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ঘাতসহনশীল ধােনর জাত উ াবেন সহেযািগতা করেব ইির 

লবণ, খরাসহ িবিভ  ঘাতসহনশীল (ে স টলাের ট) ধােনর জাত উ াবন ও গেবষণায় বাংলােদশেক আেরা বিশ কের 

সহেযািগতা করেব আ জািতক ধান গেবষণা ইনি িটউট (ইির)। এ ছাড়া ভারেতর বারানিসেত ইিরর দি ণ এিশয়া 

আ িলক অিফেস িব মােনর গেবষণাগাের বাংলােদেশর িব ানীরা ত ধােনর জাত উ াবনসহ িবিভ  িবষেয় িশ ণ 

িনেত পারেবন। 

গতকাল ম লবার িবেকেল সিচবালেয় কৃিষম ী মা. আ ুর রা াক এমিপর সে  বঠেক ইিরর এিশয়া িতিনিধ নািফস 

িময়া এ কথা জানান। বঠেক কৃিষ ম ণালেয়র সিচব মা. সােয় ল ইসলাম, অিতির  সিচব কমলার ন দাশ, বাংলােদশ 

ধান গেবষণা ইনি িটউেটর মহাপিরচালক শাহজাহান কবীর, ইিরর বাংলােদশ িতিনিধ হামনাথ ভা াির মুখ উপি ত 

িছেলন। 

কৃিষম ী বেলন, ‘খাদ  িনরাপ া টকসই করেত লবণ, খরাসহ িবিভ  ঘাতসহনশীল ধােনর জাত উ াবেন আমরা  

িদি । এরই মেধ  দেশর িব ানীরা উ ত মােনর অেনক জাত উ াবন কেরেছন। তার পরও এ ধরেনর আেরা জাত 

দরকার। এ িবষেয় আমরা ইিরর সহেযািগতা চাই। ’ 

ইিরর িতিনিধদল এ সময় বাংলােদেশ গাে ন রাইস িরিলেজর িবষেয় জানেত চান এবং িরিলেজর অ েরাধ জানান। 

দেশ গাে ন রাইস িরিলেজর িবষয়িট বতমােন পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন ম ণালেয় িবেবচনাধীন বেল জানান 

ম ী। িতিন বেলন, দেশ গাে ন রাইস িরিলেজর িবষেয় পিরেবশবাদী ও ধসমােজর আপি  রেয়েছ। 

২০২৩ সােল অ ি তব  আ জািতক ধান সে লেন বাংলােদেশর ধানম ীেক ধান অিতিথ িহেসেব আম ণ করা হেব 

বেল জানান ইিরর এিশয়া িতিনিধ নািফস িময়া। 

পের সাংবািদকেদর সে  মতিবিনময়কােল কৃিষম ী বেলন, বড় কােনা াকৃিতক েযাগ না হেল দেশ খাদ সংকট হওয়ার 

কােনা েযাগ নই। এ মুহূেত মােঠ ধােনর অব া ভােলা। এ বছর ল মা ার চেয়ও ৯০ হাজার হ র বিশ জিমেত 

বােরা আবাদ হেয়েছ। হাওের চার লাখ ৫২ হাজার হ র জিমর মেধ  আগাম ব ায় ায় সাত হাজার হ র জিমর ধান 

িত  হেয়েছ। তেব সময়মেতা বাঁধ র া, অ ল আবহাওয়া ও যে র মাধ েম ততার সে  ধান কাটার ফেল এরই 

মেধ  হাওেরর ধান ঘের তালা গেছ। 

সিরষার আবাদ বৃি র মাধ েম ভাজ  তেলর আমদািনিনভরতা কমােত কাজ চলেছ বেল জানান ম ী।   িতিন বেলন, 

আগামী িতন-চার বছেরর মেধ  ভাজ  তেলর চািহদার ৪০ শতাংশ ানীয়ভােব উৎপাদন করা স ব হেব। 


