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Av‡gwiKv
ASTA Dw™¢` cÖRbbm¤ú©wKZ bZzb Kjv‡K․k‡ji cÖwZ mg_©bKvix
AvšÍ©RvwZK wee„wZi cÖmskv K‡i‡Q
অযভবযক়োন ফীজ ফ়োবণজয বভবি (এএটিএ) 13 টি দদযয স্ব়োক্ষবযি বফবৃবিযি ি়োয নুযভ়োদন প্রক়ো কযযযে ম়ো
প্রজনযনয দ্ধবিগুবর ‡hgb, wek¦e¨vwc wRb GwWwUs Gi ন্য়োয্য, বফজ্ঞ়োন-বববিক wUªU‡g‡›Ui প্রবি ি়োযদয
ঙ্গীক়োযযক দজ়োয দদ ।
বফবৃবি নু়োযয, wcÖwmkb জজফ প্রযুবি ‡hgb, wRb GwWwUs উদ্ভ়োফযনয d‡j Ab¨ weªwWs c×wZi Zzjbvq K…wlR
AM©vwbR‡gi g‡a¨ Kvw•LZ •ewkó¨ Avbq‡b e¨vcK DbœwZ mvwaZ n‡q‡Q| GB wee„wZwU স্য়োবনট়োবয ও
Phytosanitary Measures উয ও ়োর্ল্ড দেড গ ়োড ন়োআযজন (ডবিউটিও) কবভটি KZ©„K সুআজ়োযল্য়োন্ড
দজযনব়ো cÖKvwkZ n‡q‡Q|
এএটিএ ব়োবি Ges বআও য়োন্ড্রু র়োববযগন e‡jb †h, Òএটি একটি উবদ্ভদ বৃবদ্ধয উন্ন যনয জন্য ভর্ নড এফং
এটি অযও গুরুত্বপূণ ড এফং বনয়োদ বফশ্ব খ়োদ্য উৎ়োদন ব্যফস্থ়োযক বনবিি কযযি গুরুত্বপূণ ড ভূবভক়ো ়োরন কয়োয
জন্য একটি বি়োরী বফযক্ষ়োব", Òফীজ একটি বফশ্বব্য়োী বল্প এফং আউযয়োী জ়োবিm অদ়োরি ়োম্প্রবিক
ি়ো়োজনক বদ্ধ়োযেয অযর়োযক কৃবল অেজড়োবিক উদ্ভ়োফযনয চ়োয়োয নীবিভ়োর়োয জফবশ্বক ভন্ব রক্ষযভ়োত্র়োয
বদযক এবগয ম়োও ়োয দচয এআ অেজড়োবিক বফবৃবিযি প্রযচষ্ট়োয দচয অযও গুরুত্বপূণ ।ড "
American Seed Trade Association

‡_‡K cÖKvwkZ Lei co–b|

wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16994

Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
‣eÁvwbKMY wRb †i¸‡jUi Avwe¯‥vi K‡i‡Qb hv Livi ci Dw™¢`‡K
জর-বফয ়োজযনয য পুনয়ো জর গ্রণKi‡Z mnvqZv K‡i
ুঁ দয যেন দম উবদ্ভদগুবরয জন্য
জ়ো়োযন বযযকন দন্ট়োয পয ়োযিযনফর বযয়ো ড ়োয যন্সয বফজ্ঞ়োনীয়ো খযজ
বডnvBদেযনয স্ব়োব়োবফক প্রবিবি ়োগুবরয জন্য দপ্র়োটিন এনবজএ 1 িযে গুরুত্বপূণ ।ড উবদ্ভযদয ভযে, A¨vemvBwmK
য়োবড (এবফএ) দ্ব়োয়ো বড়োআযেন প্রবিবি ়ো বন বিি  । পর winvB‡Wªk‡bi জন্য ন্য়োন্য বকছু বফলয য
়োযর্ বড়োআযেন এয প্র়োর্বভক ম ড়োয এবফএ ংযেলযণয প্রয ়োজন  । বফজ্ঞ়োনীয়ো জ়োনযিন বকব়োযফ এবফএ ক়োজ
কযয, ি়োয়ো বড়োআযেন দেযয প্রবিবি ়োযি এবফএ কীব়োযফ জভ়ো যি ়োযয ি়ো ম্পযকড খফ দফব বকছু
জ়োনযিন ন়ো। বযযকন বফজ্ঞ়োনী বক়োরু ়োযট়ো এফং ি়োয দর 1,670 টি ে়োন্সযজবনক উবদ্ভদ র়োআন যীক্ষ়ো কযয এআ
ভস্য়োটিয ভ়োধ়োন কয়োয জন্য যীক্ষ়োয একটি ববযজ ম্প়োদন কযয।
ুঁ
দরটি একটি KvBভ়োবযক দভনক়োযী দড়োযভযনয ়োযর্ এনবজএ ওব়োয এক্সযপ্রন  একটি উবদ্ভদ র়োআন খযজ
দয যে ম়োয পযর বড়োআযেন দে ভ এনজ়োআভ NCED3 ভ়োত্র়ো হ্র়ো ়ো । এটি খফ প্রবিশ্রুবিফদ্ধ ক়োযণ
গ়োে়োর়োq এবফএ জিবয কযযি NCED3 প্রয ়োজন। দরটি নুভ়োন কযযবের দম এনবজএ একটি ে়োন্সবিন
পয়োক্টয ম়ো এনবআবড 3 এয উৎ়োদন বন িণ কযযি ়োযয এফং ফযযল এবফএ জজফ ংযেলণযক বন িণ কযযি
ুঁ দয যে এফং ি়োয়ো দদবখয যে দম ি়োযদয ভস্ত
়োযয। ি়োয়ো এনবজএ দপ্র়োটিনগুবরয একটি ম্পূণ ড বযফ়োয খযজ
এনববড 3 বজন ঞ্চযরয ়োযর্ যুি যয যে ম়ো ি়োয প্রবিবরবটি বেগ়োয কযয।
গযফলকয়ো ি়োযয এনবজএ বযফ়োযযয প্রবিটি দযস্যয জন্য ে়োন্সযজনবনক উবদ্ভদ জিবয কযযন এফং বড়োআযেন
দেযয ভ বফববন্ন এক্সযপ্রন বনদডন  এনবজএ দপ্র়োটিন স্ব়োব়োবফকব়োযফ উবদ্ভযদয বফববন্ন ংয ়োও ়ো ম়ো ।
এনবজএ প্রক়োযয ভ বফববন্ন উবদ্ভযদয র়োআযনয ভযেও ববন্ন বের ম়োয র্ ড এআ দম, ি়োয়ো Livi ভ একআ ব়োযফ
ুঁ দয যে দম গ়োেগুবর শুবকয ন়ো hvও ়ো ম ডে ়োবন অটক়োযন়োয
ক়োজ কযয ন়ো। ি়োয়ো জিবয বভউটয়োন্ট দর্যক, খযজ
যয, এনবজএ 1 বভউটয়োন্টগুবর শুবকয বগয বের এফং পুনঃখনযনয ভ়োেযভ পুনরুজ্জীবফি যি ়োযয বন। ন্য়োন্য
ভস্ত বভউটয়োন্ট পুনঃপ্রফ়োবি যি ়োযয।
অযয়ো বফস্ত়োবযি জ়োন়োয জন্য, PNAS দর্যক ংফ়োদ cÖKvwkZ cÖeÜ co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16986

FAS RvK©vZv Òev‡qv‡UK G¨vg‡e‡mWiÓ cÖPvi ïiæ K‡i‡Q
আউএবডএ পযযন এবগ্রক়োরচ়োয়োর ়োববড, জ়োক়োি ড়ো ও eMo G যক্ট়োফয ২4 এফং ২5, ২018 কৃবলযি অধুবনক
জজফ প্রযুবিয প্রয ়োগগুবর গ্রযণয রযক্ষয জন়োধ়োযযণয ‡evaMg¨Zv I MÖn‡bi AvMÖn e„w×I j‡ÿ¨ দুটি অউটবযচ
আযবন্ট অয ়োজন কযয। নুষ্ঠ়োযন ফিৃি়ো, যম়োবগি়োমূরক ধ়োযন়ো দন এফং ওয র দপড ন়োযভ ড়োচ ডকুযভন্ট়োবয
ড বের, ‡hLv‡b বক্ষ়োবফদ, যক়োয এফং বল্পযক প্রবিবনবধত্বক়োযী দিকয়োর্ল়্োযযদয বফববন্ন
চরবিযত্রয স্ক্রীবনং েভু ি
দগ়োষ্ঠী দ্ব়োয়ো উবস্থি বেযরন। আযদ়োযনব ়োযি জজফ প্রযুবি এফং ি়োয ফস্থ়োন ম্পযকড একটি প্য়োযনর অযর়োচন়ো
চরবিযত্রয স্ক্রীবনং য বযচ়োবরি য বের।
নীবিবনধ ড়োযক ও জন়োধ়োযযণয ়োযর্ ধ়োয়োফ়োবকব়োযফ জব়িি র়্োক়োয র্ জিবয কয়োয ভ অধুবনক কৃবলফ়োয ়োযটযকয চয়োযরঞ্জ বনয অযর়োচন়ো কয়ো য বের। আযদ়োযনব ়ো বজআ পযরয ফ়োবণবজযকীকযণ নুযভ়োদন কয়োয
যযও জজফ প্রযুবি গযফলণ়ো ও ফ়োজ়োযযয প্রযফ়োবধক়োযযয প্র়োয বয়োম ড ফযর ভযন কয়ো  । দবভন়োযযয ং
ব়োযফ, ন Rb প্রব়োফ়োরী উবকরযকও বচবিি কয়ো য যে, ম়োiv জফজ্ঞ়োবনক, কৃবল ও গযফলণ়ো ম্প্রদ়োয য
প্রবিবনবধত্ব কযয "ফ়োয ়োযটক য়োম্ব়োযডয" ব়োযফ ক়োজ কযয। ভ়োরয ব ়োয ফ়োয ়োযটকযন়োরবজ আনপযযভন
দন্ট়োযযয W. gvnv‡jK_ywg অরুজন়োন এফং অআএএএএ Gi W.দয়োযড়োয়ো অযর্ল্বভি়ো দুআ বদযনয আযবযন্ট
বযয়ো ড বিক়োয বযযফ ক়োজ কযযযেন।
USDA FAS

‡_‡K বফস্ত়োবযি co–b A_ev knowledge.center@isaaa.org G †hvMv‡hvM Kiæb|

wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16996
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Leit wek¦
K…wl •Re cÖhyw³ cwjwmg¨vKvi‡`i Kv‡Q †cu․Qv‡Z civgk© cÖ`vb K‡i _v‡K
কযন রড য়োর়োয ন্স পয ়োয ন্স ২018 দল়োফ়োর বরড়োযব দপযর়ো এআ প্ত়োয (নযবম্বয, 13-16, ২018) ি়োযদয
ও ়োবংটযনয বডব এফং অেজড়োবিক নীবিবনধ ড়োযকযদযযক mv‡_ Zv‡`i ববজ্ঞি়ো wb‡q K_v e‡j‡Q hv‡Z †`‡k
K…wlR bZzb Kjv‡K․kj we¯Ív‡i Zv‡`i mg_©b cvIqv hvq|

কভীয়ো কৃবল, ়োংফ়োবদকি়ো, বফজ্ঞ়োন, বক্ষ়ো, অআন এফং ভ়োনফ়োবধক়োয কভ কড ়োণ্ড  বফববন্ন দক্ষত্র দর্যক
এযবেযরন। এযদয ভযে দফবযব়োগআ অবিক়ো ও এব ়ো দর্যক, hv‡Z ি়োযদয বনজস্ব দদয কৃবল-জজফ প্রযুবিয
গ্রগবি mvwaZ nq|
ড য 1২-প্ত়োযয প্রবক্ষযণয দল ক়োম ডিভ, ম়ো ি়োযদয জন়োধ়োযযণয ব়োষ্য, তৃণমূর
এআ পযটি কযন রড আউবনব়োব টি
ংগঠন এফং ক়োম ডকয দম়োগ়োযম়োযগয দক্ষি়ো উন্নি কযযি ়ো ি়ো কয়োয উযেযে বের। দপ্র়োগ্র়োভটি দল কয়োয
যয, ি়োয়ো িভফধ ডভ়োন বফশ্বব্য়োী দনটও ়োক ডগুবরযি দম়োগদ়োন কযযফ ম়ো প্রভ়োণ বববিক কৃবল নীবিi ev¯Íevqb Ges
K…l‡Ki Kv‡Q DbœZgv‡bi exR cÖvc¨Zv e„w× Ki‡e|
Òফ়োয ়োযটক এভন এক ়োবি ়োয ম়ো Zv‡`i †`‡ki বকছু চয়োযরঞ্জ দভ়োক়োযফর়ো কযযি ়োযয। দ (ভবর়ো কৃলক)
খয়ো-নীর এফং কীট-প্রবিযয়োধী ফীজ msMÖn Ki‡Z cv‡i hv Zv‡`i ফ়োি়োযদয, খ়োও ়োদি, ি়োযদয স্কুযর
়োঠ়োযি এফং দ়োবযযযযয চি দবযে বদযি ়োযয।" দকবন ়োi দজ়োর়ো ভ়োদ়োগ়ো, whwb অবিক়োন ন়োযী কৃলকযদয ়ো়োয্য
কয়োয জন্য প্রযুবিয য়োযক্স কয়োয যক্ষ ভর্ নড বদযে।
AwaK Rvbvi Rb¨Cornell Chronicle ‡_‡K co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17016

Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
যেবর ়োন ওবজwUঅয বজএভ ভুট্ট়োi gvV cixÿ‡Yi জন্য র়োআযন্স অযফদন
গ্রন কযযযে
বজন দটকযন়োরবজ দযগুযরটযযয যেবর vb বপ (ওবজটিঅয) দভরযফ়োন ড বফশ্ববফদ্য়োর দর্যক দজযনটিক়োবর
ংয়োবধি (বজএভ) গg hv‡Z বযফবিডি Avqib Dcv`vb we`¨gvb Zvi যীক্ষ়োমূরক যীক্ষ়ো কয়োয জন্য একটি
র়োআযন্স অযফদন (বডঅআঅয 165) দয যে।
এবপ্রর ২019 ়োর দর্যক ২0২3 ়োযরয বডযম্বi ch©šÍ cÖwZ mvB‡W 2 †n±i GjvKv m¤úbœ যফ ়োড ি 10wU ়োআযট
এআ ে়ো ়োর নুবষ্ঠি যফ। ববযক্ট়োবয ়ো, বনউ ়োউর্ ওয র, ওয ি়োন ড যেবর ়ো এফং দবক্ষণ যেবর ়োযি 13২
টি স্থ়োনী যক়োযী এর়োক়ো দম দক়োনও ে়ো ়োর ়োআট র়্োকযি ়োযয। বফচ়োয প্রবি ়ো বজএভ গ়োে়োর়ো এফং ি়োযদয
প্রচবরি দজযনটিক উ়োদ়োনগুবরয বফস্ত়োয এফং দৃঢ়ি়ো ীবভি কযয বন িণ ব্যফস্থ়োগুবরয ়োযযক্ষ। বজএভ গভ
ভ়োনুযলয খ়োদ্য ফ়ো শু খ়োযদ্যয জন্য ব্যফ়োয কয়ো যফ ন়ো।

OGTR অযফদনটিয জন্য একটি ঝবুঁ ক মূল্য়ো ন এফং ঝবুঁ ক ব্যফস্থ়োন়ো বযকল্পন়ো প্রস্তুি কযযে ম়ো জন়োধ়োযযণয
ভেব্য এফং বফযলজ্ঞযদয, ংস্থ়োগুবর এফং কতৃ ডযক্ষয ক়োে দর্যক ২011 ়োযরয জ়োনু ়োবযয দল ন়োগ়োদ অযও
য়োভযডয জন্য প্রক়ো কয়ো যফ। ভেব্য জভ়ো দদও ়োয জন্য েি 30 বদযনয নুভবি দদও ়ো যফ।
য়োবিযকন, প্রশ্ন এফং উিযগুবরয দন়োটি, এফং র়োআযন্স অযফদযনয ়োয়োং  অযও িযেয জন্য, OGTR
ওয ফ়োআযট DIR 165 পৃষ্ঠ়ো wfwRU Kiæb|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17003

wdwjcvB‡bi weÁvb I cÖhyw³ wefvM RvZxq ev‡qv‡UK‡bvjRx mßvn 2018
Av‡qvRb K‡i‡Q
বপবর়োআযনয 14 িভ জ়োিী ফ়োয ়োযটকযন়োরবজ প্ত়ো (এনবফডবিউ) এআ
প্ত়োয দ়োি এযজবন্স ব়োযফ বফজ্ঞ়োন ও প্রযুবি বফব়োগ (বডওএটি) শুরু
কযয। বডওএটি জন়োধ়োযণযক ফ়োয ়োযটক এফং এয সুবফধ়ো ম্পযকড
অযয়ো জ়োনযি অভিণ জ়োন়ো এফং 13-17 নযবম্বয ২018-এ বফশ্ব
ফ়োবণজয দকন্দ্র, ়োয বটিযি ফ়োবণজয দভর়ো ও প্রদডনীযি বগয প্রদডন
কযয।
নবফডবিউ এয উযদ্ব়োধনী নুষ্ঠ়োযন ংফ়োদ যেরযন কৃবল বফব়োযগয
দMদিযড়ো দয়োযন়ো ফযরন, জজফ প্রযুবিয ভ়োেযভ দম বিনটি চয়োযরঞ্জ
দভ়োক়োযফর়ো কয়ো দমযি ়োযয ি়ো র খ়োদ্য বনয়োি়ো, বল্প প্রবিযম়োবগি়ো
এফং উৎ়োদনীরি়ো এফং জরফ়ো ়ু বযফিডযনয ববযম়োজন। বিবন দজ়োয
বদয বেযরন দম ফ়োয ়োযটকযন়োরবজ চ়োর ও ভৎস্য m¤ú‡`i ব়োe `~I
কযযফ। Òফ়োয ়োযটকযন়োরবজ প্রজনন প্রযুবি, বজন বচবিিকযণ প্রদ়োযনয
দক্ষযত্র একটি বফ়োর ়ো়োয্য। এয ভযে মর়্োর্ িড ়ো (দয়োণ দ্ধবিযি) বৃবদ্ধ
়োযফ," দয়োযন়ো ফযরন।
ISAAA এফং SEARCA ফ়োয ়োযটকযন়োরবজ আনপযযভন দন্ট়োয (SEARCA BIC) প্রদডনীযি
ংগ্রণক়োযী দুটি প্রবিষ্ঠ়োন। ISAAA ি়োয িে ংস্থ়োয ফ যড ল ংযম়োজন, ISAAA ফ়োয ়োযটক / বজএভ
ি আযভজ গ্য়োর়োযী প্রদডন কযযযে।
বপবর়োআন বনউজ এযজবন্স (বএনএ) দর্যক এনবফডবিউড ম্পযকড অযয়ো ়ি়ুন
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17020

b‡f¤^i 21, 2018 Bs
Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
Pxb KZ…©K wRGg dmj Avg`vbx eªvwR‡ji mqvweb ißvbx e„w× Ki‡Z cv‡i
অেজড়োবিক ম্পকড বফল ক ব্র়োবজযরয ব়োআ ভিী ওবডরন বযযফআযয়ো আ বরব়ো ফযরন, Px‡b ব্র়োবজযরয  ়োবফযনয
যপ্ত়োবন অযও ফ়ো়িযি ়োযয।
ব্র়োবজযরয  ়োবফযনয প্র়ো 80 ি়োং এআ ফেয Px‡b যপ্ত়োবন cb¨ wn‡m‡e ়োঠ়োযন়ো য বের, ম়ো দভ়োট 83 wgwjqb
টন দযকড ড কযযযে। বরব়ো ফযরন দম ি়োয়ো  ়োবফযনয খ়োফ়োয যপ্ত়োবন কযযি ়োযয এভন প্রিয়ো়ো কযয এটি অযও
দফব কযয দমযি ়োযয। গি ফেয, ব্র়োবজর যপ্ত়োবন নুযভ়োদযনয জন্য চীনযক  ়োবফb Drcv`bKvixi একটি
ি়োবরক়ো জভ়ো বদয যে। বিবন উযেখ কযযযেন দম ব্র়োবজযর নুযভ়োবদি বকছু বজএভ ণ্য এখযন়ো চীন দ্ব়োয়ো
নুযভ়োবদি ন়ো, ব্র়োবজযর ি়োযদয ব্য়োক ব্যফ়োয এফং ি়োয়ো দম ণ্য উৎ়োদন র়োব কযযফ ি়োয ব্যফ়োযযক ফ়োধ়োগ্রস্ত
কযযফ।
AwaK Rvbvi Rb¨ Genetic Literacy Project ‡_‡K cÖeÜ co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17025

Liv m¤úwK©Z M‡elYv Dbœq‡bi Rb¨ DIY dmj w¯úW weªwWs
কৃবল ও খ়োদ্য উদ্ভ়োফযনয জন্য কুআন্সল্য়োন্ড য়োর়োয ন্স (QAAFI) Gi ববন য বয়োচ ড দপযর়ো ড. বর ববক ফযরন,
ববফষ্যযি স্য এফং জরফ়ো ়ু বযফিডযনয বফধ্বংী প্রব়োফগুবর কবভয অনযি উবদ্ভযদয গবি প্রজনন ভ়োধ়োনটিয
ং যি ়োযয। বিবন অযয়ো ফযরন, এআ দ্ধবিটি কৃলকযদয ক়োযে অযও নীর পর যফয়োযয জন্য
গযফলক এফং উবদ্ভদ প্রজনকযদয ক্ষভ কযযি ়োযয।
ড. ববক ফযরন উন্নি RvZ বফক়োযয জন্য ২0 ফেয ভ র়োগযি ়োযয। দ্রুি প্রজনন এআ ভ স্ল্য়ো কযযি
়োযয ক়োযণ এটি দকফর এযকয বযফযিড ফেযয ে টি উবদ্ভদ প্রজনযনয জন্য ফ়ো়িযি ়োযয। দ্রুি প্রজনন গভ,
ফ়োবর ,ড gUiïwU, এফং কয়োযন়োর়ো ভযি়ো পযরয জন্য ক়োজ কযয এফং ফবধ ডি পযট়োwcwoq‡Wi ধীযন গ়োে়োর়ো

বৃবদ্ধi জন্য LED অযর়ো বদয বফযলব়োযফ ংয়োবধি ল়ো়োউগুবর ব্যফ়োয কযয - দ্রুি িবব্রবডং এফং
প্রজযেয বগ্রভ ভ়োেযভ পর গযফলণ়ো বৃবদ্ধ এফং অযয়ো দজ়োয়োযর়ো উবদ্ভদ জ়োযিয বফক়োযয জন্য।
আউন়োআযটড বকংডযভয জন আন দন্ট়োয দর্যক বফজ্ঞ়োনীযদয ়োযর্, ড. ববক গ্রু যফিী ধ়োটি গ্রণ কযযযে এফং
ফ়ি ল়ো়োউযয সুবফধ়োগুবরযি দ্রুি প্রজননযক দের অ কয়োয ়ো়ো়োব বনজস্ব কভ খযযচয দ্রুি প্রজনন
কীব়োযফ জিবয কযযি  ি়োয বনযদ ড ়োফরীয জন্য দপ্র়োযট়োকরগুবর ভবিব়ো জিবয কযযযে।
AwaK Rvbvi Rb¨ University of Queensland †hvMv‡hvM †_‡K cÖKvwkZ cÖeÜ co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17038

b‡f¤^i 28, 2018 Bs
Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
যেবর ়োন ওবজwUঅয বজএভ K¨v‡bvjvi gvV cixÿY Aby‡gv`b K‡i‡Q
যেবর ়োয বজন দটকযন়োরবজ দযগুযরটযযয (OGTR) বপটি vবফ©়োআড নীরি়োয জন্য দজযনটিক়োবর
ংয়োবধি (বজএভ) কয়োযন়োর়ো ীবভি ও বন বিি মুবিয (gvV cixÿY) জন্য দভ়োযন়োযযন্ট়ো যেবর ়ো দপ্র়োবপ্রট়োবয
বরবভযটডযক DIR 164 প্রদ়োন কযযযে।
gvV cixÿY (র়োআযন্স অযফদন DIR 164) জ়োনু ়োযী ২020 দর্যক জ়োনু ়োযী ২0২4 ম ডে প্রর্ভ দুআ ফেয 15
টি ়োআট এফং তৃিী এফং চতুর্ ড ফেযগুবরযি ২0 টি ়োআযট বনউ ়োউর্ ওয র, কুআন্সল্য়োন্ড, দবক্ষণ যেবর ়ো,
ববযক্ট়োবয ়ো ও বিভ যেবর ়োয 140 টি যক়োবয এর়োক়োয জন্য নুযভ়োবদি। বপর্ল্ ে়ো ়োরটি যেবর ়োয ভস্ত
ড ভি়ো মূল্য়ো ন কযযফ। এআ বপর্ল্ ে়ো ়োর দক্ষযত্রয
কয়োযন়োর়ো িভফধ ডভ়োন ঞ্চযর বজএভ কয়োযন়োর়োয কৃবলZvwË¡K কভ ক্ষ
বজএভ কয়োযন়োর়ো ভ়োনফ খ়োদ্য ফ়ো শু খ়োযদ্যয জন্য ব্যফ়োয কয়ো যফ ন়ো।
চূ়ি়োে ঝবুঁ ক মূল্য়ো ন এফং ঝবুঁ ক ব্যফস্থ়োন়ো বযকল্পন়ো (RARMP) g‡Z এআ বপর্ল্ ে়ো ়োর ভ়োনুযলয এফং
বযযফযয জন্য নগণ্য ঝবুঁ ক সৃবষ্ট কযয এফং বনবদ ষ্টড ঝবুঁ ক বচবকত়্োয ব্যফস্থ়োগুবরয প্রয ়োজন  ন়ো। চূ়ি়োে
RARMP Ges RARMP এয ়োয়োং, wm×v‡šÍi e¨vcv‡i এক দট cÖkœ এফং উিযmg~n এফং র়োআযযন্সয
একটি নুবরব, OGTR ওয ফ়োআযট DIR 164 পৃষ্ঠ়ো mnRjf¨।
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17050

M‡elYv cvwK¯Ív‡bi K„lK‡`i Øviv MÖnYK…Z wewU Zzjvi abvZ¡K
cÖfve ‡`wL‡q‡Q
অেজড়োবিক খ়োদ্য নীবি গযফলণ়ো আনবিটিউযটয দডববড ওযযযডন এফং গুয রd বফশ্ববফদ্য়োরয য ক়োর ড বভরযক
cvwK¯Ív‡bi তুর়ো চ়োলীযদয myweavi Rb¨ বফটি তুর়ো গ্রযণয প্রব়োফ বনধ ড়োযযণয জন্য একটি গযফলণ়ো বযচ়োরন়ো
কযযন।
গযফলকয়ো ‡cÖv‡cbwmwU দে়োয ম্য়োবচং দ্ধবি ব্যফ়োয কযয দদযখযেন দম বফটি তুর়ো গ্রযণ কৃলকযদয myweavi উয
আবিফ়োচক প্রব়োফ যয যে। ম়োআয়োক, এআ প্রব়োফ বফস্ত়োয কৃবল-অফ়োও ়ো এফং খ়োভ়োয অক়োয উয বনবডয কযয।
উদ়োযণস্বরূ, বফটি তুর়ো গ্রযণi d‡j ক্ষুয চ়োলীযদয dj‡b †h cÖfve c‡o Zvi প্র়ো 50 ি়োং ফ়ি কৃলকযদয
জন্য একআ। িদুবয, বযফ়োযযয Av‡qi Dci বফটি তুর়ো গ্রযণয প্রব়োফ ভ়োঝ়োবয ও ফ়ি চ়োলীযদয যক্ষ আবিফ়োচক
ও উযেখযম়োগ্য বের, বকন্তু দে়োট কৃলকযদয জন্য ন । পরb এফং অয য উয বফটি তুর়োয প্রব়োফ গযভ ও অয ড
অফ়োও ়োয ‡ekx wKš‘ গযভ ও ï®‥ ফস্থ়ো Kg র়্োযক।
AwaK Rvbvi Rb¨ International Journal of Food and Agricultural Economics ‡_‡K
co–b|
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