র ক গেবষণা প যর্ােলাচনা িবষয়
বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িট(িবনা) এর ৫ িদন �াপী বািষ্
কমর্শালার উে�াধন

ময়মনিসংেহ অবি�ত বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি�িট(িবনা) এর ৫ িদন �াপী বািষ র্ক গেবষণা
পয র্ােলাচনা িবষয়ক কমর্শাল গত ৭/১১/২০১৫ তািরখ উে�াধন করা হেয়েছ। �ধান অিতিথ িহেসেব অনু�ােনর
উে�াধন কেরন কৃিষ ম�ণালেয়র মাননীয় সিচব �ামল কাি� েঘাষ
িবনার ড. এম এ ওয়ােজদ িময়া অিডটিরয়ােম িবনার মহাপিরচালক ড. েমাঃ শমেসর আলীর সভাপিতে�
অনু�ােন ব�� রােখন বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউি�েলর েচয়ার�ান. আবুল কালাম আজা, বাংলােদশ
কৃিষ িব�িব�ালেয়র গেবষণা িসে�েমর পিরচালক �েফসর . লুৎফুল হাস, িবনার পিরচালক (�শাঃ ও সাঃ
সাঃ) ড. েমাঃ আজগার আলী সরকার, পিরচালক (�িশ�ণ ও পিরক�ণা) ড. েমাঃ মেনায়ার কিরম খান,
পিরচালক (গেবষণা) ড. েহাসেনয়ারা েবগম, ময়মনিসংহ কৃিষ স�সারণ  অিধদ�েরর উপ পিরচালক সমীর
সরকার �মুখ। অনু�ােন ব�ারা বে, িবনা েদেশর কৃিষ গেবষণা �িত�ানগুেলা মে� �ািত�ম ধম� গেবষণ
�িত�ান। এখােন নতুন জােতর ধা, ডাল, েতল, স�ী সহ িবিভ� স� জাতীয় ফসল ছাড়াও ৈজব সার উ�াবন
করা হেয় থােক।
মাননীয় কৃিষ সিচব বেলন িবনা ইিতমে� নতুন নতুন জাত উ�াবেন কৃিষ এবং েদেশর জ� অবদান েরেখ
িবনা অ� কৃিষ গেবষণা �িত�ান েথেক সত� �িত�ান। িবনা গামা রি�র মা�েম নতুন নতুন জাত উ�াবন কে
িবনার নতু-নতুন জাত ইিতমে� েদেশর িবিভ� অ�েল েবশ জনি�য় হেয় উেঠেছ এবং েদেশর ম�া দুিরকরে
�ধান ভূিমকা েরেখেছ । িবনার স� েময়াদী ধােনর চাষ কের ইিতমে� দুই ফসেলর জিমেত িতন ফসল অনাে
আবাদ করা যায়। এই সরকার কৃিষ বা�ব সরকা, কােজই িবনােক আেরা নতুন-নতুন জাত উ�াবেন কৃিষ ে�ে
িবেশষ ভুিমকা রাখেত হেব। কমর্শালার উে�াধন েশেষ কৃিষ সিচব িবনার িবিভ� গেবষণাগার এবং মাঠ পিরদশ
কেরন।
৫ িদন �াপী এই কমর্শালায় �ায় িতনশতািধক িবনার িব�ান,কমর্কতর,কমর্চারী �ামক ছাড়াও অ�া� কৃি
িবভােগ কমর্কতর-কমর্চারী ও েদেশর িবিভ� অ�েলর কৃষকরা অংশ �হন কে
ময়মনিসংহ।
০৭/১১/১৫

বািষ র্ক গেবষণা প যর্ােলাচনা িবষয়ক কমর্শালার উে�াধন অনু�ােন ব�� রাখেছন কৃিষ ম�ণালেয়র ম সিচব �ামল কাি� েঘাষ।

েনিরকা ধান হেত উ�ািবত খরা সিহ� নতুন িমউেট� ধােনর মাঠ পিরদশর্ন করেছন কৃিষ ম�ণালেয়র মান সিচব �ামল কাি� েঘাষ।

