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িবষয়: “Achieving Food & National Security Targets under SustainableAchieving Food & National Security Targets under Sustainable
Development Goals (SDGs) in SAARC Countries: Revisiting ExtensionDevelopment Goals (SDGs) in SAARC Countries: Revisiting Extension
Systems and StrategiesSystems and Strategies”  িবষয়কিবষয়ক  আ জািতকআ জািতক  সে লনসে লন  আেয়াজেনরআেয়াজেনর  অ েমাদনঅ েমাদন  দানদান

সেসে ।।
সূ : PRDIS-এর ১৮/১২/২০১৯ তািরেখর প ।

উপযু  িবষয় ও সূে র আেলােক জানােনা যাে  য, Participatory Rural Development Initiatives
Society (PRDIS) হে  ভারেতর জাতীয় পযােয়র একিট উ য়ন সহেযাগী িত ান। উ  িত ানিট
টকসই কিৃষ, কিৃষ িবপণন, ামীণ উ য়ন ও াকিৃতক স দ ব ব াপনার উপর কাজ কের আসেছ।

এছাড়াও িত ানিট ভারেতর ক ীয় সরকার, রাজ  সরকার, কিৃষ িভি ক িশ  এবং আ জািতক উ য়ন
সং ার সােথ পরামশক িহেসেব কাজ কের। PRDIS িবএআরিস এর সহেযািগতায়“Achieving Food &
National Security Targets under Sustainable Development Goals (SDGs) in SAARC
Countries: Revisiting Extension Systems and Strategies” িবষয়ক ০৩ (িতন) িদেনর একিট
আ জািতক সে লন এি ল ২০২০ সমেয় বাংলােদেশ আেয়াজেনর াব কেরেছ (কিপ সংযু )। উ
সে লেন দশী ও িবেদশীসহ মাট ২৫০ ( দশী-২০০ জন, িবেদশী-৫০ জন) জন সংি
কমকতা/ িতিনিধ অংশ হণ করেবন। PRDIS এর প  অ যায়ী িবএআরিস’র নতৃে  সংি  সরকারী
ও বসরকারী িত ােনর কমকতা/ িতিনিধেদর সম েয় সে লন আেয়াজন কিমিট গঠন করা হেব। উ
কিমিট এ সে লন আেয়াজন বাবদ েয়াজনীয় অেথর সং ান িবষেয় ব ব া হণ করেবন। সে লনিট
আেয়াজন িবষেয় বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংি তা নাই।

এমতাব ায়, ািবত আ জািতক সে লনিট িবএআরিস’র সহেযািগতায় আেয়াজেনর সদয় অ েমাদন
দােনর অ েরাধ করা হেলা। 

সংযিু : বণনা মাতােবক। 
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ড. শখ মাহা দ বখিতয়ার
িনবাহী চয়ারম ান (ভার া )
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (অিতির  দািয় ), কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা
কাউি ল
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