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Av‡gwiKv
M‡elYvq †`Lv wM‡q‡Q †h †j‡fwjs wRGgI Lv`¨ m¤ú©‡K fq Kwg‡q‡Q
ইউননবানিটি অপ বাযভন্ট (BDwfGg) থথকে এেটি নতু ন গকফলণা প্রো েকয থম এেটি াধাযণ প্রো
থেকনটিোনর ইনজেননযার্ি (নেই) উাদান ধাযণোযী খাদয c‡Y¨i প্রনত গ্রাে ভকনাবাফকে উন্নত েযকত াকয |
1 েুরাই, 2016 তানযকখ, এেটি বাযভন্ট আইন GE উাদান ফা থেকনটিোনর ভনর্পাই েযা নেন (GMOs)
ধাযণোযী ভস্ত খাফাকযয থরকফরগুনরয প্রকযােন য।নেন্তু থরকফরগুনর শুধুভাত্র 27থ েুরাই, 2016 তানযকখ
প্রকযােন নির মখন এেটি থপর্াকযর আইন এইটিকে স্থানান্তনযত েকযনির।
BDwfGg েকরে অপ এনগ্রোরচায অযান্ড রাইপ াকযকে Gi GKRb e¨envwiK অথিনীনতনফদ থেন েকরানদননিয
থনতৃ কে, fvg©‡›U GMOs Lv‡`¨i weiæ‡× †fv³v‡`i gZev` wb‡q GKwU ZzjbvgyjK M‡elYvq †`Lv wM‡q‡Q †h, ভানেি ন
মুক্তযাকেয ফানে অংক গ্রাে ভকনাবাফ  - এেটি ফাধযতাভূরে থরকফর নীনত প্রকযাগ েকযকি ভানেি ন
মুক্তযাে। নফকেলণ থদখায ফাধযতাভূরে থরকফর ফাস্তফাযন েযায কয বাভিকন্ট নেএভও খাকদযয 19% েকভ

নগকযনির। গকফলেযা নেএভও খাফাকযয প্রনত গ্রাে ভকনাবাকফয প্রেৃ ত প্রবাফ যীক্ষা েযায প্রথভত
যীক্ষাটি েকযকিন থমখাকন থবাক্তাকদয ফাধযতাভূরে থরকফরগুনর প্রো েযা কযনির।
াযর্ু নফশ্বনফদযারকযয েৃ নল অথিনীনত নফবাকগয থেন রুি -থরখে wn‡m‡e েকরানদননিয এয M‡elYvq,
প্রস্তাফ থদয থম এেটি ণয "GMO উাদানগুনর ফযফায েকয উত্ানদত ফা আংনেবাকফ উত্ানদত য নেনা"
এেটি ে, যর থরকফর প্রো েকয মা GMO প্রমুনক্তকত থবাক্তা আস্থা অেি ন েযকত াকয এফং থবাক্তাকদয
এেটি ুনননদি ষ্ট নদ্ধান্ত ননকত ক্ষভ েকয।
GB M‡elYv m¤ú‡K© AwaK Z‡_¨i Rb¨ University of Vermont Ges Purdue University cÖKvwkZ Lei co–b |
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16572

wRGg U‡g‡Uv gv‡Q GKwU wcswKk Avfv †`q
eনয থথকে ারকভান ফা ট্রাউট তাকদয খাকদযয োযকণ থগারাী ফা রার ভাং যকযকি, মায ভকধয ক্রাকেনযান ফা
থাোভােড় যকযকি। মাইকাে, ুকুকয ফা ভুদ্রৃকে উত্থানত ভাকিয ভাকে ভাকে ভাকে পযাোক থগারাী ভাং
থাকে। এইবাকফ, ভাি চালীযা ভাকিয ভাংকয যংকে উন্নত েযায েনয থকট্রানরযাভ থথকে ভাকিয খাফাকযয াকথ
WvBm থমাগ েকয। রন্ডকনয যকযর থারকযয নফশ্বনফদযারকযয নফজ্ঞানীযা এফং অংীদাযযা ভাকিয ভাংক
থগারাীi েনয এেটি নযকফগত-উকমাগী নফেল্প ততনয েকযকিন। থকট্রাকেনভেযার থথকে যং ততনয েযায
নযফকতি , তাযা থেকনটিোনর টকভকটায থটেকনারনেকে উচ্চ স্তকযয থেকটাোকযাটিকনাকযর্ ফা উচ্চ ভূকরযয যঙ্গে
খাদয এফং খাকদযয েনয ফযফহৃত য।
গকফলেযা থেকটাোকযাটিকনাকযর্ উৎপাদনের াকথ মুক্ত ফযােকটনযযা নর্এনএ থমাগ েযায েনয থেকনটিোনর
ম্পাদনা েযা কযকি A_©‰bwZK টকভকটা তফনচত্র ফযফায েকযকিন। তাযয তাযা নফট-েযাকযাটিন এয উচ্চ
ভাত্রা প্রো েকয থম এেটি অনয ধযকনয কঙ্গ নযফনতি ত টকভকটা ক্রু। এটি থেকটাোনযটিনকযকর্য উচ্চ ভাত্রায
কঙ্গ টকভকটা এেটি নতু ন তফনচকত্রযয ৃনষ্ট েকযনির। পর পর-শুেকনা এফং চূ ণি েযা তাযয ভাকিয পকরয ভকধয
থভাকনা য। গকফলেযা থদকখকিন থম ভাি টকভকটা থথকে প্রায দুই গুণ থেকটাোকযাটিনকযর্ থানলত েকয থমভন
থকট্রনভেযার র্াইকবকযট থিাাকনা এেই নযভাকণয নযভাণ থথকে তাযা ংগ্র েকয।
GB M‡elYv m¤ú‡K© AwaK Z‡_¨i Rb¨ Hakai Magazine Ges PNAS G cÖKvwkZ Lei co–b |
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16584

Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
ev‡qv‡UK f~Uvª RvZ Bqvi iU (EAR ROT)Gi weiæ‡× cÖwZ‡ivax ‣ewkó
†`Lvq
GKwU ev‡qv‡UK f~Uªvi RvZ QÎvK‡iv‡Mi GKwU mgvavb cÖ`vb K‡i‡Q hv wdwjcvB‡bi eywK`bb Gi K…lK‡`i e¨vcK ÿwZ
mvab K‡i‡Q| eywK`b‡bi D”y GjvKvi K…lKMY Agrisure NK306BtGT (Event Bt11xGA21) Rv‡Zi Pvlvev‡`i
†Póv K‡ib hv wWcøwWqv Bqvi iU A_ev DER Gi weiæ‡× cÖwZ‡iva M‡o Zz‡j, GKwU e¨vcK ÿwZKviK QÎvK †ivM hv Bqvim
A_ev Kv‡Y©‡j a~mi A_ev a~mi ev`vgx †gvì m„wó K‡i _v‡K, dikÖæwZ‡Z Bqvi cu‡P hvq| GB cywÄf~Z •ewkôavix RvZwU hv
nvwf©mvBW mnbxq Ges †cvKvgvKo cÖwZ‡ivax •ewkóm¤úbœ GwU wmb‡RbUv Dbœqb mvab K‡i‡Q|

eywK`bb Gi GKRb f~Uªv Drcv`bKvix Rbve †ivmvwjqv †iM‡gK Gi g‡Z Zv‡`i f~Uªv weMZ 10 eQi hver GB †iv‡M AvµvšÍ
n‡qwQj Ges G‡Z Zviv A‡bK Kg djb †c‡q‡Q| G‡Z K‡i Zviv 5 †n±i Lvgv‡ii Rb¨ aviK…Z UvKv †dir w`‡Z Aÿg
wQj| eZ©gv‡b NK306 RvZwU Zv‡`i GB Ae¯’vi DbœwZ K‡i‡Q|
wmb‡RbUvi f~Uªv Drcv`b †mKkb Gi cÖavb, Wzqv‡b gvKvey`ev` e‡jb †h, NK306 RvZwU DPz Ges D”P GjvKvq fvj djb
w`‡q‡Q, we‡klK‡i †hLv‡b DER ‡ekx wQj| GB f~Uªv RvZwU Avevi KvÛ cuPv Ges dwiqvi †iv‡Mi cÖwZ cÖwZ‡ivaxkxj
GgbwK Abye©i gvwU Ges weiæc AvenvIqvq I fvj R‡b¥| GB RvZwU 71,000 †_‡K 80,000 Dw™¢`/‡n±i wn‡m‡e enb Kiv
hvq Ges 10-12Ub/‡n±I dj cvIqv hvq|
AwaK Z‡_¨i Rb¨ Zac Sarian Ges mgmvgwqK wRGg f~Uªvi B‡f›Um hv †cÖvcv‡Mk‡bi Rb¨ Qvo Kiv n‡q‡Q G m¤ú©‡K
wdwjcvBb wWcvU©g¨v›U Af& GwMÖKvjPvi †g‡gv‡ibWvg ‡_‡K g~j cÖeÜ co–b |
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16583

A‡÷ªwjqvi OGTR wRGg mvbd¬vIqv‡ii evwYwR¨K Qvo Aby‡gv`b K‡i‡Q
A‡÷ªwjqvi Rxb cÖhyw³ wbqš¿‡Ki Awdm (OGTR) GKwU
jvB‡mÝ DIR 158 cÖ`vb K‡i‡Q, G‡Z D”P IwjwqK
GwmW m¤úbœ †R‡bwUK¨vwj gwWdvBW mvbd¬vIqvi Gi
evwYwR¨K Qv‡oi A‡_vwiwU w`‡q‡Q|

GB wRGg mvbd¬vIqvi mgMÖ A‡÷ªwjqvq Qvo Kiv n‡q‡Q|
wRGg mvbd¬vIqvi Ges G †_‡K Drcvw`Z cY¨ mvaviY
evwY‡R¨ cÖ‡ek Ki‡Z cv‡i, wk‡íRvZ •Zj Drcv`b Ges
cïLv`¨ wn‡m‡e e¨eüZ n‡Z cv‡i| GB wRGg mvbd¬vIqvi
gvby‡li Lv`¨ wn‡m‡e e¨eüZ n‡e bv|
SzwK g~j¨vqb I SzwK e¨e¯’vcbv (RARMP) Ges jvB‡mÝ DfqB •Zix Kiv n‡q‡Q RbMb, †÷U Ges †UwiUwi miKvi,
A‡÷ªwjqvb Mf‡©g›U G‡RwÝ, cwi‡ek gš¿bvjq, `¨v wRb †UK‡bvjRx †UKwbK¨vj GWfvBRwi KwgwU Ges ¯’vwbq KvDwÝj Gi
mv‡_ Kbmvj‡Ukb K‡i|
RARMP, Gi mvims‡ÿc, jvB‡mÝ Ges wm×všÍ m¤úw©KZ cÖkœ Ges DËi mn AwaK Z‡_¨i Rb¨ Rb¨ OGTR I‡qemvB‡W

we`¨gvb DIR 158 WKz‡g›Um co–b|

wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16573

RyjvB 11, 2018 Bs
Av‡gwiKv
Av‡gwiKvb mqvweb G‡mvwm‡qkb mwVK ev‡qvBwÄwbqviW dzW †j‡ewjs Gi
Rb¨ Aby‡iva K‡i‡Q
Av‡gwiKvb mqvweb G‡mvwm‡qkb (ASA) BDGm K…wl wefv‡Mi GwMÖKvjPvivj gv‡K©wUs mvwf©m (AMS) Gi Kv‡Q b¨vk‡bj
ev‡qvBwÄwbqviW dzW wWm‡K¬vmvi ÷¨vÛv©W (NBFDS) Gi evmvZevq‡bi wbqgKvbyb m¤ú©‡K Zv‡`i cÖ¯ÍvweZ Zv‡`i gšÍe¨
`v‡qi K‡i‡Q |
gšÍe¨m¤^wjZ wPwV‡Z ejv n‡q‡Q †h, ÒK…lK wn‡m‡e, Avgiv †fv³v‡`i AvKv•Lv‡K eywS Ges mv‡cvU© Kwi hv‡Z Avgiv Rvb‡Z
cvwi Zv‡`i Lv‡`¨ wK _vK‡e| Avgiv c×vZ Ges cÖhyw³ wb‡q Mwf©Z Avgiv mvavibZ wbivc` Ges mnbxq Drcvw`K cY¨
†fv³v‡`I mieivn Kwi †hb cwi‡ekMZ cÖfve Kg _v‡K|Ó GB wPwVwU gva¨‡g GwUB cÖKvk Kiv n‡q‡Q †h, ev‡qv‡UK‡bvjRx
K…lK‡`i Kg cwigv‡b ‡hvMvb †hgb cvwb, mvi, Ges KxUbvkK e¨envi K‡i|
GB NBFDS GKwU wek„•Lj Ae¯’vq Pj‡Z _v‡K †hLv‡b †÷U ch©v‡q †MÖvmvix c‡b¨ ev‡qvBwÄwbqviW †j‡fwjs wb‡q `Ü
†`Lv †`q hv †fv³v M‡Yi wbKU m‡›`nRbK Ges KóKi Ges cÖwµqvRvZKib Ges Lv`¨ †Kv¤úvwbi Kv‡Q e¨qeûj|

hw`I Av‡gwiKvb mqvweb G‡mvwm‡qkb (ASA) BDGm K…wl wefv‡Mi GwMÖKvjPvivj gv‡K©wUs mvwf©m (AMS) Gi cÖmskv
K‡i e‡j‡Q †h, Zviv USDA Gi Kv‡Q Av‡e`b †i‡L‡Q †h, ev‡qvBwÄwbqvwis Gi Avnbm½Z msÁv cÖ`vb Kiv †hLv‡b
eva¨ZvgyjKfv‡e Lv‡`¨i †j‡fwjs Kiv, Ò‡R‡bwUK †g‡Uwiqvj mg„× hv Uªvb‡RwbK ev‡qv‡UK‡bvjRx Gi gva¨‡g gwWdvB Kiv
n‡q‡Q Ges cÖPwjZ weªwWs cÖhyw³ A_ev cÖK…wZ‡Z cvIqv hvq Ggb cY¨ e¨vwZZÓ| Av‡gwiKvb mqvweb G‡mvwm‡qkb (ASA)
cybivq D‡jøL K‡ib †h, BDGmwWG Aek¨B eva¨ZvgyjKfv‡e cÖKvk Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq ev‡qvBwÄwbqviW Dcv`v‡bi 5
kZvsk MÖnb Kiv DwPZ|
AwaK Rvbvi Rb¨ ASA news release ‡_‡K co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16594

Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
‡Mv‡ìb ivB‡Pi gvV cixÿ‡Yi Rb¨ RbM‡Yi KvQ †_‡K civgk© MÖn‡Yi
e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q
AvšÍ©RvwZK avb M‡flYv cÖwZóvb (IRRI) †Nvlbv K‡i‡Q †h,
wdwjcvB‡bi wWcvU©g¨v›U Af& GwMÖKvjPvi-e¨y‡iv Af& cøv›U
BÛvw÷ª (DA-BPI) GR2E †Mv‡ìb ivBP Gi gvV cixÿ‡Yi
m¤ú‡K© RbM‡Yi gZev` MÖn‡bi Aby‡gv`b K‡i‡Q| wdwjcvBb
ivBP wimvm© Bbw÷wUDU Ges IRRI AwaK djb m¤úbœ ¯’vbxq
RvZ hv‡Z GR2 †Mv‡ìb ivB‡Pi †eUv †K‡ivwUb Drcv`‡bi
•ewkó m¤^wjZ Zvi DbœwZ mvab K‡i‡Q|

২01২ াকরয থমৌথ নফবাকগয াকুি রায নং 1 ননযকেয অধীকন েনাধাযকণয যাভি প্রনক্রযা তেফনফলযে
ননযন্ত্রে অনুকভাদকনয এেটি প্রধান উাদান। যাভি প্রনক্রযাটি েনাধাযকণয তথয নট থানেংগুনর
অযাকেকমাগয েনভউননটি অফস্থাকন, এেটি 30-নদকনয াফনরে ভন্তকফযয ভয এফং েনাধাযকণয শুনাননয
ভকধয অন্তবুি ক্ত েযা কযকি। এই প্রনক্রযাটি ম্প্রদাকযয দযকদয এেটি ভকযানচত দ্বকেয নদ্ধান্ত গ্রণ
প্রনক্রযায দানযেূণিবাকফ অংগ্রকণয ুকমাগ থদকফ।
RbM‡bi Kbmvj‡UkbwU wdjivBP Ges IRRI •eÁvwbK Ges wKQz miKvix wbqš¿K Øviv wdwjcvB‡bi wgD‡bvR, †bvBfv BwPRv
(RyjvB 18, 2018) Ges mvb gv‡_I, Bmv‡ejv (RyjvB 20, 2018) cÖ‡`‡k AbywôZ n‡e|
আকযা তকথযয েনয, IRRI থথকে নভনর্যা নযনরে ড়ুন।
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16591

RyjvB 18, 2018 Bs
Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
RvcvwbR •eÁvwbKMY cÖ_gev‡ii g‡Zv evRiv Gi wR‡bvg GKwÎZ K‡i‡Q
weL¨vZ evRiv •eÁvwbK Rvcv‡bi W. Bqvmy BqvmyB Gi †bZ…‡Z¡ wKQz evRiv M‡elK GeneBay, GbAviwRb Rvcv‡bi
Askx`vi Gi mv‡_ mg‡hvMxZvi gva¨‡g cÖ_gev‡ii g‡Zv evRivi wR‡bvg mwVKfv‡e GKwÎZ K‡i‡Q|
evRiv না য এেটি য ফা ঘা, নেন্তু GKwU wmI‡Wvwmwiqvj মা যফাকপি য াকথ ম্পনেি ত। evRivi `vbv QvZz
(groats) wn‡m‡e LvIqv hvq, Ges Gi ¸‡ov byWjm Ges Ab¨vb¨ Lv`¨ ‣Zix‡Z e¨eüZ nq| GwU MøywUb gy³ Ges D”P
†cÖvwUb mg„×, ZvB Gi RbwcÖqZv w`bw`wb e„w× cv‡”Q|
GB †nv‡gvRvBMvm wWcø‡q wR‡bvg ~1.3 Gbp †ncø‡qW wR‡bvg AvKv‡ii nq, Ges NRGene 1.27 Gbp hv‡Z 28.8
Mbp cwigvb N50 we`¨gvb, 0.5% †Mc cv‡m©b‡UR we`¨gvb| আকগয াফিেনীন mnRjf¨ ভাাযগুনরয তু রনায,

এই ভাকফটি N50 ভূরয এফং উচ্চতয ননবুি রতায এেটি উকেখকমাগয ফৃনদ্ধ প্রদান েকয|
আযও তকথযয েনয, NRGene থথকে ংফাদ প্রো ড়ুন।
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16612

wf‡qZbv‡gi K…lKMY wRGg f~Uvª †ivc‡bi AwfÁZv †kqvi K‡i‡Q
wf‡qZbv‡g 2015 mv‡j ev‡qv‡UK f~Uªv Pvlvev` Aby‡gv`b cvq| ISAAA Gi 2017 mv‡ji cÖwZ‡e`b Abyhvqx wf‡qZbv‡g
cÖvq 45,000 †n±i Rwg‡Z ev‡qv‡UK f~Uªv Pvlvev` Kiv nq| wfb dzqvK cÖ‡`‡ki cÖ_gw`‡Ki f~UªvPvlx ‡j _vb nvB e‡jb †h,
Gi evwYwR¨Ki‡bi ci f~Uªvi Lv`¨ wbivcËv m¤ú©‡K Kg Z_¨ wQj| wZwb e‡jb Òhw`I, GMM (†R‡bwUK¨vwj gwWdvBW f~vUªv)
†cvKv cÖwZ‡ivax Ges ¯’vbxq Ae¯’vq Dchy³| GB GMM GjvKvq f~Uªv Pvlvev` cybivq ïiæ Ki‡Z mnvqZv K‡i‡QÓ, Ges
K…l‡Kiv GLb Avevi f~Uªv Pvlvev` ïiæ K‡i‡Q|

থদাং নয প্রকদকয েুযান নতকযন থট্রর্ অযান্ড এনগ্রোর ানবি  থো-অাকযটিব নর্কযক্টয ট্রান থোযানং ফকরন,
150 থক্টয ভফাযকে এখন ফাকযাকটকেয বু ট্টা Pvlvev‡`i AvIZvq Avbv n‡q‡Q এফং ণযগুনর বারবাকফ নফনক্র
েযা কযকি।

wRqvs প্রকদ থথকে ‡nvqvs †fb Wvs ফাকযাকটে f~Uªv 6,000 ফগি নভটায Rwg‡Z এই ফিয থথকে শুরু েযায

েনয যীক্ষা েযা কযকি। Wvs োনায থম ফাকযাকটকেয বু ট্টা চাকলয অকনে ুনফধা থমভন েভ শ্রভ
এফং পর থদখাকানায েনয েভ ভয। নতনন ফকরন, "নেএভএভ থক্ষকত্রয েনয আভাকদয অকনে
ভয ফযয েযকত কফ না, তকফ অনতনযক্ত অথি আদায েযায েনয আভাকদয অনয োে েযায
ভয আকি"।
AwaK Rvbvi Rb¨ Vietnam Net †_‡K cÖKvwkZ Lei co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16625

RyjvB 25, 2018 Bs
Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
Bivb wRGg Lv‡`¨i †j‡fwjs ïiæ K‡i‡Q
ইযাকনয পু র্ অযান্ড ড্রাগ অযার্নভননকেন (এপনর্এ) খাদয উত্াদে ও আভদাননোযেকদয ের খাদয দ্রফযকে
থরকফর থদওযায েনয ফাধযতাভূরে েকযকি, hv‡Z †R‡bwUK¨vwj gwWdvBW AM©vwbRg (GMOs) †_‡K cÖvß †Kvb Dcv`vb
i‡q‡Q wKbv Zv eySvi Rb¨ | ইযাকনয এপনর্এয প্রধান থগারাভ থযো আগানয এই থঘালণা নদকযনিকরন।
আগানয ফকরন থম ২3 েুরাই থথকে নেএভ ণয থমভন যানফন থতর এফং বু ট্টা ‣Z‡j নেএভও
থরকফর থদওযা উনচত, মা ফতি ভান ইযানী েযাকরন্ডায ভাক ভদি াকনয শুরু। কযয ভাক, নেএভও
থথকে প্রাপ্ত উাদানগুনরয াকথ ভস্ত ণযগুনর মথামথ থরকফরগুনরয াকথ মুক্ত কফ। নতনন আযও
থোয নদকযনিকরন থম, অকনে থদ তাকদয নেএভ ফা bb -নেএভ খাফায ‡j‡fj K‡i, এফং

নেএভ

উাদানগুনর াধাযণত স্তা য, এফং তাকদয থবাক্তা িন্দ এফং আয অনুমাযী ফযফায েযা
থমকত াকয।

AwaK Rvbvi Rb¨ Tehran Times ‡_‡K co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16646

ফপফিাইন এ গ াল্ড রাইস কনসািটেশটন জনসাধারটের
অংশগ্রহে
নপনরাইকন GR2E থগাকেন যাইকয gvV যীক্ষায েনয
ননধিানযত

েনাধাযকণয

যাভি

ম্পন্ন

কযকি।

wgD‡bvR, by‡qfv BwmRv Ges mvb gv‡_I, Bmv‡ejv Gi ¯’vbxq
miKvi BDwbU RyjvB 18 Ges 19 m¤úª`v‡qi m`m¨‡`i cÖkœ
wRÁvmv Kivi my‡hvM K‡I †`q hv‡Z Zviv †Mv‡ìb ivB‡Pi gvV
civÿ‡Yi e¨vcv‡i Rvb‡Z cv‡i Ges Zv‡`i gZev` DA-BPI
†Z m¤úv`vb K‡i|

প্রকেকক্টয থনতা র্া থযইননাট অকদি াননও ফকরন, "এটি এেটি ভাকরাচনাভূরে তেফপ্রমুনক্ত নদ্ধান্ত গ্রকণয
প্রনক্রযায ভকধয দানযেীরবাকফ অংগ্রকণয েনয ম্প্রদাযগুনরকে ক্ষভতা প্রদান েকয। ম্প্রদাযগুনর†Z প্রেল্প
এফং থগাকেন যাই ম্পকেি ভস্ত তথয প্রদান েযা কফ, মা ম্প্রদাকযয ফকচকয অযাকেকমাগয
এরাোয থাে েযা কযকি।"
নপনরাইন যাই নযাচি ইননেটিউট (PhilRice) র এেটি যোনয ংস্থা মা নপনরাইকনয থগাকেন যাইকয
উন্নযনকে থনতৃ ে থদয। PhilRice 2016 াকরয মুগ্ম নফবাকগয াকুি রায নং 1 ননযকেয প্রকযােনীযতা
অনুযণ েকয ২8 থপব্রুযানয, 2017 তানযকখ নপে ট্রাযার নযচারনা েযায েনয এেটি ev‡qv‡mcwUয
অনুভনতয েনয আকফদন েকযনিকরন।
AwaK Rvbvi Rb¨ PhilRice †_‡K cÖKvwkZ Lei co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16644

