
 

গবেষণার অভিজ্ঞতায় নতুন প্রযুভি উদ্ভােবনর মাধ্যবম আমাবের বেবেভিক মুদ্রার 

সাশ্রয় করবত হবে। 
 

 

মৎস্য ও প্রাভণসম্পে প্রভতমন্ত্রী আিরাফ আলী খান খসরু  
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গবেষণার অভিজ্ঞতায় নতুন প্রযুভি উদ্ভােবনর মাধ্যবম আমাবের বেবেভিক মুদ্রার সাশ্রয় করবত হবে। ফমধােী জাভত গড়বত 

হবল প্রাভণজ আভমবষর ভেকল্প ফনই আর এ জন্য গবেষণা কার্ যক্রমবক আবরা ফজারোর করবত হবে। োাংলাবেি প্রাভণসম্পে গবেষণা 

ইনভিটিউট (ভেএলআরআই) কর্তযক আবয়াভজত ‘‘Experience Sharing on Research Achievement of Scavenging 

(Deshi) Poultry Conservation and Development Project’’ িীষ যক কম যিালায় প্রধান অভতভির িাষবণ মৎস্য ও 

প্রাভণসম্পে প্রভতমন্ত্রী জনাে ফমাোঃ আিরাফ আলী খান খসরু, এমভি, এ কিা েবলন।  
 

 মন্ত্রী আবরা েবলন, ফেবির অভধকাাংি মানুষ কৃভষ ও প্রাভণসম্পবের উির ভনি যরিীল, এই মাধ্যবম ২০% প্রতযক্ষ এোং ৫০% 

ফলাবকর িবরাক্ষিাবে কম যসাংস্থাবনর সৃভি  হবে। নারীর ক্ষমতায়বনর িািািাভি তারা আভি যকিাবে সােলম্বী হবে। তাই গবেষণা 

অভিজ্ঞতা মাঠির্ যাবয় গুরুবের সাবি সম্প্রসারণ করার জন্য ভেএলআরআই তিা প্রাভণসম্পে অভধেপ্তরবক আহ্বান জানান।  

 

 োাংলাবেি প্রাভণসম্পে গবেষণা ইনভিটিউবটর মহািভরচালক ড. নাথু রাম সরকার এর সিািভতবে অনুভিত 

‘‘Experience Sharing on Research Achievement of Scavenging (Deshi) Poultry Conservation and 

Development Project’’ িীষ যক কম যিালায়  ভেবিষ অভতভি ভহবসবে উিভস্থত ভিবলন ডাোঃ ফমাোঃ এনামুর রহমান এমভি, মাননীয় 

প্রভতমন্ত্রী দুবর্ যাগ ব্যেস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এোং জনাে ফমাোঃ রইিউল আলম মন্ডল, সভচে, মৎস্য ও প্রাভণসম্পে মন্ত্রণালয়।  

সম্মানীয় অভতভি ভহবসবে উিভস্থত ভিবলন ডাোঃ হীবরি রঞ্জন ফিৌভমক, মহািভরচালক, প্রাভণসম্পে অভধেপ্তর, ঢাকা। 
 

 ভেবিষ অভতভির েিবব্য ডাোঃ ফমাোঃ এনামুর রহমান েবলন, এই কম যিালায় উিভস্থত ফেিী ভেবেিী ফিাভি ভেবিষজ্ঞ  এোং 

সাংভিি ভেষবয় অভিজ্ঞ ব্যভিেবগ যর মূল্যোন মতামবতর আবলাবক এ ফেবি ফিাভি ফসক্টবরর উন্নয়বনর জন্য ভেক ভনবে যিনামূলক একটি 

গ্রহণবর্াগ্য সুিাভরিমালা বতরী হবে। প্রণীত ভেকভনবে যিনা ও সুিাভরিমালার আবলাবক এ ফেবি  ফিাভি উন্নয়বনর নতুন দ্বার উবমাভচত  

হবে েবল আমরা মবন কভর। োস্তেসম্মত গবেষণা প্রকল্পপ্রণয়ন ও োস্তোয়বনর মাধ্যবম খামাভরবের সমস্যাভনরূিবণর জন্য ফটকসই ও 

যুবগািবর্াগী প্রযুভি উদ্ভােন ও হস্তান্তর  ভেষবয় গুরুে ফেয়ার জন্য ভতভন প্রভতমন্ত্রীর দৃভি আকষ যণ কবরন। 

 

 সভচে ফমাোঃ রইিউল আলম মণ্ডল েবলন, খাবে স্বয়ম্পূণ য হবলও প্রাভণজ আভমবষর চাভহো এখবনা ঘাটভত রবয়বি। তাই 

গবেষণার অভিজ্ঞতার মাধ্যবম নতুন নতুন প্রযুভি উদ্ভােন কবর এ লক্ষযমাত্রা অজযন করবত হবে। সাভে যক উন্নয়বনর ফক্ষবত্র 

আন্ত:ইনভিটিউট গবেষণা কার্ যক্রবমর সম্বয়য় িাকা একান্ত জরুভর। 
  

 প্রাভণসম্পে অভধেপ্তবরর মহািভরচালক ডাোঃ হীবরি রঞ্জন ফিৌভমক েবলন, ফিাভি ফসক্টবরর উন্নয়বনর ধারা অব্যাহত রাখার 

লবক্ষয েতযমান সমবয়র ফপ্রক্ষািবট প্রযুভি উদ্ভােবনর জন্য গবেষণা কম যসূভচ হাবত ভনবত হবে। ইবতামবধ্য ভেএলআরআই কর্তযক 

উদ্ভাভেত ফেিভকছু প্রযুভি আমাবের কাবি হস্তান্তর কবরবি র্া আমরা মাঠির্ যাবয় সম্প্রসারণ করভি। আগামীবতও এ ধারা অব্যাহত 

িাকবে েবল ভতভন আিাোে ব্যাি কবরন। 

 

 সিািভতর িাষবণ ড. নাথু রাম সরকার ভেএলআরআই এর সাংভক্ষপ্ত কার্ যক্রম তুবল ধবরন। ভতভন েবলন, ফিাভি ফসক্টবরর 

উন্নয়বনর জন্য আমরা গবেষণার মাধ্যবম নতুন নতুন প্রযুভি উদ্ভােন কবরভি এোং আবরা প্রযুভি উদ্ভােবনর জন্য আমরা 

গবেষণাকার্ যক্রম অব্যাহত ফরবখভি। আমাবের উন্নয়নকৃত ফেিী মুরগীর জাতসমূহ ভডম ও মাাংবসর চাভহোপূরবণ ভূভমকা রাখবে। ভতভন 

আবরা েবলন, স্বল্প জায়গায় অভধক ভনরািে আভমবষর উৎিােনবৃভির লবক্ষয অঞ্চলভিভিক সমস্যাভনরুিন কবর নতুন নতুন 

গবেষণাকার্ যক্রম গ্রহণ করা হবয়বি, র্া েতযমান সমবয়র ফপ্রক্ষািবট অতযন্ত জরুভর ও প্রবয়াজনীয়।    
  

 অনুিাবন োাংলাবেি কৃভষ ভেশ্বভেোলয়, প্রাভণসম্পে অভধেপ্তরসহ ভেভিন্ন সরকাভর ও ফেসরকাভর সাংস্থার ভিক্ষক, ভেজ্ঞানী ও 

সম্প্রসারণকমীসহ প্রায় ১৫০ জন অাংিগ্রহণকারী উিভস্থত ভিবলন।  
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