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�িষ ম�ণালয় 
বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান) 

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক �িতেবদন 
 
 

 
 

 
 
(ক) �িমকা :    
 

 

 
জনগেণর �ি�র �র উ�য়েনর লে�� িনরাপদ ও �েয়াজনীয় �ষম খা� িনি�তকরণ�ব �ক জন�া�� উ�য়েনর জ� খা� 

িভি�ক �ি� (ফিলত �ি�) গেবষণা ও �িশ�ণ কায ��ম পিরচালনা ও বা�বায়নকে� বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও 

�িশ�ণ ইনি��উট নােম এক� ইনি��উট �িত�ার লে�� মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা ও �িষম�ীর গিতশীল �ন�ে� 

সরকােরর �পক� ২০২১ বা�বায়েন �িষ, খা� ও �ি� গেবষণােক অিধকতর গিতশীল, �েগাপেযাগী ও কায �কর করার লে�� 

যথাযথ �ি�য়া �হেণর মা�েম মহান জাতীয় সংসেদ বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান) 

আইন-২০১২ পাশ হয়, যা ১৮ নং আইন িহেসেব ১৯ �ন, ২০১২ ি�ঃ তািরেখ বাংলােদশ �গেজেট �কািশত হয়। উ� আইেনর 

৮ধারা �মাতােবক বারটােনর কায �পিরিধ বিধ �ত, �সংহত ও �জারদার করা হয়।  

  
ক.১    সংি�� ইিতহাস :  

  
জাতীয় অ�াপক মর�ম ডাঃ �মাঃ ই�ািহম জনগেণর �ি�র অব�া উ�য়ন ও জন�াে��র উ�িত সাধেনর লে�� ১৯৬৮ সেন 

ঢাকার অ�ের �ডমরা থানার �রাইেন ‘‘ফিলত �ি� �ক�’’ িহেসেব কাজ �� কেরন। �ক��র �ল উে�� িছল                

আ�-িনভ�রশীলতার মা�েম �ি� সম�া িনরসন। বাংলােদশ ডায়ােব�ক সিমিতর �শাসিনক ত�াবধােন এবং �িষ 

ম�ণালেয়র আিথ �ক অ�দােন বা�বািয়ত এ�ই িছল �দেশ �ি� সং�া� �থম �ক�। উ� ফিলত �ি� �কে�র আশা��প 

ফেলর িভি�েত ১৯৭৯ সেন বাংলােদশ ডায়ােব�ক সিমিতর ১৫৪তম কাউি�ল িম�ং-এ ‘‘ফিলত �ি�’’ �ক��র নাম 

পিরবত�ন কের বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। যা বাংলােদশ �িষ 

গেবষণা কাউি�ল এর অংগ �িত�ান িহেসেব ১৯৮০ সাল হেত �ন ১৯৯৩ সাল পয �� চলমান থােক। �িষ ম�ণালেয়র অধীন 

১৯৯৩-৯৪ অথ � বছের এিডিপ এর এক� �ক� িহেসেব ০১ বছর চলার পর আইএমইিড’র �পািরশ �মাতােবক �লাই ১৯৯৪ 

সাল �থেক �িত�ান� এক� �ায়�শািসত �িত�ান িহেসেব কায ��ম �� কের। 

ক.২ �পক� (Vision) :   
 
জনগেণর �ি��র উ�য়ন। 

 
ক.৩  অিভল�� (Mission) :  
  

খা� ও �ি� স�িক�ত গেবষণা, �িশ�ণ ও কম �শালা বা�বায়ন এবং গণমা�েম স�চােরর মা�েম �দেশর জনগেণর                

�ি��র উ�য়েন অবদান রাখা। 
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ক.৪ কায �াবলী (ল��, উে��) :  

 

(ক) জনগেণর �ি�র �র উ�য়েনর লে�� খা�িভি�ক �ি� (ফিলত �ি�) সং�া� গেবষণা ও উ�য়ন কায ��ম �হণ ও 

বা�বায়ন; 

(খ) সরকাির ও �বসরকারী সং�ার কম �কত�া, িবিভ� িশ�া �িত�ােনর িশ�ক, �ানীয় সরকার �িতিনিধ, �ষক ও 

অ�া�েদরেক খা�িভি�ক �ি� িবষেয় �িশ�ণ �দান ও �ি� সং�া� নীিতমালা স�েক� সেচতনকরণ; 

(গ) খা�শে�র সং�হ�ব � ও সং�হে�ার �য় �িত �াস ও খা� �ি�য়াজাতকরণ এবং সংর�ণ িবষেয় ��ি� উ�াবন ও 

গেবষণা ; 

(ঘ) �া��স�ত খা� (Functional Food) ও ঔষিধ গাছ (Medicinal Plant) িবষেয় গেবষণা পিরচালনা, উৎপাদন 

�ি�, �দিনক খা� তািলকায় অ�� �ি�করণ ও সেচতনতা �ি�করণ; 

(ঙ) খা�শে�র �ি�মান িবে�ষণ, িন�পন বা হালনাগাদকরণ ও �েয়াজনীয় �দিনক খা� তািলকা �ণয়ন বা �ণয়েন 

সহায়তা �দান; 

(চ) খা� ও �ি� িনরাপ�া িনি�তকরেণ �জলা বা উপেজলা িভি�ক বা এে�া-ইেকালিজক�াল �জানিভি�ক অ�ি�জিনত 

�া�� সম�া িন�পণ ও সংি�� ম�ণালয় বা সং�ার সােথ �া� ত� িবিনময়; 

(ছ) খা�চে� (Food Chain) �ব�ত রাসায়িনক ও আেস �িনেকর �িতকর �ভাব িবষেয় গেবষণা এবং �ভা�ােদর 

সেচতনতা �ি�করণ; 

(জ) িবিভ� গণমা�ম ও ইেল�িনক িমিডয়ায় �চারসহ �িষ �মলা, িব�খা� িদবস, �ি� স�াহ, �ািণস�দ �মলা, মৎ� 

�মলা, পিরেবশ িদবস ইত�ািদ অ��ােন অংশ�হেণর মা�েম সকল �েরর জনেগা�ীর �ি� ও �া�� িবষেয় সেচতনতা 

�ি�করণ;  

(ঝ) অিধক �ি�মান স�� খা�সাম�ী, জাত ও ��ি� উ�াবেন �ত�ভােব এবং সংি�� গেবষণা �িত�ােনর সােথ 

�যৗথভােব গেবষণা ও উ�য়ন�লক কায ��ম �হণ;  

(ঞ) ফিলত �ি� ও খা� িব�ান িবষেয় সা� �িফেকট ও িডে�ামা �কাস � বা�বায়েনর মা�েম �ি� িবষয়ক দ� মানব স�দ 

�জন; 

 (ট) িবিভ� িশ�া�েরর কাির�লােম ফিলত �ি� িবষয়ক পাঠস�হ যথাযথ অ�� �� বা হালনাগাদকরণ, পাঠ �ণয়ন এবং 

�ণয়েন সহায়তা �দান;  

(ঠ) �া�িতক িকংবা অ� �য �কান কারেণ অ�ি�জিনত সম�া �দখা িদেল আপদকালীন �ব�া িবষেয় �পািরশমালা �দান;  

(ড) �ি� অব�ার উপর জলবা� পিরবত�েনর �ভাব িন�পন, গেবষণা এবং এ সং�া� কায ��ম বা�বায়েন সহায়তা �দান; 

(ঢ)   ইনি��উট এর কায ��ম স�িক�ত িবষেয় নীিতমালা �ণয়ন, বা�বায়ন ও �পািরশ �দান; এবং 

 (ণ)  সমেয় সমেয় সরকার �দ� িনেদ �শ অ�যায়ী অিপ �ত দািয়� পালন; 
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(খ)  �িতেবদনাধীন অথ � বছের জনবেলর ত� : 
 

ছক-১ : ৪ �িত�ােনর জনবল সং�া� ত�ঃ                  

৩০ �ন ২০১৭ তািরেখ 

�িমক 
নং 

��ড নং জনবল ম�� 
অ�েমািদত কম �রত �� 

১. ��ড ১ ০ ০ ০ বারটােনর গেবষণাসহ অ�া� কায ��ম 

�জারদারকরেণর লে�� ২৫৭ (�ইশত সাতা�) � পদ 

�জন করা হেয়েছ। �জন�ত ২৫৭� পেদর ম� হেত 

১ম িকি��ত ১২৭� পেদ জনবল িনেয়ােগর জ� 

বারটান পিরচালনা �বােড �র ১২তম সভায় িস�া� �হীত 

হয়। উ� িস�া��র ��ি��ত �িষ ম�ণালয়  ১২৭� 

পেদ জনবল িনেয়ােগর জ� ছাড়প� �দান কের। 

ছাড়প� অ�যায়ী ১২৭� পেদর মে� জাতীয় �বতন 

��েলর ৪থ � ��ড�� ০১� পিরচালক পদ থাকায় 

সরকােরর একজন ��-সিচব �ক �িত�ােনর 

পিরচালক িহেসেব গত ১১ জা�য়াির ২০১৭ তািরখ 

��ষেণ িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। বাকী ১২৬� পেদর মে� 

অ�ে�র ০১�, �� �ব�ািনক কম �কত�া’র ০১� এবং 

�ধান �ব�ািনক কম �কত�া’র ০১� পেদ ��ষেণ িনেয়াগ 

�দয়ার িবষেয় ম�ণালেয় প� ��রণ করা হেয়েছ। 

এছাড়া ১২৩� পেদর ম� হেত ৭৬� পেদ জনবল 

িনেয়ােগর জ� ১৭/০৬/২০১৭ তািরেখ িলিখত পরী�া 

অ�ি�ত হেয়েছ এবং ২০নং ��েডর ৪৭� পদ আউট 

�সািস �ং এর মা�েম িনেয়ােগর জ� পি�কায় িব�ি� 

�দয়া হেব। যাবতীয় �ি�য়া �শেষ সরকারী িবিধ 

�মাতােবক �� পেদ পেদা�িতসহ অ�েমািদত পেদ 

জনবল িনেয়াগ করা হেব।  

২. ��ড ২ ০ ০ ০ 

৩. ��ড ৩ ১ ১ ০ 

৪. ��ড ৪ ৩ ১ ২ 

৫. ��ড ৫ ৬ ০ ৬ 

৬. ��ড ৬ ২২ ০ ২২ 

৭. ��ড ৭ ০ ০ ০ 

৮. ��ড ৮ ০ ০ ০ 

৯. ��ড ৯ ৪৫ ৩ ৪২ 

১০. ��ড ১০ ৩৭ ৫ ৩২ 

১১. ��ড ১১ ০ ০ ০ 

১২. ��ড ১২ ১ ১ ০ 

১৩. ��ড ১৩ ০ ০ ০ 

১৪. ��ড ১৪ ১৭ ২ ১৫ 

১৫. ��ড ১৫ ০ ০ ০ 

১৬. ��ড ১৬ ৬১ ৩ ৫৮ 

১৭. ��ড ১৭ ১ ০ ১ 

১৮. ��ড ১৮ ০ ০ ০ 

১৯. ��ড ১৯ ০ ০ ০ 

২০. ��ড ২০ ৬৩ ৩ ৬০ 

         �মাটঃ ২৫৭ ১৯ ২৩৮ 
 

২০১৬-১৭  অথ � বছের কম �কত�া/কম �চারী িনেয়াগ/পেদা�িত িবষয়ক ত� : �িতেবদনাধীন অথ � বছের সরকােরর একজন ��-সিচব �ক 

বারটােনর পিরচালক িহেসেব ��ষেণ িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। তেব �� পেদ �কান পেদা�িত �দয়া হয় িন। 
 

ছকঃ-২ (ক) মানব স�দ উ�য়ন (�িশ�ণ) 
 

�ঃ 
নং 

��ড নং �িশ�ণ ম�� 
অভ��রীন �বেদিশক ইন হাউজ অ�া� �মাট 

১. ��ড ১-৯ ০ ০ ২ ০ ২ - 

২. ��ড ১০ ০ ০ ৩ ০ ৩ - 

৩. ��ড ১১-২০ ০ ০ ৩ ০ ৩ - 

�মাটঃ ০ ০ ৮ ০ ৮ - 
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 ছকঃ-২ (খ) মানব স�দ উ�য়ন (উ� িশ�া) 
 

�ঃ 
নং 

��ড নং �িশ�ণ ম�� 
িপএইচিড এম.এস অ�া� �মাট 

১. ��ড ১-৯ ০ ০ ০ ০ - 

২. ��ড ১০ ০ ০ ০ ০ - 

৩. ��ড ১১-২০ ০ ০ ০ ০ - 

�মাটঃ ০ ০ ০ ০ - 

 
ছকঃ-২ (গ) �বেদিশক �সিমনার/ওয়াক�শপ/এ�েপাজার িভিজট 
 

�ঃ 
নং 

��ড নং �িশ�ণ ম�� 
�সিমনার ওয়াক�শপ এ�েপাজার 

িভিজট 
�মাট 

১. ��ড ১-৯ ০ ০ ০ ০ - 

২. ��ড ১০ ০ ০ ০ ০ - 

৩. ��ড ১১-২০ ০ ০ ০ ০ - 

�মাটঃ ০ ০ ০ ০ - 

 
 
 

 
ছকঃ-৩ ফসল উৎপাদন িবষয়ক ত�: ফসল উৎপাদন িবষয়ক কায ��েমর সােথ অ� �িত�ােনর �কান সংি��তা �নই। �তরাং িবষয়� 
অ� �িত�ােনর ��ে� �েযাজ� নেহ। 

�িমক 
নং 

ফসেলর নাম ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর ল��মা�া ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর উৎপাদন ম�� 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 
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(ঘ)  �িতেবদনাধীন অথ �-বছের স�ািদত উে�খেযা� কােজর িববরণ :    

 বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান) এর কম �চারী চা�রী �িবধানমালা ১১ �লাই’ ২০১৬ ি�ঃ  

তািরেখ বাংলােদশ �গেজেট �কািশত হেয়েছ। 

 ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেয়েছ।  

  বারটান এর সাংগঠিনক কাঠােমা (অগ �ােনা�াম) অ�েমাদন ও যানবাহনসহ �েয়াজনীয় য�পািত এবং অিফস সর�ামািদ 

‘�এ�ই’�ত অ�� ��করণ;  

  বারটান ক��ক বা�বািয়ত �ক� এর অধীন নারায়ণগ� �জলার আড়াইহাজার উপেজলায় �িত�ােনর অ��েল অিধ�হণ�ত 

জিমেত �িত�ােনর অিফস ভবন, ডরিমটরী ভবন, �ল ও কেলজ ভবন, �িশ�ণ ভবন ও মসিজদ িনম �ােণর কায ��ম চলমান; 

  বারটােনর অিধ�হণ�ত জিমর বাউ�ারী ওয়ােলর বািহের তালগাছ এবং বাউ�ারী ওয়ােলর িভতের চািরিদেক ক�ঠাল, 

কাঠবাদাম, ���ড়া, বেহরা, আমড়া, �পারী, িনম, জাম ও ১২ মািস সাজনা গাছ ইেতামে� লাগােনা হেয়েছ এবং নািরেকল, 

িবলি�, লটকন, কামরা�া, �পয়ারা, জাম ও �ল� গাছ লাগােনার কায ��ম চলমান; 

   িসরাজগ� আ�িলক �কে�র জ� �েব � অিধ�হণ�ত জিমেত িনম �াণাধীন অিফস ভবেনর পাে�� আেরা ৩.৫০ একর, বিরশাল 

আ�িলক �কে�র জ� �েব � অিধ�হণ�ত ২.০০ একর জিমেত িনম �াণাধীন অিফস ভবেনর পাে�� আেরা ২৬.১৪ একর এবং 

�নায়াখালী আ�িলক �কে�র জ� �বণ �চর উপেজলার চরমিজদ �মৗজায় ১০.১০ একর জিম অিধ�হেণর কায ��ম �ড়া� পয �ােয় 

আেছ; 

  খা� িভি�ক �ি� (ফিলত �ি�) িবষেয় ০৩ িদেনর �িশ�ণ কায ��ম বা�বায়নঃ জনগেণর �ি�র �র উ�য়েনর লে�� িনরাপদ 

ও �েয়াজনীয় �ষম খা� িনি�তকরণ �ব �ক জন�া�� উ�য়েনর জ� বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট 

(বারটান) ও বারটান এর অবকাঠােমা িনম �াণ ও কায ��ম শি�শালীকরণ �ক� এবং সমি�ত �িষ উ�য়েনর মা�েম �ি� ও 

খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ �ক� (বারটান অংগ) খা� িভি�ক �ি� িবষেয় �দশ�াপী িবিভ� �জলা/উপেজলায় িবিভ� 

�িত�ােনর সােথ (�িষ স�সারণ অিধদ�র, �িষ ত� সািভ �স, পাট গেবষণা ইনি��উট, বাংলােদশ �বতার, িশ�া িবভাগ, 

মৎ� অিধদ�র, �ািণ স�দ অিধদ�র, বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল, বাংলােদশ �িষ গেবষণা ইনি��উট, জাতীয় �িষ 

�িশ�ণ একােডিম, �ানীয় সরকার ম�ণালয়, ধম � ম�ণালয়, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় ইত�ািদ) Collaboration 

এর মা�েম �িশ�ণ কায ��ম স�সারণ কের বা�বায়ন কের থােক। যার ধারাবািহকতায় ২০১৬-১৭ অথ � বছের �দেশর িবিভ� 

�জলা/উপেজলায় ২৬০� �ােচ ৭৭৮৫জনেক �িশ�ণ �দান করা হয়। �িশ��ণ রাজৈনিতক �ন���সহ জন�িতিনিধ, উপ-

সহকারী �িষ কম �কত�া, িবিভ� িশ�া �িত�ােনর িশ�ক, ইউিপ সদ�, মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালেয়র কম �কত�া, 

�েরািহত, �ানীয় সমাজ কম�, ইমাম, এনিজও �িতিনিধ ও িকষান-িকষানী অংশ�হণ কেরন; এছাড়া, জাতীয় ও আ�জ�ািতক 

িবিভ� িদবেস �মলা, কম �শালা ও ক�াে�ইন  বা�বায়ন করা হয়। যা চলমান; 

 খাে� রাসায়িনক �বহাের মানব �দেহ স�া� �িতকর �ভাব ও �িতকার, শাক-স�ী ও ফল�েলর সং�হে�ার �ব�াপনা 

��ি� এবং মানব �দেহ রং ও রাসায়িনক �� িমি�ত খাে�র �িতকর �ভাব ও �িতকার শীষ �ক িদন�ািপ কম �শালা 

বা�বায়ন: এ িবষেয় ৪� কম �শালা বা�বায়ন করা হয়। বা�বািয়ত কম �শালায় �িষ, মৎ�, �ািণস�দ ও িশ�া ম�ণালেয়র 

আওতাধীন সরকাির ও �বসরকাির সং�ার কম �কত�া �মাট ১৬০ জন অংশ�হণ কেরন;  
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 িবিভ� িদবস উদযাপনঃ উ��িখত অথ � বৎসের িব� খা� িদবস, �মৗ �মলা, উ�য়ন �মলা, �িষ ��ি� �মলা, �� �মলা, এবং 

ফল �মলা উদযাপন করা হয়। এছাড়া �ি� িবষেয় ৬� সেচতনতা�লক ক�াে�ইন/�সিমনার বা�বায়ন করা হয়। এেত ৬০০ 

জন ছা�-ছা�ী অংশ�হণ কের;  

 

 গণমা�েমর সাহাে� �ি� িবষেয় সেচতনতা �ি�ঃ গণমা�ম িবেশষ কের বাংলােদশ �বতােরর �িষ িবষয়ক কায ��েমর 

আওতায় িবিভ� খাে�র �ি�মান, িবিভ� বয়েস �ষম খা�, পিরবার পয �ােয় খা� সংর�ণ, িশ�র স�রক খাবার, র�ণ 

�ণালী, টাটকা শাক স�ী ও ফেলর �ি��ন এবং �বহার, সয়ািবন ও ��ার ব��খী �বহার ইত�ািদ িবষেয় �িত মােস ২� 

কের �মাট ২৪� কিথকা স�চার করা হয়;  

 
 

(ঙ)  উ�য়ন �ক� : (১) বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান) এর অবকাঠােমা িনম �াণ ও কায ��ম 

শি�শালীকরণ �ক� এর অধীন নারায়ণগ� �জলার আড়াইহাজার উপেজলায় �িত�ােনর অ��েল অিধ�হণ�ত জিমেত 

�িত�ােনর অিফস ভবন, ডরিমটরী ভবন, �ল ও কেলজ ভবন, �িশ�ণ ভবন ও মসিজদ িনম �ােণর কায ��ম চলমান। এছাড়া,

 িসরাজগ�, বিরশাল ও �নামগ� আ�িলক �কে�র জ� িনম �াণাধীন অিফস ভবন এর কাজ �শষ হওয়ায় নবিনিম �ত ভবেন 

অিফস �ানা�র করা হেয়েছ। িঝনাইদহ ও রং�র (পীরগ�জ) আ�িলক �কে�র জ� িনম �াণাধীন অিফস ভবন এর কাজ �শষ 

হেয়েছ। জনবল িনেয়ােগর পরপরই নবিনিম �ত ভবেন অিফস চা� করা হেব। �ন�েকাণা আ�িলক �কে�র অবকাঠােমা িনম �ােণর 

কায ��ম চলমান; 

 

 (২) ‘‘সমি�ত �িষ উ�য়েনর মা�েম �ি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ’’ শীষ �ক �ক� (বারটান অংগ) এর অধীন বারটান 

�ধান কায �ালয়, �সচ ভবন, ঢাকা এর কনফাের� �েম খা� িভি�ক �ি� িবষেয় ০৫ িদন �াপী ০৬ (ছয়) �ােচর �িশ�ক-

�িশ�ণ কায ��ম বা�বায়ন করা হয়। �িশ�েণ �মাট ১৮০ জন (�িত �ােচ ৩০ জন) �িষ স�সারণ অিধদ�েরর 

�জলা/উপেজলা পয �ােয় কম �রত িবিসএস ক�াডার কম �কত�া, জাতীয় �িষ �িশ�ণ একােডমী, �ািণ স�দ অিধদ�র, মৎ� 

অিধদ�র, �িষ িবপণন অিধদ�র, �ি�কা স�দ উ�য়ন ইনি��উট, বীজ �ত�য়ন এেজি� ও �িষ ত� সািভ �স এর ৯ম/ত�ধ � 

��েডর কম �কত�া �িশ�ণাথ� িহসােব অংশ�হণ কেরন; এছাড়া, �দেশর ৩২� উপেজলার ৩২� উ� মা�িমক বািলকা িব�ালেয় 

�ি� িবষেয় সেচতনতা�লক ক�াে�ইন বা�বায়ন করা হয়। এেত সংি�� িব�ালয় স�েহর ৯ম ও ১০ম ��ণীর ৩২০০ জন ছা�ী 

অংশ�হণ কেরন;   

 

(চ) রাজ� বােজেটর কম ��চী : বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান) এ রাজ� বােজেটর অথ �ায়েনর 

�কান কম ��চী বা�বায়নাধীন �নই। �তরাং িবষয� অ� �িত�ােনর ��ে� �েযাজ� নেহ। 

 

(ছ) অ�া� িবেশষ অজ�ন বা �ী�িত : বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট (বারটান) �দেশর িবিভ� �জলায় 

খা� িভি�ক �ি� িবষেয় �িশ�ণ কায ��ম বা�বায়ন কের থােক। �তরাং ��ি� সং�া� �কান অজ�ন বা �ী�িত অ� 

�িত�ােনর ��ে� �েযাজ� নেহ। 
 

(জ) উে�খেযা� সাফ� : �েযাজ� নেহ। 
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(ঝ)       উপসংহার : খাে� �য়ংস�ণ �তা অজ�েনর পাশাপািশ বত�মান সরকার সবার জ� �ি� িনরাপ�া িনি�ত করার লে�� খা� 

িভি�ক �ি�র উপর �জার িদে�। এ জ� বত�মান সরকার বাংলােদশ ফিলত �ি� গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট আইন-২০১২ 

পাশ এবং �িত�ােনর কায ��ম �ি�র জ� নারায়ণগ� �জলার আড়াইহাজার উপেজলায় ১০০ (একশত) একর জিম অিধ�হণ 

কেরেছ। উ� �ােন �িত�ান�র �ধান কায �ালয়, গেবষণাগার, �িশ�ণ �স�ার, ফিলত �ি� ও খা� ��ি� িবষয়ক িডে�ামা ও 

উ� িশ�া ইনি��উট, ঢাকা িবভাগীয় আ�িলক �ক�, মাঠ গেবষণাগার ও খামারসহ অ�া� �াপনা িনম �াণ করা হে�। এর 

ফেল �ি�স�� খা� উৎপাদন ও খা�াভাস পিরবত�েনর মা�েম িশ�েদর শারীিরক �ি�, �মধা িবকাশ ও শারীিরক গঠেন 

সহায়ক হেব। সেব �াপির জনগেণর �ি�র �র উ�য়েনর মা�েম স��শালী, �� ও উ�তজািত গঠেন সহায়ক হেব।  
 
 

 

(ঞ) িনব �াহী সারসংে�প : �দেশ �মবধ �মান জনসং�ার খা� চািহদার িবপরীেত আবাদেযা� �িষ জিম �াস পাে�। একই সংেগ 

�বি�ক জলবা� পিরবত�েনর িব�প �ভাব ও �া�িতক �েয �ােগর কারেণ িব�ল জনেগাি�র খা� �যাগােনর চ�ােল� �মশ ন�ন 

মা�া পাে�। জনগেণর খা�াভ�াস পিরবত�েনর মা�েম অথ �াৎ �ষম খা� �হেণর মা�েম মাথািপ� শক�রা জাতীয় খা� �হেণর 

পিরমাণ অেনকাংেশ �াস পােব। �তরাং জনগেণর �ষম খা� �হেণর অভ�াস গেড় �তালা এক� িবরাট চ�ােল�। �ি� িনরাপ�া 

িনি�তকরণেক �ঠকসই �পদান এবং জনগেণর �ষম খা� �হেণর অভ�াস গেড় �তালার িনিম� বারটান িনরলসভােব কাজ 

কের যাে�। 
 

 
 
 
 
�া�রঃ           িসিনয়র সিচব/সিচেবর �া�রঃ 
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িনব �াহী পিরচালক, বারটান। 




