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ختم سمسرت دوم دهمین دور برنامهی یکساله فوق
لیسانس در بخش انکشاف پایدار دهات

آمریـــت تنظیـــم بورســـیهها و فیلوشـــپهای
انســتیتوت انکشــاف دهــات افغانســتان سمســر
دوم دهمیـــن دور برنامـــهی یکســـاله فـــوق
لیس ــانس  PGDSRDدر بخ ــش انکش ــاف پای ــدار
دهـــات را راه انـــدازی منـــود.
ایـــن سمســـر بـــا حضـــور دوتـــن از اســـتادان
انس ــتیتوت انکش ــاف ده ــات هندوس ــتان NIRD
رشوع گردیـــد ۲۴ ،تـــن از کارمنـــدان نهادهـــای
دولتـــی و غیـــر دولتـــی در آن اشـــراک ورزیـــده
بـــود و بعـــد از ســـپری شـــدن  10روز صنـــف
حضـــوری و اخـــذ امتحـــان ارزیابـــی از اشـــراک
کنن ــده گان ،سمس ــر دوم دور ده ــم ای ــن برنام ــه
پایـــان یافـــت.
قابـــل یـــادآوری اســـت کـــه برنامـــهی یکســـاله
فـــوق لیســـانس  PGDSRDدر بخـــش انکشـــاف
پایـــدار دهـــات از جملـــه برنامههـــای تخصصـــی
در بخــش انکشــاف دهــات اســت و بــه همــکاری
انســـتیتوت انکشـــاف دهـــات هندوســـتان همـــه
ســاله در انســتیتوت انکشــاف دهــات افغانســتان
برگـــزار میگـــردد.

دیدار پروفیرسان انستیتوت انکشاف دهات هندوستان از پارک تکنالوژی روستایی
دوتــن از پروفیــران انســتیتوت انکشــاف
دهــات هندوســتان ،هریــک داکــر .آر.
موروگیســن و پــی اچ دی .آر .رمیــش از پــارک
تکنالــوژی روســتایی بــا اشــراک عبداملنیــر
وکیلــی رسپرســت انســتیتوت انکشــاف دهــات
و تیمهــای پــارک تکنالــوژی روســتایی و
بورســیهها و فیلوشــپهای دیــدار منودنــد.
ایشــان بــا مســوولین انســتیتوت در قبــال پارک
تکنالــوژی تبــادل نظــر و از دیــدن ایــن پــارک
اظهــار خرســندی منودنــد و موجودیــت چنیــن
پــارک را الگــوی خوبــی بــرای متشــبثین کشــور
خواندنــد ،همچنــان در مــورد همکاریهــای
نزدیــک متخصصیــن هنــدی در ایــن عرصــه
و معرفــی تکنالوژیهــای مناســب روســتایی
تعهــد منودنــد.
ایــن اســتادان امکانــات و آینــده پــارک
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تکنالــوژی روســتایی را بهــر از پــارک تکنالــوژی هنــد گفتنــد و جهــت معرفــی ایــن پــارک ،بــر
وســعت بخشــیدن آن و برگــزاری میلــه عنعــوی صنایــع دســتی در آن تاکیــد منونــد.
ایــن در حالیســت کــه پروفیــران هندوســتانی بــرای برگــزاری یکســاله فــوق لیســانس در
بخــش انکشــاف پایــدار دهــات اشــراک منــوده بودنــد و بعــد جهــت هامهنگیهــای بهــر و
بیشــر بیــن ایــن دو انســتیتوت از پــارک تکنالــوژی روســتایی دیــدن منودنــد.
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برگزاری سمینار علمی
«تجارب هندوستان در انکشاف دهات»
انستیتوت انکشاف دهات افغانستان سی و
دومین سمینار علمی خویش را با عنوان «تجارب
هندوستان در انکشاف دهات» در تاالر این ریاست
برگزار منود.
سخرنانان این برنامه دو تن از پروفیرسان انستیتوت
انکشاف دهات هندوستان ،هریک داکرت .آر.
موروگیسن و پی اچ دی .آر .رمیش بودند .این دو
استاد در طول سخرنانی خویش به مراحل روند
انکشاف دهات در هندوستان پرداخته ،معلومات
و تجارب خویش را با اشرتاک کنندهگان سمینار
رشیک ساختند و همچنان روی موضوعات کلیدی
ذیل بحث منودند:
 برجستهسازی تالشهای انکشاف دهات در هند؛ انقالب در زراعت؛ انقالب صنعتی و تحول دهات در هند؛ -اشتغال و ایجاد زمینههای کاری؛

معرفی عبدالصمد باهر ستانکزی
بعنوان رسپرست ریاست
اجرائیوی انستیتوت انکشاف
دهات افغانستان

 برنامه و یا قانون ضامنت کار؛ ماموریت ملی معیشت روستایی؛همچنان عبداملنیر وکیلی رسپرست انستیتوت
انکشاف دهات افغانستان از استادان و
همکاریهای همجانبهی انستیتوت انکشاف
دهات قدردانی منوده و بر برگزاری این چنین
برنامهها تاکید منود.
این در حالیست که هدف انستیتوت انکشاف
دهات از تدویر برنامههای علمی ،بلند بردن سطح
آگاهی عمومی و ترشیک معلومات و تجارب در
سکتور انکشاف دهات میباشد ،در این سمینار
در حدود  100تن از کارمندان و مدیران ارشد
ریاستها و برنامههای وزارت اشرتاک منوده
خ و راهحلهای
ش و پاس 
بودند و برنامه با ارایه پرس 
پیشنهادی در راستای انکشاف دهات افغانستان
به پایان رسید.

بــر اســاس حکــم محــرم پوهنمــل مجیــب الرحمن
کریمــی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات افغانســتان
در  21حمــل ســال جــاری ،عبدالصمــد باهــر
ســتانکزی بــه حیــث رسپرســت ریاســت اجرائیــوی
انســتیتوت انکشــاف دهــات افغانســتان تعییــن
و از ســوی محــرم معــراج الدیــن شــمس معیــن
مالــی و اداری و محــرم نــور کتــوازی رئیــس منابــع
بــری بــه کارمنــدان ایــن اداره معرفــی گردیــد؛
همچنیــن از زحــات عبداملنیــر وکیلــی آمــر
رسوی انســتیتوت انکشــاف دهــات طــی مــدت
رسپرستیشــان اظهــار ســپاس و قدردانــی بعمــل
آمــد.

راهاندازی کمپاین یک ماهه «یککارمند_یککتاب»
در کتابخانه انستیتوت انکشاف دهات

انستیتوت انکشاف دهات به مناسبت روز جهانی
کتاب کمپاین یک ماهه «#یککارمند_یککتاب»را
راه اندازی منوده است که اهداف زیر را دنیال
میمناید:
• ترویج و ترغیب فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در
میان کارمندان وزارت؛
• غنامندی کتابخانه موجود انستیتوت انکشاف
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دهات افغانستان؛
• ترویج فرهنگ مشارکت و سهم گیری؛
قابل یادآوری است که این کمپاین بصورت رسمی سه
شنبه  23اپریل که مصادف با روز جهانی کتاب بود،
آغاز گردید و برای مدت یکماه ادامه خواهد داشت.
بیاییم با اهدای یک کتاب به کتابخانه انستیتوت
بخشی از این کمپاین باشیم.
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