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21িট নমুনার মে  4িটেত eি বােয়ািটক পাoয়া েগেছ 5িট, 7িটেত eি বােয়ািটক পাoয়া েগেছ 4িট eবং 2িটেত eি বােয়ািটক 
পাoয়া েগেছ 3িট। eেত আেরা বলা হয়, আমরা ভিব েতo ei পরী াসহ a া  পরী াগুেলার ফলাফল জনসব্ােথ র্ কাশ করার 
েচ া করেবা। আমরা আশা কির আমােদর কািশত eসব ত  সংি  দুধ uৎপাদনকারী েকা ািনগুেলােক িনেজেদর ব াপনাগত 
দুব র্লতা দূর কের পে র গুণগত মান u ত করেত সাহা  করেব, সংি  দািয়তব্ া  সরকাির সং াগুেলা দুেধ eি বােয়ািটেকর 
uপি িতর িবষয়িট হালকাভােব না িনেয় তা িনয়িমতভােব পরী ার ব া েনেব eবং eভােব েদেশর দুেধর মােনর u িত ঘটেব। 
uপর , জনসব্া য্ িনেয় uেদব্গজনক ei সম ািট সমাধােন uে াগী হoয়ার পিরবেত র্ িবেশষ েকান সরকাির কম র্কত র্ােক আর িবেদিশ 
চ া  খুজঁেত হেব না। 
 


