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বা�রবােন হ� িশ�জাত পণ� �তিরর �িশ�ণ ��

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

বা�রবান �িতিনিধ  
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বা �রবােন কলাগােছর আঁশ �থেক উৎপািদত সুতা িদেয় হ� িশ�জাত পণ� �তিরর �িশ�ণ �� হেয়েছ।

ম�লবার (৩ জানুয়াির) িবেকেল বা�রবান িব�িবদ�ালেয়র হল�েম বা�রবান �জলা �শাসন এর আেয়াজেন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক এই
�িশ�ণ কম�সূিচর উে�াধন কেরন �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ।

এ সময় বা�রবান সদর উপেজলা পিরষেদর �চয়ারম�ান এেকএম জাহা�ীর, িনব�াহী ম�ািজে�ট রািজব কুমার িব�াস, মিহলা িবষয়ক অিধদফতেরর উপ-
পিরচালক আিতয়া �চৗধুরী, বা�রবান িব�িবদ�ালয় এর �ভাষক সাইং সাইং উ িনিনসহ বা�রবােনর িবিভ� সংগঠেনর নারী �ন�ী ও �িশ�নাথ�রা উপি�ত
িছেলন।

আেরা খবর

বা�রবােন র �ােবর সােথ �গালা�িল, ৫ স�াসী আটক

�িশ�ণ কম�সূিচর উে�াধনী অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�ব� রাখেত িগেয় �জলা �শাসক ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ বেলন, বা�রবান এক� সু�র পাব�ত�
�জলা। আর এই �জলার িবিভ� পাহােড় উৎপ� হয় অসংখ� কলা গাছ আর গাছ �থেক কলা কাটার পের কলাগাছ�েলা �ফেল �দয়া হয়।
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নয়া শতা�ী ইউ�উব চ�ােনেল সাব�াইব ক�ন
Naya Shatabdi

YouTube

এ সময় িতিন আেরা বেলন, আমরা এই কলাগােছর আঁশ �থেক �থেম সুতা উৎপাদন �িশ�ণ �দান কেরিছ এবার �সই সুতা িদেয় হ� িশ�জাত পণ� �তিরর
�িশ�ণ িদেয় পাব�ত� এলাকার নারীেদর �াবল�ী করার পাশাপািশ তােদর অথ�ৈনিতক অব�ার পিরব��তেনর জন� কাজ কের যাি�। এ সময় িতিন নারীেদর
উ�য়েন সবাইেক পােশ থাকার আহবানও জানান।

আেরা খবর

বা�রবােন কলাগােছর আঁশ �থেক সুতা উৎপাদন ��

আেয়াজকরা জানান, এবােরর �িশ�েণ �জলা সদেরর ৪০জন �িশ�ণাথ� এই �িশ�েণ অংশ�হণ করেছ আর এই �িশ�ণ চলেব আগামী এক স�াহ পয��।

নয়াশতা�ী/�জডএম

আেরা খবর

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

 বা�রবান কলাগাছ আঁশ

ম�ব� ক�ন
0 comments So

Facebook Comments Plugin

Add a comment...

এ স��ক�ত আেরা খবর

বরই চােষ সফল পাহােড়র চািষরা �কএনএফ সদেস�র মরেদহ পিরবােরর কােছ
হ�া�র

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

সব�েশষ জনি�য়

ঋণ কের �শাধ!

ঢাকায় পুিলেশর অিভযােন ��ফতার ৫১

চিবেত ছা�লীেগর ৩ �েপর সংঘষ�, আহত ৬

পাম অেয়েলর দােম অি�রতা 

শািকেবর ঘের িফরেত চান অপু িব�াস!

বাড়েছ িবলাসী গািড় িবি�

পড়� মােঘ িছমছাম �মলা

মােচ�  চালু ৪৯১ ক�ােমরা

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮



 
�দশজেুড়

        

 


 


বাংলােদশ  িব�  িবেনাদন  অথ�-বািণজ�  লাইফ�াইল  �খলাধুলা 



িশ�া  �া�� 

তুর�-িসিরয়ায় মৃতু� ৭৮০০ ছাড়াল       এইচএসিসর ফল �কাশ আজ       তুরে�র �ংস�ূপ �থেক আহতাব�ায় দইু বাংলােদিশ উ�ার       ভুটানেক হািরেয় ফাইনােল বাংলােদেশর �মেবুেল�ন

https://www.youtube.com/channel/UCBZKCvRZE0vvLLGp_X7o0cw
https://www.nayashatabdi24.com/country/108587
https://www.nayashatabdi24.com/country/107911
https://www.nayashatabdi24.com/search/google/?q=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8&cx=partner-pub-5450504941871955:uw4ramomhzc&cof=FORID:10&ie=UTF-8&sa=Search
https://www.nayashatabdi24.com/search/google/?q=%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B&cx=partner-pub-5450504941871955:uw4ramomhzc&cof=FORID:10&ie=UTF-8&sa=Search
https://www.nayashatabdi24.com/search/google/?q=%E0%A6%86%E0%A6%81%E0%A6%B6&cx=partner-pub-5450504941871955:uw4ramomhzc&cof=FORID:10&ie=UTF-8&sa=Search
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.nayashatabdi24.com/on-the-way-to-the-century/107867
https://www.nayashatabdi24.com/on-the-way-to-the-century/107867
https://www.nayashatabdi24.com/country/107364
https://www.nayashatabdi24.com/country/107364
https://www.nayashatabdi24.com/country/106391
https://www.nayashatabdi24.com/country/106391
https://www.nayashatabdi24.com/exclusive/108892
https://www.nayashatabdi24.com/bangladesh/108891
https://www.nayashatabdi24.com/education/108890
https://www.nayashatabdi24.com/economics/108889
https://www.nayashatabdi24.com/entertainment/108888
https://www.nayashatabdi24.com/exclusive/108887
https://www.nayashatabdi24.com/literature-and-culture/108886
https://www.nayashatabdi24.com/exclusive/108885
https://www.nayashatabdi24.com/international/108884
https://www.nayashatabdi24.com/
https://www.nayashatabdi24.com/country
https://www.nayashatabdi24.com/video-gallery
https://www.nayashatabdi24.com/letterbox
https://www.nayashatabdi24.com/bangladesh
https://www.nayashatabdi24.com/international
https://www.nayashatabdi24.com/entertainment
https://www.nayashatabdi24.com/economics
https://www.nayashatabdi24.com/lifestyle
https://www.nayashatabdi24.com/sports
https://www.nayashatabdi24.com/education
https://www.nayashatabdi24.com/health

