উদ্ভাবফত প্রযুবি ভাঠ ম যায়ে ম্প্রাযয়ণয পয়র ভানুয়লয াঅথ য-াভাবিক উন্নেয়নয
ায়থ বফয়দবক মুদ্রায াশ্রে য়ফ।
নাযােণ চন্দ্র চন্দ, ভন্ত্রী
ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভন্ত্রণারে
াবায (ঢাকা) ৩০ জুন, ২০১৮
উদ্ভাবফত প্রযুবি ভাঠ ম যায়ে ম্প্রাযয়ণয পয়র ভানুয়লয াঅথ য-াভাবিক উন্নেয়নয ায়থ বফয়দবক মুদ্রায াশ্রে য়ফ, মভধাফী িাবত
গড়য়ত য়র প্রাবণি াঅবভয়লয বফকল্প মনাআ াঅয এ িন্য গয়ফলণা কাম যক্রভয়ক াঅয়যা মিাযদায কযয়ত য়ফ। িাতীে প্রয়োিয়ন নফ নফ
প্রযুবি উদ্ভাফন ও খাদ্য বনযাত্তা বনবিত কযয়ত য়ফ। ফাাংরায়দ প্রাবণম্পদ গয়ফলণা াআনবিটিউট (বফএরাঅযাঅাআ) কর্তযক
াঅয়োবিত ‘‘প্রযুবি স্তান্তয ানুষ্ঠান’’ এ প্রধান াবতবথয বালয়ণ ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভন্ত্রী িনাফ নাযােন চন্দ্র চন্দ, এভ ব, এ কথা
ফয়রন।
ভন্ত্রী াঅয়যা ফয়রন, মদয়য াবধকাাং ভানুল কৃবল ও প্রাবণম্পয়দয উয বনবযযীর, এাআ ভাধ্যয়ভ কভযাংস্থান সৃবি য়ে, নাযীয
ক্ষভতােন, াঅবথ যকবায়ফ াফরম্বী য়ে। স্তান্তবযত এাআ প্রযুবিগুয়রা গুরুয়েয ায়থ ম্প্রাযণ কযায িন্য প্রাবণম্পদ াবধদপ্তযয়ক
ানুয়যাধ কয়যন। বফয়ল কয়য এববোন াআনফ্লুয়েঞ্জা মযায়গয এাআচ াঅাআ যীক্ষায িন্য এাআচ এ এবিয়িন প্রযুবিটি মদীে বায়ফ
উৎাদয়নয পয়র াঅভদানী বনবযযতা কভয়ফ এফাং বফয়দবক মুদ্রায াশ্রে য়ফ ফয়র ভন্ত্রী উয়েখ কয়যন।
ফাাংরায়দ প্রাবণম্পদ গয়ফলণা াআনবিটিউয়টয ভাবযচারক ড. নাথু যাভ যকায এয বাবতয়ে ানুবষ্ঠত প্রযুবি স্তান্তয
ানুষ্ঠায়ন বফয়ল াবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বিয়রন ডাাঃ মভাাঃ এনামুয যভান এভব, ঢাকা-১৯ ও িনাফ মভাাঃ যাআিউর াঅরভ ভন্ডর,
বচফ, ভৎস্য ও প্রাবণম্পদ ভন্ত্রণারে এফাং ম্মানীে াবতবথ বয়য়ফ উবস্থত বিয়রন ডাাঃ মভাাঃ াঅাআনুর ক, ভাবযচারক,
প্রাবণম্পদ াবধদপ্তয, ঢাকা।
বফয়ল াবতবথয ফিয়ে ডাাঃ মভাাঃ এনামুয যভান ফয়রন, মদয়য প্রাবণম্পদ উন্নেয়ন বফয়ল কয়য প্রাবণি াঅবভয়লয
চাবদা পূযয়ণ বফএরাঅযাঅাআ এয স্বল্প াংখ্যক বফজ্ঞানীগণ বনযরবায়ফ কাি কয়য মায়ে। বফজ্ঞানীয াংখ্যা বৃবিয বফলয়ে বতবন ভন্ত্রীয
দৃবি াঅকল যণ কয়যন।
বচফ, মভাাঃ যাআিউর াঅরভ ভন্ডর, ফয়রন, খায়দ্য স্বেম্পূণ য য়রও প্রাবণি াঅবভয়লয চাবদা এখয়না ঘাটবত যয়েয়ি।
বফজ্ঞানীয স্বল্পতা বনয়ে রক্ষয ভাত্রা ািযন কযা ম্ভফ নে। াবফ যক উন্নেয়নয মক্ষয়ত্র াঅন্ত:াআনবিটিউট গয়ফলণা কাম যক্রয়ভয ভন্বে থাকা
একান্ত িরুযী।
ডাাঃ মভাাঃ াঅাআনুর ক ফয়রন, বফএরাঅযাঅাআ কর্তযক ৪টি প্রযুবি ভাঠ ম যায়ে ম্প্রাযয়ণয মক্ষয়ত্র প্রাবণম্পদ াবধদপ্তয
গুরুেপূণ য ভূবভকা যাখয়ফ।
বাবতয বালয়ণ ড. নাথু যাভ যকায ফয়রন, বফএরাঅযাঅাআ কর্তযক স্তান্তবযত চাযটি প্রযুবি মমভন, মডার িবতয়ত কাঁচা
ঘা াংযক্ষণ প্রযুবি কাঁচা ঘায়য বফকল্প বয়য়ফ শুষ্ক মভৌসুয়ভ প্রাবণয উৎাদনীরতা ফিাে যাখয়ত াায্য কযয়ফ। স্বণ যা মরোয
মোআন, প্যয়যি িক াঅভদানীয়ত বফয়দবক মুদ্রা েে ে তা াশ্রেী য়ফ, উন্নেনকৃত মদী মুযগীয িাত মূ ভানুয়লয মদী মুযগীয
বডভ ও ভাাংয়য চাবদা পূযয়ণ ভূবভকা যাখয়ফ এফাং মুযগীয এববোন াআনফ্লুয়েঞ্জা মযায়গয এাআচ াঅাআ যীক্ষায িন্য বফয়দ মথয়ক
এবিয়িন াঅভদানী মথয়ক বফয়দবক মুদ্রা েে ে তা াশ্রে কযয়ফ। বতবন াঅয়যা ফয়রন, স্বল্প িােগাে াবধক বনযাদ াঅবভয়লয
উৎাদন বৃবিয রয়ক্ষয াঞ্চর বববত্তক ভস্যা বনরুন কয়য নতুন নতুন গয়ফলণা কাম যক্রভ গ্রণ কযা য়েয়ি, মা ফতযভান ভয়েয
মপ্রক্ষায়ট াতযন্ত িরুযী ও প্রয়োিনীে।
ানুষ্ঠায়নয শুরুয়ত স্বাগত ফিে যায়খন প্রাবণস্বাস্থয গয়ফলণা বফবায়গয বফবাগীে প্রধান ড. মভাাঃ বগোউবিন এফাং ধন্যফাদ
জ্ঞান কয়যন াআনবিটিউয়টয াবতবযি বযচারক িনাফ মভাাঃ াঅিারুর াঅবভন।
ানুষ্ঠায়ন ফাাংরায়দ কৃবল বফশ্ববফদ্যারে, প্রাবণম্পদ াবধদপ্তয বফববন্ন যকাবয ও মফযকাবয াংস্থায বক্ষক, বফজ্ঞানী ও
ম্প্রাযণকভী প্রাে ১৫০ িন াাংগ্রণকাযী উবস্থত বিয়রন।
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