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আবুবকর িছ�ীক, বা�রবান �িতিনিধ:

বা�রবােন কলা গােছর বাকল �থেক �তির হে� �তা। �স �তােক িবিন কের বানােনা হে� ঘেরর ব�বহায�� িবিভ� �সৗিখনারী পণ�। কলা গােছর �তা হেত এখন �তরী হেব
কাপড়,�থম পয�ােয় কলা গােছর ত� হেত হ�িশে�র িবিভ� �সৗিখন ব�াহায� িজিনসপ� �তির হেলও এবাির �থম এই ব�ািত�িম উেদ�ােগর সােথ �যাগ হেত যাে� কলা
গােছর �তা হেত কাপড় �তরীর কাজ।

�জলা �শাসক,বা�রবান পাব�ত� �জলা, ইয়াছিমন পারিভন িতবিরজীর ত�াবধােন তার ব�াি� উেদ�ােগ কলাগােছর ত� �থেক কাপড় �তরীর জ� �তা উৎপাদন এবং �তা
হেত কাপড় বুনেনর �িশ�ণ কম�সূিচর আেয়াজন কেরেছ �জলা �শাসন।

৬ই �ফ�য়াির (�সামবার) সকােল �জলার সািক�ট হাউেস ১৪ িদন ব�ািপ ৩০ জন নারী �িশ�ণািথ�েদর কলা গােছর �তা হেত কাপড় �তরীর �িশ�েণর �ভ উে�াধন কেরন
�জলা �শাসক ইয়াছিমন পারিভন িতবিরজী।

এসময় উপি�ত িছেলন �ানীয় সরকার উপ-পিরচালক লুৎফর রহমান,মিহলা িবষয়ক অিধদ�েরর উপপিরচালক আিতয়া �চৗধুরী,বা�রবান িব�িবদ�ালেয়র িশি�কা সাইন
সাইন উ িনিন,িনব�াহী ম�ািজে�ট রািজব �মার িব�াস,�তা ও কাপড় �তরীর �িশ�ক রাধা বিত �দিব,�হম� �মার িসং।

এছাড়াও উে�াধন অ��ােন উপি�ত িছেলন িবিভ� ি��ট ও ইেলক�িনকস িমিডয়ার সাংবািদক বৃ�।

উে�খ� �জলা �শাসক ইয়াসিমন পারিভন িতবিরজী এর িনজ উেদ�ােগ,লামা উপেজলা ও আিলকদম উপেজলায় কলা গােছর ত� হেত �শৗিখন িজিনসপ� �তরীর �িশ�ণ
কম�সূিচ �হন করা হেয়িছেলা।

�জলা �শাসক ইয়াসিমন পারিভন িতবিরজী বেলন �ধানম�ী �শখ হািসনার ২০৪১ সােলর �াট� বাংলােদশ গড়েত �হন করেত হেব �াট� উ�াবনী �ক�। কলা গাছ হেত
�তা �তিরর �থম কায��ম �� হেয়িছেলা �াউ আমতিল পাড়ায়।তখন �বসরকাির উ�য়ন সং�া ওয়া�িভশন, উ�ীপন, �াউস,এসএমই ফাউে�ডশেনর মাধ�েম কলাগােছর
বাকল হেত �তা �তিরর �িশ�েণর ব�াব�া করা হয়।িতিন বেলন আমরা ইিতপূেব� পাঠ হেত উৎপািদত �তার কাপড় ও ব�াবহায� িজিনসপ� �দেখিছ, এবাির �থম কলাগােছর
ত� �থেক কাপড় �তরীর �িশ�ণ �দয়া হে� এবং পয�ায়�েম �জলার সব�েলা উপেজলােত উদ�মী নারীেদর কালাগােছর �তা হেত কাপড় �তরীর �িশ�েণর মাধ�েম
আ�িনভ�রশীল করার কম�সূিচ আমরা �হণ করেবা।িতিন জানান পরবত�ীেত এই �কে�র বা�বায়েনর জ� ব� ম�ণালেয়রও সহেযািগতার আ�াস আমরা �পেয়িছ।

�িশি�ত নারী দ� জনশি� �ক কােজ লািগেয় নারীেদর িনেজেদর ভাগ� উ�য়েনর পাশাপািশ এই িশ� অবদান রাখেব �দেশর অথ�নীিতেত।িনেজেদর �তরী হ�িশে�র
চািহদা �দেশর �া� ছািড়েয় িবেদেশও র�ািন কের আয় হেব �চুর �বেদিশক মু�া এমনটাই আশা করেছন �ক� সংি��রা।
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