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ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর ইন্ডনান্ডভশন টিন্ডমর ,২০১৫ তাডরন্ডে অনুডিত
১ম সভার কার্ যডববরণী।
ডবগত ০৬।১০।২০১৫ তাডরন্ডে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর ইন্ডনান্ডভশন টিন্ডমর সভা ফাউন্ডেশন্ডনর সন্ডেলন
কন্ডে অনুডিত হয়।সভার সভাপডতন্ডে কন্ডরন ফাউন্ডেশন্ডনর মহাব্যবস্থপাক জনাব মমাোঃ মগালাম মমাস্তফা। সভায় প্রডতডনডধ
ডহসান্ডব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভান্ডগর মপ্রাগ্রামার জনাব মমাোঃ মমানান্ডয়ম উডিন ম ৌধুরী উপডস্থত ডিন্ডলন। সভায় উপডস্থত
কমযকতযান্ডের তাডলকা পডরডশষ্ট ”ক” মত দ্রষ্টব্য।
২। উপস্থাপনাোঃ
সভাপডত মন্ডহােয় উপডস্থত সকলন্ডক স্বাগত জাডনন্ডয় সভার কার্ যক্রম শুরু কন্ডরন। ডতডন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভান্ডগর প্রডতডনডধ
জনাব মমাোঃ মমানান্ডয়ম উডিন ম ৌধুরী ,মপ্রাগ্রামার সহ উপডস্থত সকলন্ডক ধন্যবাে জানায়।।
৩।আন্ডলা নাোঃ
উক্ত সভায় আন্ডলা কগণ এসএফডিএফ আইডসটি কার্ যক্রম ডনন্ডয় ব্যপক আন্ডলা না কন্ডরন।তন্শন্ডে ,মন্ত্রণালন্ডয়র প্রডতডনডধ জনাব
মমাোঃন্ডমানান্ডয়ম উডিন মন্ড ৌধুরী বন্ডলন এসএফডিএফ এর বতযমান ওন্ডয়বসাইট-টি বাাংলান্ডেশ ওন্ডয়বন্ডপাট যান্ডল অর্ন্যভূক্ত করা মর্ন্ডত
পান্ডর এবাং ডবডভন্ন সুন্ডর্াগ-সুডবধার কথা বন্ডলন। ডতডন আন্ডরা উন্ডল্লে কন্ডরন মর্ ওন্ডয়বসাইট টি এটুআই এর মােন্ডম মন্ত্রণালন্ডয়র
আেন্ডল আপন্ডিট করা মর্ন্ডত পান্ডর।এসএফডিএফ এর মসবার সান্ডথ আইডসটি নীডতমালার সাংডিষ্ট ডবষয়গুন্ডলা ডনন্ডয় আন্ডলা না
করা হয়।প্রডত মান্ডস অর্ন্তোঃ একবার ইন্ডনান্ডভশন টিন্ডমর ডমটিাং করার ডবষন্ডয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভান্ডগর ডনন্ডে যশনা রন্ডয়ন্ডি
ডকন্তু ডবগত সমন্ডয় মকান সভা করা হয়ডন।তন্ডব ভডবষ্যন্ডত প্রডতমান্ডস সভা কন্ডর র্থারীডত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ডবভান্ডগ
কার্ যডববরণী মপ্ররন্ডণর ব্যবস্থা মনয়া হন্ডব। ডবন্ডেন্ডএ আন্ডলা না ডসন্ধান্ডর্ন্ ডনমরুরুপ ডসন্ধার্ন্ হীহীত হয়।
ডসদ্ধার্ন্
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এসএফডিএফ এর বতযমান ওন্ডয়বসাইটটি বাাংলান্ডেশ ওন্ডয়বন্ডপাট যান্ডল অর্ন্যভূক্ত করন্ডত হন্ডব।
এসএফডিএফ এর বতযমান ওন্ডয়বসাইটটি বাাংলা ও ইাংন্ডরজী দুই ভাষ যন- এ রুপার্ন্র করণ।
এসএফডিএফ এর সকল অডফস আন্ডেশ ডনজস্ব ওন্ডয়বসাইট-এ প্রকাশ করা।
অডফডসয়াল কান্ডজ ইউডনন্ডকাি ব্যবহার ডনডিতকরন্ডত হন্ডব।
প্রডতটি উপন্ডজলায় কডিউটার মপ্ররন্ডণর পর এর সকল কার্ যক্রম বাস্তবায়ন দ্রত সম্পুন্ন করন্ডত হন্ডব।

আর মকান আন্ডলা য ডবষয় না থাকায় সভাপডত মন্ডহােয় সবাইন্ডক ধন্যবাে জাডনন্ডয় সভার সমাডি ম াষনা কন্ডরন।
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