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��স িব�ি� 

রাজশাহী �রশম কারখানার ৫� পাওয়ার �েমর কায ��ম পরী�া�লকভােব উে�াধন 

রাজশাহী/২৭-০৭-২০১৮ 

আজ সকাল ১০.০০ ঘ�কায় রাজশাহী-২ আসেনর মাননীয় সংসদ সদ� ও বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র পিরচালনা 

পষ �েদর �জ�� ভাইস-�চয়ার�ান জনাব ফজেল �হােসন বাদশা রাজশাহী �রশম কারখানার ৫� পাওয়ার �েমর কায ��ম 

পরী�া�লকভােব উে�াধন কেরন।  
 

রাজশাহী �রশম কারখানা চ�ের অ�ি�ত উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথর ব�ে� িতিন বেলন, রাজশাহী �রশম 

কারখানা চা� হওয়া ত�র এবং রাজশাহীবাসীর ��। মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনায় এই �� আজ সফল হওয়ার পেথ। িতিন �রশম 

কারখানার ৫� পাওয়ার �েমর কায ��ম আ��ািনকভােব উে�াধন অ��ােন সকেলর �িত �ত�তা �কাশ কেরন। িতিন �রশম 

িশ�েক �রশম কারখানার িশ� না �ভেব এ�েক সামািজক িশ� িহেসেব বা�বায়েনর জ� সকেলর �িত আ�ান জানান। �থমত 

�ায়াল �বিসেস ৫� �েমর সকল কায ��ম স�� কের এর পিরিধ �মা�েয় আরও বাড়ােনার কথা বেলন। ২০০২ সােল �রশম 

কারখানা ব� কের �দওয়ার ফেল রাজশাহী তথা বাংলােদশেক িপিছেয় �দওয়ার িবষয়� �েল ধেরন। অ�িদেক িতিন অ�া� 

�িবধার পাশাপািশ বত�মােন কারখানায় �াস সংেযাগ �েয়াজন বেল উে�খ কেরন। 
 

িবেশষ অিতিথর ব�ে� িবিশ� সমাজ �সবক জনাব শাহীন আ�ার �রনী বেলন, রাজশাহী িসে�র �াি�ং �পেয়েছ। 

রাজশাহী এখন িস� �হেভন। িতিন �রশম িশে�র উ�য়েনর জ� কাজ কের যাওয়ার কথা বেলন।  
 

সভাপিতর ব�ে� �রশম উ�য়ন �বােড �র মহাপিরচালক �: আব�ল হািকম বেলন, আমােদর গেব �র এবং আ�স�ােনর 

�তীক হেলা এই �রশম কারখানা। তৎকালীন সমেয় কারখানার �লাকসান থাকেলও তা চা� রাখা �্ি��্� িছল বেল িতিন বেলন। 

িতিন �রশম িশে�র উ�য়েনর জ� চীন, ভারত �থেক উ�ত ��ি� িনেয় কাজ করার িবষয়� উে�খ কেরন। এজ�  �রশম িশে�র 

উ�য়েনর লে�� িতিন সকেলর সহেযািগতা কামনা কেরন। 

এছাড়া িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব�� �দন িবিশ� সমাজ �সবক অ�ািপকা তসিলমা খা�ন, �াগত ব�� �দন �ধান 

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কম �কত�া �মা: মাহ��র রহমান, আরও ব�� �দন িসিবএ সভাপিত �মা: আ� �সিলম। 

 

উে�াধনী অ��ান �শেষ সকেল ৫� পাওয়ার �ম চা�করেণর সকল পয �ায় অথ �াৎ ধাপ পিরদশ �ন কেরন। 
 

উে�াধনী অ��ােন রাজশাহী িব�িব�ালেয়র উি�দিব�া িবভােগর �েফসর ও পিরচালনা পষ �েদর সদ� ড. সাবিরনা নাজ, 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সদ�(অথ � ও পিরক�না)ও সদ�(উৎপাদন ও বাজরজাতকরণ) অ:দা: �সয়দা �জিবনিনছা �লতানা, 

সদ�(স�সারণ ও ��ষনা) এম.এ মা�ান, �রশম িশ� মািলক সিমিতর সভাপিত �মা: িলয়াকত আলী, �রশম উ�য়ন �বােড �র 

ঊ��তন কম �কত�া ও কম �চারী��, �িমক�� উপি�ত িছেলন। অ��ােন স�ালেকর �িমকা পালন কেরন �বােড �র সিচব �মা: জােয়�ল 

ইসলাম।  
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