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প্রাণিসম্পদ খাতে প্রদতে ভ্যাকণসন উৎপাদন িাণ ়িত ়ি আমদাণন কমাতে হতি 

-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী 

ঢাকা, ০৪ জানু ়িাণর ২০২১ (তসামিার) 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ে ম প্ররজাউল কণরম এমণপ িতলতেন, "প্রাণিসম্পদ খাতে প্রদতে ভ্যাকণসন উৎপাদন িাণ ়িত ়ি 

ণিতদে প্রেতক আমদাণন কমাতে হতি। ণিতদে প্রেতক ভ্যাকণসন আনতল অতনক অে থ ব্য ়ি হ ়ি। এটি প্রদতে তেণর করতল এ 

ব্য ়ি এক-তৃেী ়িাংে হতি। এতে আমাতদর অে থ সাশ্র ়ি হতি। কতরানাকাল  ে প্রিণে অে থ সাশ্র ়ি হতি, প্রস অে থ ণদত ়ি আমরা 

প্রদতের উন্ন ়িতন ভূণমকা রাখতে পারতিা।" 

প্রদতের প্রণেভ্ািান ণিজ্ঞানীরা ভ্যাকণসন তেণর করতে পারতল প্রসটা প্রকন আমরা ণিতদে প্রেতক আনতিা-এ প্রশ্ন প্ররতখ মন্ত্রী 

এ ণিষত ়ি আতরা িতলন, "গতিষিালব্ধ সম্পদ সরিরাহ করতে না পারতল প্রদতের প্রাণিসম্পদ খাে ধ্বংস হত ়ি  াতি। 

প্রসজন্য এ খাতের ণিজ্ঞানীতদর গতিষিালব্ধ জ্ঞান ণদত ়ি প্রাণিসম্পদ খােতক ণিকণেে করতে হতি, সমৃদ্ধ করতে হতি। 

ণিতের বুতক মাো তুতল দাঁ ়িািার মে অিস্থা সৃণি করতে হতি।" 

প্রসামিার (০৪ জানু ়িাণর) রাজধানীর মহাখালীতে প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ততরর আওোধীন প্রাণিসম্পদ গতিষিা প্রণে্াতনর 

সতেলন কতে মুণজিিষ থ উপলতেয আত ়িাণজে সাত ়িণিণিক কনিাতরতের সমাপনী অনু্াতন মন্ত্রী এসি কো িতলন। 

প্রাণিসম্পদ অণধদপ্ততরর মহাপণরচালক  াাঃ আিদুল জব্বার ণেকদাতরর সভ্াপণেতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালতয়র 

সণচি রওনক মাহমুদ অনু্াতন ণিতেষ অণেণে ণহতসতি উপণস্থে ণেতলন। স্বাগে িক্তব্য রাতখন প্রাণিসম্পদ গতিষিা 

প্রণে্াতনর পণরচালক  াাঃ প্রমাাঃ িরহাদ প্রহাতসন। মন্ত্রিালত ়ির অণেণরক্ত সণচি োহ্ প্রমাাঃ ইমদাদুল হক, িাংলাতদে 

প্রাণিসম্পদ গতিষিা ইনণিটিউতটর মহাপণরচালক  . নাথু রাম সরকারসহ মন্ত্রিাল ়ি, প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর ও িাংলাতদে 

প্রাণিসম্পদ গতিষিা ইনণিটিউতটর ঊধ্বথেন কম থকেথা, গতিষক এিং ণিজ্ঞানীগি এসময় উপণস্থে ণেতলন 

গতিষক ও ণিজ্ঞানীতদর উতেতে মন্ত্রী িতলন,"তদতের সীণমে সম্পতদর সি থাণধক ব্যিহার করতে হতি। প্রমধার ণিকাে প্র  

 েটা ঘটাতিন ণেণন েে প্রিণে সৃণি করতে পারতিন। সকলতক আতরা প্রিণে েৎপর হতে হতি। ণনজ প্র াগ্যোর প্রকাে ও 

ণিকাে করাটাই আপনাতদর দাণ ়িতের পণরণধ। একজন ণিজ্ঞানী  িা একজন ভ্াতলা প্রলখাপ ়িা করা ব্যণক্তর প্রণেভ্ার 

ণিকাে সম্পূি থ আলাদা প্রদখতে চাই। প্রদতের িাইতর আমাতদর ণিজ্ঞানীরা প্রণেভ্ার ণিকাে ঘটাতে। প্রদতের িাইতর পারতল 

এখাতন প্রকন ন ়ি? প্রদতে প্রণেকূলো ও প্রণেিন্ধকো অণেক্রম কতর এগুতে পারতলই সাে থকো আসতি। প্রণেিের প্ররাতগর 

সংক্রমি পণরণস্থণের সাতে ভ্যাকণসন আপত ট করাই আপনাতদর কৃণেে। ণিতের প্রশ্র্ ণিজ্ঞানীতদর অতপো ়ি না প্রেতক 

আপনাতদরতকই হতে হতি প্রশ্র্ ণিজ্ঞানী। আপনাতদরই হতে হতি প্রদতের প্রশ্র্ সম্পদ, হতে হতি সমস্যা সমাধানকারী।" 

প্রধান অণেণে আতরা িতলন, "আমাতদর সুন্দর িাংলাতদতের জন্য মুণক্তত াদ্ধারা জীিন উৎসগ থ কতরতেন। আমাতদর দাণ ়িে 

এই প্রদতের জন্য ণকছু করা। প্রধানমন্ত্রী প্রেখ হাণসনা খাও ়িা-ঘুম হারাম কতর এতদতের জন্য অকল্পনী ়ি পণরশ্রম করতেন। 



ণেণন প্রজতগ োতকন ণিধা ়ি িাঙাণল জাণে ণনণি থতে ঘুমাতে পাতর। কারি প্রগাটা জাণের প্রিাঝা ণেণন কাঁতধ ণনত ়ি চতলন। 

ণেণন চান প্রদতের লাইভ্িক প্রসক্টর, মৎস্য প্রসক্টর ণিকণেে প্রহাক।" 

উতেখ্য, প্রেমিাতরর মতো আত ়িাণজে ণদনব্যাপী এ কনতিতরতে ২১টি গতিষিা প্রপপার উপস্থাপন করা হ ়ি। 
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