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দদশলর প্রাণণজ আণিশর চাণদা পূরণ করার শযে চোশঞ্জ ণনশে গশেকশদর কাজ করশত শে।
আজ োংাশদল প্রাণণম্পদ গশেণা ইনণিটিউট (ণেএআরআই) কর্তৃক আশোণজত ৩ ণদন ব্যাী ‘‘োণ ৃক ণরাচ ৃ
ণরণভউ কিৃলাা-২০১৬’’ এর উশবাধনী অনুষ্ঠাশন প্রধান অণতণথর ভাশণ িাননীে ংদ দস্য, ডাাঃ দিাাঃ এনামুর রািন এ
কথা েশন। ণতণন আরও েশন, িাননীে প্রধানিন্ত্রী জনশনত্রী দলখ াণনার রকার ২০১৬-১৭ অথ ৃেছশরর োশজশট প্রাণণম্পদ
এর খাদ্য আিদাণন যন্ত্রাণতর দযশত্র কর দরোশতর ব্যেস্থা কশরশছন। প্রাণণম্পদ উন্নেশনর জন্য আিাশদর ািশন দয িস্ত
চোশঞ্জ ণেদ্যিান, তম্মশে ণরশেল ংরযণ, জোযূ ণরেতৃন, প্রাকৃণতক দুশয ৃাগ, অজানা দরাশগর আকণিক প্রাদুভৃাে,
প্রাণণজাত ণ্য এেং খাশদ্যর গুণগতিান ণনেন্ত্রণ ণেশল ভাশে উশেখশযাগ্য। এ ক চোশঞ্জগুশা দিাকাশো করার জন্য
আিাশদর গশেণা ণরকল্পনাশক আশরা সুদুর প্রাণর এেং যুশগাশাযুণগ করশত শে।
োংাশদল প্রাণণম্পদ গশেণা ইনণিটিউশটর িাণরচাক, ড. তালুকদার নূরুন্নাার এর ভাণতশে উশবাধনী
অণধশেলশন ণেশল অণতণথ ণশশে উণস্থত ণছশন িৎস্য ও প্রাণণম্পদ িন্ত্রণাশের ণচে, জনাে দিাাঃ িাকসুদু াান খান
এেং ম্মানীে অণতণথ ণশশে উণস্থত ণছশন জনাে অজে কুিার রাে, িাণরচাক প্রাণণম্পদ অণধদপ্তর।
ণেশল অণতণথর ভাশন, িৎস্য ও প্রাণণম্পদ িন্ত্রণাশের ণচে, জনাে দিাাঃ িাকসুদু াান খান েশন, দদশলর
একিাত্র গশেণা ইনণিটিউট ণশশে এ প্রণতষ্ঠাশনর উর প্রচন্ড চা রশেশছ, গশেকরা ণনরভাশে নানা প্রণতকুতার িশেও
গশেণা কায ৃক্রি চাণশে যাশে। েতৃিান রকাশরর ণভন ২০২১ াশর িশে দদশলর দুধ, ণডি, িাংশর চাণদা পূরণ করার
জন্য যথাযথ প্রশোজনীে ব্যেস্থা াশত দনো শেশছ। এ দযশত্র অত্র ইনণিটিউট একটি উশেখশযাগ্য ভূণিকা রাখশে েশ আলা
কণর। গশেণা কাশজ িন্ত্রণাে দথশক যােতীে শযাণগতা করশত আিরা প্রস্ত্তত।
ম্মাণনত অণতণথর ভাশন, জনাে অজে কুিার রাে, িাণরচাক প্রাণণম্পদ অণধদপ্তর েশন, েতৃিান িশের
দপ্রযাশট প্রযুণি উদ্ভােশনর জন্য গশেণা কিৃসূণচ াশত ণনশত শে। ইশতািশে ণেএআরআই কর্তৃক উদ্ভাণেত দেল ণকছু প্রযুণি
আিাশদর কাশছ স্তান্তর কশরশছ যা আিরা িাঠ য ৃাশে ম্প্রারণ করণছ।
ভাণতর ভাশণ োংাশদল প্রাণণম্পদ গশেণা ইনণিটিউশটর িাণরচাক, ড. তালুকদার নূরুন্নাার েশন,
প্রাণণম্পশদর উর এ দদশলর ২০ লতাংল দাক রাণরভাশে এেং ৫০ লতাংল দাক আংণলক ভাশে ণনভৃরলী এেং এণলোর
প্রাে ৩০০ ণিণেন িানু জীণেকার জন্য ম্পূণ ৃভাশে প্রাণণম্পশদর উর ণনভৃরলী।
জনেশর স্বল্পতার িশেও ণনণদ ৃষ্ট যেিাত্রা ণনশে কায ৃক্রি চাণশে যাণে। ইনণিটিউট কর্তৃক উদ্ভাণেত প্রযুণি
প্রাণণম্পদ অণধদপ্তশরর ণনকট স্তান্তর কশরণছ যা দদশলর প্রাণণম্পদ তথা প্রাণণজ আণিশর চাণদা পূরশণ গুরুেপূণ ৃ ভূণিকা
রাখশে।
উশবাধনী অনুষ্ঠাশন স্বাগত েিব্য দদন ইনণিটিউশটর অণতণরি ণরচাক ড. দিাাঃ আজারু ইাি তালুকদার।
ণতন’ণদন ব্যাী কিৃলাাে াঁচটি কাণরগণর অণধশেলশন দিাট ৫৪টি গশেণা প্রেন্ধ উস্থান করা শে। কিৃলাাে
ণেণভন্ন ণেশ্বণেদ্যাশের ণলযক, রকাণর ও দেরকাণর প্রণতষ্ঠাশনর প্রাে ২৫০ জন প্রণতণনণধ অংলগ্রণ কশরন।
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