
কৃষল অথ থনীষত ষনব থয ফাাংরাদদদ প্রাষণম্পদ অন্যতভ উল্লেখদমাগ্য একটি খাত 

এ খাদতয উন্নয়দনয জন্য গদফলণা কাম থক্রভ আদযা ল্লজাযদায কযদত দফ। 
 

নাযায়ন চন্দ্র চন্দ, ভন্ত্রী 

ভৎস্য ও প্রাষণম্পদ ভন্ত্রণারয়  
াবায (ঢাকা) ৯ অদটাফয, ২০১৮  

 
কৃষল অথ থনীষত ষনব থয ফাাংরাদদদ প্রাষণম্পদ অন্যতভ উল্লেখদমাগ্য একটি খাত এ খাদতয উন্নয়দনয জন্য গদফলণা কাম থক্রভ আদযা ল্লজাযদায কযদত দফ জাতীয় 

প্রদয়াজদন নফ নফ প্রযুষি উদ্ভাফন ও খাদ্য ষনযাত্তা ষনষিত কযদত দফ।  ফাাংরাদদ প্রাষণম্পদ গদফলণা ইনষিটিউট (ষফএরআযআই) কর্তথক আদয়াষজত দুই 

ষদন ব্যাী ‘‘ফাষল থক ষযাচ থ ষযষবউ ওয়াকথ-২০১৮’’ এয উদবাধনী অনুষ্ঠাদন প্রধান অষতষথয বালদণ ভৎস্য ও প্রাষণম্পদ ভন্ত্রী জনাফ নাযায়ন চন্দ্র চন্দ, এভ ষ, 

এ কথা ফদরন।  
 

ভন্ত্রী আদযা ফদরন ফতথভান যকাদযয ক্ষুধা ও দাষযদ্রমুি ল্লদ গড়ায অন্যতভ জীষফকা ষনফ থাদয াষতয়ায দরা প্রাষণম্পদ ষল্প। আয এই ষল্প প্রায় ২০% 

ভানুদলয প্রত্মক্ষ ও ৫০% ভানুদলয দযাক্ষ বাদফ কভ থাংস্থাদনয সুদমাগ সৃষি কদযদে। ষফষবন্ন প্রজাষত ারন কদয ল্লদদয বৃৎ নাযী জনদগাষ্ঠী ষনদজদদয বাগ্য 

উন্নয়দনয াাাষ জাতীয় অথ থনীষতদত উল্লেখদমাগ্য অফদান যাখদে। যাজধানী ঢাকায াবাযস্থ ফাাংরাদদ প্রাষণম্পদ গদফলণা ইনষিটিউট (ষফএরআযআই) 

সৃষি রগ্ন ল্লথদকই প্রাষণম্পদ উন্নয়দন প্রযুষি উদ্ভাফদনয ষনষভত্ত ষনযর প্রদচিা চাষরদয় মাদে। জানাভদত, ইনষিটিউট তায সৃষিরগ্ন ল্লথদক ৮৩ টি প্যাদকজ ও 

প্রযুষি উদ্ভাফন কদযদে এফাং এয ভদে ল্লফ ষকছু প্রযুষি ইদতাভদে খাভাযীযা ব্যাক বাদফ ব্যফায কযদে। যকাদযয ষবন-২০২১ল্লক াভদন ল্লযদখ গদফলণা 

ষযকল্পনা গ্রণ কযদত দফ। দুইষদদনয এই কভ থারায আদরাদক ল্লম, সুাষযভারা প্রণয়ন কযা দফ ল্লগুষর ফাস্তফায়ন কযায জন্য ভন্ত্রণারদয়য ক্ষ ল্লথদক ফ 

ধযদণয প্রদয়াজনীয় দমাষগতা প্রদান কযা দফ।  
 

ফাাংরাদদ প্রাষণম্পদ গদফলণা ইনষিটিউদটয ভাষযচারক ড. নাথু যাভ যকায এয বাষতদে দুই ষদন ব্যাী কভ থারায উদবাধনী অষধদফদন ষফদল 

অষতষথ ষদদফ উষস্থত ষেদরন ডা: ল্লভাোঃ এনামুয যভান, এভষ, ঢাকা-১৯, জনাফ ল্লভাোঃ যইেউর আরভ ভন্ডর, ষচফ ভৎস্য ও প্রাষণম্পদ ভন্ত্রণারয় ও ড. 

ল্লভাোঃ কষফয ইকযামুর ক, ষনফ থাী ল্লচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কৃষল গদফলণা কাউষির। ম্মাষনত অষতষথ ষদদফ উষস্থত ষেদরন ডাোঃ ীদয যঞ্জন ল্লবৌষভক, 

ভাষযচারক, প্রাষণম্পদ অষধদপ্তয 
 

ষফদল অষতষথয ফিদব্য ডা: ল্লভাোঃ এনামুয যভান ফদরন, ল্লদদয প্রাষণম্পদ উন্নয়দন ষফদল কদয প্রাষণজ আষভদলয চাষদা পূযদণ ষফএরআযআই এয স্বল্প 

াংখ্যক ষফজ্ঞানীগণ ষনযরবাদফ কাজ কদয মাদে। ষফজ্ঞানীয াংখ্যা বৃষিয ষফলদয় ষতষন ভন্ত্রীয দৃষি আকল থণ কদযন। 
 

জনাফ ল্লভাোঃ যইেউর আরভ ভন্ডর, ষচফ, ভৎস্য ও প্রাষণম্পদ ভন্ত্রণারয় ফদরন, ষফএরআযআই র ল্লদদয প্রাণী ও ল্লাষিম্পদ উন্নয়দন একটি জাতীয় 

গদফলণা ইনষিটিউট। ফাাংরাদদদক একটি উন্নত ল্লদদ ষযণত কযায জন্য প্রাষণম্পদদয ষফষবন্ন ল্লক্ষদে আনাদদয সুষযকল্পনা ফাস্তফায়দন এ ভন্ত্রণারয় 

মাফতীয় ায়তা প্রদাদন দা প্রস্তুত। যকায ল্লদদয ল্লাষি ও ল্লডইযী অন্যান্য খাদতয উন্নয়দন স্বল্পসুদদ ঋণ এফাং প্রাষণ খাদ্য ও কৃষলমন্ত্রাাং আভদানীদত 

শুল্কহ্রা নানাষফদ প্রদণাদনা ষদদয় মাদে। পরশ্রুষতদত ষফগত াঁচ ফেদয ল্লদদ দুদধয উৎাদন ৩৪ রাখ ৬০ াজায ল্লভষিক টন দত ল্লফদড় ৯৪ রাখ ৬ াজায 

ল্লভষিক টন দয়দে। ভাাংদয উৎাদন ২৩ রাখ ৩০ াজায টন ল্লথদক ৭২ রাখ ৬০ াজায টন এফাং ষডদভয উৎাদন ৭ ল্লকাটি ৩৮ রাখটি ল্লথদক ল্লফদড় ১৫ ল্লকাটি 

৫২ রাখটিদত উন্নীত দয়দে। এই উন্নয়দনয জন্য আনাদদয ধন্যফাদ জানাই। 

 

ড. ল্লভাোঃ কষফয ইকযামুর ক, ফদরন খাদদ্য স্বয়ম্পূণ থ দরও প্রাষণজ আষভদলয চাষদা এখদনা ঘাটষত যদয়দে। ষফজ্ঞানীয স্বল্পতা ষনদয় রক্ষয ভাো অজথন কযা 

ম্ভাফ নয়। াষফ থক উন্নয়দনয ল্লক্ষদে আন্ত:ইনষিটিউট গদফলণা কাম থক্রদভয ভন্বয় থাকা একান্ত জরুযী। এ ল্লক্ষদে ষফএআযষ গুরুেপূণ থ ভূষভকা ারন কযদফ। 
 

ম্মাষনত অষতষথয বালদন, ডাোঃ ীদয যঞ্জন ল্লবৌষভক, ভাষযচারক, প্রাষণম্পদ অষধদপ্তয ফদরন,ফতথভান ভদয়য ল্লপ্রক্ষাদট প্রযুষি উদ্ভাফদনয জন্য গদফলণা 

কভ থসূষচ াদত ষনদত দফ। ইদতাভদে ষফএরআযআই কর্তথক উদ্ভাষফত ল্লফ ষকছু প্রযুষি আভাদদয কাদে স্তান্তয কদযদে মা আভযা ভাঠ ম থাদয় ম্প্রাযণ কযষে।  

বাষতয বালদণ ড. নাথু যাভ যকায ফদরন, স্বল্প জায়গায় অষধক ষনযাদ আষভদলয উৎাদন বৃষিয রদক্ষয অঞ্চর ষবষত্তক ভস্যা ষনরুন কদয নতুন নতুন 

গদফলণা কাম থক্রভ গ্রণ কযা দয়দে মা ফতথভান ভদয়য ল্লপ্রক্ষাদট অতযন্ত জরুযী ও প্রদয়াজনীয়। দুইষদন ব্যাী কভ থারায় আভযা ৬২টি গদফলণা প্রফদেয ভদে 

৩৫টি  উস্থান কযা দফ এফাং ২৭টি ল্লািাদযয ভােদভ প্রদষ থত দফ। দুইষদন ব্যাী কভ থারায় ল্লদদয ল্লাষি ও প্রাষণম্পদ উন্নয়দন অাং গ্রণকাষযদদয 

যাভদ থ গদফলণা কাম থক্রভ আদযা পরপ্রসু দফ ফদর ষতষন আাফাদ ব্যি কদযন । 

অনুষ্ঠাদনয শুরুদত স্বাগত ফিব্য যাদখন ইনষিটিউদটয অষতষযি ষযচারক জনাফ ল্লভাোঃ আজারুর আষভন এফাং ধন্যফাদ জ্ঞান কদযন মূখ্য বফজ্ঞাষনক কভকথতথা 

ড. ল্লভাোঃ আজারুর ইরাভ তালুকদায। 

 

দুইষদন ব্যাী কভ থারায় ফাাংরাদদ কৃষল ষফশ্বষফদ্যারয়, প্রাষণম্পদ অষধদপ্তয ষফষবন্ন যকাষয ও ল্লফযকাষয াংস্থায ষক্ষক, ষফজ্ঞানী ও ম্প্রাযণকভী 

প্রায় ৩০০ জন অাংগ্রণকাযী উষস্থত ষেদরন। 

 

 
 

ল্লভাোঃ া আরভ 

তথ্য কভ থকতথা 

ষফএরআযআই, াবায, ঢাকা 

ল্লপান- ০১৭১১৩৫৫২৩০ 

ইদভইরোঃ infoblri@gmail.com 

mailto:infoblri@gmail.com

