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িজআi িনবnন pিkয়া চলেছ

eসব পেণয্র সনদ aজর্ েনর ফেল েদেশর aথর্নীিত লাভবান হেব

জামদািন,  iিলেশর  পের   েভৗেগািলক  িনেদর্শক  (িজআi)  পণয্   িহেসেব িনবnন  সনদ  েপেয়েছ
চাঁপাiনবাবগে র kীরশাপািত আম। গতকাল িশl মntণালেয় সংি  মntণালেয়র িশlমntী নূ ল
মিজদ  মাহমদু  মায়ূন  চাঁপাiনবাবগে র  বাংলােদশ  কৃিষ  গেবষণা  iনিsিটuেটর  আ িলক
uদয্ানতtt গেবষণা েকেndর pধান ৈবjািনক কমর্কতর্ া ড. েমা. শিফkল iসলােমর হােত e সনদ
তুেল েদন।

িশlমntী aনু ােন pধান aিতিথ িছেলন। িবেশষ aিতিথ িহেসেব িশl pিতমntী কামাল আহেমদ
মজমুদার uপিsত িছেলন। aনু ােন ভারpাp িশlসিচব েমা. আবদলু হািলম সভাপিতt কেরন।
মntী, pিতমntী o ভারpাp সিচব ছাড়াo িশl মntণালেয়র আoতাধীন pিত ান েপেটn, িডজাiন
o ে ডমাকর্ স aিধদpেরর (িডিপিডিট) েরিজsার েমা. সােনায়ার েহােসন eবং সনদ gহণকারী
ড. েমা. শিফkল iসলাম বkবয্ েদন।
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e সময় সংি  মntণালেয়র ঊ র্তন কমর্কতর্ ারা eবং চাঁপাiনবাবগ  আম চািষ সিমিতর েনতারা
uপিsত িছেলন। বাংলােদশ সরকােরর পেk িশl মntণালেয়র আoতাধীন pিত ান িডিপিডিট েথেক
kীরশাপািত আেমর aনkুেল িনবnন সনদ pদান কের।

aনু ােন িশlমntী বেলন, ‘িশlায়েনর পাশাপািশ কৃিষেকo t িদেত হেব। eখন আধুিনক িবে
িশl o কৃিষ পরsেরর oপর িনভর্ রশীল। aথর্নীিত dত eিগেয় িনেত িশl মntণালয় েথেক
সরকাির-েবসরকাির uভয় খাতেক সমান t িদেc।’

kীরশাপািতর পের চাঁপাiনবাবগে র ‘লয্াংড়া’ eবং ‘আি না’ আেমর aনুkেল িজআi িনবnন
সনদ aজর্ েনর জনয্ সব দাpিরক pিkয়া dত েশষ করেত িডিপিডিট pধানেক িনেদর্শ িদেয় মntী
বেলন, ‘আেমর uেlখেযাগয্ সকল জােতর aনুkেল পযর্ায়kেম আমােদর িনবnন সনদ aজর্ ন
করেত হেব। eসব পেণয্র সনদ aজর্ েনর ফেল েদেশর aথর্নীিত লাভবান হেব।’

িতিন আেরা বেলন,  ‘চাঁপাiনবাবগে র kীরশাপািত আম িজআi  সনদ aজর্ েনর ফেল েদেশ
আমেকিndক aথর্নীিত গিতশীল হেব। eেত আম চােষ কৃষকরা uৎসাহী হেব। বাংলােদেশর aনয্ানয্
ঐিতহয্বাহী পণয্েক েভৗেগািলক িনেদর্শক পেণয্র আoতায় আনেত হেব।’

িবেশষ aিতিথর বkেবয্ িশl pিতমntী বেলন, ‘kীরশাপািত আম িজআi পণয্ িহেসেব sীকৃিত
পাoয়ায় েদেশ-িবেদেশ আমিটর বয্াপক চািহদা o বািণিজয্ক সmাবনা ৈতির হেব। eর মাধয্েম
বাংলােদেশর আলাদা bয্ািnংেয়র সুেযাগ বাড়েব।’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
িনবর্াহী সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা,
বািরধারা েথেক pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229।
িপeিবek : 028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন
ফয্াk : 8158862, 8402047। E-mail : info@kalerkantho.com
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