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কৃষিষিদ অস্ট্রেষিয়া-র িাষিি ক সাধারণ সভা ২০১৬
গত ৩১শে জুলাই ২০১৬ সিডসির সিন্টাসিত রি শিার কসিউসিটি শিটান্র ২০১৪২০১৬র কার্যকরী কসিটি সিলুসি এিং িুতি কার্যকরী কসিটি (২০১৬-২০১৮) সিিযাচন্ির
িধ্য সিন্ে কৃ সিসিি অন্েসলো-র িাসিযক িাধ্ারণ িভা অিুসিত হন্েন্ে।

িংগঠন্ির

িভাপসত জিাি কসরি ইকিান্লর িভাপসিন্ত এিং িাধ্ারণ িম্পািক জিাি আিুল
িরকান্রর িঞ্চলিাে অিুিািটি পসরচাসলত হে। িুপুর িান্ে ১২টাে অিুিান্ির শুরুন্ত
িভাপসতর

স্বাগত

িক্তন্িযর

পর

িাসিযক

িাধ্ারণ

িভা

২০১৫র

কার্যসিিরণী

অিুন্িািি ও িাধ্ারণ িম্পািন্কর প্রসতন্িিি উপিাপি করা হে। ক োষোধ্যক্ষ জিাি
হাসিজ রহিাি এরপন্র িাৎিসরক আে িযান্ের সহিাি অিুন্িািন্ির জন্িয উপস্হাপি
কন্রি।
িুক্ত আন্লাচিা পন্িয কৃ সিসিি অন্েসলো-র িােী িিিয পি িৃসি, িাংলান্িে কৃ সি
সিশ্বসিিযালে এিং শেন্র িাংলা কৃ সি সিশ্বসিিযালন্ে “কৃষিষিদ অস্ট্রেষিয়া িৃষি”
কিযিূসচ িাস্তিােি, কৃ সিসিি অন্েসলো কতৃয ক ভূ সি ক্রে এিং শিখান্ি অন্েসলোে
িিিািরত কৃ সিসিিন্ির জন্িয প্রিীণ সিিাি সিিযান্ণর িম্ভিিা র্াচাই, প্রোত কৃ সিসিি
পসরিান্রর

িান্ে

সিেসিত

শর্াগান্র্াগ

রক্ষা

করা,

ইতযাসি

সিিন্ে

সিস্তাসরত

আন্লাচিা হে এিং পরিতী কার্যকরী কসিটিন্ক প্রন্োজিীে পন্িন্ক্ষন্পর জন্িয সিিান্ত
হে। আন্লাচিাে অংেগ্রহণ কন্রি জিাি আিুল িরকার, জিাি উিিাি গসি, ড:
িাকিুিুল িাসর, জিাি এ ওোই এি শতাজান্েল হক িুকুল, ড: োহিাজ পারন্ভজ সেল্পী,
জিাি আব্দুল জসলল, জিাি আসতক রহিাি, ড: শিাোরি শচৌধ্ুরী, ড: আসিিুল
আিিার, ড: িািুি পারন্ভজ, জিাি োিীি হািাি এিং ড: িাসগযি িািু।
িধ্যাহ্ন শভান্জর পন্র অিুিান্ির সিতীে পন্িয িভাপসত জিাি কসরি ইকিাল ২০১৪২০১৬র কার্যকরী কসিটির সিলুসি শ ািণা কন্রি এিং সিিযাচি কসিেিার জিাি
শিাতাহার শহান্িিন্ক ২০১৬-২০১৮র িুতি কার্যকরী

কসিটি

গঠন্ির কার্যক্রি

পসরচালিার জিয আহ্বাি জািাি। কার্যকরী কসিটির প্রসতটি পন্ির জন্িয একজি কন্র
বৈধ্ মননোনয়নপত্র

িাসখলকৃ ত প্রোর্থী োকাে সিিযাচি কসিেিার জিাি শিাতাহার

শহান্িি প্রোর্থীশির িিাইন্ক সিিা প্রসতিসিতাে সিিযাসচত শ ািণা কন্রি। এরপন্র
জিাি শহান্িি িুতি কার্যকরী কসিটির িিিযন্ির এন্ক এন্ক িন্ঞ্চ শডন্ক িাসিযক িাধ্ারণ
িভাে উপসিত িিার িান্ে পসরচে কসরন্ে শিি এিং কৃ সিসিি অন্েসলো-র উত্তন্রাত্তর
িািলয কািিা কন্রি।
িি-সিিযাসচত িাধ্ারণ িম্পািক ড: িািুি পারন্ভজ তাাঁর শুন্ভচ্ছা িক্তন্িয পূিযিতী
কার্যকরী কসিটির িািন্লযর প্রেংিা এিং কৃ সিসিি অন্েসলো-র সিসভন্ন সিক সিন্ে
আন্লাকপান্তর পাোপাসে আগািী সিন্ির গুরুিপূণয কিযিূসচর শ ািণা শিি। ড: পারন্ভজ
অন্েসলোে িিিািরত কৃ সিসিিন্ির িিার িহন্র্াসগতাে ঐকযিিভান্ি কাজ করার
আো শরন্খ উপসিত িিাইন্ক ধ্িযিাি জািাি। িি-সিিযাসচত িভাপসত ড: িাকিুিল
ু
িাসর তাাঁর িক্তন্িয “কৃষিষিদ অস্ট্রেষিয়া িৃষি” কিযিূসচ িাস্তিােন্ির ওপর গুরুি
আন্রাপ কন্রি এিং পূিযিতী কার্যকরী কসিটিিহ িিাইন্ক ধ্িযিাি জাসিন্ে সিকাল
৪টাে অিুিান্ির িিাসি শ ািণা কন্রি।
নুতন কার্ি করী কষিটি (২০১৬-২০১৮) :
িভাপসত

ড: িাকিুিল
ু িাসর

িহ িভাপসত

শিা: উিিাি গসি

িাধ্ারণ িম্পািক

ড: িািুি পারন্ভজ

িহ িাধ্ারণ িম্পািক

সজোউল হক িািলু

ক োষোধ্যক্ষ

ড: আন্িাোরুল ইিলাি িকসি

ক্রীো িম্পািক

জান্হরুল ইিলাি

সোাংস্কৃ তি

এ শক এি িারুক

িম্পািক

জিিংন্র্াগ িম্পািক

সিেি সিরাজুল ইিলাি

োর্যতনৈযোহী িিিয :
ড: হাসিি সিো সিলু
হাসিজ রহিাি
ড: রঞ্জিা িরকার েসি

ড: িারুক আহন্িি
এ ওোই এি শতাজান্েল হক িুকুল
কসরি ইকিাল
শিা: রসিউল হক
সিেি সিরাজুল ইিলাি, জিিংন্র্াগ িম্পািক, কৃ সিসিি অন্েসলো কতৃয ক প্রচাসরত।

