িশবালেয় উ য়ন মলায় কৃিষ বা ব চলা
(আখা) ও বােয়াচার দশনী

মািনকগ
উপেজলা

থেক আকাশ চৗধুরী :: আজ ১৪ জানুয়ারী মািনকগ
জলার িশবালয় উপেজলা চ ের
শাসন ও উপেজলা পিরষদ কতৃক আেয়া জত উ য়ন মলা ২০১৭ এর আেয়াজন করা হয়।

ধানম ী শখ হািসনা সম

দেশ িভিডও কনফােরে র মাধ েম একেযােগ এ মলার উে াধন ঘাষনা

কেরন।
মলায় আগত িবিভ সরকারী ও বসরকারী
েজ

িত ােনর পাশাপািশ িসিসিডিব, দশিচড়া অিফস বােয়াচার

এর উেদ ােগ ”আখা কৃিষ বা ব চলা (আখা) ও বােয়াচার
-১ আসেনর এমিপ আলহা

শষ িদেন মািনকগ

দশনীর এক ট

ল

দশন কের। মলার

এএম নাইমুর রহমান দূজয়, িশবালয় উপেজলা

চয়ারম ান মাহা দ আলী আকবর ও উপেজলা িনবাহী অিফসার কৃিষ বা ব চলা ও বােয়াচার
ল পিরদশন কেরন। পিরদশনকােল এমিপ মেহাদয় (কৃিষ বা ব চলা) ও বােয়াচার স
চাইেল

েজে র

েজ

ম ােনজার কৃ

পায়। বােয়চার মা ট সংেশাধন কের, মা টর পািন ধারণ

উপাদান ধের রােখ, মা টর জব
এমিপ মেহাদয় আখা ট
াহক আখা িনেত চাইেল
আখা ব বহােরর উপর
মেহাদয়

ধুমা

েক জানেত

কুমার িসংহ বেলন, আখা কৃিষ বা ব চলা। এই চলায় রা ার

পাশাপািশ বােয়াচার উৎপাদন করা যায়। যা কৃিষ জিমেত ব বহার করেল জিমর উবরা শ
ফসল উৎপাদন বৃ

দশনীর

না ন অ ু

বৃ

পায় এবং

মতা বাড়ায়, মা টর পু

রােখ।

াহকেক িক ভােব দয়া হে

জানেত চাইেল

েজ

ম ােনজার বেলন- কান

থেম আখা ও বােয়াচার ব বহারকারী দেলর সদস হেত হেব, আমরা তােদরেক
িশ ন িদেয় আখা

সদস েদর মেধ সীমাব

দান কের থািক।
না

েজ

ম ােনজােরর কথা

েন এমিপ

রেখ সদস েদর বাইেরও যারা আখা িনেত ই

ক

তােদরেকও আখা দয়ার পরামশ দন।
িতিন আখা িবষেয় জনসাধারেনর মােঝ সভা, সিমনাের মাধ েম আখার
এবং বেলন এ ট

না ন

ধু িশবালয় উপেজলায় নয় মািনকগ
জলায় ভালই চলেব।
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চােরর পরামশ দন

