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The University of Gour Banga, Malda ties up with futuristic entities in the arena of  

‘Space Science’, and ‘Healthcare of Animals used for Human Consumption’: 

With due approval from the Executive Council in its recent meeting held on the 18 December, 2020, the 

University of Gour Banga (UGB) has made its future goal very clear when it has announced its tie-up with (1) 

Kolkata based “Indian Centre for Space Physics (ICSP)” with branches in Malda and Paschim Medinipur, and 

(2) Hyderabad based “RR Animal Healthcare (RRAHC)”. 

The Vice-Chancellor, Professor Chanchal Chaudhuri, Professor of Physics said “These are the giant steps 

towards an evident brighter future of this growing University”. 

1) Indian Centre for Space Physics, which is a sister concern of Calcutta University and has already 

produced 45 numbers of Ph.D. in Astronomy, Astrophysics, and Space Science, is now proudly going to 

be recognized as the Sister Concern of UGB as well. 

ICSP has the largest Optical Telescope in eastern India and they have sent scientific payloads to near 

space of 40-42 KM more than a hundred times through their independent space program and brought 

them back.  

With this tie-up, the students and researchers of the University of Gour Banga can use these facilities for 

their research endeavours. A good number of aspirants, especially from North Bengal, with the 

specialized training and research aid from ICSP, will be awarded the Ph.D. degree from UGB.  

The Director of ICSP, a renowned Astrophysicist, Professor Sandip K. Chakrabarti said “This is a 

major step towards bringing space research to North Bengal. Certainly, those, who wish to pursue Ph.D. 

work in this area, will be immensely benefited.” 

It is a matter of pride that Professor Chakrabarti, the recipient of Honorary D.Sc. from UGB, was born 

and brought-up in Malda. He has been adjudged as the top-most Astrophysicist in India by a research 

group at the Stanford University.  

Dr. Asit Choudhury, Secretary of the Malda Branch of ICSP said “These avenues will give a scope of 

nearby aspirants a ray of hope who fulfil their dreams and receive the highest level of training and 

degree.” 
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2) The RR Animal Health Care Ltd., a Hyderabad-based formulation company since 2015, has developed 

5-6 products including micronutrients, several feed formulations, and disinfectants for poultry and other 

large animals.  

Dr. Debasish Dutta, Director & MD said “The R&D centre of RR Animal Health Care Ltd. has a new 

drug discovery unit at AIC-CRTDH, CCMB, Hyderabad, and new F&D (Formulation Development) unit 

at IIT, Guwahati. Recently the RRAHC has developed a couple of detection kits for COVID and got 

approval from ICMR, those are regularly being used for different COVID testing facility nationally. 

Certain surface disinfectant developed by RRAHC has been awarded as a potential disinfectant for the 

Novel Corona virus by CCAMP, CSIR, Government of India.” 

The RRAHC has conceived the idea on the development of a highly demanded product “Semen 

Extender” for the poultry in collaboration with the Department of Physiology, University of Gour Banga, 

Malda.  

The R&D and Innovation Head Dr. Labanyamoy Kole said “This is a not a baby step to words the 

development of antibiotic free egg and chicken but also with the close scientific input with Professor 

Biplab Giri of the Department of Physiology, UGB, we are planning a very stable semen extender where 

the vitality of semen will be preserved for a long time. With the development of the product farmers at 

remote village will get the access to produce high quality breed according to the demand of the market.  

It will not only increase the productivity for export but also lay a pavement to words the strengthening of 

socioeconomic stand point.  I am very much optimistic that this will be a win-win collaboration with 

physiology department to develop such innovative products”   

A MoU between RRAHC and UGB has been approved which will involve Department of Physiology, 

UGB for collaboration in research areas to scientifically monitor for the development of semen extender, 

an essential component for the poultry breading at corporate farming program. Such research will 

improve the quality of livestock (sheep, goat, fish, poultry etc.) used for human consumption.  This may 

directly help to common people and boost the economy.  

Professor Biplab Giri, Professor of Physiology and the Registrar (Additional Charge) of UGB said 

“We are proud to be associated with two major innovative Institutes manned by competent scientists and 

certainly will provide administrative and scientific support for the advancement of the University in both 

research and academic development in astrophysics and healthcare of the animals which are consumed 

by human being.” 

 
         Professor Biplab Giri 

   Registrar (Additional Charge) 

            University of Gour Banga, Malda 
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মহাকাশ ও মনুষ্য দ্বারা ভ াজ্য পশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিজ্ঞানন সম্ভিনাময় দইু প্রবিষ্টাননর সনে ভ ৌড় 
িে বিশ্ববিদযালয় চুবিিদ্ধ হনলা: 
  
এক গ ৌরবময় উজ্জ্বল ভববষ্যতই গে এখন একমাত্র লক্ষ্য গকালকাতা বভবিক ইবিয়ান গেন্টার অফ গেে বফবিক্স (আই বে 

এে বি), মালদা ও িবিম গমবদনীিুরর োর শাখা ররয়রে, এবং হায়দ্রাবারদর আর আর এবনমযাল গহল্থরকয়ার (আর আর এ 

এইচ বে) এর েরে চুবিবদ্ধ হওয়ার কথা গ াষ্ণা করর তা িাবনরয় বদল গ ৌড় বে ববশ্বববদযালয় (ইউ বি বব) কততৃ িক্ষ্।  ত 

১৮ ই বিরেম্বর ২০২০ ববশ্বববদযালরয়র এবক্সবকউটিভ কাউবিরলর বমটিং-এ এই বেদ্ধান্ত গনওয়া হরয়রে।  

আই বে এে বি, ো গকালকাতা ববশ্বববদযালরয়র একটি বেস্টার কনোনৃ এবং এখনও িেৃন্ত োরা অযাররানবম, অযাররাবফবিক্স ও 

গেে োরয়রি ৪৫ িন বিএইচ.বি ততবর করররে, গ ৌড় বে ববশ্বববদযালরয়রও একটি বেস্টার কনোন ৃ বহোরব স্বীকত বত গিল। 

আর আর এ এইচ বে এবং ইউ বি বব-র মরযযও একটি গমৌ অনুরমাবদত হরয়রে। এর ফরল ইউ বি বব-র গদহববজ্ঞান ববভা  

ঐ েংস্থার েরে গেৌথ ভারব করিৃাররট ফাবমৃং গরাগ্রারমর িনয আবশযকীয় ববষ্য় গিাবি রিনন ববষ্রয় ববজ্ঞানেম্মত  রবষ্ণা 

কররত িাররব। এোড়ও মনষু্য-গভািয ও অনয গদরশ রফতাবনর িনয বযবহৃত অথৃকরী  বাবদ িশুর (গভড়া, ো ল, মাে, 

হাাঁে-মরুব  ইতযাবদ) মান উন্নয়রনর ববষ্রয়  রবষ্ণার গক্ষ্ত্রও এর রশস্ত হরব। এই রয়ারের িনয েমারির রাবন্তক গেবণর 

মানুরষ্রা েরােবর উিকত ত হরবন এবং গদরশর অথৃনীবতর ববকাশ  টরব।  

উিাচােৃ, ররফের চঞ্চল গচৌযুরী বরলন,্“ববশ্বববদযালরয়র উজ্জ্বলতর ভববষ্যরতর বদরক এটি একটি ববশাল িদরক্ষ্ি। রেেতঃ িবূ ৃ

ভাররতর েবৃবতহৎ অিটিকযাল গটবলরকািটি আই বে এে বি-রই। তারদর বনিস্ব গেে গরাগ্রারমর মাযযরম আই বে এে বি একশ 

বারররও গববশ োরয়বন্টবফক গিরলাি বনকট মহাকারশর ৪০-৪২ বকরলাবমটার দরূর িাঠিরয়রে এবং েফলভারব ভূিতরে গফরত 

এরনরে। এই চুবির ফরল আমারদর োত্ররা আই বে এে বি-র এই েকল তবজ্ঞাবনক  রবষ্ণার েুববযা তারদর বিএইচ.বি 

কােৃক্ররম বযবহার করর উিকত ত হরব। একই েরে, ববরশষ্ করর উির বে অঞ্চরলর োত্ররা, োরদর আই বে এে বি রবশক্ষ্ণ 

গদয় তারা বনবদৃষ্ট িদ্ধবত অনুেরণ করর ইউ বি বব গথরক বিএইচ.বি বিগ্রী িারব।”  

আই বে এে বি-র বনরদৃশক ও ববখযাত গিযাবতববৃজ্ঞানী ররফের েন্দীি কুমার চক্রবতী বরলন,্“উিরবরে মহাকাশ  রবষ্ণার 

দ্বার উরমাচন  করার বদক গথরক এটি একটি বড় িদরক্ষ্ি। অবশযই, এই অঞ্চরলর োরা বিএইচ.বি-র কাি কররত চান, 

তারা রভূত উিকত ত হরবন।”  টনাক্ররম, েন্দীরির িম ও গবরড় ওঠা মালদারতই এবং বতবন গ ৌড় বে ববশ্বববদযালরয়র রথম 

েমাবতৃরনর োম্মাবনক বি.এেবে. রািক। স্টযানরফািৃ ববশ্বববদযালরয়র একটি  রবষ্ণাকারী দরলর োম্প্রবতক এক োরভৃরত বতবন 

ভাররতর েব গচরয় বরড়া গিযাবতঃিদাথবৃবজ্ঞানী বহরেরব ববরববচত হরয়রেন। আই বে এে বি-র মালদা শাখার েম্পাদক, ি. 

অবেত কুমার গচৌযরুী বরলন,্ “এই িদরক্ষ্ি িাশ্বৃবতী অঞ্চরলর উচ্চাকাঙ্ক্ষীরদর েরবৃাৎকত ষ্ট মারনর রবশক্ষ্ণ িাওয়া এবং 

ববশ্বববদযালরয়র েরবাৃচ্চ বিগ্রী অিৃন করার িনয আশার বকরণ গদখারব এবং তারদর স্বপ্নরক স্বাথৃক করার িনয একটি রশস্ত িথ 

রচনা কররব।” 

গদহববজ্ঞান ববভার র অযযািক এবং ইউ বি বব-র গরবিরার (অবতবরি দাবয়ত্ব), ররফের ববপ্লব ব বর বরলন,্ “েুদক্ষ্ 

ববজ্ঞানীরদর দ্বারা িবরচাবলত দইুটি খুবই গুরুত্বিূণৃ ও েম্ভাবনাময়  রবষ্ণা গকরের েরে েুি হরত গিরর আমরা  ববৃত এবং 

অবশযই এই ববষ্রয় ববশ্বববদযালরয়র অগ্র বতর িনয গিযাবতববৃজ্ঞান ও মনুষ্য দ্বারা গভািয িশুর স্বাস্থয েুরক্ষ্া ববজ্ঞারনর বশক্ষ্া ও 

 রবষ্ণায় রশােবনক েহায়তা রদান কররবা।” 
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আর আর এ এইচ বে এর আর এযাি বি ও ইরনারভশরনর রযান, ি. লাবনযময় গকারল বরলন,্“অযযািক ব বরর োরথ  বনে 

তবজ্ঞাবনক আদানরদারনর মাযযরম আমরা দী ৃকাল যরর রাণীরদর িীবনীশবি রক্ষ্ার িনয একটি খুব বস্থবতশীল উিারয়র 

িবরকল্পনা করবে। িরণযর ববকারশর োরথ োরথ রতযন্ত গ্রারমর কত ষ্করা বািাররর চাবহদা অনুোয়ী উচ্চমারনর রিনন 

ক্ষ্মতােম্পন্ন  বাবদ িশু গিরত েক্ষ্ম হরব। আবম অতযন্ত আশাবাদী গে এটি আরও উদ্ভাবনী িণয ববকারশর িনয গদহববজ্ঞান 

ববভার র োরথ একেরে কাি করর একটি িরয়র আবহ ততরী কররব।”  

 

Sd/- 

         Professor Biplab Giri 

   Registrar (Additional Charge) 

            University of Gour Banga, Malda 


