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পোল্ট্রি ও প্রোল্ট্রিম্পদেয ফর্তভোন ভস্যো ল্ট্রনযদন এ খোদর্ আদযো গদফলিো কোম তক্রভ গ্রি কযো প্রদ োজন। গদফলিোয ভোধ্যদভ 

উদ্ভোফনগুদরো গ্রোভ ফোাংরোয ভোনুদলয বোগ্য ল্ট্রযফর্তদনয জন্য ব্যফোয কযদর্ দফ। ফোাংরোদে প্রোল্ট্রিম্পে গদফলিো ইনল্ট্রিটিউট 

(ল্ট্রফএরআযআই) কর্ততক আদ োল্ট্রজর্ ল্ট্রর্ন ল্ট্রেন ব্যোী ‘‘ফোল্ট্রল তক ল্ট্রযোচ ত ল্ট্রযল্ট্রবউ ও োকত-২০১৬ এফাং প্রযুল্ট্রি স্তোন্তয’’ এয ভোনী 

অনুষ্ঠোদন প্রধোন অল্ট্রর্ল্ট্রিয বোলদি ভৎস্য ও প্রোল্ট্রিম্পে প্রল্ট্রর্ভন্ত্রী জনোফ নোযো ন চন্দ্র চন্দ, এভ ল্ট্র, এ কিো ফদরন।  
 

ভন্ত্রী আদযো ফদরন পুল্ট্রিদর্ স্ব াংম্পূি ত দর্ দর দুধ, ভোাং ও ল্ট্রিদভয উৎোেন আযও ফোড়োদর্ দফ, এ রক্ষ্য অজতদন 

গদফলিোয পকোন ল্ট্রফকল্প পনই। যকোদযয ল্ট্রবন-২০২১পক োভদন পযদখ গদফলিো ল্ট্রযকল্পনো গ্রি কযদর্ দফ। ল্ট্রর্নল্ট্রেদনয এই 

কভ তোরোয আদরোদক পম, সুোল্ট্রযভোরো প্রি ন কযো দফ পগুল্ট্রর ফোস্তফো ন কযোয জন্য ভন্ত্রিোরদ য ক্ষ্ পিদক ফ ধযদিয প্রদ োজনী  

দমোল্ট্রগর্ো প্রেোন কযো দফ।  

 
 ফোাংরোদে প্রোল্ট্রিম্পে গদফলিো ইনল্ট্রিটিউদটয ভোল্ট্রযচোরক ি. র্োলুকেোয নূরুন্নোোয এয বোল্ট্রর্দে ল্ট্রর্ন ল্ট্রেন ব্যোী 

কভ তোরোয ভোনী অল্ট্রধদফদন ল্ট্রফদল অল্ট্রর্ল্ট্রি ল্ট্রদদফ উল্ট্রির্ ল্ট্রিদরন ি. আবুর কোরোভ আমোে, ল্ট্রনফ তোী পচ োযম্যোন, ফোাংরোদে 

কৃল্ট্রল গদফলিো কোউল্ট্রির। 

 
 ল্ট্রফদল অল্ট্রর্ল্ট্রিয ফিদব্য ি. আবুর কোরোভ আমোে ফদরন পেদয োল্ট্রফ তক উন্ন দনয পক্ষ্দে আন্ত:ইনল্ট্রিটিউট গদফলিো 

কোম তক্রদভয ভন্ব  িোকো একোন্ত জরুযী। এ পক্ষ্দে ল্ট্রফএআযল্ট্র গুরুেপূি ত ভূল্ট্রভকো োরন কযদফ। পেদয প্রোল্ট্রিম্পে উন্ন দন ল্ট্রফদল কদয 

প্রোল্ট্রিজ আল্ট্রভদলয চোল্ট্রেো পূযদি ল্ট্রফএরআযআই এয স্বল্প াংখ্যক ল্ট্রফজ্ঞোনীগি ল্ট্রনযরবোদফ কোজ কদয মোদে। ল্ট্রফজ্ঞোনীয াংখ্যো বৃল্ট্রিয 

ল্ট্রফলদ  ল্ট্রর্ল্ট্রন প্রল্ট্রর্ভন্ত্রীয দৃল্ট্রি আকল তি কদযন। 
 
 

 বোল্ট্রর্য বোলদি ি. র্োলুকেোয নূরুন্নোোয ফদরন, রোগই প্রযুল্ট্রি উদ্ভোফদনয রদক্ষ্য নতুন নতুন গদফলিো কোম তক্রভ গ্রি কযো 

দ দি মো ফর্তভোন ভদ য পপ্রক্ষ্োদট অর্যন্ত জরুযী ও প্রদ োজনী । ল্ট্রর্নল্ট্রেন ব্যোী কভ তোরো  আভযো ৫৪টি গদফলিো প্রফদেয ভদধ্য 

৩৮টি  উিোন কযো দ দি এফাং ১৬টি পোিোদযয ভোধ্যদভ প্রেল্ট্র তর্ দ দি এফাং ৬টি প্রযুল্ট্রি খোভোল্ট্রয ম তোদ   ম্প্রোযি কযোয 

রদক্ষ্য প্রোল্ট্রিম্পে অল্ট্রধেপ্তদযয ল্ট্রনকট স্তোন্তয কযো দ দি। ল্ট্রর্নল্ট্রেন ব্যোী কভ তোরো  পেদয পোল্ট্রি ও প্রোল্ট্রিম্পে উন্ন দন অাং 

গ্রিকোল্ট্রযদেয যোভদ ত গদফলিো কোম তক্রভ আদযো পরপ্রসু দফ ফদর ল্ট্রর্ল্ট্রন আোফোে ব্যি কদযন । 
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