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মসিলন পুনrdাের সিmিলতভােব কাজ করার আhান িবেশষjেদর
বুধবার, ২৭ িডেসmর ২০১৭

কাগজ pিতেবদক : বাংলার ইিতহাস ঐিতেহFর অনFনF িনদশCন ‘মসিলন’ পুনrdােরর জনF সরকাির-
2বসরকাির সব পk 2থেক সিmিলতভােব কাজ করার আhান জািনেয়েছন িবেশষjরা। তারা বেলেছন,
িbxশেদর ক‚টচkােn ঐিতহFবাহী মসিলন িশlx হািরেয় যায়। এর pায় ৪০০ বছর পর মসিলন িশlেক
উdােরর কাজ চলেছ। ইিতমেধF মসিলেনর সুতা আিবsােরর তO লার সnান পাওয়া 2গেছ। এখন
সিmিলতভােব সবাইেক কাজ করেত হেব।

গতকাল মŋলবার সকােল জাdঘেরর কিব সুিফয়া কামাল িমলনায়তেন ‘মসিলন পুনrjীবন : সমসFা ও
সmাবনা’ শীষCক 2সিমনাের তারা এ সব কথা বেলন। বাংলােদশ কh িষ িব�িবদFালেয়র সােবক অধFাপক ড.
লুৎফO র রহমােনর সভাপিতেt 2সিমনাের pধান অিতিথ িছেলন বাংলােদশ kO d ও কO xর িশl
করেপােরশেনর 2চয়ারমFান মুশতাক হাসান মুহ. ইফিতখার। িবেশষ অিতিথ িছেলন বাংলােদশ তঁাত 2বােডCর
সদসF 2মা. িমজানুর রহমান। pবn উপsাপন কেরন দhক িপকচার লাইেbির (2বŋল মসিলন) িলিমেটেডর
িনবCাহী পিরচালক সাইফO ল ইসলাম। আেলাচক িছেলন িবিশp 2লাকিশl গেবষক চndেশখর সাহা, হsিশl
গেবষক ও 2লখক rবী গজনবী এবং তO লা উnয়ন 2বােডCর িনবCাহী পিরচালক ড. 2মা. ফিরদ উিdন। sাগত
বkবF 2দন জাতীয় জাdঘেরর মহাপিরচালক ফয়জO ল লিতফ 2চৗধুরী।

মূলpবেn সাইফO ল ইসলাম বেলন, বাংলার মসিলেনর চািহদা িছল িব�বFাপী। 2সই মসিলন এখন আমােদর
হারােনা ঐিতহF। এই হারােনা ঐিতেহF িফিরেয় আনা যায় কীভােব তা িনেয় দhক লাইেbির কাজ কের যােc।
ইিতমেধF আমরা, মসিলন িকভােব _তির হেতা 2সই তথF সংgহ কেরিছ। িতিন আেরা বেলন, মসিলন 2য
তO লা গােছর 2থেক তO লা সংgহ কের সুতা _তির হেতা 2সই �O x কাপCাস গাছ pায় pায় ১৮০ বছেরর 2বিশ
সময় আেগ িবলীন হেয় 2গেছ; 2কােনা pকার চাষ হয় না। িকnt আশার কথা হেলা, এই গাছ
পুনঃউৎপাদেনর 2চpা চলেছ। আমরা �O x কাপCােসর চাষ �r কেরিছ। আেগর 2য �O x কাপCােসর তO লা
2থেক মসিলেনর সুতা _তির হেতা 2সই গােছর িডএনএ পরীkা কের এখন আমরা 2য গােছর চাষ করিছ,
তার সেŋ ৭০ ভাগ পযCn িমল পাওয়া 2গেছ। এ 2থেক 2য তO লা _তির হেব, আমরা আশা করিছ 2সটা িদেয়
৪০০ কাউেnর মসিলন শািড় উৎপাদন করা সmব হেব। ভারেতর পি�মবেŋর মসিলন পুনrjীবেনর
pেচpা চলেছ জািনেয় িতিন বেলন, আমরা যিদ এখনই এিগেয় না আিস তাহেল, আমােদর মসিলেনর
ঐিতহF িছল তা হারােত হেত পাের। চndেশখর সাহা বেলন, কলকতা মসিলেনর নাম বFবহার কের নানা
পিরকlনায় এিগেয় চেলেছ, তার পিরেpিkেত বাংলােদশ যিদ এখনই উেদFাগ না 2নয়, তাহেল মসিলন
কলকতার হেয় যােব। আমােদর 2দেশ এখেনা অেনক দk কািরগর আেছ। rবী গজনবী বেলন, িbxশরা
একসময় �O x কাপCাস গােছর বীজ পাওয়ার পরও এত দL র এেগােত পােরিন যতটা 2পেরেছ দhক, িকnt
এখন দরকার আেরা সরকাির-2বসরকাির পৃpেপাষকতা। ফিরদ উিdন বেলন, মসিলন পুনrdােরর জনF
সরকাির-2বসরকাির সব পk 2থেক সিmিলতভােব কাজ করেত পারেল মসিলন পুনrdার হেব।

িমজানুর রহমান বেলন, নানাভােব 2দশ এিগেয় যােc। এখন সময় এেসেছ এই মসিলন পুনrdােরর।
pধানমntী 2শখ হািসনার িনেজরও এই িশl পুনrjীবেনর বFাপাের আgহী। বাংলােদেশর 2কান 2কান
অ�েল মসিলেনর সুতা _তির হেতা তা খুঁেজ 2বর কের আমােদর কােজ লাগােত হেব। িতিন বেলন, আশার
কথা হেলা, তঁাত 2বাডC আমােদর 2যসব এলাকায় মসিলেনর জনF সুতা _তির তO লা চাষ হেতা- 2সই অ�েল
2বশিকছO  এলাকায় তO লা চাষ pকl �r কেরেছ। 2সসব তO লা 2থেক ইিতমেধF ৩০০ কাউেnর সুতা _তিরর
kমতা অজCন কেরেছ। এটাই 2শষ কথা নয়। মসিলন পুনrdােরর জনF সবাই সিmিলতভােব কাজ করেত
হেব।

মুশতাক হাসান মুহ. ইফিতখার বেলন, সরকাির ও 2বসরকাির উেদFােগ কাজ হেলও িকnt সমnয় না
থাকেল কাজ kিতgs হেব। pেয়াজনীয় পদেkপ িনেয় মােকCট দখেলর 2চpা করেত হেব। জামদািনর
মেতা মসিলনও এ 2দেশর পণF। এই িশlেক যত সmব drত পুনrjীবন করেত িশl মntণালয় যথাসmব
সহায়তা pদান করেব।
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2রলওেয়র উnয়নসহ একেনেক
১৬x pকl অনুেমাদন

ইিসর িনবnন 2পেত তৎপর অধCশত নতO ন দল

িবএনিপ আদালেত জO িডিশয়াল কO Fর 2চpা
কেরিছল : 2মাহাmদ নািসম

একাtেরর জননী রমা 2চৗধুরী
grতর অসুs

dনCীিত মামলায় খােলদা িজয়ার
পেk আজও যুিk 2দয়া হেব

রাজশাহীেত 2gpার জিŋ সংগঠেনর ৪ সদসF

ডাc-বাংলার বৃিt 2পল ৩ হাজার ১৯ িশkাথCী মসিলন পুনrdাের সিmিলতভােব কাজ করার
আhান িবেশষjেদর

িপিডিবর 2চয়ারমFান হেলন pেকৗশলী খােলদ
মাহমুদ

কh িষ গেবষণা ইনsxউেট কমCশালা �r

2শকh িবেত তথF অিধকার আইন িনেয় সভা ৬x 2কািচCং 2সnােরর 2mড লাইেসn বািতল

2মাsফা 2ময়র িনবCািচত গŋাচড়ায় সাইবার
পাCxর আনn রFািল

যেশাের গFােরেজ িবেsারণ, আgেন পুেড়
dভাই কয়লা

ময়মনিসংেহ মিহলা পিলেটকিনক sাপেন
pধানমntীর সায়

উদীচীর সুবণCজয়nীেত ঢাকায় জাতীয় সাংsh িতক সেmলন : সুবণCজয়nীেত রাজধানীজO েড় বছরবFাপী
সাংsh িতক উৎসেবর আেয়াজন করেত যােc বাংলােদশ উদীচী িশlীেগা¡। আগামী �kবার িবেকেল
ঢাকার 2কndীয় শহীদ িমনাের জাতীয় সাংsh িতক সেmলন আেয়াজেনর মাধFেম সূচনা হেব এই উৎসেবর।
2দেশর িবিভn pােnর উদীচীর pায় ৫০x 2জলা ও শাখার িশlীরা ঐিতহFসমৃd 2লাকসংsh িতর পিরেবশনা
িনেয় উপিsত হেবন এ সেmলেন। ‘2dােহ িবেdােহ িবpেব, গিড় িব� সpসুের’ িশেরানােম �kবার �r
হেব এই সাংsh িতক সেmলন। চলেব আগামী 2রাববার পযCn। গতকাল মŋলবার উদীচী 2কndীয় কাযCালেয়
অনুিUত এক সংবাদ সেmলেন এসব তথF জানােনা হয়।

�r হেc বাংলােদশ িশ� চলিct উৎসব : বাংলােদশ িশlকলা একােডিমর আেয়াজেন ২৮ িডেসmর
2থেক 2দশজO েড় �r হেc চার িদনবFাপী বাংলােদশ িশ� চলিct উৎসব। ২৮ িডেসmর িবেকেল জাতীয়
িচtশালা িমলনায়তেন উৎসেবর উেdাধন করেবন সংsh িতমntী আসাdjামান নূর। গতকাল িশlকলা
একােডিম এক সংবাদ িবjিpেত এ তথF জানােনা হয়।

উৎসেব চলিct pদশCনীর পাশাপািশ ২৯ ও ৩০ িডেসmর সকাল ১০টায় অনুিUত হেব ‘চলিct অনুধাবন’
শীষCকিবষয়ক কমCশালা। এ ছাড়া ২৯ িডেসmর িবেকল ৪টায় জাতীয় নাটFশালার 2সিমনারকেk
চলিctিবষয়ক একx 2সিমনার অনুিUত হেব।

2শষ পাতা'র আরও সংবাদ
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