
২৬ অক্টোফয’২০১৬খ্রিঃ 

 

“খ্ফএরআযআই এয অফযপ্রোপ্ত ও প্রয়োত কভ মচোখ্যক্েয খ্খ্পোন্ড এয োরনোগোে 

খ্োফ অনুোক্য প্রোপ্য ফক্কয়ো টোকোয চচক স্তোন্তয অনুষ্ঠোন” 

 

পুখ্িক্ত স্বয়ংম্পূর্ ম ক্ত ক্র দুধ, ভোং ও খ্িক্ভয উৎোেন ফোড়োক্ত ক্ফ। প্রোখ্র্ম্পে উন্নয়ক্ন নতুন প্রযুখ্িয খ্ফকল্প চনই, গত ২৬ 

অক্টোফয ২০১৬ ফোংরোক্ে প্রোখ্র্ম্পে গক্ফলর্ো ইনখ্িটিউট (খ্ফএরআযআই) কর্তমক আক্মোখ্িত খ্ফএরআযআই এয অফযপ্রোপ্ত ও 

প্রয়োত কভ মচোখ্যক্েয খ্খ্পোন্ড এয োরনোগোে খ্োফ অনুোক্য প্রোপ্য ফক্কয়ো টোকোয চচক স্তোন্তয অনুষ্ঠোক্ন প্রধোন অখ্তখ্িয বোলক্র্ িো: 

চভোিঃ এনোমুয যভোন, ভোননীয় ংে েস্য ঢোকো-১৯ এ কিো ফক্রন। খ্তখ্ন আযও উক্েখ কক্যন চম, গক্ফলর্োয োোোখ্ এ ধযক্র্য 

অনুষ্ঠোক্নয ভোধ্যক্ভ আখ্ি মক চ্ছতোয এক খ্ফযর দৃিোন্ত সৃখ্ি কযক্রো খ্ফএরআযআই।  

 

 ফোংরোক্ে প্রোখ্র্ম্পে গক্ফলর্ো ইনখ্িটিউক্টয ভোখ্যচোরক, ি. তোলুকেোয নূরুন্নোোয  এয বোখ্তক্ে অনুষ্ঠোক্ন আযও 

উখ্িত খ্িক্রন ইনখ্িটিউক্টয অখ্তখ্যি খ্যচোরক ি. চভোিঃ আিোরুর ইরোভ তোলুকেোয এফং খ্খ্ পোন্ড োরনোগোে কখ্ভটিয 

আহ্বোয়ক ি. এভ.চি,এপ,এ ততমুয। 

 

 স্বোগত বোলক্র্  ি. আিোরুর ইরোভ তোলুকেোয ফক্রন, গক্ফলকক্েয িফোফখ্েখ্তো অক্নক গুক্র্ বৃখ্ি কযো ক্য়ক্ি। খ্খ্ 

পোক্ন্ডয খ্োফ োরনোগোে কযোয েীঘ ম খ্েক্নয েোফী আি পূরুর্ ক্রো। এয পক্র খ্ফজ্ঞোনী, কভ মকতমো ও কভ মচোখ্যক্েয কোক্িয অনুক্প্রযর্ো 

আযও বৃখ্ি োক্ফ ফক্র আোফোে ব্যি কক্যন। 

 

 বোখ্তয বোলক্র্ ি. তোলুকেোয নূরুন্নোোয ফক্রন, আভযো উৎোেনমুখী গক্ফলর্োয় খ্ফশ্বোী। আখ্ি মক স্বচ্ছতো ও িফোফখ্েখ্তো 

নো িোকক্র আত্মখ্ফশ্বোী ক্য় কোি কযো মোয় নো। খ্তখ্ন উক্েখ কক্যন চম, ইনখ্িটিউক্ট ১৯৮৮-৮৯ ক্ন (CPF) এয খ্োফ চখোরো ক্রও 

গত ২৭ ফিক্যও এয চকোন পূর্ মোঙ্গ খ্োফ কযো য়খ্ন। ভোখ্যচোরক খ্ক্ক্ফ আখ্ভ আভোয েোখ্য়ে মিোমিবোক্ফ োরন কক্য আখ্ি মকবোক্ফ 

মোযো েীঘ ম খ্েন ধক্য ফখ্িত ক্য়ক্িন তোক্েয এই প্রোখ্প্তয ব্যফিো কযক্ত োযোয িন্য আখ্ভ খ্নক্িক্ক চৌবোগ্যফোন ফক্র ভক্ন কযখ্ি। খ্তখ্ন 

ফক্রন চেক্য একভোত্র গক্ফলর্ো ইনখ্িটিউট খ্ক্ক্ফ নোনো প্রখ্তকুরতোয ভক্ধ্যও ল্পংখ্যক খ্ফজ্ঞোনী খ্নক্য় কোি কক্য মোখ্চ্ছ। নতুন ে 

সৃিক্নয খ্ফলক্য় খ্তখ্ন প্রধোন অখ্তখ্িয দৃখ্ি আকল মর্ কক্যন। এই যকভ একটি দূয কোি ম্পন্ন কযোয িন্য কখ্ভটিয কর েস্যক্ক 

খ্তখ্ন আন্তখ্যক ধন্যফোে িোনোন। খ্তখ্ন চেক্য পুখ্ি চোখ্েো পূযক্র্য রক্যে এই ইনখ্িটিউটক্ক চেোক্রঞ্জ খ্নক্য় কোি কযোয অংগীকোয ব্যি 

কক্যন। 

অনুষ্ঠোক্ন আক্যো ফিব্য যোক্খন ি. এ.এভ িোোঙ্গীয চোক্ন, ি. চভোিঃ এফোদুর ক, িনোফ চেফব্রত চচৌদৄযী এফং িনোফ চভোিঃ আব্দুর 

কখ্যভ। অনুষ্ঠোন চক্ল প্রধোন অখ্তখ্ি অফযপ্রোপ্ত কভ মকতমো ও প্রয়োত কভ মচোখ্যক্েয নখ্ভনীক্েয োক্ত ফক্কয়ো টোকোয চচক স্তোন্তয কক্যন। 
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