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ফততভান যকারযয ক্ষুধা ও দারযদ্রমুক্ত দদ গড়ায অন্যতভ ারতয়ায ররা প্রারণম্পদ রল্প তাই এখাতটিয গুরুত্ব রদন রদন 

দফরড়ই িরররছ। দদরয াধাযণ ভানুরলয প্ররয়াজনীয় গুরুত্বপূণ ত পুরি উাদান প্রারণজ আরভল অন্যান্য পুরিয িারদা পূযরণ কৃরল খারত 

প্রারণম্পরদয ভূরভকা অনস্বীকাম ত। ফাাংরারদ প্রারণম্পদ গরফলণা ইনরিটিউট (রফএরআযআই) কর্ততক আরয়ারজত  ‘‘Market 

Based Climate Smart Agriculture (CSA) Approaches for Dairy Development in Bangladesh’’ ীল তক 

কভ তারায়  প্রধান অরতরথয ফক্তরে ভৎস্য ও প্রারণম্পদ রিফ জনাফ দভাোঃ যইছউর আরভ ভন্ডর এ কথা ফররন।  

 

অদ্য ৮-১২-১৮ররোঃ ফাাংরারদ প্রারণম্পদ গরফলণা ইনরিটিউরটয ভারযিারক ড  নাথু যাভ যকায এয বারতরত্ব রদন োী 

কভ তারায় রফরল অরতরথ রররফ উরিত রছররন  জনাফ কাজী ওয়ারছ উরিন,অরতরযক্ত রিফ,  ভৎস্য ও প্রারণম্পদ ভন্ত্রণাররয়য 

এফাং প্রারণম্পদ অরধদপ্তরযয ভারযিারক ডাোঃ ীরয যঞ্জন দবৌরভক। 

 

প্রধান অরতরথয ফক্তরে রতরন আরযা ফররন, এই কভ তারায় উরিত দদী রফরদী দডইযী রফরলজ্ঞ  এফাং াংরিি রফলরয় অরবজ্ঞ 

েরক্তফরগ তয মূল্যফান ভতাভরতয আররারক এ দদর দডইরয দক্টরযয উন্নয়রনয জন্য রদক রনরদ তনামূরক একটি গ্রণরমাগ্য সুারযভারা 

ততযী রফ।  প্রণীত রদক রনরদ তনা ও সুারযভারায আররারক এ দদর  দডইযী উন্নয়রনয নতুন দ্বায উরন্ারিত  রফ ফরর আভযা ভরন 

করয। ফাস্তফম্মত গরফলণা প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ খাভাযীরদয ভস্যা রনরূরণয জন্য দটকই ও যুরগারমাগী প্রযুরক্ত 

উদ্ভাফন ও স্তান্তয ম্ভফ রফ। তরফ প্রযুরক্ত  উদ্ভাফন ও স্তান্তযই দল কথা নয়, প্রযুরক্তগুররা প্রারণম্পদ অরধদপ্তরযয ভাধ্যরভ ভাঠ ম তারয় 

মথামথবারফ ম্প্রাযরণয প্ররয়াজনীয় েফিায উযই রনব তয কযরফ এয পরতা।  
 

রফরল অরতরথয ফক্তরে জনাফ কাজী ওয়ারছ উরিন ফররন, ফততভান যকায কৃরল ফান্ধফ যকায এফাং কৃরল গরফলণা তথা প্রারণম্পদ 

উন্নয়রন প্ররয়াজনীয় দরে গ্ররণ দা রিি। আজরকয এই অনুষ্ঠান বরফষ্যৎ প্রারণম্পদ উন্নয়রনয জন্য প্রযুরক্ত স্তান্তরযয দম সুরমাগ 

সৃরি করযরছ, তা আভারদয রফজ্ঞানী ও ম্প্রাযণ কভীরদয ভরন দযরখ গরফলণা রযকল্পনা প্রণয়ন কযরফন, মারত খাভারযরদয 

ভস্যারবরিক প্রযুরক্ত উদ্ভাফন কযরত জ য় এফাং খাভারযগণ  উকৃত য়। 

 

রফরল অরতরথয ফক্তরে ডাোঃ ীরয যঞ্জন দবৌরভক, ভারযিারক, প্রারণম্পদ অরধদপ্তয ফররন, দডইরয দক্টরযয উন্নয়রনয ধাযা 

অোত যাখায ররেে ফততভান ভরয়য দপ্রোরট প্রযুরক্ত উদ্ভাফরনয জন্য গরফলণা কভ তসূরি ারত রনরত রফ। ইরতাভরধ্য রফএরআযআই 

কর্ততক উদ্ভারফত দফ রকছু প্রযুরক্ত আভারদয কারছ স্তান্তয করযরছ মা আভযা ভাঠ ম তারয় ম্প্রাযণ কযরছ। আগাভীরতও এ ধাযা 

অোত থাকরফ ফরর রতরন আাফাদ োক্ত করযন। 

বারতয বালরণ ড  নাথু যাভ যকায ফররন, স্বল্প জায়গায় অরধক রনযাদ আরভরলয উৎাদন বৃরিয ররেে অঞ্চর রবরিক ভস্যা 

রনরুন করয নতুন নতুন গরফলণা কাম তক্রভ গ্রণ কযা রয়রছ মা ফততভান ভরয়য দপ্রোরট অতেন্ত জরুযী ও প্ররয়াজনীয়। ‘‘Market 

Based Climate Smart Agriculture (CSA) Approaches for Dairy Development in 

Bangladesh’’ ীল তক রদন োী কভ তারায় আভযা ৫টি গরফলণা প্রফন্ধ উিান করযরছ মা দডইরয ও প্রারণম্পদ উন্নয়রন অাং 

গ্রণকারযরদয যাভর ত গরফলণা কাম তক্রভ আরযা পরপ্রসু রফ ফরর আভযা ভরন করয। 

 

রদনোী এই কভ তারায় ফাাংরারদরয দডইরয দপ্রোরট ৩টি প্রফন্ধ এফাং রডরন রফশ্বরফদ্যারয় অরিররয়ায ২টি প্রফন্ধ উিান কযা 

য়।  

 

রদন োী কভ তারায় ফাাংরারদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, প্রারণম্পদ অরধদপ্তয রফরবন্ন যকারয ও দফযকারয াংিায রেক, রফজ্ঞানী,  

ম্প্রাযণকভী ও উরদ্যাগতা  প্রায় ২০০ জন অাংগ্রণকাযী উরিত রছররন। 
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