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সংবাদ িব ি  
 

খা  উৎপাদন বাড়ােনার জ  সচেক আেরা বিশ সহজলভ  করেত হেব 
                                                  -িবএিডিস’র সিমনাের িষ সিচব 
 
খা  উৎপাদন বাড়ােনার জ  সচেক আেরা বিশ সহজলভ  করেত হেব। ২০৩০ সােলর মে  -উপির  

পািনর  বহার ৫০ ভােগ উ ীত করেত হেব। আজ ১৯ িডেস র ২০১৯ তািরখ িবএিডিস’র সচ ভবন  

অিডেটািরয়ােম আেয়ািজত “বাংলােদেশর বতমান সচ ব া এবং টকসই পািন ব াপনা িনি তকরেন 

িবএিডিস’র কায ম শীষ ক সিমনাের ধান অিতিথর ব ে  িষ সিচব জনাব মা. নািস ামান এসব 
কথা বেলন।  
 
িবএিডিস’র চয়ার ান জনাব মা. সােয় ল ইসলাম এর সভাপিতে  সিমনাের িবেশষ  আেলাচেকর ব  

রােখন বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি েলর সদ  পিরচালক ড. লতান উি ন আহেমদ, িবএিডিস’র ধান 
েকৗশলী (িনম াণ) জনাব মাঃ ফরেদৗ র রহমান। 

 
িষ সিচব বেলন, িবএিডিস বািরড পাইপ লাইন িনম ােণর মা েম পািনর অপচয় কিমেয়েছ। খা  িনরাপ ার 

জ  িবএিডিস’র িনেজেদর উে ােগ সচ এলাকা বাড়ােত হেব। কম জীবনকােলর বীেজর জাত বহার কের 
ষেকর উৎপাদন বাড়ােনা যায়। সেচর পািনর অপচয় কমােনার জ  িবএিডিসেক ন ন ন ন ি  
ষেকর দ রেগাড়ায় িনেয় যেত হেব।  

 

সিমনাের িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব  রােখন িবএিডিস’র সদ  পিরচালক (সার ব াপনা) জনাব লসী 

র ন সাহা, সদ  পিরচালক (বীজ ও উ ান) ড. শখ হা র রিশদ আহমদ, সদ  পিরচালক (অথ) জনাব 

মা. আিরফ, িবএিডিস’র সিচব জনাব আ ল লিতফ মা া। সিমনাের ল ব  উপ াপন কেরন ধান 
েকৗশলী (সওকা) জনাব মা. ৎফর রহমান। াগত ব  রােখন ধান েকৗশলী ( েসচ) জনাব মা. 
িজয়াউল হক।  
 

সিমনার শেষ িষ সিচব সচ ভবন চ ের “ সচ ও িষ য পািত মলা” উে াধন কেরন এবং িবিভ  ল 

ের দেখন। এ সময় িবএিডিস’র চয়ার ান, উ তন কম কতা  ও িবএিডিস’র মাঠ পয ােয়র 
েকৗশলীগণ উপি ত িছেলন। 
 
 া িরত 

( মাঃ লিফকার আলী) 
জনসংেযাগ কম কতা 
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