
িবিবগতগত  ০৯.১১.২০১৪০৯.১১.২০১৪  ি ঃি ঃ  তািরেখতািরেখ  খাদখাদ   ম ণালয়ম ণালয়  পিরদশনকােলপিরদশনকােল  মাননীয়মাননীয়  ধানম ীরধানম ীর  িনেদশনাসমেূহরিনেদশনাসমেূহর  বাবা বায়নবায়ন  অ গিতরঅ গিতর
িতেবদনিতেবদন।।

ঃঃ  নংনং মাননীয়মাননীয়  ধানম ীরধানম ীর  
িনেদশনাসমহূিনেদশনাসমহূ

বারটানবারটান  কতকৃকতকৃ  গহৃীতগহৃীত  পদে পপদে প

((১১)) ((২২)) ((৩৩))
১.১. ‘‘গেবষণামলূক 

কায ম হণ 
করেত হেব। কিৃষ 
িবষয়ক গেবষণা 
ও িশ ণ অব াহত 
রাখেত হেব’’

জনগেণর পুি র উ য়ন তথা িনরাপদ ও েয়াজনীয় ষম খাদ  িনি তকরণপূবক জন া  উ য়েনর জ  খাদ িভি ক পুি  
গেবষণা ও িশ ণ কায ম পিরচালনা বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান) এর অ তম ধান 
কাজ। “খাদ িভি ক পুি  চািহদা পূরেণ ফিলত পুি  গেবষণা বিৃ র উেদ াগ নয়া সং া  িবষেয় মাননীয় ধানম ীর িত িত/ 
িনেদশনা বা বায়েন বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান) নারায়ণগ  জলার আড়াইহাজাের 
গেবষণাগার ও ল াব াপেনর পিরক না হণ কেরেছ। িত ােনর কায ম জারদারকরেণর লে  জনবল িনেয়াগ 
কের রাজ  বােজেটর আওতায় গেবষণা কায ম চাল ুকরা হেয়েছ। এ িত ান দীঘিদন যাবৎ দেশর 
িবিভ  জলা/উপেজলায় মবধমান জনেগা ীর পুি র উ য়েনর লে  খাদ  িনরাপ া তথা েয়াজনীয় ষম খাদ  
িনি তকরণপূবক জন াে র উ য়নকে  খাদ িভি ক পুি , খাদ  ি য়াজাতকরণ ও সংর ণ িবষেয় িবিভ  িত ােনর সােথ 
(কিৃষ স সারণ অিধদ র, কিৃষ তথ  সািভস, পাট গেবষণা ইনি িটউট, বাংলােদশ বতার, িশ া িবভাগ, মৎ  অিধদ র, 

ািণ স দ অিধদ র, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট, জাতীয় কিৃষ িশ ণ 
একােডিম, ানীয় সরকার ম ণালয়, ধম ম ণালয়, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ইত ািদ) সম েয়র মাধ েম িশ ণ 
কায ম বা বায়ন কের আসেছ। িশ ণ কায েম কিৃষ স সারণ অিধদ েরর জলা/উপেজলা পযােয় কমরত িবিসএস 
ক াডার কমকতাসহ ৯ম/ত ধ েডর কমকতা, রাজৈনিতক নতবৃৃ সহ জন িতিনিধ, উপ-সহকারী কিৃষ কমকতা, িবিভ  িশ া 

িত ােনর িশ ক, ইউিপ সদ , মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর জলা/উপেজলা পযােয় কমরত কমকতা, ানীয় সমাজ কমী, 
ইমাম, এনিজও িতিনিধ ও িকষান-িকষানী অংশ হণ কেরন। বা বািয়ত উ  িশ ণ কায ম বতমােনর ায় ভিব েতও 
অব াহত থাকেব। 
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কিৃষজাত পেণ র 
নতনু নতনু 
আইেটম তরী কের 
তা পিরেবশ বা ব 
প ােকটজাত কের 
িবেদেশ র ানী 
করার উে াগ হণ 
করা যেত পাের।

 উ  িবষেয়র সােথ এ িত ােনর সরাসির সংি তা নই। তরাং িবষয়িট অ  িত ােনর ে  েযাজ  নয়।
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মাঃ শিরফলু ইসলাম

ব ািনক কমকতা, ঔষিধ উি দ শাখা
বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট

(বারটান)
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কাজী আবলু কালাম

পিরচালক ( শাসন ও অথ), পিরচালক ( শাসন ও অথ)-
এর দ র

বাংলােদশ ফিলত পিু  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট
(বারটান)
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