
খুলনায় প্রডিউসার গ্রুপ গঠন ও সংহতকরণ ডিষয়ক ডিভাগীয় কর্ মশালা অনুষ্ঠিত 

 

“প্রডিউসার গ্রুপ গঠন ও সংহতকরণ” ডিষয়ে প্রাডণসম্পদ অডিদপ্তয়রর খুলনা ডিভায়গর জেলা ও 

উপয়েলা পর্ যায়ের কর্ যকতযায়দর অংশগ্রহয়ণ ১১ নয়ভম্বর ২০২১ তাডরয়খ একটি কর্ যশালা অনুটিত হে। র্ৎসয 

ও প্রাডণসম্পদ র্ন্ত্রণালয়ের প্রাডণসম্পদ অডিদপ্তর কতত যক িাস্তিােনািীন প্রাডণসম্পদ ও জিইডর উন্নেন প্রকল্প 

(এলডিডিডপ) এিং োডতসংয়ের খাদয ও কত ডষ সংস্থা (এফএও) প্রাডণসম্পদ অডিদপ্তয়রর খুলনা ডিভাগীে 

কার্ যালয়ের অডিয়িাডরোয়র্ জর্ৌথভায়ি ডিভাগীে পর্ যায়ের এ কর্ যশালা আয়োেন কয়র।  

 

কর্ যশালাে প্রিান অডতডথ ডিয়লন েনাি সুয়িাল জিাস র্ডন, অডতডরক্ত সডিি, র্ৎস ও প্রাডণসম্পদ র্ন্ত্রণালে। 

ডিয়শষ অডতডথ ডহয়সয়ি উপডস্থত ডিয়লন েনাি জর্া: আব্দরু রডহর্, প্রকল্প পডরিালক, প্রাডণসম্পদ ও জিইডর 

উন্নেন প্রকল্প এিং রু্গ্ম সডিি, গণপ্রোতন্ত্রী িাংলায়দশ সরকার। কর্ যশালাে সভাপডতত্ত্ব কয়রন প্রাডণসম্পদ 

অডিদপ্তয়রর খুলনা ডিভায়গর পডরিালক িাাঃ সুয়খন্দ ুজশখর গায়েন। এয়ত প্রাডণসম্পদ খায়তর খুলনা ডিভায়গর 

জর্াি প্রাে ১০০ েন জেলা ও উপয়েলা প্রাডণসম্পদ কর্ যকতযা জর্াগ জদন। এিাড়া ডভডিও কনফায়রন্সংয়ের 

র্ািযয়র্ এলডিডিডপর প্রাে ৬০ েন প্রাডণসম্পদ সম্প্রসারণ কর্ যকতযা রু্ক্ত হন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রিান অডতডথর িক্তততাে েনাি সুয়িাল জিাস র্ডন িয়লন, র্ানুয়ষর খাদযাভায়স পডরিতযন এয়সয়ি। আডর্য়ষর 

িাডহদা ডদনডদন িাড়য়ি। ক্রর্িি যর্ান এ িাডহদা পূরয়ণ প্রাডিক পর্ যায়ে প্রাডণে আডর্য়ষর উৎপাদন িাড়ায়নার 

জকান ডিকল্প জনই। ডতডন প্রাডণসম্পদ অডিদপ্তয়রর সকল কর্ যকতযা ও কর্ যিাডরয়ক আিডরকতা ও ডনিার সায়থ 

স্ব স্ব দাডেত্ব পালয়নরও আহিান োনান।  

 

কর্ যশালাে প্রকয়ল্পর কার্ যক্রর্, এফএও প্রদত্ত প্রর্ুন্ক্তগত জসিার অগ্রগডত এিং খার্াডরয়দর ডনয়ে প্রডিউসার 

গ্রুপ গঠন ও সংহতকরণ ডিষয়ের উপর ডতনটি জপ্রয়েয়েশন তুয়ল িরা হে। এলডিডিডপর িীফ জিকডনকযাল 

জকাঅডিযয়নির ি. জর্া: জগালার্ রাব্বানী, এফএও-এর টির্ ডলিার ি. েডুলোস র্ুডিডর্ এিং এফএও-এর 

নযাশনাল কনসালয়িে ি. খান শডহদুল হক র্থাক্রয়র্ জপ্রয়েয়েশন ডতনটি উপস্থাপন কয়রন। অনুিায়ন 

স্বাগত িক্তিয প্রদান কয়রন এফএও-এর নযাশনাল এযাডনয়র্ল জহলথ এক্সপািয ি. এ.জক.এর্. জর্াস্তফা 

আয়নাোর।  

  



 

কর্ যশালাে িক্তারা িয়লন, এলডিডিডপর র্ািযয়র্ জদয়শর ৬১টি জেলার ৪৬৫টি উপয়েলাে প্রাডিক 

খার্াডরয়দর ডনয়ে প্রাডণসম্পদ উৎপাদনকারী দল গঠন করা হয়ে। সর্িায়ের ডভডত্তয়ত গটঠত প্রডতটি দয়ল 

থাকয়ি ২০ জথয়ক ৪০ েন প্রাডিক খার্াডর, র্ায়দর একটি িড় অংশ আসয়ি নারীয়দর র্িয জথয়ক।  

 

 

 

 

 

 

 

কর্ যশালাে প্রাডিক খার্াডরয়দর ডনয়ে জপ্রাডিউসার গ্রুপ গঠয়নর উয়েশয ও প্রন্ক্রো, এর কযায়রকিারাইয়েশন, 

জর্াডিলাইয়েশন এিং কান্ক্সক্ষত ফলাফল ডিষয়ে ডিস্তাডরত আয়লািনা হে। প্রশ্ন উত্তয়রর র্িয ডদয়ে র্াঠ 

পর্ যায়ে গ্রুপ গঠয়নর সুডিিা, অসুডিিা ও অগ্রগডতর ডিত্র উয়ঠ আয়স র্া এ ডিষয়ে একটি পূণ যাঙ্গ গাইি লাইন 

প্রণেয়ন সহােক হয়ি িয়ল সংডিষ্টরা র্য়ন কয়রন 

  


