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কৃষিষিদ অস্ট্রেষিয়া-র িাষিিক সাধারণ সভা ২০১৮ 

গত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সেডসির সিপ্টটোপ্টত রি সিোর কসিউসিটি হপ্টে ২০১৬-
২০১৮র কোর্যকরী কসিটি সিেুসি এিং িুতি কোর্যকরী কসিটি (২০১৮-২০২০) 
সিিযোচপ্টির িধ্য সিপ্টে কৃসিসিি অপ্টেসেেো-র িোসিযক েোধ্োরণ েভো অিুসিত হপ্টেপ্টে। 
েংগঠপ্টির েভোপসত ড: িোকেুিেু িোরীর েভোপসতপ্টে এিং েোধ্োরণ েম্পোিক ড: 
িোেুি পোরপ্টভপ্টের েঞ্চেিোে অিুিোিটি পসরচোসেত হে। িপুুর েোপ্টে ১২টোে অিুিোপ্টির 
শুরুপ্টত েভোপসতর স্বোগত িক্তপ্টিযর পর িোসিযক েোধ্োরণ েভো ২০১৭র কোর্যসিিরণী 
অিুপ্টিোিি ও েোধ্োরণ েম্পোিপ্টকর প্রসতপ্টিিি উপস্থোপি করো হে। সকোিোধ্যক্ষ ড: 
আপ্টিোেোরুে িকশী এরপপ্টর িোৎেসরক আে িযোপ্টের সহেোি অিুপ্টিোিপ্টির েপ্টিয 
উপস্হোপি কপ্টরি। 
 
িুক্ত আপ্টেোচিো পপ্টিয কৃসিসিি অপ্টেসেেো-র স্থোেী েিেয পি িৃসি, এিুেোে সডিোর, 
িোৎেসরক আে িযোপ্টের সহেোি, সিপ্টিোপ্টভোপ্টেট ফোন্ড, ইতযোসি সিিপ্টে সিস্তোসরত 
আপ্টেোচিো হে। আপ্টেোচিোে অংশগ্রহণ কপ্টরি েিোি উেিোি গসি, ড: িোকেুিেু 
িোরী, েিোি এ ওেোই এি সতোেোপ্টেে হক িুকুে, ড: শোহিোে পোরপ্টভে, ড: 
আপ্টিোেোরুে িকশী, স োন্দকোর িোসেক েোসফ,  েিোি সিো: রসিউে হক, েিোি সিোোঃ 
েোসকর সহোপ্টেি, সিপ্টেে িুরুি িোহোর, েিোি িূর সিোোঃ েোপ্টেি, ড: সিেোিুর রহিোি, 
েিোি সিো: িপ্টিোেোর সহোপ্টেি, ড: িেে সিশ্বোে, সিপ্টেে স্বপ্নো সিওেোি, েিোি কসরি 
ইকিোে, ড: হোসিফ সিঞো (সিে)ু, েিোি সেেি সেরোেেু ইেেোি (সেরোে), ড: 
িোেুি পোরপ্টভে এিং েিোি সিোতোহোর সহোপ্টেি। 

 



িধ্যোহ্ন সভোপ্টের পপ্টর অিুিোপ্টির সিতীে পপ্টিয েভোপসত ড: িোকেুিেু িোরী ২০১৬-
২০১৮র কোর্যকরী কসিটির সিেুসি স োিণো কপ্টরি এিং সরটোসিযং অসফেোর েিোি 
সিোতোহোর সহোপ্টেিপ্টক ২০১৮-২০২০র িুতি কোর্যকরী কসিটি গঠপ্টির কোর্যক্রি 
পসরচোেিোর েিয আহ্বোি েোিোি। কোর্যকরী কসিটির প্রসতটি পপ্টির েপ্টিয একেি 
কপ্টর সিধ্ িপ্টিোিেিপত্র  িোস েকৃত প্রোর্থী র্থোকোে সরটোসিযং অসফেোর েিোি সিোতোহোর 
সহোপ্টেি প্রোর্থীপ্টির েিোইপ্টক সিিো প্রসতিসিতোে সিিযোসচত স োিণো কপ্টরি। এরপপ্টর েিোি 
সহোপ্টেি িুতি কোর্যকরী কসিটির েিেযপ্টির এপ্টক এপ্টক িপ্টঞ্চ সডপ্টক িোসিযক েোধ্োরণ 
েভোে উপসস্থত েিোর েোপ্টর্থ পসরচে কসরপ্টে সিি এিং কৃসিসিি অপ্টেসেেো-র 
উত্তপ্টরোত্তর েোফেয কোিিো কপ্টরি। 
 

নুতন কার্িকরী কষিটি (২০১৮-২০২০) : 
 

েভোপসত                 ড: হোসিফ সিঞো(সিে)ু 
েহ েভোপসত              সিো: উেিোি গসি  
েোধ্োরণ েম্পোিক           ড: িোেুি পোরপ্টভে  
েহ-েোধ্োরণ েম্পোিক   ন্দকোর িোসেক েোসফ 
ক োষোধ্যক্ষ                েোপ্টহরুে ইেেোি 
ক্রীেো েম্পোিক            সিো: রসিউে হক 
সোাংসৃ্কতি  েম্পোিক   ড: রঞ্জিো েরকোর(েসি) 
েিেংপ্টর্োগ েম্পোিক       সেেি সেরোেেু ইেেোি (সেরোে) 

 
 োর্যতির্যোহী েিেয : 

     আবু্দে িোসেি  
    আবু্দে হোসেি সিঞো 
     িূর সিোোঃ েোপ্টেি 
     িোকেুিো সিগি সশেী 
     সিো: িপ্টিোেোর সহোপ্টেি 
     কসরি ইকিোে  

          ড: সিেোিুর রহিোি 
 
িি-সিিযোসচত েোধ্োরণ েম্পোিক ড: িোেুি পোরপ্টভে তোাঁর শুপ্টভচ্ছো িক্তপ্টিয পূিযিতী 
কোর্যকরী কসিটির েোফপ্টেযর প্রশংেো এিং কৃসিসিি অপ্টেসেেো-র সিসভন্ন সিক সিপ্টে 



আপ্টেোকপোপ্টতর পোশোপোসশ আগোিী সিপ্টির গুরুেপূণয কিযেূসচর স োিণো সিি। ড: 
পোরপ্টভে অপ্টেসেেোে িেিোেরত কৃসিসিিপ্টির েিোর েহপ্টর্োসগতোে ঐকযিিভোপ্টি কোে 
করোর আশো সরপ্ট  উপসস্থত েিোইপ্টক ধ্িযিোি েোিোি। িি-সিিযোসচত েভোপসত ড: 
হোসিফ সিঞো (সিে)ু তোাঁর িক্তপ্টিয সিসভন্ন কিযেূসচ িোস্তিোেপ্টির ওপর গুরুে আপ্টরোপ 
কপ্টরি এিং পূিযিতী কোর্যকরী কসিটিেহ েিোইপ্টক ধ্িযিোি েোসিপ্টে সিকোে েোপ্টে 
৪টোে অিুিোপ্টির েিোসি স োিণো কপ্টরি। 
 
সেেি সেরোেেু ইেেোি(সেরোে), েিেংপ্টর্োগ েম্পোিক, কৃসিসিি অপ্টেসেেো কতৃয ক 
প্রচোসরত। 


