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বা�রবােন কলাগােছর আঁশ �থেক সুতা উৎপাদন ��

নয়া শতা�ী অনলাইেনর সব�েশষ িনউজ �পেত অনুসরণ ক�ন �গল িনউজ (Google News) িফড�।

বা�রবান �িতিনিধ  
�কাশনার সময়: ০৬ �ফ�য়াির ২০২৩, ১৬:১৬Share 0   

বা �রবােন কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর সুতা উৎপাদন ও কাপড় বুনেনর �িশ�ণ �� হেয়েছ।

�সামবার (৬ �ফ�য়াির) সকােল বা�রবােনর �জলা �শাসেকর উদ�ােগ সা�ক�ট হাউেসর হল�েম এই �িশ�ণ কম�সূিচ �� হয়।

এ সময় �ধান অিতিথ িহেসেব �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর সুতা উৎপাদন ও কাপড় বুনেনর �িশ�ণ
কম�সূিচর উে�াধন কেরন।

আেরা খবর

বা�রবােন র �ােবর সােথ �গালা�িল, ৫ স�াসী আটক
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নয়া শতা�ী ইউ�উব চ�ােনেল সাব�াইব ক�ন
Naya Shatabdi

YouTube

অনু�ােন �ানীয় সরকােরর উপ-পিরচালক (উপসিচব) �মা. লুৎফুর রহমান, মিহলা িবষয়ক অিধদফতেরর উপ-পিরচালক আিতয়া �চৗধুরী, িনব�াহী ম�ািজে�ট
রািজব কুমার িব�াস, সুতা ও কাপড় �তিরর �িশ�ক রাধাবিত �দিব, স�াম� কুমার িসংহ, বা�রবান িব�িবদ�ালেয়র �ভাষক সাইং উ িনিনসহ বা�রবােনর
িবিভ� সংগঠেনর নারী �ন�ী ও �িশ�ণাথ�রা উপি�ত িছেলন।

কম�সূিচর উে�াধনী অনু�ােন �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ �ধান অিতিথর ব�েব� বেলন, নারীেদর উ�য়েন কাজ কের যাে� বা�রবান �জলা
�শাসন। �জলা �শাসেনর উদ�ােগ বা�রবােনর নারীেদর অথ�েনৗিতক গিত আেরা তরাি�ত করেত িবিভ� �িশ�ণ চলমান রেয়েছ আর কলাগােছর আঁশ �থেক
কাপড় বুনেনর সুতা উৎপাদন ও কাপড় বুনেনর �িশ�ণ নারীেদর আেরা এিগেয় �নেব।

আেরা খবর

নব উদ�েম যা�া �� করেলা বা�রবান ডায়ােব�ক সিমিত 

এ সময় �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ আেরা বেলন, �ধানম�ী স�িত �জলা �শাসকেদর ২৫� ি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�। এ সময়
�জলা �শাসক নারীেদর ঘেরর �কােণ বেস না �থেক িবিভ� িশ�ামূলক �িশ�ণ �হণ এবং িনজ িনজ �েণ িনেজেক �িতভাবন কের িনেজর পােয় িনেজেক
দঁাড়ােনা এবং নারীেদর অথ�ৈনিতক অব�ার উ�য়েনর ওপর িবেশষ �জার �দন।

আেয়াজকরা জানান, এবােরর �িশ�েণ �জলা সদেরর ৩০ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ করেছ আর এই �িশ�ণ চলেব আগামী দইু স�াহ পয��। আর এই
�িশ�েণর মাধ�েম পাব�ত� �জলার নারীরা কলাগােছর আঁশ �থেক কাপড় বুনেনর সুতা 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।

আেরা খবর

বরই চােষ সফল পাহােড়র চািষরা

নয়াশতা�ী/�জডএম

 বা�রবান আঁশ

ম�ব� ক�ন
0 comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

এ স��ক�ত আেরা খবর

�কএনএফ সদেস�র মরেদহ পিরবােরর কােছ
হ�া�র

জাতীয় মহাসড়েক যু� হেলা বা�রবান, শী�ই
উে�াধন 

পয�টকেদর �াগতম জানােত পাব�ত�ম�ীর
সহধ�ম�ণীর উেদ�াগ

সব�েশষ জনি�য়

ঋণ কের �শাধ!

ঢাকায় পুিলেশর অিভযােন ��ফতার ৫১

চিবেত ছা�লীেগর ৩ �েপর সংঘষ�, আহত ৬
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