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ICAR-CRIJAF বিশ্ব পবিবিশ বিিস উপলবে আইবসএআি-ক্রাইজাফ (ICAR-CRIJAF)-এি িার্তা:
পাটজার্ পণ্য িযিহাি কবি প্লাবিক প্রবর্স্থাপন করুন এিং িজতয েকবক স্পদি ৈর্বি করুন
ভাির্িবষত ি স্বাধীনর্াি ৭৫ িছি পূবর্তি স্মিবণ্ েিশ ‘’ভাির্ কা অমৃর্
মবহাৎসি ’’(Bharat Ka Amrut Mahotsav) উিযাপন কিবছ। ২০২২ সাবলি
১৫ই আগি পযত ন্ত এক িছবিিও েিবশ িীর্ত সময় ধবি এই েমগা ইবভন্ট
চলাকালীন েকন্দ্রীয় সিকাবিি বিবভন্ন মন্ত্রণ্ালয় েিবশি স্বাধীনর্া-উত্তি
যাত্রায় সামাবজক, সাংস্কৃবর্ক, ৈিজ্ঞাবনক এিং প্রযুবিগর্ বিকগুবলি উচ্চর্ি
বিষয়গুবলবর্ আবলাকপার্ কিাি জনয বিবভন্ন কমত সূবচ বনধত ািণ্ কবিবছ।

ভাির্ কা অমৃর্ মবহাৎসি (Bharat Ka Amrut Mahotsav)এই ক্রবম, আইবসএআি-েসন্ট্রাল বিসাচত ইনবিটিউট ফি জুট অযান্ড অযালাইড
ফাইিাসত (ICAR-CRIJAF), িযািাকপুি ‘’ভাির্ কা অমৃর্ মবহাৎসি’’ এিং বিশ্ব
পবিবিশ বিিস উিযাপন উপলবে, ‘’বিন অযান্ড গ্রীন ইবন্ডয়া’’ (Clean and Green
India)-ি বিষয়িস্তুি উপি ৪-৭ জুন, ২০২১ পযত ন্ত "প্লাবিক প্রবর্স্থাপবন প্রাকৃবর্ক
র্ন্তুগুবলি ভূবমকা", "িজতয এিং ইবকা ফাবমত ং েকবক স্পদি" এিং "পাবটি বজবনাম
এবডটিং" স্পদবকতর্ বর্নটি ভাচুত য়াল েলকচাবিি আবয়াজন কবিবছ। প্রাকৃবর্ক
র্ন্তু ফসলগুবলি দ্বািা পবিবিবশর্ পবিবিশগর্ উপকািগুবল এিং িাস্তুর্ন্ত্র
পবিবষিাগুবল র্ুবল ধিবর্ ইনবিটিউট কর্তৃ ক এই বর্নটি ভাচুত য়াল িিৃর্াি
আবয়াজন কিা হবয়বছ।
আইবসএআি-ক্রাইজাবফি বনবিত শক, ডঃ েগৌিাঙ্গ কি এই অনুষ্ঠাবনি প্রািবিক মন্তবিয িবলবছন েয, প্রাকৃবর্ক র্ন্তু বিবশষর্: পাট প্লাবিক প্রবর্স্থাপন এিং পবিবিশ
সংিেবণ্ি জনয সিবচবয় আিশত র্ন্তু বহসাবি আিাি র্াি েসানালী বিন েিখবি।
আইবসএআি-ক্রাইজাবফি প্রধান ৈিজ্ঞাবনক ডঃ এস. েক. ঝা প্রকম িিৃর্ায় প্লাবিবকি িজতয দ্বািা সৃষ্ট বিবভন্ন ধিবণ্ি িূষণ্, কৃবষকাজ, িনযজীিন, জলজ
জীিন, সামুবিক িাস্তুর্ন্ত্র এিং মানি স্বাবস্থযি উপি প্লাবিবকি েনবর্িাচক প্রভাি স্পদবকত িযাখযা কবিবছন। প্লাবিবকি বিকল্প অনুসন্ধান কিাি কািণ্গুবল এিং
প্রাকৃবর্ক র্ন্তুগুবল, বিবশষর্: পাট েকন ভাল বিকল্প হবর্ পাবি র্াি িযাখযা বর্বন বিবয়বছন।

ডঃ েগৌিাঙ্গ কি র্াাঁি বিবশষ িিবিয প্লাবিক িূষবণ্ি বিষবয় উবদ্বগ প্রকাশ কবিবছন এিং একিাি িযিহাবিি প্লাবিক (Single use plastic) িযিহাি েকবক েিবিবয়
আসাি েেবত্র পাট এিং সমিগীয় র্ন্তুগুবলি ভবিষযবর্ি চাবহিা অজতবনি জনয প্রযুবি এিং েিাডমযাপ ৈর্বি কিাি উপি েজাি বিবয়বছন। েিশ-বিবিবশ জুট শবপং
িযাগ ৈর্বিি নর্ুন চাবহিাি কািবণ্ প্রবর্ িছি আট লোবধবকি েিবশ েিল অবর্বিি পাট র্ন্তু প্রবয়াজন হবি। পাটজার্ বিবিধ পণ্যগুবল প্লাবিকবক স্পদূণ্তরূবপ
প্রবর্স্থাপন কিবর্ পাবি, র্াই আগামী িশকগুবলবর্ পাট উত্পািনশীলর্াি িৃবি কিাি জনয প্রবয়াজনীয় পযত াপ্ত প্রযুবি এিং েিাডমযাপ আইবসএআি-ক্রাইজাবফি
কাবছ িবয়বছ।
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কলকার্াি আইবসএআি-বননবফট (ICAR-NINFET)-এি বনবিত শক ডঃ বড॰ বি॰ শাবকয়ািাি এই িযাখযা সূবত্রি েচয়ািমযান বছবলন এিং বর্বন র্াাঁি িিবিয জুট
েসক্টিবক আিও প্রাণ্িন্ত কিবর্ বিবভন্ন েিকবহাল্ডািবিি মবধয িৃঢ় সংবযাগ এিং সমিবয়ি পবে সওয়াল কবিন ।
৫ই জুন বিশ্ব পবিবিশ বিিবসি িিবিয ডঃ েগৌিাঙ্গ কি িবলন েয, কৃবষ প্রযুবিগুবলবক অিশযই অকত ননবর্ক ও পবিবিশগর্ সুবিধাি বিষয়টি বিবিচনায় বনবর্ হবি
যাবর্ এই জার্ীয় প্রযুবিগুবল উত্পািনশীলর্া, গুণ্মান, মাটিি স্বাস্থয এিং সামবগ্রক পবিবিশ িেণ্াবিেবণ্ আিও িীর্ত স্থায়ী ভূবমকা বনবর্ পাবি ।
এই বিন আইবসএআি-ক্রাইজাবফি প্রধান ৈিজ্ঞাবনক ডঃ এ॰ েক॰ বসংহ "িজতয এিং ইবকা ফাবমত ং েকবক স্পদি" বিষবয় একটি ভাচুত য়াল িিৃর্া েিন। কৃবষ িজতযগুবলি
যকাযক িযিস্থাপনাি অভাি িায়ু, মাটি এিং জল িূষবণ্ি কািণ্ হয়। ভাির্ প্রবর্ িছি প্রায় ৫০০ বমবলয়ন টন কৃবষ িজতয এিং ৬২ বমবলয়ন টন েপৌি কঠিন িজতয
উত্পািন কবি, যা স্থলভাবগি আবশপাবশ বিষাি গযাস এিং গ্রীন হাউস গযাস ৈর্বি কবি। েিবশ উৎপাবির্ বিপুল পবিমাণ্ কৃবষ ও েপৌি িজতয কৃবষবর্ িযিহাবিি
জনয বিিুযর্ এিং সিুজ সাি উৎপািবন খুি ভাল রূপান্তবির্ হবর্ পাবি। িীর্ত স্থায়ী ইবকা-ফাবমত ং-এি জনয এিং গ্রামীণ্ অঞ্চবল কমত সংস্থাবনি সুবযাগ সৃবষ্টি জনয
কৃবষ কাযত ক্রবমি সময় উত্পন্ন বিবভন্ন িজতয পিাকত বক িযিহাি কবি স্পদি ৈর্বিি জনয প্রচু ি প্রযুবি িবয়বছ।
িযািাকপুবিি আইবসএআি-বসফবি (ICAR-CIFRI)-এি বনবিত শক ডঃ বি॰ েক॰ িাস এই
বিবনি িযাখযা সূবত্রি েচয়ািমযান বছবলন এিং বর্বন িবলন েয, কৃষকবিি এিং পবিবিবশি
উপকাবিি জনয কৃবষ িজতয েকবক স্পদি ৈর্বি কিাি প্রযুবিগুবল সবক্রয়ভাবি িযিহাি
কিাি সময় এবসবছ।
৭ই জুন, আইবসএআি-ক্রাইজাবফি প্রধান ৈিজ্ঞাবনক ডঃ এস॰ িত্ত র্ৃর্ীয় িিৃর্াটি েিন
যাি বিষয় বছল "পাবটি বজবনাম এবডটিং"। বর্বন র্াাঁি িযাখযাবন বজবনাম এবডটিং প্রযুবি
এিং স্বল্প েময়াবি উচ্চ উত্পািনশীলর্াি সাবক উন্নর্ গুণ্মাবনি পাবটি র্ন্তু পাওয়াি
জনয এই প্রযুবিি গুরুত্ব বনবয় আবলাচনা কবিন।

আইবসএআি-ক্রাইজাবফি বনবিত শক ডঃ েগৌিাঙ্গ কি পাট এিং সমিগীয় র্ন্তু ফসলগুবলি
উন্নর্ জাবর্ি বিকাবশি জনয বনয়বমর্ পিবর্বর্ বজবনাম-এবডটিং প্রযুবি িযিহাবিি
জনয একটি েিাডমযাপ প্রস্তুর্ কিাি উপি েজাি েিন যা আগামী কবয়ক িশবকি জলিায়ু
অিস্থায় ভাবলা এিং িীর্ত স্থায়ী ফল েিবি।
বর্নটি মহত্বপূণ্ত িযাখযান সমবির্ ৪-৭ই জুন পযত ন্ত অনুবষ্ঠর্ এই ওবয়িনাি বসবিজ ছাড়াও, আইবসএআি-ক্রাইজাফ ‘’ভাির্ কা অমৃর্ মবহাৎসি ’’ এিং বিশ্ব
পবিবিশ বিিস উিযাপন উপলবে, ভাচুত য়াল বচত্রকলা ও কবির্া প্রবর্বযাবগর্াি আবয়াজনও কবিবছ, যাবর্ সংস্থাি বিবভন্নিবগত ি কমত চািীিা ও র্াবিি
পবিিাবিি সিসযিা উত্সাবহি সাবক অংশ বনবয়বছ।
(সূত্র: ডঃ েগৌিাঙ্গ কি, বনবিত শক, আইবসএআি-েসন্ট্রাল বিসাচত ইনবিটিউট ফি জুট অযান্ড অযালাইড ফাইিাসত , িযািাকপুি, কলকার্া -৭০০ ১২১)
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