Press Release of the Victory Day Commemorative Lecture 2016 on
Agriculture in Bangladesh: Development, Challenges and Way Forward Organised by
BIISS on 21 December 2016

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised Victory Day
Commemorative Lecture 2016 titled, “Agriculture in Bangladesh: Development,
Challenges and Way Forward” at BIISS auditorium in Dhaka on 21 December 2016. Her
Excellency Begum Matia Chowdhury, MP, Honourable Minister, Ministry of Agriculture,
Government of the People’s Republic of Bangladesh was the Guest Speaker at the event.
Major General A K M Abdur Rahman, ndc, psc, Director General, BIISS delivered the
address of welcome while Ambassador Munshi Faiz Ahmad, Chairman, Board of
Governors, BIISS chaired the programme and wrapped the session up with his concluding
remarks.
Honourable Minister conveyed her deepest homage to Father of the Nation, Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman and to the martyrs of the Liberation War of 1971. She mentioned
that the present government is fully committed to ensure nutrition and food security.
Hence it has taken a number of initiatives. Honourable Minister also discussed about
future challenges of this sector and future plan to deal with those. She gave special
emphasis on agricultural research for the development of the sector.
Officials from different ministries of Bangladesh government, representatives from
different international and national organisations, representatives of different embassies,
renowned persons of different institutions, media, academia, researchers and some
students of agricultural university participated in the open discussion and raised their
valuable opinions and observations on the topic.

সসংববাদ ববজ্ঞবপ
ববজয় বদবস সবারক বককতবা
ববাসংলবাদদদশের কক বষষ উন্নয়ন, প্রবতবন্ধকতবাসমমূহ এবসং ভববষষ্যৎ পবরকল্পনবা
ববআইআইএসএস, ঢবাকবা, ২১ বডিদসম্বর ২০১৬।

ববাসংলবাদদশে ইনবস্টিটিউট অব ইনবারনষ্যবাশেনবাল এন সষ্যবাদটবজক স্টিবাবডিজ (ববআইআইএসএস) এর
উদদষ্যবাদগ ববাসংলবাদদদশের কক বষষ উন্নয়ন, প্রবতবন্ধকতবাসমমূহ এবসং ভববষষ্যৎ পবরকল্পনবা ববষয়ক
ববজয় বদবস সবারক বককতবা অদষ্য ২১ বডিদসম্বর ২০১৬ তবাবরদখ ববআইআইএসএস অবডিদটবাবরয়বাদম
অননুবষ্ঠিত হয়। উক অননুষ্ঠিবাদন মমূল প্রবন্ধ উপসবাপন কদরন গণ প্রজবাতনন ববাসংলবাদদশে সরকবাদরর
মবানননয় কক বষ মনন ববগম মবতয়বা বচচৌধনুরন, এমবপ। অননুষ্ঠিবাদন সবাগত বকবষ্য রবাদখন ববআআইএসএসএর মহবাপবরচবালক বমজর বজনবাদরল এ বক এম আবদনুর রহমবান, এনবডিবস, বপএসবস।
ববআইআইএসএস-এর বববাডির অব গভনররস-এর বচয়বারমষ্যবান রবাষ্ট্রদমূত মমূনন ফদয়জ আহমদ উক
অননুষ্ঠিবাদন সভবাপবতত কদরন এবসং সমবাপনন বকবষ্য প্রদবান কদরন।

বকদবষ্যর শুরুদত মবানননয় মনন ১৯৭১ সবাদলর মনুবকযনুদদ শেহনদদদর এবসং জবাবতর জনক বঙ্গবন্ধনু বশেখ
মনুবজবনুর রহমবান এর প্রবত গভনর শ্রদবা জ্ঞবাপন কদরন। বতবন উদল্লেখ কদরন বয, বতরমবান সরকবার খবাদষ্য
এবসং পনুবষ বনরবাপতবা বনবশ্চিত করবার জনষ্য দকঢ় অঙ্গনকবারবদ। এই লদকষ্য সরকবার বববভন্ন পদদকপ গ্রহণ
কদরদছে। মবানননয় মনন কক বষ বকদত উন্নয়দনর বকছেনু প্রবতবন্ধকতবা আদলবাচনবা কদর বসগুদলবা উতরদণর
ভববষষ্যৎ পবরকল্পনবার উপর আদলবাকপবাত কদরন। বতবন কক বষ বকদত উন্নয়দনর জনষ্য কক বষ গদবষণবার
উপরও ববদশেষ গুরুতবাদরবাপ কদরন।

অননুষ্ঠিবাদন উননুক আদলবাচনবা পদবর বববভন্ন মনণবালদয়র উররতন কমরকতরবাগণ, খষ্যবাতনবামবা কক বষববদ,
বববভন্ন গদবষণবা প্রবতষ্ঠিবাদনর গদবষকবকন, বববভন্ন জবাতনয় এবসং আন্তজরবাবতক সসংসবার প্রবতবনবধগণ,
ববাসংলবাদদদশের সবাদবক রবাষ্ট্রদমূতগণ, সবাদবক সবচবগণ, বশেকবাববদ, কক বষ ববশ্বববদষ্যবালদয়র কবতপয় ছেবাত
এবসং গণমবাধষ্যম বথেদক আগত বষ্যবকবগর সতষরনুরতভবাদব অসংশে গ্রহণ কদর ববাসংলবাদদদশের কক বষ বষ্যবসবার
বববভন্ন ববষয় সম্পদকর গুরুতপমূণর মতবামত প্রদবান কদরন।

