
বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল  

কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা 

 

তাষিখ: ১১-০২-২০২০ ষি: 

প্রেস ষবজ্ঞষি 

বঙ্গবন্ধু প্রেয়াি ি এবাং বঙ্গবন্ধু - ষিয়াদি ট্রুদ া কৃষি  েযুষি প্রকন্দ্র স্থািদেি লদযে সমদ াতা স্মািক স্বাযি 

 

গতকাল (১০/০২/২০২০) বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল  এবাং কাো াি প্রসস্কাচুয়াে ষবশ্বষবদ্যালদয়ি 

প্রলাবাল ইেষিটিউট ফি ফু  ষসষকউষিটি এি মদে কৃষিদত ষবষিন্ন প্রযদে সহদ াষগতাসহ বঙ্গবন্ধু প্রেয়াি এবাং 

বঙ্গবন্ধু - ষিয়াদি ট্রুদ া কৃষি  েযুষি প্রকন্দ্র  স্থািদেি  লদযে সমদ াতা স্মািক স্মািক স্বাযি কিা হয়। সন্ধ্ো 

৬:৩০ ঘটিকায়  িাজধােীি প্রহাদটল ইন্টাি কষন্টদেন্টাদল  সমদ াতা স্মািক অনুষ্ঠাদে বাাংলাদেদশি মােেীয় 

কৃষি মন্ত্রী  . প্রমাোঃ আব্দুি িাজ্জাক এমষি এবাং কাো াি প্রসস্কাচুয়াে সিকাদিি মােেীয় কৃষি মন্ত্রী প্র ষি  

প্রমষিট সমদ াতা স্মািক অনুষ্ঠাদে  থাক্রদম েধাে অষতষথ ও প্রগি অব অোি ষহদসদব উিষস্থত ষিদলে। 

ষবএআিষস’ি িদয ষেব বাহী প্রেয়ািম্যাে  . প্রশখ প্রমাহাম্মে বখষতয়াি এবাং ষজআইএফএস- এি িদয ষেফ 

অিাদিটিাং অষফসাি ষমিাি ষিি ষিসাি সমদ াতা স্মািক স্বাযি কদিে।  

 

উদেখ্য প্র  কৃষিি ষবষিন্ন প্রযদে সহদ াষগতাসহ ষবএআিষস এবাং কাো াি ষজআইএফএস- এ বঙ্গবন্ধু প্রেয়াি 

এবাং বাাংলাদেদশ বঙ্গবন্ধু-ষিয়াদি এষলয়ট ট্রুদ া কৃষি েযুষি প্রকন্দ্র েষতষ্ঠাি লদযে সমদ াতা স্মািকটি স্বাযি 

কিা হয়। 

সিায় েধাে অষতষথ ষহদসদব বিব্য েোদেি সময় মােেীয় কৃষি মন্ত্রী কৃষিদত বঙ্গবন্ধুি অবোে ষবদশিিাদব 

স্বাধীেতাি িিবতীদত সবুজ ষবপ্লদব সূেো এবাং কৃষি উন্নয়দে ষবষিন্ন সুদূি েসািী িষিকল্পো ও গৃহীত 

িেদযদিি কথা উদেখ কদি বদলে প্র , তািই ধািাবাষহকতায় বাাংলাদেশ আজ খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ ব। আলুসহ 

প্রকাে প্রকাে প্রযদে অষতষিি শস্য উৎিােে হদে। কৃষি উন্নয়দে ফসল, মৎস্য-সম্পে ও োষণসম্পে এি প্রযদে 

সাম্প্রষতক সাফদেি কথা উদেখ কদি মােেীয় কৃষি মন্ত্রী আশাবাে ব্যি কদিে প্র  – ষবএআিষস এবাং 

ষজআইএফএস, কাো া এি মদে স্বাযষিত সমদ াতা স্মািদকি মােদম বাাংলাদেদশি কৃষি আদিা এষগদয় 

 াদব এবাং এি ফদল প্রটকসই অিীষ্ট অজবদে সহায়ক হদব।  

কাো াি প্রসস্কাচুয়াে সিকাদিি কৃষি মন্ত্রী বদলে প্র , কৃষি প্রযদে এই সমদ াতা স্মািদকি মােদম বাাংলাদেশ 

ও কাো াি ষিিাষযক সম্পকব আদিা বৃষি িাদব। ষজআইএফএস এবাং ষবএআিষস- এি মদে এই সমদ াতা 

স্মািদকি মােদম আদিা উন্নত কৃষি েযুষি উদ্ভাষবত হদব  াি ফদল প্রেদশি জেগদণি খাদ্য ও পুষষ্ট ষেিািত্তা 

ষেষিত হদব।  

সিায় অন্যান্যদেি মদে বিব্য িাদখে জোব প্রমাোঃ োষসরুজ্জামাে, সষেব, কৃষি মন্ত্রণালয়, িিিাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়ি 

মহািষিোলক (আষমষিকাস) ষমস প্রফিদেৌসী শাহাষিয়াি, বাাংলাদেদশ কাো া দূতাবাদসি মাণ্যবি িাষ্ট্রদূত 

প্রবদোদয়ট ষেদফােদটইে এবাং ষমষ্টাি ষিি ষিসাি, ষসওও, ষজআইএফএস, কাো া। অনুষ্ঠাদেি শুরুদত 

বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিদলি  ষেব বাহী প্রেয়ািম্যাে  . প্রশখ প্রমাহাম্মে বখষতয়াি স্বাগত বিব্য িাদখে 

এবাং সমদ াতা স্মািদকি স্বাযদিি ষবিয়বস্তু এবাং এি িটভূষম ষবিদয় মূল-েবন্ধ্ উিস্থািে কদিে।  

উদেখ্য প্র  ষজআইএফএস, কাো া এি ষেফ অিাদিটিাং অষফসাি ষমষ্টাি ষিি এি প্রেতৃদে ১৬ সেদস্যি একটি 

েষতষেষধ েল গত ৪/২/২০২০ তাষিদখ ঢাকায় অবস্থাে কদিে এবাং সমদ াতা স্মািদকি কম বিষিকল্পো ষেধ বািণ 

ষবিদ  ষবএআিষসসহ কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালদয়ি আওতাধীে েষতষ্ঠাদেি সাংষিষ্ট উিবতে কম বকতবাদেি 

সাদথ মতষবষেময় সিা কদিে।  



উদেখ্য প্র  সিায় কৃষি মন্ত্রণালয়, িিিাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গদবিণা-সম্প্রসািণ েষতষ্ঠাে, ষবশ্বষবদ্যালয়, কাো া 

দূতাবাস, ঢাকা এবাং বাাংলাদেশ দূতাবাস, কাো া এবাং ঢাকায় অবষস্থত সাংষিষ্ট আন্তজবাষতক সাংস্থাসমূদহি 

১২০ জে কম বকতবা ও েষতষেষধ উিষস্থত ষিদলে। 

 

জোি প্রমাোঃ মুস্তাষফজুি িহমাে 

েধাে প্রটকষেকোল অষফসাি 

বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষিল  

প্রমাবাইল: ০১৭১৭-১৭১৯৮৬ 

 


