
ফর্তভান যকারযয আভরর বফএরআযআই এয অবজতর্ াপল্য/অগ্রগবর্  

ফাাংরারে প্রাবিম্পে গরফলিা ইনবিটিউট (বফএরআযআই) প্রাবিম্পে উন্নয়রন একটি জার্ীয় অনন্য (Apex) গরফলিা প্রবর্ষ্ঠান। 

১৯৮৪ ারর ভাভান্য যাষ্ট্রবর্য ২৮ নাং অবড তন্যন্স এয ভাধ্যরভ ভৎস্য ও প্রাবিম্পে ভন্ত্রিাররয়য আওর্াধীন প্রবর্ষ্ঠান বররফ ১৯৮৬ 

ারর বফএরআযআই এয কভ তমাত্রা শুরু য়। পাবি ও প্রাবিম্পে উন্নয়ন ভস্যা বববিক জ্ঞান ও প্রযুবি উদ্ভাফন এফাং এগুররা 

ব্যফারয প্রাবিজ বরেয প্রায ও পেরয আর্ ত-াভাবজক উন্নয়রন বফএরআযআই োবয়ত্ব ারন করয আরে। ফর্তভান যকারযযয 

আভরর ইনবিটিউরটয অবজতর্ াপল্য/অগ্রগবর্ বনরে উরেখ কযা ররা- 

প্রযুবি উদ্ভাফন 

ফাবল তক গরফলিা কাম তক্রভ বযচারনায ভাধ্যরভ বফএরআযআই কর্ততক প্রাবিম্পে উন্নয়ন ভস্যা বববিক প্রযুবি উদ্ভাবফর্ য়। ফর্তভান 

যকারযয পভয়ােকারর বফএরআযআই “স্বি তা” নাভক বডভাড়া মুযগীয জার্ উদ্ভাফন বফলয়ক গরফলিা কাম তক্রভ ম্পন্ন করযরে, 

ফর্তভারন  প্রযুবিটিয ভাঠ ম তারয় ক্ষভর্া মাচাই এয কাজ চরভান যরয়রে এফাং অবর্ীঘ্রই র্া স্তান্তয কযা রফ ফরর আভযা আা 

কবয।  

ফাস্তফাবয়র্ গরফলিা কাম তক্রভ 

বফগর্ ২০১৪-২০১৫ অর্ ত ফেরয বফএরআযআই ৩৬টি গরফলিা কাম তক্রভ ফাস্তফায়ন করযরে মায ভরধ্য উন্নর্ জারর্য গাবী রর্ 

পরবারফ ভ্রূি স্থানান্তরযয ভাধ্যরভ ফাছুয উৎােন বফলয়ক ওবাভ বক-আ প্রযুবি, উকূরীয় এরাকায় চারলারমাগী রফি বষ্ণু 

ঘারয জার্ উদ্ভাফন বফলয়ক গরফলিা, খাদ্য ফজতয পর্রক পগা-খাদ্য উৎােন, ববআয পযাগ েভরন “বফএরআযআই ভরডর” , 

বপডভাষ্টায এযানড্ররয়ড এযাবিরকন )র্ার্রুর বা তন(  উদ্ভাফন বফরলবারফ উরেখ্যরমাগ্য।  

অফকাঠারভা উন্নয়ন 

গরফলিা কাম তক্রভ ত্বযাবির্ কযায ররক্ষয যকারযয চরবর্ পভয়ারে ফারয়ারটকরনারবজ বফবারগয নতুন বফন বনভ তাি কাজ ইরর্াভরধ্য 

ম্পন্ন রয়রে মা ফর্তভারন উরবাধরনয অরক্ষায়। এোড়া পবড়া গরফলিাগায এফাং বফএরআযআই এয কভ তব্যবি বৃবিয ররক্ষয আযও 

৩টি আঞ্চবরক পকন্দ্র (যাজাী, মরায ও পবযেপুয) স্থারনয কাজ চরভান যরয়রে।  

ভানফম্পে উন্নয়ন 

েক্ষ ভানফম্পে তর্যীয ররক্ষয বফএরআযআই প্রাবিম্পে ম্পবকতর্ বফববন্ন বফলয় পমভন গরু পভাটার্াজাকযি, গাবী ারন, পাবি 

ারন, ঘা উৎােন ইর্যাবে বফলরয় ারর্ কররভ প্রবক্ষি প্রোন করয র্ারক। এোড়া অত্র ইনবিটিউরটয কভ তযর্ বফজ্ঞানীরেয 

কভ তেক্ষর্া বৃবিয ররক্ষয াংবিষ্টরেয পের বফরের প্রবক্ষরিয ব্যফস্থা করয আরে। বফগর্ ২০১৪-২০১৫ অর্ ত ফেরয ৭৮১ জন খাভাযী 

ও ২৮০ জন বফজ্ঞানীবৃন্দরক বফলয় বববিক প্রবক্ষরিয ব্যফস্থা করযরে।  

উন্নয়ন প্রকে ফাস্তফায়ন 

ফাাংরারে প্রাবিম্পে গরফলিা ইনবিটিউরটয র্ত্ত্বাফধারন ফর্তভারন পভাট ৫টি প্রকে চরভান যরয়রে। এোড়া আযও ৮টি প্রকে 

অনুরভােরনয জন্য প্রবক্রয়াধীন যরয়রে। চরভান প্রকে গুররা ররা- 

১। ভবল উন্নয়ন প্রকে (করম্পারনন্ট-বফ) 

২। ফাাংরারের এপএভবড ও ববআয গরফলিা প্রকে 

৩। ভাজবববিক ও ফাবিবজযক খাভারয পেী পবড়ায উন্নয়ন ও াংযক্ষি প্রকে (করম্পারনন্ট-এ গরফলিা, ২য় ম তায়) 

৪। পডায গরফলিা ও উন্নয়ন প্রকে 

৫। পেী মুযগী াংযক্ষি ও উন্নয়ন প্রকে 

আঞ্চবরক ও আন্তজতাবর্ক ারমাগীর্ামূরক কাম তক্রভ ম্প্রাযি 

গরফলিা কাম তক্রভরক আযও আধুবনক ও পফগফান কযায জন্য বফএরআযআই জার্ীয় ও আন্তজতাবর্ক ম তারয়য বফববন্ন প্রবর্ষ্ঠারনয ারর্ 

ববাবক্ষক পমাগারমাগ যক্ষা করয। ফর্তভান যকারযয আভরর বফএরআযআই পেরয অবযন্তরয ৫টি ও আন্তজতাবর্ক ম তারয় ৫টি 

প্রবর্ষ্ঠারনয ারর্ ভর ার্া স্মাযক স্বাক্ষয করযরে এফাং ববাবক্ষক গরফলিা কাম তক্রভ চাবররয় মারে। এফ প্রবর্ষ্ঠারনয ভরধ্য 

OXFAM, Chonbuk National University, Harbin Veterinary Research Institute 

of CAAS, P.R, China,  Royal Veterinary College (University of London) ; Incepta 

Vaccine Ltd, PKSF  উরেখ্যরমাগ্য।  

র্থ্য ও পমাগারমাগ প্রযুবি ম্প্রাযি 

গরফলিা, উন্নয়ন এফাং অবপ অরটারভরনয জন্য MIS (ARMIS, HRMS, FMIS, PMIS, IMIS, TMIS, LMIS, 

VMIS, Data Bank তর্যীরর্ বফএরআযআই াংবিষ্ট র্থ্য ারনাগাে করয মারে। প্রবর্ষ্ঠারনয কর বফজ্ঞানীরেয জন্য 

ইন্টাযরনট সুবফধা বনবির্ করযরে।  

রফ তাবয বফএরআযআই র্ায অবীষ্ট রক্ষয অজতন এফাং প্রাবিম্পে খারর্য কাাংবক্ষর্ উন্নয়ন বনবির্করে গরফলিা কাম তক্রভ 

ফাস্তফায়রনয জন্য বনযর কাজ করয মারে। 


