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 মহানগর সময়
আপেডট- ২৭-০৮-২০২০ ২১:০১:৩১

সাভাের িনিম�ত হেলা আ�জ�ািতক মােনর গেবষণাগার

সাভাের আ�জ�ািতক মােনর �ািণস�দ উৎপাদন
উপকরণ ও �াণীজাত খােদ�র মান িনয়�ণ
গেবষণাগার উে�াধন কেরেছন মৎ� ও
�ািণস�দ ম�ী শ ম �রজাউল কিরম।
বৃহ�িতবার (২৭ আগ�) সাভাের গেবষণাগােরর

কনফাের� হেল �ািণস�দ অিধদ�র আেয়ািজত উে�াধন অ��ােন �ধান অিতিথ
িহেসেব উপি�ত �থেক আ��ািনকভােব এ গেবষণাগার উে�াধন কেরন ম�ী।
মৎ� ও �ািণস�দ সিচব রওনক মাহমুেদর সভাপিতে� অ��ােন িবেশষ অিতিথ
িহেসেব উপি�ত িছেলন �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ �িতম�ী ডা. �মা. এনামুর
রহমান এমিপ এবং যুব ও �ীড়া �িতম�ী �মা. জািহদ আহসান রােসল এমিপ ও
স�ািনত অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন যুব ও �ীড়া সিচব �মা. আখতার
�হােসন এবং মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালেয়র অিতির� সিচব কাজী ওয়ািছ
উি�ন।
অ��ােন �াগত ব�ব� �দান কেরন �ািণস�দ অিধদ�েরর মহাপিরচালক ডা.
আব�ল জ�ার িশকদার এবং গেবষণাগােরর ���াপট উপ�াপন কেরন
গেবষণাগার �াপন �কে�র পিরচালক ড. �মা. �মা�ফা কামাল।
অ�েদর মেধ� মৎ� অিধদ�েরর মহাপিরচালক কাজী শামস আফেরাজ,
বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি�িটউেটর মহাপিরচালক ড. নাথু রাম সরকার
সহ মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং �ািণস�দ অিধদ�েরর ঊ��তন
কম�কত�ারা এসময় উপি�ত িছেলন।
�ধান অিতিথর ব�েব� মৎ� ও �ািণস�দ ম�ী বেলন, মানিনয়�ণ
গেবষণাগােরর মাধ�েম িব� পিরম�েলর একিট নতুন অধ�ােয় আমরা �েবশ
করলাম। �ািণস�দ উৎপাদন উপকরণ এবং �াণীজাত খাদ� মানস�ত হে�
িকনা এটা িনণ�য় করার জ� মানস�ত ল�াবেরটির বা �কােনা ব�ব�া �দেশ িছল
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না। এ কারেণ আমরা ভীষণভােব �িত�� হতাম। ইেতাপূেব� �ািণস�দ খাত
�থেক উৎপািদত পণ� র�ািনর ��ে� আমরা �িত�লতার মুেখামুিখ হেয়িছ।
িবেদশ �থেক আমদািনকৃত গবািদপ�র খাদ� িনেয় আমরা �িত�ল অব�ায়
পেড়িছ।
ম�ী আরও বেলন, �ািণস�দ র�ািন কের িবেদশ �থেক িবপুল পিরমাণ �বেদিশক
মু�া অজ�েনর ��ে� বড় বাধা, পেণ�র মান পরী�া না কের িবেদেশ �সিট ��রণ
করা। এ কারেণ �ধানম�ী �শখ হািসনার উেদ�ােগ এই ল�াব �িত�া করা হেয়েছ।
িতিন চান বাংলােদেশর সব িকছু �যন আ�জ�ািতক মােনর হয়। এ সময় আমােদর
ল��ই হে� �টকসই উ�য়ন। �াণীজাত খােদ�র িব��তা িনণ�েয় িব�মােনর
গেবষণাগার এিট। গেবষণাগাের মানস�ত য�পািত আনা হেয়েছ।
এসময় িতিন আরও �যাগ কেরন, জনগেণর কল�ােণ িনেবিদত হওয়ার জ� এ
�িত�ান। �াণীজাত খােদ�র মান যিদ যথাযথ না হয়, �সই খােদ�র মান যিদ
িনয়�ণ করা না যায়, তাহেল খামািরসহ সংি�� সকেল �যমন �িত�� হেবন, এর
�িবধােভাগী ও ব�বহারকারীরাও �িত�� হেবন। মানস�ত �ধ, িডম ও মাংস না
হেল �সটা আমােদর �কান কােজ আসেব না। আমরা �ধু সংখ�া বাড়ােত চাইনা।
সংখ�াটা হেত হেব মানস�ত �যটা আমােদর �টকসই উ�য়ন িনি�ত করেব।
�ধান অিতিথ আরও বেলন, আমােদর উৎপািদত মাংস, �ধ ও িডম মানস�ত ও
�া��স�ত িকনা তা আমরা আধুিনক িব�ানস�ত উপায় িনধ�ারণ করেত পারব
এই গেবষণাগাের। আমরা যা িকছু র�ািন করব তা মানস�ত ও িব�ানস�ত হেত
হেব এবং �াে��র উপেযাগী হেত হেব।
িবেশষ অিতিথর ব�েব� �েয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ �িতম�ী বেলন, এই
গেবষণাগার �থেক �ািণস�দ খােতর খামািরেদর উৎপািদত পেণ�র মান িনয়�ণ
করেল মানস�ত �াণীজ পণ� র�ািনর মাধ�েম অথ�নীিতর নতুন �ার উ�ু� হেব।
িবেশষ অিতিথর ব�েব� যুব ও �ীড়া �িতম�ী বেলন, �ািণস�দ খােতর জ�
এই গেবষণাগার একিট আ�জ�ািতক মােনর গেবষণাগার হেব বেল আিম মেন
কির। বুি�দী� জািত গঠেনর জ� এই গেবষণাগার ���পূণ� ভূিমকা রাখেব।
উে�খ�, �ািণস�দ খােত �দেশ উৎপািদত ও িবেদশ �থেক আমদািনকৃত
�াণীজাত পণ� ও উৎপাদন উপকরণ এবং র�ািনর লে�� �াণীজাত পেণ�র মান
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যাচাইেয়র জ� সরকার �ািণস�দ অিধদ�েরর আওতাধীন �ায় ১০৬ �কািট
টাকা ব�েয় '�ািণস�দ উৎপাদন উপকরণ ও �াণীজাত খােদ�র মান িনয়�ণ
গেবষণাগার �াপন �ক� �হণ কের আ�জ�ািতক মােনর উি�িখত গেবষণার
�াপন কেরেছ। এখােন রেয়েছ িফড �কায়ািলিট কে��াল শাখা, �রিসিডউ ও
বােয়ালিজ� শাখা, ��াডা� �কায়ািলিট শাখা এবং মাইে�ািবয়াল ফুড �সফিট
শাখা।
এ গেবষণাগাের উে�� �ািণস�দ উৎপাদেন ব�ব�ত উপকরণ তথা
�ািণস�েদর খাদ�, িফড এিডিটভস, �জনন উপকরণ �ভৃিত ও উৎপািদত পণ�
তথা �ধ, িডম ও মাংেসর �ণগত মান িনয়�েণর মাধ�েম �ািণস�েদর উৎপাদন
�রাি�ত করা, সেব�াপির খাদ� িনরাপ�ায় কায�করী পদে�প রাখা। একইসােথ
িনরাপদ �ণগতমান স�� �াণীজাত �ব�ািদ র�ািনর মাধ�েম �বেদিশক মু�া
অজ�েনর �েযাগ সৃি� করা। ইেতামেধ� এ গেবষণাের নমুনা পরী�া �� হেয়েছ।
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