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রাজশাহীর তােনাের বাংলােদশ তথা দি ণ এিশয়ার মে  থম বীজ লাইে িরর উে াধন করা হেয়েছ। গেবষণা িত ান বারিসক, 
বের  ষক বীজ াংক ও তাল  আন  মাহন উ  িব ালয় যৗথভােব বীজ লাইে ির িত ার উে াগ নয়। শিনবার সকাল 
১০টায় তাল  আন  মাহন উ  িব ালেয় ধান অিতিথ িহেসেব এ লাইে িরর উে াধন কেরন তােনার উপেজলার িনবাহী অিফসার 
চৗ রী গালাম রা ী। পের ল া েণ ‘বীজ ও আমােদর লাকায়ত িষ িব ান’ শীষক আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। 

সভায় বীজ লাইে িরর  েল ধের বারিসক বের  অ েলর সম য়কারী শিহ ল ইসলাম বেলন, দেশর িষেত ত ণসহ ন ন 
জে র আ হ িদেন িদেন কেম যাে । বাংলােদশ পিরসং ান েরার ত া যায়ী ১৯৯১ সােল িষেত ২৫-২৯ বছেরর ত ণেদর 

অংশ হণ িছল ৫২.১ ভাগ। িক  ২০১১ সােল এেস তা কেম দ িড়েয়েছ ৩৮ দশিমক ৯ ভাগ। 

িতিন বেলন, ত  পযেব েণ দখা যায়  ািত ািনক িশি তেদর মে  এ হার অেনক বিশ। এভােব িষ ধান বাংলােদেশ 
িষেত ত ণেদর অংশ হণ কমেত থাকেল তােদর মে  একসময় বা বধম  িষ ান, িষ কি ক লাকায়ত চচার িদক েলা 

কমেত থাকেব। এলাকা িভি ক জাত েলা না চনার কারেণ হািরেয় যেত পাের। ন নেদর মে  এ সং া  ান ছিড়েয় দওয়ার 
উে ে ই এই বীজ লাইে ির াপন করা হেয়েছ। 

ধান অিতিথ চৗ রী গালাম রা ী বেলন, ‘বাংলােদেশ থম বীজ লাইে ির তােনাের িত া পাে । এটা আমােদর জে  গেবর। 
িষ স িকত ান িশ াথ েদর মােঝ ছিড়েয় িদেত এ বীজ লাইে ির অেনক িমকা পালন করেব। ধীের ধীের তােনােরর অ  

িশ া িত ােনও এ বীজ লাইে ির িত া করার পরামশ দন িতিন। 

সভায় বের  বীজ াংেকর সভাপিত ও জাতীয় পিরেবশ পদক া  ষক ইউ ফ আলী মা া, জাতীয় িষ পদক া  আদশ ষক 
র মাহা দ, তােনার িষ সম সারণ অিধদ েরর উপ-সহকারী িষ কমকতা এমদা ল ইসলাম, তাল  আন  মাহন উ  

িব ালেয়র সােবক ধান িশ ক ি েযা া আ র রা াক, ধান িশ ক আলতাফ হােসন, বারিসক বের  অ ল সম য়কারী 
শিহ ল ইসলাম, কম িচ কমকতা ( িষ) অ ত মার সরকার ও এলাকার ষকসহ ল র িতন শতািধক িশ াথ  উপি ত 
িছেলন। 

  


