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 আঁশ কলাগাছ কাপড় বুনন �িশ�ণ বা�রবান �তা উৎপাদন

বা�রবােন কলাগােছর আঁশ �থেক �তা উৎপাদন ও কাপড় বুনেনর �িশ�ণ ��
িনজ� �িতেবদক ৬ �ফ�য়ারী ২০২৩ ৬:৩৩ অপরা�   0

বা�রবােন কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর �তা উৎপাদন ও কাপড় বুনেনর �িশ�ণ �� হেয়েছ। আজ ৬ই �ফ�য়ারী (�সামবার) সকােল বা�রবােনর �জলা
�শাসেকর উদ�ােগ সািক�ট হাউেসর হল�েম এই �িশ�ণ কম��চী �� হয়।

এসময় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর �তা উৎপাদন ও কাপড় বুনেনর �িশ�ণ
কম��চীর উে�াধন কেরন।
অ��ােন �ানীয় সরকােরর উপ-পিরচালক (উপসিচব) �মা.লুৎফুর রহমান, মিহলা িবষয়ক অিধদ�েরর উপ-পিরচালক আিতয়া �চৗধুরী, িনব�াহী ম�ািজে�ট রািজব �মার িব�াস,
�তা ও কাপড় �তরীর �িশ�ক রাধাবিত �দিব,�াম� �মার িসংহ,বা�রবান িব�িবদ�ালেয়র �ভাষক সাইং উ িনিনসহ বা�রবােনর িবিভ� সংগঠেনর নারী �ন�ী ও
�িশ�ণাথ�ীরা উপি�ত িছেলন।

কম��চীর উে�াধনী অ��ােন �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ �ধান অিতিথর ব�ব� রাখেত িগেয় বেলন, নারীেদর উ�য়েন কাজ কের যাে� �জলা �শাসন। �জলা
�শাসেনর উদ�ােগ নারীেদর অথ�ৈনিতক গিত আেরা তরাি�ত করেত িবিভ� �িশ�ণ চলমান রেয়েছ আর কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর �তা উৎপাদন ও কাপড়
বুনেনর �িশ�ণ নারীেদর আেরা এিগেয় �নেব।

এসময় �জলা �শাসক আেরা বেলন, �ধানম�ী স�িত �জলা �শাসকেদর ২৫িট িনেদ�শনা �দান কেরেছন যার মেধ� নারীেদর উ�য়ন এবং �ানীয় পেণ�র �চার ও �সােরর
�িত ��� িদেয়েছন আর আমােদর বা�রবােনর নারীেদর উ�য়েন আমরা সবাই কাজ কের যাি�। এসময় �জলা �শাসক নারীেদর ঘেরর �কােণ বেস না �থেক িবিভ�
িশ�ামুলক �িশ�ণ �হণ এবং িনজ িনজ �েণ িনেজেক �িতভাবন কের িনেজর পােয় িনেজেক দাঁড়ােনা এবং নারীেদর অথ�ৈনিতক অব�ার উ�য়েনর ওপর িবেশষ �জার �দন।

আেয়াজেকরা জানান, এবােরর �িশ�েণ �জলা সদেরর ৩০জন �িশ�ণাথ�ী অংশ�হণ করেছ আর এই �িশ�ণ চলেব আগামী �ই স�াহ পয��। আর এই �িশ�েণর মাধ�েম
পাব�ত� �জলার নারীরা কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর �তা উৎপাদন এবং কাপড় বুনেনর িবশদ �িশ�ণ �পেয় লাভবান হেব এই িশে�র সােথ জিড়ত হেয় তােদর
অথ�ৈনিতক অব�ার ব�াঁপক উ�য়ন হেব।

�জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর �তা উৎপাদন ও কাপড় বুনেনর �িশ�ণ কম��চীর উে�াধন কেরন। ছিব-পাহাড়বাত�া
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হামলার িশকার ব�াি�েকই অব�াহিতর �পািরশ লামার �ময়েরর !

বা�রবােন উ�ারকৃত �মাবাইল �ফান মািলকেদর বুিঝেয় িদল পুিলশ

কা�াইেয় নানি�ক ি� হাউস লাইে�ির ���িটর

�ীড়া �িতেযাগীতা ও পুর�ার িবতরণ অ�ি�ত

অ�� �ছ েল েক বাঁচা েত হতভাগ� মােয়র আ�িত

রাইখালী পাহািড় কৃিষ গেবষণা �কে� বাির �ল ৪ জােতর উ�াবন

বা�রবােন ৫ জি� আটক, ৮ র �াব সদ� আহত

২৭৩ জন �রািহ�া �গল �ানিজট ক�াে�
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