সংবাদ িব ি
িবএিডিস’র গেবষণার যা া
বাংলােদশ

িষ উ য়ন কেপ ােরশন (িবএিডিস) এর সে লন কে

গত ২৬ আগ ২০১৭ তািরেখ “Inception
িষ গেবষণা কাউি েলর িনব াহী চয়ার ান .ড
মাহা দ জালাল উ ীন ধান অিতিথ িহেসেব িবএিডিস’র গেবষণা কায েমর উে াধন ঘাষণা কেরন। িবএিডিস’র চয়ার ান
জনাব মাঃ নািস ামান এর সভাপিতে কম শালায় িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব
রােখন সং ার সদ পিরচালক (বীজ ও
উ ান) জনাব মাঃ মাহ দ হােসনসহ িবএিডিস ও িবএআরিস’র ঊ তন কমকতা ।
Workshop of Research Activities” শীষ ক কম শালা অ ি ত হয়। কম শালায়

সভার েতই সং ার গ ত গেবষণা সেলর ধান সম য়ক ড. মাঃ রজাউল কিরম িবএিডিস’র অিড া এর ধারা
উে খ কের গেবষণার মে ট েল ধেরন। িতিন আরও উে খ কেরন য, িবএিডিসেত ২২ জন িপএইচিড িড ীধারী কম কত া
রেয়েছন; যােদর গেবষণা কায ম পিরচালনার স মতা রেয়েছ। িবএিডিস’র গেবষণার মে ট থাকেলও তা দীঘ িদন যাবত
বা বায়ন হয়িন। সং ার বত মান চয়ার ান জনাব মাঃ নািস ামােনর ঐকাি ক েচ ায় এ গেবষণা কায েমর ী িত পাওয়া
যায় িবধায় িতিন ত র িত ত তা াপন কেরন। ইেতামে িষ ম ণালয় গত ০২ নেভ র ২০১৬ তািরখ রাজ খােতর গেবষণা
ও উ াবনীর জ িবেশষ বরা
বহার নীিতমালা/িনেদ িশকা, ২০১৬ ত িবএিডিসেক গেবষণা কায ম পিরচালনা করারজ
অ
কেরেছএবং িতন িবষেয় গেবষণা কায ম চলেছ।
কম শালায় ধান অিতিথ িবএআরিস’র চয়ার ান বেলন, াধীনতার পর ব ব িবএিডিসেক ঢেল সািজেয়িছেলন।
িবএিডিস তার কম কা িদেয় দেশ ও িবেদেশ মাথা
কের দ িড়েয়েছ। বত মােন িবএিডিসেত যসকল িবধািদ রেয়েছ তা
বহার কের গেবষণা কায ম এিগেয় নয়ার জ িতিন পরামশ দান কেরন। সং ার চয়ার ান মেহাদয় গেবষণা কায েমর
মা েম সং ার উ য়ন সাধেনর জ সািব ক সহায়তা দােনর িবষেয় িত িত
কেরন।
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