
তা�রি�খ:   ০৮ নভেম্বর ২০১৯ নভে
ম্ব� ২০১৯

 প্রে�স বিজ্ঞপ্তি রি�জ্ঞরি�

       প্রে��ভে�ন ��স বিজ্ঞপ্তিই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ �ভে�� দা�রি�ভেতা মা�ন���ন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তিমা�ভে�শ 
“স্বা�স্থ্য�,             পরি�ভে�শ ও সমাবেশ কৃ" রি#� জন� ক্ষরিতাকৃ� �হুজ�রিতাকৃ কৃভেপ'�ভে�ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ প্রেকৃ�ম্পা�রিন� রিজএমাও সমাবেশ প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি অন,ভেমা�দান ��

কৃভে��”

  আজ ০৮ নভেম্বর ২০১৯ নভে
ম্ব�,       ২০১৯ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ . তা�রি�খ প্রে��জ শুক্র��� স বিজ্ঞপ্তিকৃ�ল ১০ ১০.    ৩০ ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�য় তুলসীঘাট বাজার তা, ল ১০স বিজ্ঞপ্তি4ঘা�ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ ��জ��,   ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ���� স বিজ্ঞপ্তিদা�,  ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ����
   প্রেজল ১০�য় তুলসীঘাট বাজার প্রেল ১০��� রি�ভেস বিজ্ঞপ্তি�স বিজ্ঞপ্তি' প্রেস বিজ্ঞপ্তিন্টা��,    স বিজ্ঞপ্তিমাগ্র বাংলা কৃষক সমিতি ��.ল ১০� কৃ" #কৃ স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা,   ��.ল ১০�ভেদাশ শ্রমাজ4�4 ন��4,     ��.ল ১০�ভেদাশ যু,� কৃ" #কৃ স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা ও সমাবেশ 

     স বিজ্ঞপ্তি��� ��.ল ১০� মা স বিজ্ঞপ্তি�জ4�4 স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা কৃতা"' কৃৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক “স্বা�স্থ্য�,         পরি�ভে�শ ও সমাবেশ কৃ" রি#� জন� ক্ষরিতাকৃ� �হুজ�রিতাকৃ কৃভেপ'�ভে�ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ প্রেকৃ�ম্পা�রিন�
     রিজএমাও সমাবেশ প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি অন,ভেমা�দান �� কৃভে��”       দা�রি�ভেতা একৃ মা�ন���ন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তিমা�ভে�শ অন,রি:তা হয় তুলসীঘাট বাজার।

       স বিজ্ঞপ্তিমাগ্র বাংলা কৃষক সমিতি ��.ল ১০� কৃ" #কৃ স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা উপভেজল ১০� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি
�পরিতা      বী�র মুক্তিযোদ্ধা জনাব মপদুবর রহমান সরকার মু�ক্তি�যো	
দ্ধা জনাব মপদুবর রহমান সরকার
 জনা
বী মুপদু�বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মপদুবর রহমান সরকার র মুক্তিযোদ্ধা জনাব মপদুবর রহমান সরকারহমু
না সর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মপদুবর রহমান সরকারকা
র মুক্তিযোদ্ধা জনাব মপদুবর রহমান সরকার স বিজ্ঞপ্তি
�পরিতাভে=
             অন,রি:তা মা�ন���ন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তিমা�ভে�শ �ক্ত�� ��ভেখন প্রেল ১০��� রি�ভেস বিজ্ঞপ্তি�স বিজ্ঞপ্তি' প্রেস বিজ্ঞপ্তিন্টা�ভে�� স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ জন�� রিশ �ল ১০4 আভেন�য় তুলসীঘাট বাজার��,

         স বিজ্ঞপ্তিমাগ্র বাংলা কৃষক সমিতি ��.ল ১০� কৃ" #কৃ স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা উপভেজল ১০� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ আ�দা,� ��জ�কৃ,    ��.ল ১০�ভেদাশ শ্রমাজ4�4 ন��4 উপভেজল ১০��
   কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি
�পরিতা প্রেমাAস বিজ্ঞপ্তি,রিমা প্রে��মা,         ��.ল ১০�ভেদাশ শ্রমাজ4�4 ন��4 উপভেজল ১০�� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ প্রে��ল ১০�প4 প্রে��মা ,

        স বিজ্ঞপ্তি��� ��.ল ১০� মা স বিজ্ঞপ্তি�জ4�4 স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা উপভেজল ১০� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি
�পরিতা প্রে��ল ১০�মা ��ব্বা�ন4ৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক ,     স বিজ্ঞপ্তি��� ��.ল ১০� মা স বিজ্ঞপ্তি�জ4�4 স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতাৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক 
    উপভেজল ১০� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ প্রেমা�:   আরিD� উরিEন,        ��.ল ১০�ভেদাশ যু,� কৃ" #কৃ স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা উপভেজল ১০� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি
�পরিতা

প্রেমা�:   রূপমা প্রেশ খ,          ��.ল ১০�ভেদাশ যু,� কৃ" #কৃ স বিজ্ঞপ্তিরিমারিতা উপভেজল ১০� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ প্রেমা�:   মানজ,�ল ১০ ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তিল ১০�মা,  প্রেল ১০���
      রি�ভেস বিজ্ঞপ্তি�স বিজ্ঞপ্তি' প্রেস বিজ্ঞপ্তিন্টা�ভে�� প্রেকৃন্দ্রী4য় তুলসীঘাট বাজার স বিজ্ঞপ্তিদাস বিজ্ঞপ্তি� প্রেমা�H মা,কৃ, ল ১০ মান্ডল ১০,     প্রেল ১০��� রি�ভেস বিজ্ঞপ্তি�স বিজ্ঞপ্তি' প্রেস বিজ্ঞপ্তিন্টা�ভে�� উপভেজল ১০��  কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�  স বিজ্ঞপ্তি
�পরিতা মা,রিJ

আক্ত��,    প্রেল ১০��� রি�ভেস বিজ্ঞপ্তি�স বিজ্ঞপ্তি' প্রেস বিজ্ঞপ্তিন্টা�ভে�� উপভেজল ১০�� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ জন�� প্রেমা�: শ �মা4মা স বিজ্ঞপ্তি�কৃ�� �মাKখ  ।

    স বিজ্ঞপ্তিমা�ভে�শ ও সমাবেশ মা�ন���ভেন �ক্ত��� �ভেল ১০ন,    প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি একৃরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ      প্রেজভেনরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধকৃ��রিL মারিMফা�ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ M ধা�ন যু� �হুজ�রিতাকৃ প্রেকৃ�ম্পা�ন4�
উদ্ভা�রি�তা       । প্রচার করা হচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন	 এচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন� বেটা ক্যাচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনরাটিটন, রি
ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�রিমান-           এ ও সমাবেশ রিজঙ্ক রয়েছে যা মানুষের পুষ্টির চাহিদা ও রাতকানা রোগ �ভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD যু� মা�ন,ভে#� প,রিQ� চা�রিহদা� ও সমাবেশ ��তাকৃ�ন� প্রে���

 দাK� কৃ�ভে�।

          ষাটে�র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় দশটে	 আধনুি�	 	ৃনিষর দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় �াটে� আ�াটেদর দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় 	ৃনিষ ব্যবস্থাটে	 ধ্বংস করা হয় 	র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়া হয়      । বে�ই সময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন �ময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন উচ্চফলনশীল ধান প্র��ন
               কৃ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ রিDল ১০ এ� �ধা�ন উভেEশ �। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই অথচা আমা�ভেদা� প্রেদাশ 4য় তুলসীঘাট বাজার জ�ভেতা� ধা�ভেন� ফাল ১০ন স বিজ্ঞপ্তিম্পা'ভেকৃ যুথ�যুথ মাKল ১০��য় তুলসীঘাট বাজারন ন� কৃভে�ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ 

               উচ্চফাল ১০নশ 4ল ১০ ধা�ন ��তা' ন কৃ�� হভেয় তুলসীঘাট বাজাররিDল ১০। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই এ ধা�ভেন� অরিধাকৃ ফাল ১০নস বিজ্ঞপ্তিম্পাJ কৃ" রি#� ন�মা প্রেদায় তুলসীঘাট বাজার� হভেল ১০� স বিজ্ঞপ্তি�,জ রি�ল্প�। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই স বিজ্ঞপ্তি�,জ
               রি�ল্পভে�� কৃ, ফাভেল ১০ হ���ভেতা থ�ভেকৃ আমা�ভেদা� বৈ�রিচাত্র্য�মায় তুলসীঘাট বাজার রি�রি
J জ�ভেতা� ধা�ন। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই এ� ফাভেল ১০ ধা�ন�4জ চাভেল ১০ যু�য় তুলসীঘাট বাজার রি�রি
J �হুজ�রিতাকৃ

     প্রেকৃ�ম্পা�ন4� হ�ভেতা। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই কৃ" #কৃ�� হন �4জ হ���,        কৃ" #কৃভেদা� �4ভেজ� জন� রিন
' � কৃ�ভেতা হয় তুলসীঘাট বাজার ��জ�ভে�� উপ�  ।

             ��.ল ১০�ভেদাভেশ � মাভেতা� উ�'� ও সমাবেশ ��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ারবৈ�রিচাত্র্য� স বিজ্ঞপ্তিমা"দ্ধ একটি দেশে নির্বিচারে জিএমও ফসল উৎপাদনের জন্যে বিদেশী একৃরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ প্রেদাভেশ রিনরি�'চা�ভে� রিজএমাও সমাবেশ ফাস বিজ্ঞপ্তিল ১০ উ প�দাভেন� জভেন� রি�ভেদাশ 4ৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক 
   প্রেকৃ�ম্পা�রিনগুভেল ১০� অপভেচাQ� চা�রিল ১০ভেয় তুলসীঘাট বাজার যু�ভে\    । ই সময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তনটি�মচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন�য নানা আচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন!ালন,        �রিতা��দা ও সমাবেশ �রিতাভে��ধা স বিজ্ঞপ্তিভে=ও সমাবেশ রি�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ প্রে�গুনভেকৃ স বিজ্ঞপ্তি�কৃ��
    ��রিনরিজ�কৃ
�ভে� চা�#���দা কৃ��� অন,ভেমা�দান রিদাভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD     । আর মাঠ পর্যায় পরীক্ষা পয�ায় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন পরীক্ষা-       রিন�4ক্ষ�য় তুলসীঘাট বাজার আভেD রি�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ তা, ল ১০� ও সমাবেশ রি�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ আল ১০,।

    ��.ল ১০�ভেদাশ কৃ" রি# মান্ত্রণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার�ল ১০য় তুলসীঘাট বাজার ও সমাবেশ          ��.ল ১০�ভেদাশ ধা�ন �ভে�#ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার� ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ নরি^রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধউট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ রিতামাভেধা� প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তিভেকৃ অন,ভেমা�দান রিদাভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই
              ��রিণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়াররিজ�কৃ
�ভে� প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি চা�#���দা কৃ��� জন� শুধা,মা�ত্র্য পরি�ভে�শ ও সমাবেশ �ন মান্ত্রণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার�ল ১০ভেয় তুলসীঘাট বাজার� D�ড়পভেত্র্য� অভেপক্ষ�য় তুলসীঘাট বাজার আভেD। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই যু�

       এই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ মা�ভেস বিজ্ঞপ্তি� প্রেযু প্রেকৃ�ন স বিজ্ঞপ্তিমায় তুলসীঘাট বাজার অন,ভেমা�দান �দা�ন কৃ�ভে�। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই

        প্রেল ১০��� রি�ভেস বিজ্ঞপ্তি�স বিজ্ঞপ্তি' প্রেস বিজ্ঞপ্তিন্টা�ভে�� স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ রিশ �ল ১০4 আভেন�য় তুলসীঘাট বাজার�� �ভেল ১০ন রি�আ�-  ২৯  ধা�নভেকৃ রি
ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�রিমান-     এ স বিজ্ঞপ্তিমা"দ্ধ একটি দেশে নির্বিচারে জিএমও ফসল উৎপাদনের জন্যে বিদেশী কৃ�� হভেল ১০ তা�
  স বিজ্ঞপ্তিকৃল ১০ মা�ন,# খ�ভে�,      যার দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় ঘ�ানি� �াই সেও খাবে সেস করা হয়ও খাবে খাটেব       । �াহচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনল বে�টা টিক �টিঠ পর্যায় পরীক্ষাক হচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন নাটিক,  রি�আ�-  ২৯    ধা�নভেকৃ এখন রিকৃ ও সমাবেশ #,ধা

   রিহভেস বিজ্ঞপ্তিভে�ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ প্রে�ভেখ প্রেদায় তুলসীঘাট বাজার� হভে�?       তা�হভেল ১০ মা�ন,# স্বা�
�রি�কৃ খ���� রিহভেস বিজ্ঞপ্তিভে� প্রেকৃ�নট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� খ�ভে�?     প্রেকৃ�ম্পা�রিন�� �ল ১০ভেD একৃজন ��� �য় তুলসীঘাট বাজারস্ক
          মা�ন,ভে#� ১৫০ গ্র বাংলা কৃষক সমিতি�মা প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি প্রেখভেল ১০ তা�� জভেন� �ভেয় তুলসীঘাট বাজার�জন4য় তুলসীঘাট বাজার প্রেM�ভেজ� রি
ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�রিমান-  এ প�ভে�      । �াহচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনল টিক যার শরীচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনর টি%টাটিমন

        এ ঘা�ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধরিতা প্রেনই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ প্রেস বিজ্ঞপ্তিও সমাবেশ একৃই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ পরি�মা�ভেণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি খ�ভে�?         যার দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়া পনুি!র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় অভাটেব দনৃি! শনি$র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় ক্ষনি� হয় বটে& 	াজ



       কৃভে�ন তা�ভেদা� �ধা�ন প��মাশ ' হভে\ খ�দা�ভেকৃ বৈ�রিচাত্র্য�পKণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার ' কৃ��             । শুধু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেন %া� বে(চ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনয় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন ক(চ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিননাই সময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন পু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেনটি) ঘাটটি� দূর হচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন না। �ারা চ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনল বে-াচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন.ন
           ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি রিশ শু ও সমাবেশ �
' �তা4 মা�ভেদা� প্রে�শ 4 দা�কৃ�� হভে�। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই অথচা 
��ভেতা� রি�জ্ঞ�ন4 M.      তা, #�� চাক্র�তা' 4 একৃরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ স বিজ্ঞপ্তি
�য় তুলসীঘাট বাজার স বিজ্ঞপ্তি��ধা�ন কৃভে�

 রিদাভেয় তুলসীঘাট বাজার �ভেল ১০ভেDন,              এই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ধা�ভেন� মাভেধা� প্রে�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধরিনকৃ এরিস বিজ্ঞপ্তিভেM� রিM��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ভে
রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ
 আভেD যু� �
' �তা4 ন��4 প্রেখভেল ১০ তা�� স বিজ্ঞপ্তিন্তা�ভেন� জন্ম�তা
  ত্রুরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ ঘাট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধভেতা প�ভে�,     যাটে	 সে�নি(টে	& ভাষায় teratogenicity   �ল ১০� হয় তুলসীঘাট বাজার    । টিনয় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তনটিম� মাত্রায় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন টি%টাটিমন-   এ স্বা�ভেস্থ্য�� জন�

    �ভেয় তুলসীঘাট বাজার�জন4য় তুলসীঘাট বাজার হভেল ১০ও সমাবেশ উচ্চ মা�ত্র্য�য় তুলসীঘাট বাজার রি
ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�রিমান-  এ হ�ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ প��-   রি
ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�রিমাভেন�রিস বিজ্ঞপ্তিস বিজ্ঞপ্তি এ�.    প্রেট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�� ল ১০ভেজনরিস বিজ্ঞপ্তিরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ রি
ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�রিমান-  এ জরিনতা
 রি�#�ক্ততা� তাল ১০ভেপট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ,   ন�ভেকৃ ��থ�,       �রিমা �রিমা 
�� এ�. রিশ শুভেদা� Fontanelle   স বিজ্ঞপ্তি"রিQ কৃ�ভেতা প�ভে�,   অন�রিদাভেকৃ দা4ঘা'ভেমায় তুলসীঘাট বাজার�দা4
       রি�#�ক্ততা� হ�ড় ও সমাবেশ হ�ভেড়� স বিজ্ঞপ্তি.ভেযু��স্থ্যল ১০ গুভেল ১০�� ��থ� স বিজ্ঞপ্তি"রিQ,   চা, ল ১০ পড়�,   শুষ্কতা� জ্ব�,   ও সমাবেশ জন হ্রা�স বিজ্ঞপ্তি ,   উচ্চ �ক্তচা�প,  প্রেh�iভেট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ

     ফা�টে&র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়�টে�া সের দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়াগ সৃষ্টি করতে পারেস করা হয়নৃি!	র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়টে�পাটের দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়       । বে-াচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন.ন রাই সময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তনচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন�র মজু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেনদ কচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনর রা(চ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনল টি%টাটিমন-    এ উপ�দা�নরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ হ�রি�ভেয় তুলসীঘাট বাজার যু�য় তুলসীঘাট বাজার  । ক্যাচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনরাটিটনচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনয় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তনড,
        ��কৃ" রিতাকৃ
�ভে�ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ আভেল ১০� স বিজ্ঞপ্তি.ভে�দানশ 4ল ১০ এ�. ��তা�ভেস বিজ্ঞপ্তি� অরিjভেজভেন� স বিজ্ঞপ্তি�ভেথ রি�রিক্রয় তুলসীঘাট বাজার� কৃভে�   । ফচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনল প্রটিক্রয় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তনাজা�করণ,
       গুদা�মাজ�তাকৃ�ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার �� খ�দা� �স্তুভেতা� স বিজ্ঞপ্তিমায় তুলসীঘাট বাজার তা� প্রেথভেকৃ রি
ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ�রিমান-    এ প্রেল ১০�প প্রেপভেতা প�ভে�       । এর ফচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনল হুমু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেন(ী অপু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেনটি) �মস্যার �মাধান

              �� অ�= রিন���ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার এ� দা�রি� অবৈ�জ্ঞ�রিনকৃ। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই এরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ অ�ধা�রি�তা
�ভে� জ4ন �যু,রিক্ত� স্বাপভেক্ষ জনমাতা স বিজ্ঞপ্তি"রিQ� একৃরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ কৃভেপ'�ভে�ট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ
            �ভেচাQ�। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই স বিজ্ঞপ্তিরিতা�কৃ�� অভেথ' প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি কৃ" রি#ভেতা রিশ ল্প ���স্থ্য�পন� �চাল ১০ভেন� মা�ধা�ভেমা জ4� বৈ�রিচাত্র্য�ভেকৃ ধ্বং.স বিজ্ঞপ্তি,   যা খাদ্য

         বৈ�রিচাত্র্য�ভেকৃ নQ কৃ�ভে� এ�. যু� অপ,রিQজরিনতা স বিজ্ঞপ্তিমাস বিজ্ঞপ্তি��� অন�তামা মাKল ১০ কৃ��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার।

     স বিজ্ঞপ্তিমা�ভে�শ ও সমাবেশ মা�ন���ভেন �ক্ত��� আভে�� �ভেল ১০ন,        প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ভেস বিজ্ঞপ্তি� স বিজ্ঞপ্তি.ক্রমাভেন� চারি�ত্র্যরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ অরিতা মা�ত্র্য�য় তুলসীঘাট বাজার আগ্র বাংলা কৃষক সমিতিস বিজ্ঞপ্তি4   । বেয জটিমচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন�
    প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি চা�# কৃ�� হভে�,              শুধা, প্রেযু প্রেস বিজ্ঞপ্তি জরিমা অথ�� তা�� আভেশ প�ভেশ � জরিমা স বিজ্ঞপ্তি.ক্রমান হভে� এখ�ভেনই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ প্রেশ # নয় তুলসীঘাট বাজার  । পাটিন,

     মা�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ ও সমাবেশ ��য় তুলসীঘাট বাজার, মা�ধা�ভেমা প্রেতা� �ভেট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ,            ক্রস বিজ্ঞপ্তি পরিল ১০ভেনশ ন অথ�� একৃ �জ�রিতা� প��� প্রে�ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার, দ্বা��� আভে�কৃ �জ�রিতা� প���ভেকৃ
     রিনরি#ক্তকৃ�ভেণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার� প্রেযু কৃয় তুলসীঘাট বাজাররিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ ��কৃ" রিতাকৃ উপ�য় তুলসীঘাট বাজার আভেD,        প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ভেস বিজ্ঞপ্তি� প্রেক্ষভেত্র্য তা�� স বিজ্ঞপ্তি�কৃরিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ �ভেযু�জ� হভেতা প�ভে�  ।

     রিস বিজ্ঞপ্তিনভেজনট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� প্রেকৃ�স্পা�রিন ��.ল ১০�ভেদাশ ধা�ন �ভে�#ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার� ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ নরি^রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধউট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ-       এ� প্রেথভেকৃ ২০১৫ স বিজ্ঞপ্তি�ভেল ১০ প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি প�4ক্ষ�মাKল ১০কৃ
  উত্প�দাভেন� অন,ভেমা�দান রিনভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD             । াংলাচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনদশই সময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন একমাত্র রাষ্ট্র যা বে-াচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন.ন রাই সময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন�চ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনক এরূপ অনু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেনচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনমাদন টিদচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনয় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তনচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন:। এর টিপ:চ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনন মু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেনখ্য

              
K রিমাকৃ� প্রে�ভেখভেD উক্ত ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ নরি^রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধউভেট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� তাত্কৃ�ল ১০4ন মাহ�পরি�চা�ল ১০কৃ জ4�ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার কৃ" ষ্ণ বিশ্বাস। ধারনা করা হচ্ছে এ মাসের মধ্যেই রি�শ্বা�স বিজ্ঞপ্তি। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই ধা��ন� কৃ�� হভে\ এ মা�ভেস বিজ্ঞপ্তি� মাভেধা�ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ 
           প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি স বিজ্ঞপ্তি�কৃ��4 ও সমাবেশ প্রে�স বিজ্ঞপ্তি�কৃ��4 উভেদা��ভে� ��.ল ১০�ভেদাভেশ � স বিজ্ঞপ্তি�'ত্র্য ��জ��জ�তা কৃ�� হভে�। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই

           ��.ল ১০�ভেদাভেশ প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি �চারিল ১০তা হভেল ১০ কৃ" রি# ও সমাবেশ কৃ" #ভেকৃ� চা�মা ক্ষরিতা স বিজ্ঞপ্তি�রিধাতা হভে�        । কারন কৃষকচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনক প্রলু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেনব্ধ করা হচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন এ ধান
              চা�#���ভেদা� জন�। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই ফাভেল ১০ কৃ" #ভেকৃ� রিনজস্বা �4জ স বিজ্ঞপ্তি.�ক্ষভেণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার� ও সমাবেশ উ প�দাভেন� �রিক্রয় তুলসীঘাট বাজার� চা, ��ন্তা
�ভে� ��হতা হভে�। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই কৃ" #কৃ হ�রি�ভেয় তুলসীঘাট বাজারৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক 

              সেফ&টেব�ার দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় ঐনি�হ্যবাহী বীজের উপর সার্বভৌমত্ব। সুতারাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। বী বীজের উপর সার্বভৌমত্ব। সুতারাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। টেজর দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়উপর দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় স করা হয়াব.টেভৌ�ত্ব। সুতারাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। স করা হয়ু�ার দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়াংএর দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় পনির দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়নি�টে�	ৃষটে	র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়খাদ্য স করা হয়াব.টেভৌ�ত্বনিব�!হটেব। সুতারাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। 

               
��ভেতা� রি�রি
J �ভেদাভেশ রিজএমাও সমাবেশ রি�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ কৃট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধভেন� চা�# কৃভে� কৃ" #কৃ�� ���পকৃ শ স বিজ্ঞপ্তি�হ�ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার4� রিশ কৃ�� হভেয় তুলসীঘাট বাজার �ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ারহ�ভে� আত্মহতা��� পথ
 প্রে�ভেD প্রেনয় তুলসীঘাট বাজার                  । এযাৎ প্রায় ২৫ লক্ষ কৃষক সেখানে আত্মহত্যা করেছে। বলা হয়েছিল কৃষকরা জিএমও কটনের চাষ করে লাভবান হবে। প্রায় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন ২৫ লক্ষ কৃষক সেখানে আত্মহত্যা করেছে। বলা হয়েছিল কৃষকরা জিএমও কটনের চাষ করে লাভবান হবে। লক্ষ কৃষক বে�(াচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনন আত্মহত্যা কচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনরচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন:। লা হচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনয় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তনটি:ল কৃষকরা টিজএমও কটনের চাষ করে লাভবান হবে। কটচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিননর চাষ কচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনর লা%ান হচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন।
              উভেs� তা�ভেদা� জ4�নহ�ন4 ঘাভেট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধভেD। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই আমা�ভেদা� প্রেদাভেশ ও সমাবেশ আরিtকৃ� হভেতা আমা�দা�ন4কৃ" তা ন��4কৃ� ও সমাবেশ ঝল ১০কৃ ধা�ভেন� চা�# কৃভে�

             প্রেন�য় তুলসীঘাট বাজার�খ�ল ১০4স বিজ্ঞপ্তিহ রি�রি
J অঞ্চভেল ১০� কৃ" #কৃ�� শ স বিজ্ঞপ্তি�হ�ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার4� রিশ কৃ�� হভেয় তুলসীঘাট বাজার স বিজ্ঞপ্তি�'স্বা�ন্তা হভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই এ ফাস বিজ্ঞপ্তিল ১০হ�ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার4� জন� কৃ" #কৃভেদা� �স্তুতাH
               প্রেকৃ�ন ক্ষরিতাপK�ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার প্রেদায় তুলসীঘাট বাজার� হয় তুলসীঘাট বাজার রিন। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তি রিনভেয় তুলসীঘাট বাজারও সমাবেশ এধা�ভেন� পরি�রিস্থ্যরিতা স বিজ্ঞপ্তি"রিQ হও সমাবেশ য় তুলসীঘাট বাজার�� স বিজ্ঞপ্তিম্ভা��ন� �ভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ রিতামাভেধা� রি�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ

                প্রে�গুভেন� ��রিনরিজ�কৃ4কৃ�ন প্রেকৃ�ন 
�ল ১০ ফাল ১০�ফাল ১০ �ভেয় তুলসীঘাট বাজার আভেন রিন। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই প্রেযু স বিজ্ঞপ্তি� কৃ" #কৃভেদা� এট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ� গ্র বাংলা কৃষক সমিতিহণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার কৃ��ভেন� হভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD তা��� স বিজ্ঞপ্তি��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ 
   
, ক্তভে
��4। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই �ল ১০� হভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD কৃ��ন�M�,        আভেমারি�কৃ� ও সমাবেশ অভেxরিল ১০য় তুলসীঘাট বাজার� প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ভেস বিজ্ঞপ্তি� অন,ভেমা�দান রিদাভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD    । এ অনু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেনচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিনমাদচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিননর মচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন�য

               শু
ঙ্ক রয়েছে যা মানুষের পুষ্টির চাহিদা ও রাতকানা রোগভে�� ফা�iরিকৃ �ভেয় তুলসীঘাট বাজারভেD। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই তা�ভেদা� অন,ভেমা�দান একৃ ধাভে�ভেন� স বিজ্ঞপ্তিম্মরিতা। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই তা��� রিনজ প্রেদাভেশ চা�#���ভেদা� অন,ভেমা�দান প্রেদায় তুলসীঘাট বাজার রিন। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই তাভে�
             প"রিথ�4� উJয় তুলসীঘাট বাজারনশ 4ল ১০ প্রেদাশ গুভেল ১০�ভেতা চা�#���ভেদা� প্রেক্ষভেত্র্য তা�ভেদা� প্রেকৃ�ন আপরিz প্রেনই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ । অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই প্রেযুখ�ভেন প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ভেস বিজ্ঞপ্তি� উ পরিz প্রেস বিজ্ঞপ্তিই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ ৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক 

         নিফনি&পাই সেও খাবেটে�ও খাবে�াঠ পরীক্ষার ক্ষেত্র ধ্বংস করে কৃষকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। পর দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়ী বীজের উপর সার্বভৌমত্ব। সুতারাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। ক্ষার দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়সেক্ষত্র ধ্বংস করে কৃষকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।ধ্বংস করা হয় 	টের দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয় 	ৃষ	র দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়া �ী বীজের উপর সার্বভৌমত্ব। সুতারাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। ব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।প্রনি�বাদজানি�টেয়টে7। সুতারাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে। 

           �ক্ত��� রিনভে{�ক্ত দা�রি�স বিজ্ঞপ্তিমাKহ অরি�ল ১০ভেম্ব প্রেমাভেন প্রেনও সমাবেশ য় তুলসীঘাট বাজার�� জন� স বিজ্ঞপ্তি�কৃ�ভে�� �রিতা উদা�z অহ��ন জ�ন�ন:-

১.               ��.ল ১০�ভেদাভেশ প্রেযুন প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তিভেকৃ ��তা' ন ন� কৃ�� হয় তুলসীঘাট বাজার

২.          �ন ও সমাবেশ পরি�ভে�শ মান্ত্রল ১০�য় তুলসীঘাট বাজার প্রেযুন প্রে��ভে�ন ��ই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ স বিজ্ঞপ্তিভেকৃ D�ড়পত্র্য ন� প্রেদায় তুলসীঘাট বাজার

৩.        রি�রিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ প্রে�গুন� ��রিণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়াররিজ�কৃ চা�#���দা প্রেযুন �� কৃ�� হয় তুলসীঘাট বাজার

৪.   মা�h পযু'�ভেয় তুলসীঘাট বাজার প�4ক্ষ-           ন4রি�ক্ষ�য় তুলসীঘাট বাজার প্রেযুস বিজ্ঞপ্তি� রিজএমাও সমাবেশ ফাস বিজ্ঞপ্তিল ১০ আভেD তা� অরি�ল ১০ভেম্ব প্রেযুন �� কৃ�� হয় তুলসীঘাট বাজার



৫.               পরি�ভে�শ রি�ধ্বং.স বিজ্ঞপ্তি4 ও সমাবেশ জনস্বা�ভেস্থ্য�� জন� ক্ষরিতাকৃ� প্রেকৃ�ন �কৃ�� ফাস বিজ্ঞপ্তিভেল ১০� চা�#���দা প্রেযুন অন,ভেমা�দান প্রেদায় তুলসীঘাট বাজার� ন� হয় তুলসীঘাট বাজার

৬.              অরিতামা�ত্র্য�য় তুলসীঘাট বাজার ��স বিজ্ঞপ্তিয় তুলসীঘাট বাজাররিনকৃ স বিজ্ঞপ্তি�� ও সমাবেশ রিকৃট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধন�শ কৃ রিন
' � ফাস বিজ্ঞপ্তিল ১০ চা�#���ভেদা� প্রেযুন অন,ভেমা�দান প্রেদায় তুলসীঘাট বাজার� ন� হয় তুলসীঘাট বাজার

 ��তা' � প্রে��কৃ-

 শ �মা4মা স বিজ্ঞপ্তি�কৃ��
 স বিজ্ঞপ্তি�ধা��ণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার স বিজ্ঞপ্তিম্পা�দাকৃ

  উপভেজল ১০� কৃরিমারিট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ এল ১০আ�রিস বিজ্ঞপ্তি


