েছ।

বৃহ�িতবার (২৫ আগ�) সােড় ১০ টায় �জলা শহেরর লুসাই বািড়র একিট হল�েম �ু� ও মাঝাির িশ� ফাউে�ডশন
(এসএমইএফ) এর আেয়াজেন বা�রবান ইউম�ান �চ�ার অব কমাস� এ�ড ই�ডাি�র সহেযািগতায় এ �িশ�ণ
কম�সূিচর উে�াধনী অ��ান আেয়াজন করা হয়।

এ সময় বা�রবান ইউম�ান �চ�ার অব কমাস� এ�ড ই�ডাি� এর সভাপিত লালছা িন লুসাই এর সভাপিতে� অ��ােন
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক কলা গােছর �তা �থেক ব�মুখী পণ� �তরীর �িশ�েণর উে�াধন কেরন �জলা
�শাসক ইয়াসিমন পারভীন িতবরীিজ।িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সহকারী কিমশনার ও িনব�াহী ম�ািজে�ট
রাজীব �মার িব�াস।

এই �িশ�েণ নারী উেদ�া�ােদর দ� িহেসেব গেড় �তালার লে�� কলা গােছর �তা �থেক ব�মুখী পণ� উৎপাদেনর ৫
িদন ব�াপী �িশ�ণ �দওয়া হেব। �িশ�েণ �জলা সদর ৩০ জন �ু� নারী উেদ�া�ারা অংশ�হণ কেরন।�� ও
শিনবার �জলা �শাসেকর হল�েম �ইিদন �িশ�ণ �দওয়া হেব।পরবত�ী িতন িদন বা�রবান উইম�ান �চ�ার অব
কমাস� এ�ড ই�ডাি�র িনধ�ািরত লুসাই বািড়র হল�েম �িশ�ণ �দওয়া হেব।

এ সময় অ��ােন উইম�ান �চ�ােরর সদ� বীণা পািন চ�বত�ীর স�ালনায় অ�া�েদর মেধ� উপি�ত িছেলন
বা�রবান �চ�ার এর সদ� ও �জলা মিহলা আওয়ামী লীেগর সভােন�ী �জাহরা �বগম,বা�রবান �পৗরসভার
কাউি�লর এেমিচং মারমা,কলা গােছর �তা �থেক ব�মুখী পণ� �তরীর �িশ�ক ইি�িনয়ার �মা.আিমর
হামজা,বা�রবান ��স�ােবর সভাপিত আিম�ল ইসলাম বা�ু,সাধারণ স�াদক িমনা�ল হক’সহ বা�রবান ইউম�ান
�চ�ােরর পিরচালক ও সাংবািদকরা উপি�ত িছেলন।
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