
 

 

মভধাফী জাতি গড়তি তর প্রাতিজ আতভতলয তফকল্প মনই 

আয এ জন্য গতফলিা কাম যক্রভতক আতযা মজাযদায কযতি তফ। 
 

নাযায়ন চন্দ্র চন্দ, প্রতিভন্ত্রী 

ভৎস্য ও প্রাতিম্পদ ভন্ত্রিারয়  

 

াবায (ঢাকা) ৬ তিতম্বয, ২০১৭  
 

মভধাফী জাতি গড়তি তর প্রাতিজ আতভতলয তফকল্প মনই আয এ জন্য গতফলিা কাম যক্রভতক আতযা মজাযদায কযতি তফ। 

জািীয় প্রতয়াজতন নফ নফ প্রযুতি উদ্ভাফন ও খাদ্য তনযাত্তা তনতিি কযতি তফ।  ফাাংরাতদ প্রাতিম্পদ গতফলিা ইনতিটিউট 

(তফএরআযআই) কর্তযক আতয়াতজি দুই তদন ব্যাী ‘‘ফাতল যক তযাচ য তযতবউ ওয়াকয-২০১৭’’ এয উতবাধনী অনুষ্ঠাতন প্রধান অতিতিয 

বালতি ভৎস্য ও প্রাতিম্পদ প্রতিভন্ত্রী জনাফ নাযায়ন চন্দ্র চন্দ, এভ ত, এ কিা ফতরন।  
 

ভন্ত্রী আতযা ফতরন মদতয অতধকাাং ভানুল কৃতল ও প্রাতিম্পতদয উয তনব যযীর, এই ভাধ্যতভ কভ যাংস্থান সৃতি  তে 

নাযীয ক্ষভিায়ন, আতি যকবাতফ াফরম্বী তে। যকাতযয তবন-২০২১মক াভতন মযতখ গতফলিা তযকল্পনা গ্রি কযতি তফ। 

দুইতদতনয এই কভ যারায আতরাতক মম, সুাতযভারা প্রিয়ন কযা তফ মগুতর ফাস্তফায়ন কযায জন্য ভন্ত্রিারতয়য ক্ষ মিতক ফ 

ধযতিয প্রতয়াজনীয় তমাতগিা প্রদান কযা তফ।  
 

 ফাাংরাতদ প্রাতিম্পদ গতফলিা ইনতিটিউতটয ভাতযচারক ি. িালুকদায নূরুন্নাায এয বাতিতে দুই তদন ব্যাী 

কভ যারায উতবাধনী অতধতফতন তফতল অতিতি তততফ উতস্থি তিতরন ভীয ওকাি আরী ফাদা,  এভত ও বাতি, ভৎস্য ও 

প্রাতিম্পদ ভন্ত্রিারয় ম্পতকযি াংদীয় স্থায়ী কতভটি ও ি. বাগ্য যানী ফতিক, তনফ যাী মচয়াযম্যান, ফাাংরাতদ কৃতল গতফলিা 

কাউতির। 
 

 তফতল অতিতিয ফিতব্য ভীয ওকাি আরী ফাদা, ফতরন মদতয প্রাতিম্পদ উন্নয়তন তফতল কতয প্রাতিজ আতভতলয 

চাতদা পূযতি তফএরআযআই এয স্বল্প াংখ্যক তফজ্ঞানীগি তনযরবাতফ কাজ কতয মাতে। তফজ্ঞানীয াংখ্যা বৃতিয তফলতয় তিতন 

প্রতিভন্ত্রীয দৃতি আকল যি কতযন। 

 

 ি. বাগ্য যাতন ফতিক ফতরন খাতদ্য স্বয়ম্পূি য তরও প্রাতিজ আতভতলয চাতদা এখতনা ঘাটতি যতয়তি। তফজ্ঞানীয স্বল্পিা তনতয় 

রক্ষয ভাত্রা অজযন কযা ম্ভাফ নয়। াতফ যক উন্নয়তনয মক্ষতত্র আন্ত:ইনতিটিউট গতফলিা কাম যক্রতভয ভন্বয় িাকা একান্ত জরুযী। এ 

মক্ষতত্র তফএআযত গুরুেপূি য ভূতভকা ারন কযতফ। 

 
 বাতিয বালতি ি. িালুকদায নূরুন্নাায ফতরন, স্বল্প জায়গায় অতধক তনযাদ আতভতলয উৎাদন বৃতিয রতক্ষয অঞ্চর 

তবতত্তক ভস্যা তনরুন কতয নতুন নতুন গতফলিা কাম যক্রভ গ্রি কযা তয়তি মা ফিযভান ভতয়য মপ্রক্ষাতট অিযন্ত জরুযী ও 

প্রতয়াজনীয়। দুইতদন ব্যাী কভ যারায় আভযা ৫৮টি গতফলিা প্রফতেয ভতধ্য ৩৭টি  উস্থান কযা তফ এফাং ২১টি মািাতযয ভাধ্যতভ 

প্রদত যি তফ। আভযা খুফই স্বল্প ভতয়য ভতধ্য ৪টি প্রযুতি খাভাতয ম যাতয়  ম্প্রাযি কযায রতক্ষয প্রাতিম্পদ অতধদপ্ততযয তনকট 

স্তান্তয কযতফা। দুইতদন ব্যাী কভ যারায় মদতয মাতি ও প্রাতিম্পদ উন্নয়তন অাং গ্রিকাতযতদয যাভত য গতফলিা কাম যক্রভ 

আতযা পরপ্রসু তফ ফতর তিতন আাফাদ ব্যি কতযন । 

 

 অনুষ্ঠাতনয শুরুতি স্বাগি ফিব্য যাতখন ইনতিটিউতটয অতিতযি তযচারক জনাফ মভাোঃ আজারুর আতভন এফাং ধন্যফাদ 

জ্ঞান কতযন প্রধান বফজ্ঞাতনক কভকযিযা ি. নাথুযাভ যকায। 

 

 দুইতদন ব্যাী কভ যারায় ফাাংরাতদ কৃতল তফশ্বতফদ্যারয়, প্রাতিম্পদ অতধদপ্তয তফতবন্ন যকাতয ও মফযকাতয াংস্থায 

তক্ষক, তফজ্ঞানী ও ম্প্রাযিকভী প্রায় ২৫০ জন অাংগ্রিকাযী উতস্থি তিতরন। 
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