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অ গ িতরঅ গ িতর   িত েবদনিতেবদন।।
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িনেদশনাস হিনেদশনাস হ

বারট ানব ারট ান   ক কক ক  হ ীতহ ীত   পদে পপদে প

((১১ )) ((২২ )) ((৩৩))
১.১. ‘‘গেবষণা লক 

কায ম হণ 
করেত হেব। িষ 
িবষয়ক গেবষণা 
ও িশ ণ অ াহত 
রাখেত হেব’’

দেশর মবধমান জনেগা ীর ি র উ য়ন তথা িনরাপদ ও েয়াজনীয় ষম খা  িনি তকরণ বক জন া  উ য়েনর জ  
খা িভি ক ি  গেবষণা ও িশ ণ কায ম পিরচালনা বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) এর অ তম 

ধান কাজ। স লে  িত ান  ম ণালয়সহ িবিভ  িত ােনর সােথ সম েয়র মা েম খা িভি ক ি  িবষেয় িশ ণ কায ম, 
সিমনার ও কমশালা বা বায়ন কের আসেছ। বা বািয়ত উ  িশ ণ কায ম বতমােনর ায় ভিব েতও অ াহত থাকেব। এছাড়া, 
২০১৮-১৯ অথবছের ি  চািহদা রেণ ফিলত ি  িবষেয় িনে া  ১৫  গেবষণা কায ম বা বায়ন করা হে । 
(১) Promotion on Nutrient enriched vegetables (Radish and Cabbage in lean period in char and haor area of 
Bangladesh.  
(২) Assessment of Nutritional Status of Adolescent girls in selected School and College of Dhaka City.
(৩) Dietary pattern and physical activity level of rickshaw pullers in Dhaka City.
(৪) The effect of Mother’s nutritional-hygienic knowledge and behavior on children’s dietary intake.
(৫) Conservation of Indigenous Herbaceous and Semi-Woody Medicinal Plant and their Improvement under 
Pot Condition.
(৬) Effect of Community based home gardening and nutrition education on vulnerable groups and intervention 
study.
(৭) Improving nutritional status though homestead gardening in the Jamuna’s Char area in Sirajganj district.
(৮) Effect of nutrition intervention among adolescent girls in Sunamganj Distric.
(৯) Identification of Dietary Patterns and Nutritional status of young adults in Birishiri, Netrokona.
(১০) Nutritional status assessment among adolescent in Netrokona district of Bangladesh.  
(১১) Proper Food and Nutrition Consumption and Good Health through Agro-based sources of ‘Shawtal and 
other Tribal peoples’ in the Barind area.  
(১২) Enhancing Nutritional Security by Homestead Gardening in the Marjat Baor’s area at Kaligonj in Jhenaida.  
(১৩) Increasing Food and Nutrition Security at Chittagong Hill Tracts (CHT) Homestead Area of Bangladesh.  
(১৪) Increasing family income and nutrition through the intervention of modern agro technologies  
(১৫) Increasing Food and Nutrition Security at Sunamganj Haor Homestead Area of Bangladesh.  
  
বা বায়ন ত ১৫  গেবষণা কায েমর মে  ০৫ র ( িমক-১-৫) কায ম ইেতামে  স  হেয়েছ। উে , নারায়ণগ  জলার 
আড়াইহাজাের বারটােনর ধান কাযালেয় গেবষণাগার াপেনর কায ম চলমান আেছ।  
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কাজী আ ল কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ), পিরচালক ( শাসন ও অথ)-এর  দ র
ব াংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (ব ারটান)
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