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বাাংলাদেশ কৃষি ষবশ্বষবেযালদের ভাইস চ্যাদেলর-এর সম্মাদে 

কৃষিষবে অদেষলো-র নেশদভাজ 

বাাংলাদেশ কৃষি ষবশ্বষবেযালদের ভাইস চ্যাদেলর প্রদেসর ডঃ ম াঃ আলী আকবর 
সম্প্রষি অদেষলোর ষসডষি, ওোগা ওোগা, ষিসদবি ইিযাষে শহদর ষবষভন্ন গদবিণা 
মকন্দ্র পষরেশশি সহ ষশক্ষা ও কাষরগষর ষবিদে সরকাষর পর্শাদে ম দ াদরন্ডা  অে 
আন্ডারস্ট্যাষন্ডাং-এর জদিয ইউষিভাষসশটি অে কুইেলযান্ড সের কদরি। অদেষলোে 
বসবাসরি কৃষিষবেদের সাংগঠি - “কৃষিষবে অদেষলো” প্রদেসর আকবদরর 
সম্মাদি ষসডষিদি িাাঁর সাংষক্ষপ্ত অবস্থািকাদল গি ২৬মশ আগস্ট্ ২০১৬ হযাষরস 
পাদকশ র স্পাইস অে লাইে মরসু্ট্দরদে এক নিশদভাদজর আদোজি কদর। কৃষিষবে 
অদেষলো-র সাধারণ সম্পােক ডঃ  াসুে পারদভজ নিশদভাদজ অাংশগ্রহদির জদিয 
প্রদেসর আকবর এবাং িাাঁর পষরবারদক অভযর্থশিা জািাি।  

নিশদভাদজর আিন্দঘি পষরদবদশ উপষহহি কৃষিষবেরা ষিদজদের পষরচ্ে এবাং 
অদেষলোদি বিশ  াদি ষিজস্ব ক শদক্ষদের সাংষক্ষপ্ত বণশিা আ ষিি প্রদেসর আকবরদক 
অবষহি কদরি। প্রদেসর আকবর বাাংলাদেদশর কৃষি উন্নেদি কৃষিষবেদের ভূষ কা 
িুদল ধরার পাশাপাষশ প্রবাসী কৃষিষবেদের অবোদির ভূেসী প্রশাংসা কদরি। 
বাাংলাদেশ কৃষি ষবশ্বষবেযালে এবাং মশদর বাাংলা কৃষি ষবশ্বষবেযালদে “কৃষিষবে 
অদেষলো বৃষি” ক শসূষচ্ বাস্তবােদি ষিষি িাাঁর সহদর্াষগিা প্রোদির আশ্বাস মেি। 

কৃষিষবে অদেষলো-র পদক্ষ সভাপষি ডঃ  াকসুেুল বারী কৃষিষবে অদেষলো-র 
 দিাগ্রা  খষচ্ি সম্মািসূাঁচ্ক মেস্ট্ বাাংলাদেশ কৃষি ষবশ্বষবেযালদের ভাইস চ্যাদেলর 
প্রদেসর ডঃ ম াঃ আলী আকবরদক উপহার মেি।  

ষসডষিদি বসবাসরি উদেখদর্াগয সাংখযক কৃষিষবে - ডঃ কাইেু  পারদভজ, ইশরাি 
 াহ ুে, ডঃ ষিজা  আহদ ে. ম াঃ আবু্দল ম ািাদলব, ডাঃ আবু্দল ওোহাব বকুল, 
িাজ ুল হাসাি আঞ্জু, ডঃ রষেকুল ইসলা  ষ েু, জাহািারা মবগ , জাদহরুল 
ইসলা , ডঃ শাহিাজ পারদভজ ষশল্পী, ডঃ িাষগশস বাি,ু ডাঃ লাভষল রহ াি, ডঃ 
এখলাস আহদ ে বাবু, ডঃ মসষলিা আহদ ে পাপষি, ডঃ আসােজু্জা াি মসষল , 



সাদলহ ম াঃ আেিাি, কািাডা-প্রবাসী পষরদিাি রাে ছািাও অদিক কৃষিষবদের 
সহধষ শিী এই নিশদভাদজ  অাংশগ্রহি কদরি। 

ডঃ  াসুে পারদভদজর সঞ্চালিাে অিুষিি নিশদভাদজ ডঃ  াকসুেুল বারী সপ্তাদহর 

মশি ক শষেবদসর রাি প্রাে বাদরাটার ষেদক প্রদেসর আকবর ও িাাঁর পষরবার, 
উপষহহি কৃষিষবে এবাং িাাঁদের পষরবাদরর সবাইদক নিশদভাদজ অাংশগ্রহদির জদিয 
কৃষিষবে অদেষলো-র পক্ষ মর্থদক ধিযবাে জাষিদে অিুিাদির স াষপ্ত মঘািণা কদরি। 

 

ডঃ  াসুে পারদভজ 

সাধারণ সম্পােক 

কৃষিষবে অদেষলো 
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