
খাদ্য দিবস উপলক্ষে আক্ষয়াদিত মেলায় বারটান-এর অংশগ্রহণ 

রািধানীক্ষত মশষ হক্ষলা দতনদিক্ষনর খাদ্য মেলা। দবশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষে এ মেলার আক্ষয়ািন কক্ষর কৃদষ েন্ত্রণালয়। আ. 

কা. মু. দিয়াস উদ্দীন দেলকী অদিটদরয়াে চত্বক্ষর ১৬ হক্ষত ১৮ অক্ষটাবর পর্ যন্ত অনুদিত এই মেলায় বাংলাক্ষিশ ফদলত পুদি 

িক্ষবষণা ও প্রদশেণ ইনদিটিউট (বারটান) অংশগ্রহণ কক্ষর।  

মেলায় সরকাদর মবসরকাদর ৩৭টি প্রদতিান তাক্ষির প্রযুদি ও পণ্য প্রিশ যন কক্ষর। এবাক্ষরর দবশ্ব খাদ্য দিবক্ষসর প্রদতপাদ্য দিল- 

“কে য িক্ষে ভদবষ্যৎ, কে যই িেক্ষব ২০৩০-এ ক্ষুধামুি দবশ্ব”। 

খাদ্য দিবস ও মেলা উপলক্ষে রািধানীর কৃদষদবি ইনদিটিউট অব বাংলাক্ষিশ (মকআইদব) দেলনায়তক্ষন কৃদষ েন্ত্রণালক্ষয়র 

সম্মাদনত ভারপ্রাপ্ত সদচব মো. নাদসরুজ্জাোক্ষনর সভাপদতক্ষত্ব মসদেনাক্ষরর আক্ষয়ািন করা হয় মর্খাক্ষন প্রধান অদতদি দহক্ষসক্ষব 

দিক্ষলন োননীয় বাদণিযেন্ত্রী মতাফাক্ষয়ল আহক্ষেি এবং ও দবক্ষশষ অদতদি দিক্ষলন োননীয় কৃদষেন্ত্রী েদতয়া মচৌধুরী। মসদেনাক্ষরর 

আক্ষি প্রধান অদতদি ও দবক্ষশষ অদতদি আ কা মু দিয়াস উদ্দীন দেলকী অদিটদরয়াে চত্বক্ষর দতন দিক্ষনর খাদ্য মেলা উক্ষবাধন 

কক্ষরন। সকাক্ষল দবশ্ব খাদ্য দিবক্ষসর বণ যাঢ্য র যাদল িাতীয় সংসক্ষির িদেণ প্লািা মিক্ষক শুরু হক্ষয় মেলা চত্বক্ষর মশষ হয়। র যাদলক্ষত 

কৃদষ েন্ত্রণালক্ষয়র অদতদরি সদচব (দপদপদস) এবং বারটান-এর দনব যাহী পদরচালক (অদতদরি িাদয়ত্ব) মোহাম্মি নিমুল ইসলাে, 

বারটান পদরচালক কািী আবুল কালাে (যুগ্ম সদচব)-সহ বারটান এর সকল পর্ যাক্ষয়র কে যকতযা কে যচারীরা উপদিত দিক্ষলন।  

 মসদেনাক্ষর োননীয় বাদণিযেন্ত্রী বক্ষলন, ২০৩০ সাক্ষল বাংলাক্ষিশ হক্ষব ক্ষুধা ও িাদরদ্র্যমুি। কৃদষদবজ্ঞানীক্ষির প্রক্ষচিায় 

বাংলাক্ষিক্ষশর দবস্ময়কর উত্থান হক্ষয়ক্ষি। বাংলাক্ষিশ আি উন্নয়ক্ষনর অক্ষনক সূচক্ষক ভারত ও পাদকস্তানক্ষকও িাদেক্ষয় মিক্ষি। 

োনবসম্পি উন্নয়ন, োিাদপছু আয় ও অি যননদতক ভঙ্গুরতা দতনটি সূচক্ষক তাক্ষির মিক্ষক বাংলাক্ষিশ অক্ষনক এদিক্ষয়। 

দতদন বক্ষলন, েৎস্য উৎপািক্ষন বাংলাক্ষিক্ষশর অবিান চতুি য, সবদি উৎপািক্ষন তৃতীয় এবং আলুক্ষত আেরা উবৃত্ত রক্ষয়দি। কৃদষর 

প্রদত মসটক্ষর আোক্ষির ঈষ যণীয় সাফল্য এক্ষসক্ষি। 

দবক্ষশষ অদতদির বিক্ষে োননীয় কৃদষেন্ত্রী েদতয়া মচৌধুরী বক্ষলন, বতযোন কৃদষবান্ধব সরকাক্ষরর ক্রোিত সেি যক্ষন কৃদষর সকল 

মেক্ষে প্রবৃদির হার মবক্ষেক্ষি। খাদ্যশক্ষস্যর মেক্ষে এ প্রবৃদির হার লেযণীয়। ১৯৭২ সাক্ষল এ মিক্ষশ খাদ্যশক্ষস্যর উৎপািন দিল ১ 

মকাটি টন। বতযোন তা মবক্ষে িাঁদেক্ষয়ক্ষি ৪ মকাটি টক্ষনরও ওপক্ষর।অনুদিত মসদেনাক্ষর সম্মাদনত অদতদির বিে মিন এফএও 

বাংলাক্ষিশ প্রদতদনদধ রবাট য দি. দসম্পসন। 

মূল প্রবন্ধ উপিাপন কক্ষরন পদরকল্পনা কদেশক্ষনর সিস্য (দসদনয়র সদচব) ি. শােসুল আলে। মূল প্রবক্ষন্ধর ওপর আক্ষলাচনায় 

মনন ঢ্াকা দবশ্ব দবদ্যালক্ষয়র পুদি ও খাদ্য দবজ্ঞান ইনদিটিউক্ষটর প্রািন পদরচালক অধ্যাপক নািো শাহীন। অনুিাক্ষন স্বািত 

বিে মিন বাংলাক্ষিশ কৃদষ িক্ষবষণা কাউদিক্ষলর (দবএআরদস) দনব যাহী মচয়ারম্যান ি. মো. কদবর ইকরামুল হক। 

বৃহস্পদতবার (১৮ অক্ষটাবর) মেলার সোপনী দিক্ষন কৃদষ েন্ত্রণালক্ষয়র অদতদরি সদচব (দপদপদস) এবং বারটান-এর দনব যাহী 

পদরচালক (অদতদরি িাদয়ত্ব) মোহাম্মি নিমুল ইসলাে প্রধান অদতদি দহক্ষসক্ষব উপদিত মিক্ষক সোপনী অনুিাক্ষন মেলায় 

অংশগ্রহণকারী প্রদতিাক্ষনর হাক্ষত পুরস্কার তুক্ষল মিন।  

দবশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষে মবতার ও মটদলদভশক্ষন দবক্ষশষ অনুিান প্রচার, োদসক কৃদষকিার দবক্ষশষ সংখ্যা প্রকাশ, িাতীয় 

দিদনক্ষক দবক্ষশষ মক্রােপে, মপািার প্রকাশনা ও দবতরণ, মোবাইল মফাক্ষন এসএেএক্ষসর োধ্যক্ষে সব যস্তক্ষরর িনিক্ষণর অংশগ্রহণ 

দনদিত করাসহ োপক প্রচাক্ষরর েবিা করা হক্ষয়ক্ষি। অনুিাক্ষন দবশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে প্রাোণ্য দচে প্রিশ যন করা হয়। 
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