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�দেশ বািষ�ক �ধ উৎপাদন ১০৬.৮০ লাখ
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�দেশ বািষ�ক �ধ উৎপাদন হেয়েছ ১০৬.৮০ লাখ �মি�ক টন। বত�মােন �দেশ মাথািপছু �দিনক �েধর চািহদা
২৫০ িমিলিলটােরর িবপরীেত মা�ষ পান করেছ ১৭৫.৬৩ িমিলিলটার।

শিনবার ‘মেডল �ক� িহেসেব িকউ ল�ােবর অ�যা�: চ�ােল� �মাকােবলায় অিধকার ম�ণালয় ও পিরক�না
কিমশেনর করণীয়’ িবষয়ক এক �সিমনাের এসব তথ� জানােনা হয়। �সিমনাের �ধান অিতিথ িছেলন
পিরক�না কিমশেনর কৃিষ, পািন স�দ ও প�ী িবভােগর সদ� (সিচব) জািকর �হােসন আক�। অ��ােন
সভাপিত� কেরন �ািণস�দ অিধদ�েরর মহাপিরচালক আব�ল জ�ার িসকদার।

সভােরর মান িনয়�ণ গেবষণাগার �ািণস�দ অিধদ�র এর কনফাের� হেল এই অ��ান হয়। অ��ােন
�ািণস�দ উৎপাদন উপকরণ ও �ািণজাত খােদ�র মান িনয়�ণ গেবষণাগার �াপন �কে�র �ক�
পিরচালক ড. �মা. �মা�ফা কামাল �কে�র িবিভ� িদক তুেল ধেরন।

জািকর �হােসন আক� বেলন, বাংলােদেশ িবগত এক দশেক ব�পক সািব�ক অথ�ৈনিতক উ�য়েনর সােথ সােথ
�ািণজাত খােদ�র উৎপাদন ও চািহদাও ব�াপকভােব বৃি� �পেয়েছ। বিধ�ত চািহদার �যাগান িনি�ত করার জ�
মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং �ািণস�দ অিধদ�র িনরলসভােব কাজ কের যাে�। যার কারেণ �দেশ
�ািণস�দ উৎপাদন ব�াপক হাের বৃি� �পেয়েছ।
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ড. �মা. �মা�ফা কামাল বেলন, বত�মােন �ািণস�দ �স�র নীট �ািণজ আিমেষর বািষ�ক চািহদার শতকরা
৫৭.৭২ ভাগ �যাগান িনি�ত কেরেছ। মাথা িপছু �দিনক ১২০ �াম মাংেসর বািষ�ক চািহদার িবপরীেত �দিনক
১২৬.২০ �াম মাংেসর �যাগান িনি�ত করা স�ব হেয়েছ।

�মা�ফা কামাল বেলন, �ািণজাত খােদ�র উৎপাদন বৃি�র সােথ সােথ জন�া�� িবেবচনায় ‘মানস�� 
�ািণজাত খাদ�’ এর িবষয়িট ��� �পেয়েছ। ‘মানস��   �ািণজাত খাদ�’ উৎপাদেনর জ� ‘মানস�� 
�ািণস�দ উৎপাদন উপকরণ’ এর �েয়াজনীয়তা অন�ীকায�। �ািণস�দ উৎপাদন উপকরণ এবং  �ািণজাত
খােদ�র �নগত �ণগত মান িনি�েতর লে� গেবষণগাের পরী�ার �কােনা িবক� �নই। এ িবষয়িট উপলি�
কের �ািণস�দ অিধদ�র  স�ূণ� সরকাির অথ�ায়েন জুলাই ২০১৬ হেত িডেস�র ২০২০ �ময়ােদ ১০৫ �কািট
৬০ লাখ টাকা ব�েয়   ‘�ািণস�দ উৎপাদন উপকরণ ও �ািণজাত খােদ�র মান িনয়�ণ গেবষণাগার �াপন’
শীষ�ক �ক� �হণ কের। এই �কে�র আওতায় ঢাকা �জলার সাভাের আ�জ�ািতক মােনর একিট ‘মান
িনয়�ণ গেবষণাগার’ যথাসমেয় �াপন করা হেয়েছ।
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