
ফাযটান-এ ভতবফবনভয় বায় ং বনর অপগান প্রবতবনবধ দর 

  

ফাংরাদদদ পযযত অপগাবনস্তাদনয উচ্চম যাদয়য প্রবতবনবধ দর ফাংরাদদ পবরত পুবি গদফলণা ও 

প্রবক্ষণ আনবিটিউট (ফাযটান)- এয প্রধান কাম যারদয় এক ভতবফবনভয় বায় ং বনদয়দে। 

বৃস্পবতফায ০৫ জুরাআ এআ ভতবফবনভয় বায়   ফাযটান প্রধান কাম যারদয় অগত প্রবতবনবধ দদরয 

ননতৃদে বেদরন অপগান কাউবির প বভবনিা য নদেটাবযদয়ট-এয ভাবযচারক নরুল্লা 

অযারাআ। 

 

প্রবতবনবধ দদর অপগাবনস্তান ফুড ববকউবযটি ও বনউবিন ংবিি যকাবয ংস্থায নতয (১৩) জন 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযা উবস্থত বেদরন। এোড়া উবস্থত বেদরন জাবতংদঘয খাদ্য ও কৃবল বফলয়ক ংস্থায 

বতন (০৩) জন প্রবতবনবধ দস্যবৃন্দ। ফাযটান দেরনকদক্ষ নুবিত ভতবফবনভয় বায় উবস্থত 

বেদরন ফাযটান বযচারক কাজী অবুর কারাভ (যুগ্ম বচফ), ফাযটান ফকাঠাদভা বনভ যাণ প্রকল্প 

বযচারক এ এভ বফরী নবজয (যুগ্ম বচফ), ধ্যক্ষ ড. নভাােদ অফদুহু- ফাযটান-এয বফববন্ন 

ম যাদয়য কভ যকতযাবৃন্দ। 

 

ভতবফবনভয় বায বযচয়ফ য নদল ঊর্ধ্যতন প্রবক্ষক জনাফ ড. নভাােদ যাজু অদভদ ফাযটান এয 

আবতা ও কভ যকাণ্ড োবনত বতবথদদয াভদন উস্থান কদযন। বতবন উদল্লখ কদযন, নটকআ 

উন্নয়ন রক্ষয ২০৩০ ও জাতীয় পুবি নীবত ২০১৫-য অদরাদক জাতীয় পুবি ভস্যা ভাধাদন ফাযটান 

গদফলণা ও প্রবক্ষণ বযচারনা কযদে। এদক্ষদে বফববন্ন ংস্থায ভন্বদয় পুবি বফলয়ক কাম যেভ 

বযচারনা কযদত য়।  

 

ভতবফবনভয় বায় অপগান প্রবতবনবধ দদরয দস্যযা ফাংরাদদদয পুবিস্তয উন্নয়দন যকাদযয বফববন্ন 

কভ যকাণ্ড ম্পদকয জানদত চান। ফাযটান ফাংরাদদদয পুবিস্তয উন্নয়দন বক ধযদণয কাজ কযদে এফং 

নটি বকবাদফ অপগাবনস্তাদনয নক্ষদে কাদজ রাগাদনা নমদত াদয নআ বফলদয় প্রবতবনবধ দদরয দস্যযা 

ফাযটান কভ যকতযাদদয কাদে জানদত চান। প্রবতবনবধ দদরয দস্যদদয বফববন্ন প্রদেয উত্তয নদন প্রকল্প 

বযচারক এ এভ বফরী নবজয।  

   

বযচারক জনাফ কাজী অবুর কারাভ ফাযটান-এ অদয়াবজত ভতবফবনভয় বায় ং ননয়ায জন্য 

অপগান প্রবতবনবধ দরদক ধন্যফাদ জ্ঞান কদযন। দুআ নদদয ভদধ্য এআ বফলয়ক জ্ঞান বফবনভয় এফং 

ভবন্বত কভ যকাণ্ড বযচারনায অাফাদ ব্যক্ত কদযন পযকাযী প্রবতবনবধ দদরয প্রধান নরুল্লা 

অযারাআ। অপগান প্রবতবনবধ দরদক পুবিকয নদীয় পর বদদয় অপ্যায়ন কযাদনা য়।  

 

উদল্লখ্য, জাবতংদঘয খাদ্য ও কৃবল বফলয়ক ংস্থায উদদ্যাদগ খাদ্যবনযাত্তা ও পুবি বফলদয় ফহুাবক্ষক 

ও অন্তঃভন্ত্রণারয়  ভন্বয় বফলদয় ফাংরাদদদ ০৫ বদদনয বক্ষা পদয (০১-০৫ জুরাআ) এদদে 

অপগান নীবতবনধ যাযণী এফং ফুড ববকউবযটি ও বনউবিন এদজন্ডায দস্য ংফবরত প্রবতবনবধ দর। 

ফাংরাদদদয খাদ্য বনযাত্তা ও পুবি বফলয়ক বফববন্ন নীবতভারা এফং ফাংরাদদদয পরতা ম যদফক্ষণ 

এফং এয অদরাদক অপগাবনস্তাদনয খাদ্য বনযাত্তা বৃবি ও পুবিস্তয উন্নয়দন নীবতভারা এফং কাঠাদভা 

গদড় নতারায উদেদে এআ বক্ষাপয অদয়াজন কযা য়।  

 



 

 


