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মুখবন্ধ 

সিাবজ একজন িানুবষি প্রবয়াজনীয় বৃর্ি ও দক্ষিা র্বকাবেি একটি গুরুত্বপূণ ি র্নয়ািক হবলা  থা থ পুর্ি। 

পুর্িহীনিাি কািবণ োিীর্িক  বৃর্ি ও িানর্সক র্বকাে িািাত্মকভাবব ব্যাহি হয়। পুর্িহীনিায় আক্রান্ত র্েশু 

পর্িণি বয়বস একজন অপুি ব্যর্ি র্হবসবব বড় হয়। ফবল র্ির্ন সিাজ ও জার্িি উন্নর্িবি  থাথ ি ভূর্িকা িাখবি 

অক্ষি হন। এি ফবল সিকাবিি স্বল্প ও দীর্ িবিয়ার্দ পর্িকল্পনায় ক্ষুধা ও অপুর্ি দূিীকিণ শুধুিাত্র একক লক্ষয 

র্হবসবব নয় বিং অন্যান্য লক্ষযিাত্রা অজিবনি অপর্িহা ি উপকিণ র্হবসবব র্বববর্চি হবয়বছ।  বাংলাবদেবক িধ্যি 

আবয়ি গদবে রূপান্তবিি গক্ষবত্র অপুর্ি দূিীকিণবক প্রাধান্য প্রদান কিা হবয়বছ  া রূপকল্প ২০২১, জািীয় পুর্ি নীর্ি 

২০১৫ ও ২০১৮ সাবল প্রণয়নকৃি জািীয় কৃর্ষ নীর্িবি প্রর্িফর্লি হবয়বছ। জািীয় কৃর্ষ নীর্ি ২০১৮-গি কৃর্ষি 

আধুর্নকীকিবণি িাধ্যবি দার্িদ্র র্ববিাচন, খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা অজিন ও কৃর্ষ প্রবৃর্িবক গুরুত্ব গদয়া হবয়বছ। 

সিকাি জার্িসংর্ গর্ার্ষি গেকসই উন্নয়ন অভীি ২০৩০ বাস্তবায়বন সবব িাচ্চ গুরুত্ব প্রদান কবিবছ। গসখাবন বলা 

হবয়বছ ২০৩০ সাবলি িবধ্য সকল সবধিবনি অপুর্ি সিস্যাি র্নিসন কবি ক্ষুধাি অবসান র্োবনা হবব।  

খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষবয় কা িকিী প্রর্েক্ষণ ও িববষণাি িাধ্যবি পুর্িস্তি উন্নয়ন বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা 

ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) এি প্রধান লক্ষয। বািোন প্রর্বধানিালা ২০১৬-এি আবলাবক িাজস্ব খাবি পদ 

সৃজবনি পথ ধবি ২০১৭-২০১৮ সাবল বািোন-এি জনবল র্নবয়াি সম্পন্ন হয়। অথ িাৎ ২০১৮-১৯ অথ িবছি হবে 

জনবল র্নবয়াবিি পি প্রথি পূণ ি অথ িবছি। 

প্রর্িববদনাধীন অথ িবছবিি কা িক্রবি জনবল র্নবয়াি সম্পন্ন হওয়াি অগ্রির্ি পর্িলর্ক্ষি হবয়বছ। বািোন-এি ০৭ 

আঞ্চর্লক কা িালয় পুবিাদবি কাজ শুরু হবয়বছ, র্বভািীয় কা িক্রি এখন ০৭ আঞ্চর্লক কা িালবয়ি িাধ্যবি সম্পন্ন 

কিা হবে। ফর্লি পুর্ি র্বষবয় বািোন ১৮ হাজাি ০২ জন ব্যর্িবক প্রর্েক্ষণ গদয়া হবয়বছ  া র্বিি বছবিি 

র্িগুবণিও গবর্ে।  এছাড়া ফর্লি পুর্ি সংর্িি ১৫টি িববষণা কা িক্রি গ্রহণ কিা হবয়বছ  াি িবধ্য ১২টি 

ইবিািবধ্য সম্পন্ন হবয়বছ। বািোন কর্তিক র্নর্ি িি প্রথি গিাবাইল অযাপর্লবকেন ‘আিাি পুর্ি’ গুিল গে গিাবি 

উন্মুি কিা হবয়বছ। পুর্ি সংক্রান্ত জািীয়, আন্তজিার্িক  গফািাবি বািোন গুরুত্বপূণ ি অংেীজন র্হবসবব অবদান 

িাখবছ। 

বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকবল্পি আওিায় নািায়ণিঞ্জ-এি আড়াইহাজাি 

উপবজলায় প্রধান কা িালয়-সহ আঞ্চর্লক কা িালবয়ি অবকাঠাবিা র্নি িাণ কাজ গেষ প িাবয় িবয়বছ।  

বািোন এি ২০১৮-১৯ অথ িবছবিি সম্পার্দি সার্ব িক কা িক্রবিি উবেখব াগ্য র্বষয়সমূহ এ বার্ষ িক প্রর্িববদনটিবি 

তুবল ধিা হবয়বছ। বািোন- এি অগ্রির্িি িথ্য জানবি এবং ভর্বষ্যৎ কি িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়বন 

প্রর্িববদনটি র্ববেষ ভূর্িকা িাখবব ববল আিাি র্বশ্বাস।  প্রর্িববদনটি প্রস্তুি ও প্রকাবেি কাবজ সম্পৃি সকলবক 

আর্ি আন্তর্িক ধন্যবাদ ও শুবভো জ্ঞাপন কির্ছ। 

 

 ঝিনা গবিি 

র্নব িাহী পর্িচালক 

বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ 

ইনর্িটিউে 



বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ অথবছি 

সূচীপত্র 

র্নব িাহী সািসংবক্ষপ গবিাি কর্থকা 

সংর্ক্ষপ্ত ইর্িহাস গিলা 

র্ভেন   র্িেন 

সির্িি সহব ার্িিামূলক কা িক্রি  

র্িিীয় জািীয় পুর্ি িহাপর্িকল্পনা 

 সান র্বজন্যাস গনেওয়াকি 

           র্ফল র্দ র্নউর্িবয়ন্ট গ্যাপ 

জািীয় পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা 

নীর্ি   প্রণয়ন র্বষয়ক কার্িির্ি 

উপ কর্িটি 

কা িাবর্ল (আইন অনু ায়ী) 

জনববলি িথ্য 

সাংিঠর্নক কাঠাবিা (র্িজাইন কিা হবে)  

িানবসম্পদ উন্নয়ন (নাো ও র্বর্ভন্ন প্রর্েক্ষণ 

ইনর্িটিউবে কি িচািীবদি প্রর্েক্ষণ/ ইনহাউজ 

প্রর্েক্ষণ)  

িববষণা 

প্রর্েক্ষণ 

স্কুল কযাবম্পইন এসর্ির্জ 

গসর্িনাি  ইবনাবভেন 

প্রকল্প 

সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও 

খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প 
এর্পএ (২০১৮-১৯ এি অজিন এবং ২০১৯-

২০ এি অভীি) 
বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও 

কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প 

 

 



র্নব িাহী সািসংবক্ষপ 

গদবে ক্রিবধ িিান জনসংখ্যাি খাদ্য চার্হদাি র্বপিীবি আবাদব াগ্য কৃর্ষ জর্ি প্রর্ির্নয়ি হ্রাস পাবে। একই সবে 

ববর্শ্বক জলবায়ু পর্িবিিবনি র্বরূপ প্রভাব ও প্রাকৃর্িক দুব িাবিি কািবণ র্বপুল জনবিাষ্ঠীি খাদ্য গ ািাবনি চযাবলঞ্জ 

ক্রিেঃ নতুন িাত্রা পাবে, এবং এি গপ্রর্ক্ষবি জনিবণি খাদ্যাভাস পর্িবিিন জরুর্ি হবয় পবড়বছ। বািোন 

জনিবণি খাদ্যাভাস পর্িবিিবনি িাধ্যবি অথ িাৎ সুষি ও র্নিাপদ খাদ্যগ্রহবণ উিুি কিাি লবক্ষয গদেব্যাপী 

প্রর্ির্নয়ি জনসাধািণবক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান কিাি পাোপার্ে সংর্িি র্বষবয় 

িববষণা কা িক্রি পর্িচালনা কিবছ। 

বািোন-এি মূল লক্ষয খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ ও িববষণাি িাধ্যবি কি িক্ষি ও দক্ষ জনের্ি সৃজন, 

পুর্িহীনিা দূিীকিণ এবং পুর্ি র্বষবয় জনিবণি সবচিনিা বৃর্ি। ইর্িিবধ্য নািায়ণিবঞ্জি আড়াইহাজাি 

উপবজলায় র্নি িাণাধীন বািোন-এি প্রধান কা িালয় এবং বর্িোল, র্সিাজিঞ্জ, সুনািিঞ্জ, র্ঝনাইদহ, গনত্রবকানা ও 

িংপুি গজলায় র্নি িাণাধীন আঞ্চর্লক গকন্দ্রগুবলাি কা িালবয়ি র্নি িাণ কাজ ৮২ েিাংে সিাপ্ত হবয়বছ। চলর্ি 

অথ িবছবি খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক র্বর্ভন্ন র্বষবয় গদেজুবড় ১৫টি িববষণা চলিান িবয়বছ,  া বািোন প্রধান 

কা িালয়সহ ০৭টি আঞ্চর্লক কা িালবয়ি িাধ্যবি বাস্তবায়ন কিা হবে। এি িবধ্য ১২টি িববষণা প্রকল্প বািোন-এি 

র্নজস্ব অথ িায়বন বািোন-এি কি িকিিািণ বাস্তবায়ন কিবছন। এছাড়া কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি র্ববেষ বিাবেি আওিায় 

আবিা ৩টি িববষণা প্রকল্প বাংলাবদে কৃর্ষ িববষণা কাউর্িবলি িদাির্কবি সুনািিবঞ্জি হাওি এলাকা, পাব িিয 

চট্টগ্রাি এবং ববিন্দ্র এলাকায় বাস্তবায়ন কিা হবে ।  

চলর্ি অথ িবছবি ১৮ হাজাি ০২ জন ব্যর্িবক খাদ্যর্ভর্ত্তক (ফর্লি পুর্ি) পুর্ি প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। র্বর্ভন্ন 

র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনি র্েক্ষক, ইউর্প সদস্য, পুবিার্হি, ইিাি, স্থানীয় সিাজ কিী, এনর্জও প্রর্ির্নর্ধ কৃষাণ কৃষাণী, 

নািী ও র্েশু র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি কি িকিিা এবং উপ-সহকািী কৃর্ষ কি িকিিা এসব প্রর্েক্ষবণ অংেগ্রহণ কবিন। 

এছাড়া কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, প্রার্ণসম্পদ অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, নািী র্বষয়ক অর্ধদপ্তবিি ৯ি গগ্রি ও 

িদূর্ধ্ি কি িকিিাবদি প্রদান কিা হয় ০৫ র্দনব্যাপী প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ। প্রর্েক্ষবণি আওিা র্বস্তৃি কবি প্রার্ন্তক 

প িাবয়ি জনবিাষ্ঠী িথা বর্স্তবাসী, িাবি িন্টস কিী ও র্ববদেিািী শ্রর্িকবদি  খাদ্যর্ভর্ত্তক (ফর্লি পুর্ি) পুর্ি 

র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবে। খাদ্যর্ভর্ত্তক (ফর্লি পুর্ি) পুর্ি র্বষবয় সবচিনিা বৃর্িি লবক্ষয গদেব্যাপী 

৪০টি স্কুল কযাবম্পইন আবয়াজন কিা হবয়বছ গ খাবন ৪ হাজাি স্কুলছাত্রী অংেগ্রহণ কবি। িণিাধ্যি র্ববেষ কবি 

বাংলাবদে গবিাবিি কৃর্ষ র্বষয়ক কা িক্রবিি আওিায় র্বর্ভন্ন খাবদ্যি পুর্িিান, র্বর্ভন্ন বয়বস সুষি খাদ্য, 

পর্িবাি প িাবয় খাদ্য সংিক্ষণ, র্েশুি সম্পূিক খাবাি, িন্ধন প্রণালী, োেকা োক-সবর্জ ও ফবলি পুর্িগুণ এবং 

ব্যবহাি, সয়ার্বন ও ভূট্টাি বহুমুখী ব্যবহাি ইিযার্দ র্বষবয় ৫২টি গবিাি কর্থকা বাংলাবদে গবিাবি সম্প্রচাি কিা 

হবয়বছ।  

পুর্ি র্বষবয় সবচিনিা বৃর্িি লবক্ষয বািোন কর্তিক চলর্ি অথ িবছবি ‘পুর্ি সবম্মলন’ নাবি একটি অযার্নবিবেি েে ি 

র্ফল্ম বির্ি কিা হবয়বছ। এছাড়া পুর্ি র্বষবয় সবচিনিাি জন্য ‘আিাি পুর্ি’ নাবি অযান্ড্রবয়ি অপাবিটিং 

র্সবিির্ভর্ত্তক গিাবাইল অযাপর্লবকেন বির্ি কিা হবয়বছ। এই অযাপটিি ব্যবহাির্বর্ধ ব্যাখ্যা কবি একটি 

অযার্নবিবেি েে ি র্ফল্ম বির্ি কিা হয়। এই দুইটি র্ভর্িও র্িপ সািার্জক গ ািাব াি িাধ্যবি (বফসবুক, ইউটিউব) 

প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজাি িানুষ গদবখবছ।  খাবদ্য িাসায়র্নক ব্যবহাবি িানব গদবহ সম্ভাব্য ক্ষর্িকি প্রভাব ও 

প্রর্িকাি, োক-সবর্জ ও ফলমুবলি সংগ্রহবত্তাি ব্যবস্থাপনা প্রযুর্ি এবং িানববদবহ িং ও িাসায়র্নক দ্রব্য র্ির্শ্রি 

খাবদ্যি ক্ষর্িকি প্রভাব ও প্রর্িকাি, খাদ্যাভাস ও পুর্ি, বয়ঃসর্ন্ধকাবলি পুর্ি র্বষয়ক সবচিনিা েীষ িক ৪০টি 

ওয়াকিেপ/বসর্িনাি বাস্তবায়ন কিা হয়। বািোন- আইবনি ধািা ০৮-(ঞ) অনু ায়ী ফর্লি পুর্ি ও খাদ্য র্বজ্ঞান 

র্বষবয় র্িবোিা গকাস ি চালুি লবক্ষয কা িক্রি অব্যাহি িবয়বছ। ইবিািবধ্য ০৪ বছি গিয়ার্দ র্িবোিা গকাবস িি 



পাঠ্যক্রি প্রণয়বন ওয়াকিেপ অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। বািোন পুর্ি র্বষবয় সিকার্ি ও গবসিকার্ি প্রর্িষ্ঠান, আন্তজিার্িক 

সংস্থা এবং এনর্জও সমূবহি সবে সহব ার্িিামূলক কা িক্রি কবি  াবে। আো কিা  ায় বাকোন-এি এ সকল 

কা িক্রি পুর্ি র্বষবয় জািীয় প িাবয় গৃহীি নীর্ি, উবদ্যাি ও প্রর্ক্রয়াবক ত্বিার্িি কিবব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সংর্ক্ষপ্ত ইর্িহাস 

খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ ও িববষণাি িাধ্যবি কি িক্ষি ও দক্ষ জনের্ি সৃজন, পুর্িহীনিা দূিীকিণ, 

গবকাি সিস্যা সিাধান ও স্বকি িসংস্থাবনি িাধ্যবি দার্িদ্র র্ববিাচবন ের্িোলী ভূর্িকা িাখাি লবক্ষয প্রর্ির্ষ্ঠি 

হবয়বছ বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন)। 

জািীয় অধ্যাপক িিহুি িাঃ গিাঃ ইব্রার্হি জনিবণি পুর্িি অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাবস্থযি উন্নর্ি সাধবনি লবক্ষয 

১৯৬৮ সবন ঢাকাি অদূবি গিিিা থানাি জুিাইবন ‘‘ফর্লি পুর্ি প্রকল্প” নাবি একটি প্রকল্প শুরু কবিন। ফর্লি 

পুর্ি প্রকবল্পি আোনুরূপ ফলাফবলি র্ভর্ত্তবি ১৯৭৯ সবন বাংলাবদে িায়াববটিক সর্ির্িি ১৫৪িি কাউর্িল 

র্িটিং-এ ‘‘ফর্লি পুর্ি’ প্রকল্পটিি নাি পর্িবিিন কবি বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে 

(বািোন-BIRTAN) কিা হয়। কৃর্ষ িন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাবল এ প্রকবল্পি দার্য়ত্ব গ্রহণ কবি। ১৯৯৩ সাবল 

Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকবল্পি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত হয়। 

ফর্লি পুর্ি র্বষবয় িববষণা ও প্রর্েক্ষবণি আঞ্চর্লক এবং ববর্শ্বক পীঠস্থান (Center of Excellence) 

র্হবসবব িবড় গিালাি লবক্ষয িহান জািীয় সংসবদ 'বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে 

(বািোন) আইন-২০১২' পাে হয়। ১৯ জুন, ২০১২  িার্িবখ ২০১২ সাবলি ১৮ নং আইন র্হবসবব বাংলাবদে 

গিবজবে প্রকার্েি হয়। বািোন-এি কি িচািী চাকুিী প্রর্বধানিালা ১১ জুলাই ২০১৬ িার্িবখ বাংলাবদে গিবজবে 

প্রকার্েি হবয়বছ। 

 নািায়ণিবঞ্জি আড়াইহাজাি উপবজলায় গির্না নদীি িীবি ১০০ একি জায়িায় র্নর্ি িি হবে বািোন-এি প্রধান 

কা িালয়। এখাবন আন্তজিার্িক িাবনি ফর্লি পুর্ি িববষণািািসহ, প্রর্েক্ষণ ভবন, িির্িের্ি, অর্ফস ভবন, 

িববষণাি জন্য ফাি ি গেি, পুকুি, স্কুল ও কবলজ ভবন র্নি িাণ কিা হবে। এছাড়া বর্িোল, র্সিাজিঞ্জ, সুনািিঞ্জ, 

র্ঝনাইদহ, গনত্রবকানা, গনায়াখালী (সুবণ িচি) এবং িংপুবি (পীিিঞ্জ) িববষণা ও প্রর্েক্ষবণি সুর্বধা সংবর্লি ০৭টি 

আঞ্চর্লক কা িালয় র্নি িাণ কিা হবয়বছ।  

 

র্ভেন 

জনিবণি পুর্িস্তি উন্নয়ন।  

র্িেন 

খাদ্য ও পুর্ি সম্পর্কিি িববষণা, প্রর্েক্ষণ ও ওয়াকিেপ বাস্তবায়ন এবং িণিাধ্যবি সম্প্রচাবিি িাধ্যবি গদবেি 

জনিবণি পুর্িস্তি উন্নয়বন অবদান িাখা। 

 

 

 

 

 



কা িাবলী 

(ক) জনিবণি পুর্িি স্তি উন্নয়বনি লবক্ষয খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) সংক্রান্ত িববষণা ও উন্নয়ন কা িক্রি 

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

(খ) সিকার্ি ও গবসিকািী সংস্থাি কি িকিিা, র্বর্ভন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনি র্েক্ষক, স্থানীয় সিকাি প্রর্ির্নর্ধ, 

কৃষক ও অন্যান্যবদিবক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান ও পুর্ি সংক্রান্ত নীর্িিালা সম্পবকি 

সবচিনকিণ; 

(ি) খাদ্যেবস্যি সংগ্রহপূব ি ও সংগ্রবহাত্তি ক্ষয়-ক্ষর্ি হ্রাস ও খাদ্য প্রর্ক্রয়াজািকিণ এবং সংিক্ষণ র্বষবয় 

প্রযুর্ি উদ্ভাবন ও িববষণা ; 

(র্) স্বাস্থযসম্মি খাদ্য (Functional Food) ও ঔষর্ধ িাছ (Medicinal Plant) র্বষবয় 

িববষণা পর্িচালনা, উৎপাদন বৃর্ি, বদর্নক খাদ্য িার্লকায় অন্তর্ভ ির্িকিণ ও সবচিনিা বৃর্িকিণ; 

(ঙ) খাদ্যেবস্যি পুর্িিান র্ববিষণ, র্নরূপণ বা হালনািাদকিণ ও প্রবয়াজনীয় বদর্নক খাদ্য িার্লকা প্রণয়ন বা 

প্রণয়বন সহায়িা প্রদান; 

(চ) খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা র্নর্িিকিবণ গজলা বা উপবজলা র্ভর্ত্তক বা এবগ্রা-ইবকালর্জকযাল গজানর্ভর্ত্তক 

অপুর্িজর্নি স্বাস্থয সিস্যা র্নরূপণ ও সংর্িি িন্ত্রণালয় বা সংস্থাি সাবথ প্রাপ্ত িথ্য র্বর্নিয়; 

(ছ) খাদ্যচবক্র (Food Chain) ব্যবহৃি িাসায়র্নক ও আবস ির্নবকি ক্ষর্িকি প্রভাব র্বষবয় িববষণা এবং 

গভািাবদি সবচিনিা বৃর্িকিণ; 

(জ) র্বর্ভন্ন িণিাধ্যি ও ইবলক্ট্রর্নক র্ির্িয়ায় প্রচািসহ কৃর্ষ গিলা, র্বশ্বখাদ্য র্দবস, পুর্ি সপ্তাহ, প্রার্ণসম্পদ 

গিলা, িৎস্য গিলা, পর্িববে র্দবস ইিযার্দ অনুষ্ঠাবন অংেগ্রহবণি িাধ্যবি সকল স্তবিি জনবিাষ্ঠীি পুর্ি ও স্বাস্থয 

র্বষবয় সবচিনিা বৃর্িকিণ;  

(ঝ) অর্ধক পুর্িিান সম্পন্ন খাদ্যসািগ্রী, জাি ও প্রযুর্ি উদ্ভাববন স্বিন্ত্রভাবব এবং সংর্িি িববষণা প্রর্িষ্ঠাবনি 

সাবথ গ ৌথভাবব িববষণা ও উন্নয়নমূলক কা িক্রি গ্রহণ;  

(ঞ) ফর্লি পুর্ি ও খাদ্য র্বজ্ঞান র্বষবয় সাটি ির্ফবকে ও র্িবোিা গকাস ি বাস্তবায়বনি িাধ্যবি পুর্ি র্বষয়ক দক্ষ 

িানব সম্পদ সৃজন; 

 (ে) র্বর্ভন্ন র্েক্ষাস্তবিি কার্িকুলাবি ফর্লি পুর্ি র্বষয়ক পাঠসমূহ  থা থ অন্তর্ভ িি বা হালনািাদকিণ, পাঠ 

প্রণয়ন এবং প্রণয়বন সহায়িা প্রদান;  

(ঠ) প্রাকৃর্িক র্কংবা অন্য গ  গকান কািবণ অপুর্িজর্নি সিস্যা গদখা র্দবল আপদকালীন ব্যবস্থা র্বষবয় 

সুপার্িেিালা প্রদান;  



(ি) পুর্ি অবস্থাি উপি জলবায়ু পর্িবিিবনি প্রভাব র্নরূপন, িববষণা এবং এ সংক্রান্ত কা িক্রি বাস্তবায়বন 

সহায়িা প্রদান; 

(ঢ)   ইনর্িটিউে এি কা িক্রি সম্পর্কিি র্বষবয় নীর্িিালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপার্িে প্রদান; এবং 

(ণ)  সিবয় সিগয় সিকাি প্রদত্ত র্নবদ িে অনু ায়ী অর্প িি দার্য়ত্ব পালন; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সাংিঠর্নক কাঠাবিা 

 



জনববলি িথ্য 

 কি িকিিা/কি িচািীবদি সংখ্যা (িাজস্ব বাবজবে) 

অনুবিার্দি 

পদ 

পূিণকৃি  

পদ 

শূন্য 

পদ 

িন্তব্য 

২৫৭ ৬১ ১৯৬ বািোবনি িববষণা ও অন্যান্য কা িক্রি গজািদািকবণি লবক্ষয ২৫৭টি 

পদ সৃজন কিা হবয়বছ। সৃজনকৃি পবদি িবধ্য ১ি ধাবপ ৫৯ জন 

প্রাথীবক র্নবয়াি প্রদান কিা হয়। িম্মবধ্য  ১২ জন কি িকিিা/কি িচািী 

গ ািদাবনি পি ইস্তফা প্রদান কবিন। বিিিাবন নতুন ননয় োগকৃত ও 

পূয়ব ের ননয় োগ/পদো ন ও প্রেষণসহ প্র োট ৬১ জন ক েরত আয়েন। 

র্িিীয় ধাবপ ১১৬টি পবদ জনবল র্নবয়াবিি ছাড়পত্র পাওয়া র্িবয়বছ। 

ছাড়পবত্রি গপ্রর্ক্ষবি সিকার্ি র্বর্ধ-র্বধান অনু ায়ী ৬৫টি পবদ জনবল 

র্নবয়াবিি লবক্ষয িি ০৭ গি ২০১৯ র্রঃ িার্িবখ র্িনটি জািীয়  

বদর্নবক র্বজ্ঞর্প্ত প্রকার্েি হবয়বছ।   

২৫৭ ৬১ ১৯৬ 

         

 

 

পবদি নাি ও গগ্রি  অনুবিার্দি 

পদ  

পূিণকৃি 

পদ  

শূন্য 

পদ  

র্নব িাহী পর্িচালক (বগ্রি-৩) ১ ১ - 

পর্িচালক (বগ্রি-৪) ১ ১ - 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (বগ্রি-৪) ২ - ২ 

প্রধান ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (বগ্রি-৫) ৪ - ৪ 

অধ্যক্ষ (বগ্রি-৫) ১ ১ - 

উপ-পর্িচালক (বগ্রি-৫)  ১ - ১ 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (বগ্রি-৬) ১৭ ১২ ৫ 

ঊর্ধ্িিন প্রর্েক্ষক (বগ্রি-৬) ২ ১ ১ 

গপ্রাগ্রািাি (বগ্রি-৬)  ১ ১ - 

র্সর্নয়ি সহকািী পর্িচালক (বগ্রি-৬) ২ - ২ 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (বগ্রি-৯) ৩৪ ১২ ২২ 

 



পবদি নাি ও গগ্রি  অনুবিার্দি 

পদ  

পূিণকৃি 

পদ  

শূন্য 

পদ  

প্রর্েক্ষক (বগ্রি-৯) ৪ - ৪ 

সহকািী গপ্রাগ্রািাি (বগ্রি-৯) ১ - ১ 

সহকািী পর্িচালক 

(র্হসাব, বাবজে ও অর্িে) (বগ্রি-৯) 

৩ - ৩ 

সহকািী প্রবকৌেলী 

(র্সর্ভল/র্বদুযৎ (বগ্রি-৯)  

২ - ২ 

জনসংব াি কি িকিিা (বগ্রি-৯)  ১ ১ - 

র্সর্নয়ি র্হসাব িক্ষক (বগ্রি-১০) ১ ১ - 

লাইবব্রিীয়ান (বগ্রি-১০) ১ - ১ 

সহকািী ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (বগ্রি-১০) ৩২ ৮ ২৪ 

সহকািী প্রর্েক্ষক (বগ্রি-১০) ২ - ২ 

উপ-সহকািী প্রবকৌেলী  

(র্সর্ভল/র্বদুযৎ (বগ্রি-১০)  

২ - ২ 

ব্যর্িিি সহকািী (বগ্রি-১২)  ১ - ১ 

পর্িসংখ্যান সহকািী (বগ্রি-১৪)  ২ - ২ 

গ্রন্থািাি সহকািী (বগ্রি-১৪) ২ - ২ 

র্হসাব িক্ষক (বগ্রি-১৪) ৯ ২ ৭ 

অর্িেি (বগ্রি-১৪) ১ - ১ 

অর্িও র্ভজুযয়াল সহকািী (বগ্রি-১৪) ১ ১ ০ 

ফবোগ্রাফাি (বগ্রি-১৪) ১ - ১ 

কযার্েয়াি (বগ্রি-১৬) ১ ১ - 

িাঠ সহকািী (বগ্রি-১৬) ২১ ৫ ১৬ 

ল্যাব সহকািী (বগ্রি-১৬) ১৬ - ১৬ 

িাো এর্ি কবিাল অপাবিেি (বগ্রি-১৬) ২ ১ ১ 

অর্ফস সহকািী-কাি-কর্ম্পউোি মুদ্রাক্ষর্িক 

(বগ্রি-১৬)  

৯ - ৯ 



পবদি নাি ও গগ্রি  অনুবিার্দি 

পদ  

পূিণকৃি 

পদ  

শূন্য 

পদ  

ভান্ডাি িক্ষক (বগ্রি-১৬)  ১ ১ - 

িাড়ী চালক (বগ্রি-১৬) ৯ ৮ ১ 

গেকর্নর্েয়ান (বগ্রি-১৬) ২ - ২ 

ইবলকর্ির্েয়ান (বগ্রি-১৭) ১ - ১ 

অর্ফস সহায়ক (বগ্রি-২০)  ৩০ ৩ ২৭ 

পর্িেন্নিা কিী (সাকুবল্য গবিন)  ১২ - ১২ 

র্নিাপত্তা প্রহিী (সাকুবল্য গবিন)  ১৮ - ১৮ 

বাবুর্চ ি (সাকুবল্য গবিন)  ১ - ১ 

িার্ল (সাকুবল্য গবিন)  ২ - ২ 

গিাে =  ২৫৭ ৬১ ১৯৬ 

শূন্য পবদি র্বন্যাস  

১ি গশ্রর্ণি 

পদ 

২য় গশ্রর্ণি 

পদ 

৩য় গশ্রর্ণি 

পদ 

৪থ ি গশ্রর্ণি 

পদ 

গিাে 

৪৭ ৩০ ৫৯ ৬০ ১৯৬ 

 
পাদেীকাঃ (ক) বোরটোয়নর গয়বষণোসহ অন্যোন্য কোর্ েক্র  প্রজোরদোরকরয়ণর লয়যে জনেশোসন  ন্ত্রণোল  নবিি ১১.০৫.২০১৪ নরিঃ 

তোনরখ ২৫৭টি পদ অস্থো ীভোয়ব রোজস্ব খোয়ত সৃজয়নর জন্য সম্মনত জ্ঞোপন কয়র।  

(খ)  সৃজনকৃি পবদি িবধ্য নবলুপ্ত প্রবোয়ড ে ননয় োনজত ২০ জন ক েকতেো/ক েচোরীর  য়ে প্রোসর্নক কি িকিিা-০১টি এবং িববষণা 

সহকািী’ি-০৫টি পদ অন্তির্ভি না থাকাি কািবণ জনেশোসন  ন্ত্রণোলয় ও অর্ ে  ন্ত্রণোল  পদসৃজবনি সম্মনতপয়ের শতেোবলী (ঘ) 

অনুর্ো ী নবলুপ্ত প্রবোয়ড ে ননয় োনজত ০৬ জন ক েকতেো/ক েচোরীয়ক (প্রোসর্নক কি িকিিা-০১টি ও িববষণা সহকািী-০৫টি) নবসৃষ্ট 

পদসমূয়হর স য়েয়ল স ন্বয় কিাি জন্য অনুয়রোধ করো হ । 

 

 

 

 

 



িানব সম্পদ উন্নয়ন 

২০১৮-১৯ অথ ি বছবি র্বর্ভন্ন প্রর্েক্ষণ গ্রহণকািী কি িকিিা/কি িচািীবদি িার্লকা 

ক্রর্িক কা িালয় প্রর্েক্ষণাথীি নাি পদবী  প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 
প্রর্েক্ষবণি 

গিয়াদ (র্দন) 
প্রর্িষ্ঠান 

১ 

প্রধান 

কা িালয়, 

ঢাকা 

ফািজানা িহিান ভূঞা 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

২ িাসর্নিা িাহজাবীন 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

৩ গিাঃ িাকছুদুল হক 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Public 

Procurement 

Procedure (PPP) 

০১ হবি ১৫ 

অবটাবি  ২০১৮ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

১৫ নাো, িাজীপুি 

৪ 
এ. গক. এি. গিাস্তফা 

কািাল হার্বব 
গপ্রাগ্রািাি 

Innovation in 

Public Service 

২৮ অবটাবি হবি 

০১ নবভম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

Digital Service 

Design Lab 

২২ হবি ২৮ এর্প্রল 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

৫ িওনক জান্নাি গজনী 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Hands on Training 

on the 

Microbiological 

Examination of 

Food And Water 

২২ হবি ২৬ 

জুলাই, ২০১৮ র্র: 

িার্িখ প িন্ত 

৫ 

র্সএআিএস, 

ঢাকা র্বশ্ব 

র্বদ্যালয় 

৬ র্প্রি র্বশ্বাস 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Civil case, NIS, 

RTI, SDGx, APA 

and Management 

of Agriculture 

Rules & Regulation 

২৭ হবি ৩১ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

ToT on Teaching 

Methods/Techniqu

es 

১৭ হবি ২২ িাচ ি 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Digital Service 

Design Lab 

২২ হবি ২৮ এর্প্রল 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Good Agricultural 

Practice (GAP) 

১৮ হবি ২২ গি 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 



ক্রর্িক কা িালয় প্রর্েক্ষণাথীি নাি পদবী  প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 
প্রর্েক্ষবণি 

গিয়াদ (র্দন) 
প্রর্িষ্ঠান 

Production and 

post-harvest 

management of 

horticultural crops 

২৫ হবি ২৯ গি 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ বার্ি, িাজীপুি 

৭ গিাঃ ের্িফুল ইসলাি 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Value Chain 

Management of 

Economically 

Importantce 

Horticultural 

Crops in 

Bangladesh 

০১ হবি ০৫ 

র্িবসম্বি ২০১৮ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Public Financial 

Management 

১০ হবি ১৪ 

গফব্রুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Production 

Technologies, 

storage and 

Processing of 

tuber crops 

১০ হবি ১৪ িাচ ি 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ বার্ি, িাজীপুি 

৮ 
গিালাি ছর্িি 

আহাম্মদ 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Basic Course on 

Qualitative 

Research 

Methodology 

০৪ হবি ১৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

১৫ 
ICDDRB

, ঢাকা 

Public 

Procurement 

Procedure (PPP) 

১৬ হবি ২৫ 

এর্প্রল, ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  

১০ নাো, িাজীপুি 

৯ ইবলািা পািভীন 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

ToT on Teaching 

Methods/Techniqu

es 

২৪ হবি ২৮ 

গফব্রুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Public 

Procurement 

Procedure (PPP) 

১৬ হবি ২৫ 

এর্প্রল, ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  

১০ নাো, িাজীপুি 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

১০ গিাঃ সািসুবজাহা 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Innovation in 

Public Service 

২৮ অবটাবি হবি 

০১ নবভম্বি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Food Processing 

and Preservation 

Techniques 

১৩ হবি ১৭ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Public 

Procurement 

Partnership (PPP) 

১৬ হবি ২৫ এর্প্রল 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

১০ নাো, িাজীপুি 



ক্রর্িক কা িালয় প্রর্েক্ষণাথীি নাি পদবী  প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 
প্রর্েক্ষবণি 

গিয়াদ (র্দন) 
প্রর্িষ্ঠান 

Good Agricultural 

Practice (GAP) 

১৮ হবি ২২ গি 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Production and 

post-harvest 

management of 

horticultural crops 

২৫ হবি ২৯ গি 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ বার্ি, িাজীপুি 

১১ বসয়দ সার্িি আহবিদ 
জনসংব াি 

কি িকিিা 

Modern Office 

Management 

১১ হবি ২০ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

১০ নাো, িাজীপুি 

Good Governance  

২০ হবি ২৪ 

জানুয়ার্ি, ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

১২ 

আঞ্চর্লক 

কা িালয়, 

গনায়াখালী 

ি. গিাহাম্মদ জর্হি 

উোহ 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Project Appraisal 

and Formulation 

of Development 

Project 

Proformance 

২১ হবি ২৫ 

অবটাবি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

Value Chain 

Management of 

Economically 

Importantce 

Horticultural 

Crops in 

Bangladesh 

২৭ হবি ৩১ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্র: িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Climate Smart 

Agriculture 

২৯ হবি ৩১ এর্প্রল 

২০১৯ র্র: িার্িখ 

প িন্ত 

২ র্বএআির্স 

১৩  গিাহাম্মদ ওিি ফারুক 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Food Processing 

and Preservation 

Techniques 

১৩ হবি ১৭ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Advance ICT 

Management 

১৬ হবি ৩০ 

এর্প্রল ২০১৯ র্রঃ 

িার্িখ প িন্ত 

১৫ নাো, িাজীপুি 

১৪ গিাঃ লুৎফুি িহিান 

সহকািী 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

১৬ হবি ২০ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Fundamental 

Training 

০৫ িাচ ি হবি ০১ 

এর্প্রল ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত 

২৮ 
আির্পএটির্স, 

ঢাকা 



ক্রর্িক কা িালয় প্রর্েক্ষণাথীি নাি পদবী  প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 
প্রর্েক্ষবণি 

গিয়াদ (র্দন) 
প্রর্িষ্ঠান 

১৫ 

আঞ্চর্লক 

কা িালয়, 

র্সিাজিঞ্জ 

ি. গিাঃ আঃ ির্জদ 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Climate Change 

and Food Security 

০৬ হবি ১০ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্র: িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Climate Change 

and Agro-Forestry 

২৪ হবি ২৫ িাচ ি 

২০১৯ 
২ র্বএআির্স 

১৬ 
গিািসালীন গজবীন 

তুর্িন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

১৬ হবি ২০ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Climate Smart 

Agriculture 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Food Processing 

and Preservation 

Techniques 

১৩ হবি ১৭ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

Eco-Friendly Plant 

Protection 

Technique 

১৫ হবি ১৯ এর্প্রল 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

১৭ নূরুন নবী 

সহকািী 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৯ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

E-nothi 

০৭ হবি ১১ 

এর্প্রল, ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  

৫ 
আির্পএটির্স, 

ঢাকা 

১৮ 

আঞ্চর্লক 

কা িালয়, 

র্ঝনাইদহ 

গিাঃ নূি আলি 

র্সর্েকী 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Value Chain 

Management of 

Economically 

Importantce 

Horticultural 

Crops in 

Bangladesh 

২৭ হবি ৩১ 

জানুয়ািী, ২০১৯ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

Climate Smart 

Agriculture 

২৯ হবি ৩০ 

এর্প্রল, ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  

২ র্বএআির্স 

১৯ গসার্নয়া োির্িন 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Food Processing 

and Preservation 

Techniques 

২৯ িাচ ি হবি ০৪ 

এর্প্রল ২০১৯ র্রঃ 

িার্িখ প িন্ত 

৬ নাো, িাজীপুি 



ক্রর্িক কা িালয় প্রর্েক্ষণাথীি নাি পদবী  প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 
প্রর্েক্ষবণি 

গিয়াদ (র্দন) 
প্রর্িষ্ঠান 

Farm 

Mechanization 

and Conservation 

Techniques 

১২ হবি ১৭ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৬ বার্ি, িাজীপুি 

২০ গিাঃ ের্হদুল ইসলাি 

সহকািী 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Advance ICT 

Management 

০১ হবি ১৫ 

অবটাবি  ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

১৫ নাো, িাজীপুি 

Fundamental 

Training Course 

০৭ জানুয়ার্ি হবি 

০২ গফব্রুয়ার্ি 

২০১৯ র্রঃ িার্িখ 

প িন্ত 

২৮ 
আির্পএটির্স, 

ঢাকা 

২১ 

আঞ্চর্লক 

কা িালয়, 

িংপুি 

ি. গিাঃ ছাবদকুল 

ইসলাি 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Training on 

Introduce HYV 

Potato and sweet 

varieties and 

production 

technology 

২৭ জুন ২০১৯ ১ বার্ি, িাজীপুি 

২২ গিাঃ িারুফুি িহিান 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

Advance Training 

of Biotechnology 

০৪ হবি ১৩ িাচ ি 

২০১৯ র্র: িার্িখ 

প িন্ত  

১০ 

ন্যােলাল 

ইনর্িটিউে 

অব 

বাবয়াবেকবনা

লজী 

Training on 

Introduce HYV 

Potato and sweet 

varieties and 

production 

technology 

২৭ জুন ২০১৯ ১ বার্ি, িাজীপুি 

২৩ গিাঃ িাবেদুল ইসলাি 

সহকািী 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

BARI developed 

varieties and 

Technology 

sharing Training 

২৭ জানুয়ার্ি 

২০১৯ 
১ বার্ি, িংপুি 

Fundamental 

training Course 

০৬ গি হবি ০২ 

জুন ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  

২৮ 
আির্পএটির্স, 

ঢাকা 

Office 

Management and 

ICT Course 

০১ হবি ১২  

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

১২ 
আির্পএটির্স, 

ঢাকা 



ক্রর্িক কা িালয় প্রর্েক্ষণাথীি নাি পদবী  প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 
প্রর্েক্ষবণি 

গিয়াদ (র্দন) 
প্রর্িষ্ঠান 

২৪ 

আঞ্চর্লক 

কা িালয়, 

বর্িোল 

ি. গিাঃ জািাল 

গহাবসন 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

  

Disaster 

Management in 

Agriculture 

২৫ হবি ২৯ 

নবভম্বি, ২০১৮ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

  

Value Chain 

Management of 

Economically 

Importantce 

Horticultural 

Crops in 

Bangladesh 

২৭ হবি ৩১ 

জানুয়ার্ি, ২০১৯ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

২৫ 

  

ফািজানা র্ছর্ি 
ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

  

Food Processing 

and Preservation 

Techniques 

১৩ হবি ১৭ 

জানুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

  

ToT on Teaching 

Methods/Techniqu

es 

২৪ হবি ২৮ 

গফব্রুয়ার্ি ২০১৯ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ নাো, িাজীপুি 

২৬ 

  গিাঃ গবলাল গহাবসন 

সহকািী 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৬ হবি ৩০ গি, 

২০১৯ র্র: িার্িখ 

প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

আঞ্চর্লক 

কা িালয়, 

গনত্রবকানা 

ি. গিাছাঃ আলিাফ-

উন-নাহাি 

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

৬৬ 

Value Chain 

Management of 

Economically 

Importantce 

Horticultural 

Crops in 

Bangladesh 

০২ হবি ০৬ 

র্িবসম্বি ২০১৮ 

র্রঃ িার্িখ প িন্ত 

৫ বািোন, ঢাকা 

৬৭ 

গিাঃ মুের্ফকুছ 

সাবলর্হন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Basic Course on 

Qualitative 

Research 

Methodology 

০৪ হবি ১৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

১৫ 
আইর্সর্ির্িআ

ির্ব, ঢাকা 

৬৮ 

ToT on Teaching 

Methods/Techniqu

es 

১৮ হবি ২২ িাচ ি, 

২০১৯ র্র: িার্িখ 

প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

৬৯ সাোি গহাবসন 

 সহকািী 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 



ক্রর্িক কা িালয় প্রর্েক্ষণাথীি নাি পদবী  প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 
প্রর্েক্ষবণি 

গিয়াদ (র্দন) 
প্রর্িষ্ঠান 

৭০ Food Security 

০৩ হবি ০৭ িাচ ি, 

২০১৯ র্র: িার্িখ 

প িন্ত  

৫ নাো, িাজীপুি 

৭১ সীিা িাঠ সহকািী 
Conduct and 

Discipline Course 

২১ হবি ২৫ 

এর্প্রল, ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  

৫ 
আির্পএটির্স, 

ঢাকা 

৭২ 

আঞ্চর্লক 

কা িালয়, 

সুনািিঞ্জ 

িঃ গিাঃ আদুি িাজাক  

 ঊর্ধ্িিন 

ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

Food Based 

Nutrition (Applied 

Nutrition) 

২৩ হবি ২৭ 

গসবেম্বি, ২০১৮ 

র্র: িার্িখ প িন্ত  

৫ বািোন, ঢাকা 

৭৩ 

Hands on Training 

on the 

Microbiological 

Examination of 

Food And Water 

২২ হবি ২৬ 

জুলাই, ২০১৮ র্র: 

িার্িখ প িন্ত 

৫ 

র্সএআিএস, 

ঢাকা 

র্বশ্বর্বদ্যালয় 

৭৪ অর্লউোহ আল গনািান িাঠ সহকািী 
Fundamental 

Training course 

০৫ হবি ২৬ গি 

২০১৯ র্র: িার্িখ 

প িন্ত 

২২ 
র্পএটির্স, 

সাভাি, ঢাকা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ইন-হাউজ গির্নং 

প্রর্িববদনাধীন অথ ি বছবি ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন)-এ কি িিি র্বর্ভন্ন কি িকিিা ও 

কি িচার্িি কি ি দক্ষিা বৃর্িি লবক্ষয প্রধান কা িালয় ঢাকায় র্বর্ভন্ন র্বষবয়ি উপি ইন-হাউজ প্রর্েক্ষণ-এি 

আবয়াজন কিা হবয়র্ছল । উি প্রর্েক্ষণ-এ বািোন প্রধান কা িালয়সহ র্বভািীয় ৭টি আঞ্চর্লক কা িালবয়ি সকল 

কি িকিিা উপর্স্থি র্ছবলন। ২০ অবটাবি, ২০১৮ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি জািীয় শুিাচাি কি িবকৌেল ও উদ্ভাবনী 

কি িপর্িকল্পনা প্রর্েক্ষবণি প্রধান প্রর্েক্ষক র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন কাজী আবদুি িায়হান, উপ-সর্চব, প্রর্েক্ষণ 

গসেন, কৃর্ষ িন্ত্রণালয়। ই-নর্থ র্বষবয় প্রর্েক্ষবণি প্রর্েক্ষক র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন গিাহাম্মদ খুিবেদ আলি 

খান, গিাবিইন র্ববেষজ্ঞ এবং গিাঃ িহর্সন মৃধা, উর্ধ্িিন সহকার্ি সর্চব, এ টু আই গপ্রাগ্রাি।  এছাড়াও উদ্ভাবনী 

কি িপর্িকল্পনা প্রর্েক্ষবণি প্রর্েক্ষক র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন গিাহাম্মদ িাহবুবুি িহিান, দক্ষিা উন্নয়ন, এ টু আই 

গপ্রাগ্রাি এবং িঃ অর্িিাভ চক্রবিী, উপ-সর্চব, জনপ্রোসন িন্ত্রণালয়। অর্ফস ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্েক্ষবণি 

প্রর্েক্ষক র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন পর্িবিাষ চন্দ্র দাস, অর্ির্িি সর্চব, িথ্য িন্ত্রণালয়। এছাড়াও বািোন-এি 

ঊর্ধ্িিন কি িকিিািাও র্বর্ভন্ন প্রর্েক্ষবণি প্রর্েক্ষক র্হবসবব িার্য়ত্ব পালন কবিন। 

বািোন কর্তিক ইন হাউজ প্রর্েক্ষণ-এি িার্লকা র্নম্নরূপ:  

ক্রর্িক 

নং 
প্রর্েক্ষবণি র্বষয় প্রর্েক্ষবণি িার্িখ 

প্রর্েক্ষবণি গিয়াদ 

(র্দন) 

১ 
জািীয় শুিাচাি কি িবকৌেল ও উদ্ভাবনী 

কি িপর্িকল্পনা 
২০ অবটাবি, ২০১৮ ১  

২ ই-নর্থ 
০৬-০৭ নবভম্বি, ২০১৮ র্র: 

িার্িখ প িন্ত  ২  

৩ ই-নর্থ ০৯ র্িবসম্বি, ২০১৮ র্র:  ১  

৪ উদ্ভাবনী কি িপর্িকল্পনা 
২৬-২৭ র্িবসম্বি, ২০১৮ র্র: 

িার্িখ প িন্ত 
২  

৫ 
বার্ষ িক গিাপনীয় অনুববদন র্বষয়ক কা িাবলী 

ও অর্ফস ব্যবস্থাপনা 
০৫ গফব্রুয়ার্ি ২০১৯ র্র: ১ 

৬ নর্থ র্লখন পত্র প্রস্তুি ও র্ির্জোল নর্থ গখালা  ০৬ গফব্রুয়ার্ি ২০১৯ র্র: ১ 

৭ অর্ফস ব্যবস্থাপনা ও অর্ফস শৃঙ্খলা 
২৯-৩০ জুন, ২০১৯ র্র: 

িার্িখ প িন্ত 
২  

 

 

 

 



িববষণা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে ২০১৮-১৯ অথ িবছবি ফর্লি পুর্ি সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন র্বষবয় 

১২টি িববষণা প্রকল্প গ্রহণ কবিবছ। বািোন-এি িাজস্ব খাবিি অথ িায়বন চলিান এই িববষণা প্রকল্পগুবলা প্রধান 

কা িালয় সহ ০৭টি আঞ্চর্লক কা িালবয়ি িাধ্যবি বাস্তবায়ন কিা হবে। এই ১২টি িববষণা প্রকল্প ছাড়াও কৃর্ষ 

িন্ত্রণালবয়ি র্ববেষ বিাবেি আওিায় গভৌির্লকভাবব পুর্ি র্নিাপত্তা ঝুঁর্কবি থাকা পাব িিয চট্টগ্রাি, সুনািিবঞ্জি 

হাওি অঞ্চল এবং ববিন্দ্র অঞ্চল-এি র্িনটি িববষণা প্রকল্প চলিান িবয়বছ  াি ব্যবস্থাপনায় িবয়বছ কৃর্ষ িববষণা 

কাউর্িল। এই িববষণা কা িক্রবিি র্ববিণ র্নবচ তুবল ধিা হল: 

িববষণাি র্েবিানাি: Promotion on Nutrient enriched vegetables (Radish and 

Cabbage) in lean period in char and haor area of Bangladesh 

লক্ষয: বছিজুবড় োেকা এবং শুকবনা পুর্িকি সবর্জ খাদ্য র্হবসবব গ্রহণ প্রচলবনি িাধ্যবি চি ও হাওি অঞ্চবলি 

দর্িদ্র জনিবণি পুর্িস্তি উন্নয়বন অবদান িাখা।  

িববষণা এলাকা: র্সিাজিঞ্জ ও গনত্রবকানা। 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯। 

িববষণাি র্েবিানাি: Assessment of Nutritional Status of Adolescent girls in selected 

School and College of Dhaka City 

লক্ষয: ঢাকাি স্কুল ও কবলবজি ছাত্রীবদি পুর্ি সম্পর্কিি জ্ঞাবনি স্তি, িবনাভাব, অনুেীলন খর্িবয় গদখা এবং 

িাবদি খাদ্যাভাস সম্পবকি িথ্য সংগ্রহ কিা। 

িববষণা এলাকা: ঢাকা 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

িববষণাি র্েবিানাি: Dietary pattern and physical activity level of rickshaw pullers 

in Dhaka City 

লক্ষয: ঢাকা েহবিি র্িকোচালকবদি খাদ্যাভাবসি ববর্চত্রয, কযালর্ি গ্রহবণি পর্িিাণ, পুর্িস্তি, পার্নি 

অর্ভিম্যিা, পর্িেন্নিা এবং োিীর্িক পর্িশ্রবিি স্তি মূল্যায়ন।  

িববষণা এলাকা: ঢাকা 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯ 

িববষণাি র্েবিানাি: The effect of Mother’s nutritional-hygienic knowledge and 

behavior on children’s dietary intake  

লক্ষয: র্েশুি খাদ্যাভাস ও পুর্িস্তবিি উপি িাবয়ি পুর্িজ্ঞান ও আচিবণি প্রভাব র্নরূপণ। 

িববষণা এলাকা: ঢাকা 



িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯ 

িববষণাি র্েবিানাি: Effect of Community based home gardening and nutrition 

education on vulnerable groups and intervention study. 

লক্ষয: িংপুি অঞ্চবল অপুর্িি অন্তর্হ িি কািণগুবলা র্চর্িি কিা এবং উত্তি কৃর্ষ চচ িা (good agriculture 

practice-GAP), খাদ্য ও পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষবণি িাধ্যবি পুর্িস্তবিি উন্নয়ন সাধন।  

িববষণা এলাকা: িংপুি র্বভাি। 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯ 

িববষণাি র্েবিানাি: Conservation of Indigenous Herbaceous and Semi-Woody 

Medicinal Plant and their Improvement under Pot Condition. 

িববষণা এলাকা: বািোন আঞ্চর্লক গকন্দ্র, বর্িোল 

লক্ষয: ক. বর্িোল অঞ্চবলি স্থানীয় ঔষর্ধ উর্দ্ভদ সংিক্ষণ। 

খ. িববষণাি িাধ্যবি সংির্ক্ষি ঔষর্ধ উর্দ্ভবদি ঔষর্ধ গুণবৃর্ি। 

ি. উচ্চমূবল্যি ঔষর্ধ উর্দ্ভদ র্চর্িি কিা। 

র্. ঔষর্ধ উর্দ্ভদ ব্যবহাি সম্পবকি দক্ষিা ও সবচিনিা বৃর্ি। 

ঙ. বার্ণর্জযকভাবব ঔষর্ধ উর্দ্ভদ উৎপাদবনি প্রযুর্ি উদ্ভাবন। 

চ. ভর্বষ্যি িববষণাি লবক্ষয জাি িোজি গসন্টাি বির্ি। 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯। 

িববষণাি র্েবিানাি: Improving nutritional status though homestead gardening in 

the Jamuna’s Char area in Sirajganj district. 

লক্ষয: ক. বসিবার্ড়বি বািান (Homestead Gardening) বির্িি িাধ্যবি  মুনাি চি এলাকায় পুর্িস্তবিি 

উন্নয়ন। 

খ. বাছাই কিা উপকািবভািীবদি পুর্ি চার্হদা পূিণ। 

ি. উত্তি কৃর্ষ চচ িা (GAP), জীর্বকা, খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা সম্পর্কিি জ্ঞাবনি স্তবিি উন্নয়ন। 

র্. গৃহস্থার্ল প িাবয় পুর্ি সম্পর্কিি জ্ঞাবনি উন্নয়ন  াি ফলস্বরূপ অপুর্িি িাত্রা হ্রাস পাবব। 



ঙ. উন্নি পুর্িি জন্য কৃর্ষর্ভর্ত্তক খাদ্যগ্রহণ র্বষয়ক জ্ঞাবনি উন্নয়ন। 

িববষণা এলাকা: র্সিাজিঞ্জ 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯ 

িববষণাি র্েবিানাি: Effect of nutrition intervention among adolescent girls in 

Sunamganj District  

লক্ষয: ক. ফর্লি পুর্ি র্বষবয় প্রর্েক্ষবণি িাধ্যবি ক্ষুধাি হাি হ্রাস এবং পুর্ি র্নিাপত্তাি উন্নর্িসাধবনি পাোপার্ে 

বার্ড়/স্কুবল গেকসই কৃর্ষ উৎপাদন পির্ি সম্প্রসািণ। 

খ. গজন্ডাি/নািী ক্ষিিায়ন। 

ি. পুর্িবান্ধব কৃর্ষ উৎপাদন ও সবচিনিা বৃর্িি িাধ্যবি গৃহস্থার্ল প িাবয় পুর্িস্তবিি উন্নয়ন এবং খাবদ্যি উত্তি 

ব্যবহাি (Enhanced food utilization) র্নর্িিকিণ। 

র্. খাদ্য র্নিাপত্তা ও পুর্িস্তি উন্নয়বন প্রদত্ত খাবদ্য অনুপুর্ি সমৃি খাদ্য প্রদাবন গুরুত্ব আবিাপ এবং ববর্চত্রয 

র্নর্িিকিণ। 

ঙ. অযানবরাপবির্িক িাো (ওজন, উচ্চিা, র্বএিআই-বর্ি িাস ইনবিক্স) সংগ্রবহি িাধ্যবি পুর্িস্তি র্নরূপণ। 

চ. উপকািবভািীবদি ২৪ র্ণ্টাি খাদ্য গ্রহবণি িথ্য সিংক্ষণ এবং খাদ্য ও পুর্ি র্বষবয় িাবদি জ্ঞাবনি স্তি 

প িববক্ষণ। 

ছ. স্বাস্থয র্বষবয় উপকািবভািীবদি জ্ঞাবনি স্তি প িববক্ষণ এবং জীবনাচিণ সম্পবকি িথ্য সংিক্ষণ। 

জ. ব্যর্িিি পর্িেন্নিা র্বষয়ক িথ্য প িববক্ষণ ও সংিক্ষণ। 

িববষণা এলাকা: সুনািিঞ্জ 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯ 

িববষণাি র্েবিানাি: Identification of Dietary Patterns and Nutritional status of 

young adults in Birishiri, Netrokona 

লক্ষয : বাংলাবদবেি গ্রািীণ অঞ্চবলি খাদ্যাভাবসি প্রধান ধিনগুবলা র্চর্িিকিণ। 

িববষণা এলাকা: গনত্রবকানা। 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯। 



িববষণাি র্েবিানাি: Nutritional status assessment among adolescent in Netrokona 

district of Bangladesh 

লক্ষয: গনত্রবকানা গজলাি র্কবোি-র্কবোিীবদি (Adolescent) পুর্িস্তি র্নরূপণ  া গজলাি জনসংখ্যাি একো 

বড় অংবেি প্রর্ির্নর্ধত্বেীল। এছাড়া এই িববষণা প্রকবল্প র্নর্দ িি জনসংখ্যাি পুর্ি সম্পর্কিি সিস্যা ও এি িাত্রা 

এবং সিাধাবনি পথ র্নরূপবণি গচিা কিা হবয়বছ।   

িববষণা এলাকা: গনত্রবকানা। 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯। 

িববষণাি র্েবিানাি: Proper Food and Nutrition Consumption and Good Health 

through Agro-based sources of ‘Shawtal and other Tribal peoples’ in the 

Barind area 

লক্ষয:ক. ববিন্দ্র এলাকায় কৃর্ষর্ভর্ত্তক খাদ্য ও পুর্ি কা িক্রি উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞাবনি উন্নয়ন সাধন। 

খ. উন্নি পুর্িি লবক্ষয কৃর্ষর্ভর্ত্তক খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত জ্ঞাবনি উন্নয়ন। 

ি. শুি ফসল সংগ্রহবত্তাি ব্যবস্থাপনা ও  থা থ পর্িেন্ন পির্িবি িান্না পির্িি প্রচলন।  

র্. উপকািবভািীবদি কৃর্ষ ও খাদ্যর্নিাপত্তা সংর্িি ঝুঁর্কি কািণগুবলা র্চর্িিকিণ।  

িববষণা এলাকা: িংপুি ও িাজোহী র্বভাবিি বাছাই কিা গজলা। 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯। 

িববষণাি র্েবিানাি: Enhancing Nutritional Security by Homestead Gardening in 

the Marjat Baor’s area at Kaligonj in Jhenaidah 

লক্ষয:ক. র্ঝনাইদবহি কালীিঞ্জ উপবজলাি িিজাি বাওড় অঞ্চবল গহাির্িি িাবি ির্নং জনর্প্রয় কবি গিালা।  

খ. বাছাই কিা উপকািবভািীবদি পুর্ি চার্হদা পূিণ। 

ি. উপকািবভািীবদি পুর্িস্তি সম্পবকি িথ্য সংগ্রহ এবং র্ববিষণ। 

র্. অপুর্ি দূিীকিবণ গৃহস্থার্ল প িাবয় পুর্িজ্ঞাবনি উন্নয়ন। 

িববষণা  এলাকা: র্ঝনাইদহ। 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০১৯। 



িববষণাি র্েবিানাি: Increasing Food and Nutrition Security at Chittagong Hill 

Tracts (CHT) Homestead Area of Bangladesh. 

লক্ষয: ক. পাব িিয চট্টগ্রাি গহাির্িি এলাকায় কৃর্ষ ও খাদ্য র্নিাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁর্কগুবলা র্চর্িি কিা। 

খ. কর্িউর্নটি র্ভর্ত্তক পুর্ি কা িক্রবিি িাধ্যবি পাব িিয চট্টগ্রাবিি গহাির্িি এলাকায় পুর্ি জ্ঞানস্তবিি উন্নয়ন। 

ি. উন্নি ও র্নিাপদ খাদ্য, পুর্ি ও গেকসই কৃর্ষ র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান। 

ি. পাব িিয চট্টগ্রাবিি নািী ও র্েশুবদি খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা স্তবিি উন্নয়ন। 

িববষণা  এলাকা: িাঙািাটি, খািড়াছর্ড়, বান্দিবান 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮ গথবক জুন ২০২১। 

িববষণাি র্েবিানাি: Increasing family income and nutrition through the 

intervention of modern agro technologies. 

লক্ষয: আধুর্নক কৃর্ষ প্রযুর্ি ব্যবহাবিি িাধ্যবি গনায়াখালী গজলাি বাছাই কিা এলাকায় কৃর্ষ পর্িবাবিি আয় ও 

পুর্ি স্তবিি উন্নয়ন।   

িববষণা এলাকা: গনায়াখালী 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯ 

িববষণাি র্েবিানাি: Increasing Food and Nutrition Security at Sunamganj Haor 

Homestead Area of Bangladesh 

লক্ষয: ক. বাড়ীি আর্েনায় োকসবর্জ ও পুর্ি সমৃি িাছ লািাবনাি ফবল কৃষকিণ পার্িবার্িক খাদ্য ও পুর্ি 

র্নিাপত্তা অজিবন উৎসার্হি হবব। 

খ. প্রর্েক্ষণ কি িকাবন্ড নািী ও র্কবোি র্কবোিীবদি সম্পিৃ কবি প্রর্ের্ক্ষি কিা হবল িাঁবদি খাদ্যাভাস পর্িবিিন 

হবব এবং জ্ঞাবনি সীিাবিিা হ্রাস পাবব। 

ি. উিিুকিবণি িাধ্যবি নািীবদি অথ িননর্িক কি িকাবে (চািা-কলি উৎপাদন ও র্বক্রয়) র্নবয়ার্জি কিবল 

গেকসই কৃর্ষ প্রযুর্ি র্বস্তাি সম্ভব হবব এবং র্নিাপদ ও পুর্ি সমৃি খাদ্যগ্রহবণ কর্িউর্নটি র্ভর্ত্তক পুর্িি কা িক্রি 

িবড় উঠবব। 

িববষণা  এলাকা: িাঙািাটি, খািড়াছর্ড়, বান্দিবান 

িববষণাি সিয়কাল: জুলাই ২০১৭ গথবক জুন ২০১৯ 



প্রর্েক্ষণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ 

কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) গদবেি জনিবণি 

পুর্িস্তি উন্নয়বনি লবক্ষয সািা গদেব্যাপী খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষবণি আবয়াজন কবি থাবক। বািোন 

প্রধান কা িালয়সহ র্বভািীয় ৭টি আঞ্চর্লক কা িালয়, বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ 

প্রকল্প এবং সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প (বািোন অংি) এি 

আওিায় র্বিি ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি সব িবিাে ১৮০০২ জন প্রর্েক্ষণাথীবক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ 

প্রদান কবিবছ। বািোন দুই ধিবনি প্রর্েক্ষণ প্রদান কিবছ। এি একটি হবলা প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ এবং অপিটি হবলা 

পুর্ি র্বষয়ক সবচিনিামূলক প্রর্েক্ষণ । ০৫ (পাঁচ) র্দনব্যাপী প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষবণ কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, 

জািীয় কৃর্ষ প্রর্েক্ষণ একাবির্ি, বীজ প্রিযয়ন এবজর্ি, বাংলাবদে পাে িববষণা ইনর্িটিউে, মৃর্ত্তকা সম্পদ 

উন্নয়ন ইনর্িটিউে, বাংলাবদে ধান িববষণা ইনর্িটিউে, বাংলাবদে কৃর্ষ িববষণা ইনর্িটিউে, নািী র্বষয়ক 

অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, প্রার্ণসম্পদ অর্ধদপ্তি-এি কি িকিিািা অংেগ্রহণ কবিন। এছাড়া ০৩ (র্িন) র্দনব্যাপী 

পুর্ি র্বষয়ক সবচিনমূলক প্রর্েক্ষণ র্বর্ভন্ন গজলা/উপবজলা প িাবয় কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তবিি সহব ার্িিায় 

বািোন আবয়াজন কবি থাবক। উি প্রর্েক্ষবণ জনপ্রর্ির্নর্ধ, উপসহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, র্বর্ভন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনি 

র্েক্ষক, নািী ও র্েশু র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি কি িকিিা, পুবিার্হি, ইিাি, স্থানীয় সিাজকিী, র্বর্ভন্ন এনর্জও 

প্রর্ির্নর্ধ ও র্কষাণ-র্কষাণী অংেগ্রহণ কবিন।  

 



 

 প্রর্িববদনাধীন অথ ি বছবি বািোন প্রধান কা িালয়সহ র্বভািীয় ৭টি আঞ্চর্লক কা িালয়, বািোন-এি অবকাঠাবিা 

র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প এবং সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ 

প্রকল্প (বািোন অংি) এি আওিায় সব িবিাে ১৮০০২ জন প্রর্েক্ষণাথীবক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ প্রদান 

হবয়র্ছল এবং এি িবধ্য ১১৭০১ জন পুরুষ (৬৫%) এবং ৬৩০১ জন নািী (৩৫%) প্রর্েক্ষণাথী র্ছবলন।  

 

 

 



২০১৮-১৯ অথ ি বছবি বািোন প্রধান কা িালয়সহ র্বভািীয় ৭টি আঞ্চর্লক কা িালয় কর্তিক িাজস্ব বাবজবেি 

আওিায় সব িবিাে ১৩৪১২ জনবক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। এি িবধ্য 

৮৯৭২ জন পুরুষ এবং ৪৪৪০ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী র্ছবলন। 

বািোন-এি িাজস্ব বাবজবেি আওিায় বাস্তবার্য়ি গিাে প্রর্েক্ষণ (২০১৮-১৯ অথ িবছি) 

ক্রর্িক নং কা িালয় পুরুষ নািী প্রর্েক্ষণাথী 

১ প্রধান কা িালয় ২৭৩৫ ১৪৭২ ৪২০৭ 

২ বর্িোল ৭৮০ ৪২০ ১২০০ 

৩ র্ঝনাইদহ ৮৬৫ ৩৩৫ ১২০০ 

৪ গনত্রবকানা ৯০৫ ২৯৫ ১২০০ 

৫ গনায়াখালী ৮১৯ ৪৪১ ১২৬০ 

৬ িংপুি ১৩৬২ ৬৬৬ ২০২৮ 

৭ র্সিাজিঞ্জ ৭৬৫ ৪১২ ১১৭৭ 

৮ সুনািিঞ্জ ৭৪১ ৩৯৯ ১১৪০ 

সব িবিাে ৮৯৭২ ৪৪৪০ ১৩৪১২ 

 

 

 

 

 

 

 



কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প (বািোন 

অংি)-এি আওিায় সব িবিাে ২৪০০ জনবক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। 

 াি িবধ্য ১২১৯ জন পুরুষ এবং ১১৮১ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী। 

সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প-এি অধীবন র্বর্ভন্ন দপ্তবিি (কৃর্ষ 

সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, জািীয় কৃর্ষ প্রর্েক্ষণ একাবির্ি, বীজ প্রিযয়ন এবজর্ি, বাংলাবদে পাে িববষণা 

ইনর্িটিউে, মৃর্ত্তকা সম্পদ উন্নয়ন ইনর্িটিউে, বাংলাবদে ধান িববষণা ইনর্িটিউে, বাংলাবদে কৃর্ষ িববষণা 

ইনর্িটিউে, নািী র্বষয়ক অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, প্রার্ণ সম্পদ অর্ধদপ্তি-এি দপ্তিসমূহ ইিযার্দ কি িকিিাবদি  

৫ র্দন ব্যাপী প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ (Training of Trainers-ToT) পর্িচালনা কিা হবয়বছ  াি িবধ্য 

১১৬ জন পুরুষ এবং ১৮৪ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী। গিাে ১০৫০ জন উপসহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, স্কুল র্েক্ষক, 

এনর্জও কিী, ইিাি-গক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় ৩ র্দন ব্যাপী প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ,  াি 

িবধ্য ৫১৮ জন পুরুষ এবং ৫৩২ জন নািী। এছাড়া, ১০৫০ র্কষাণ-র্কষাণী-গক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) 

র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ,  াি িবধ্য ৫৮৫ জন পুরুষ এবং ৪৬৫ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী।  

 

সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প (বািোন অংি) বাস্তবার্য়ি গিাে 

প্রর্েক্ষণ (২০১৮-১৯ অথ িবছি) 

অংেগ্রহণকািী পুরুষ নািী প্রর্েক্ষণাথী 

র্বর্ভন্ন দপ্তবিি কি িকিিা ১১৬ ১৮৪ ৩০০ 

উপ-সহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, স্কুল র্েক্ষক, 

ইিাি, এনর্জও কিী ও অন্যান্য  

৫১৮ ৫৩২ ১০৫০ 

র্কষাণ-র্কষাণী ৫৮৫ ৪৬৫ ১০৫০ 

সব িবিাে ১২১৯ ১১৮১ ২৪০০ 

 

 



কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকবল্পি আওিায় গিাে 

২১৯০ জন-গক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ,  াি িবধ্য ১৫১০ জন পুরুষ ও 

৬৮০ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী র্ছবলন। 

বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প-এি অধীবন র্বর্ভন্ন দপ্তবিি কি িকিিািা ০৫ 

(পাঁচ) র্দনব্যাপী প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ (Training of Trainers-ToT) পর্িচালনা কিা হবয়বছ  াি িবধ্য 

৫৪৩ জন পুরুষ এবং ১৪৭ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী। ৭৫০ জন উপসহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, স্কুল র্েক্ষক, এনর্জও কিী, 

ইিাি-গক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ,  াি িবধ্য ৫২০ জন পুরুষ এবং 

২৩০ জন নািী। এছাড়া, ৭৫০ জন র্কষাণ-র্কষাণী-গক খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় সবচিনমূলক 

প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ,  াি িবধ্য ৪৪৭ জন পুরুষ এবং ৩০৩ জন নািী প্ররর্েক্ষণাথী র্ছবলন।  

 

বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প বাস্তবার্য়ি গিাে প্রর্েক্ষণ (২০১৮-১৯ 

অথ িবছি) 

অংেগ্রহণকািী পুরুষ নািী প্রর্েক্ষণাথী 

র্বর্ভন্ন দপ্তবিি কি িকিিা  ৫৪৩ ১৪৭ ৬৯০ 

উপ-সহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, স্কুল 

র্েক্ষক, ইিাি, এনর্জও কিী ও 

অন্যান্য 

৫২০ ২৩০ ৭৫০ 

র্কষাণ-র্কষাণী ৪৪৭ ৩০৩ ৭৫০ 

সব িবিাে ১৫১০ ৬৮০ ২১৯০ 

 

 

 

 



 

প্রর্িববদনাধীন অথ ি বছবি িাজস্ব বাবজে, বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প এবং 

সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প (বািোন অংি) এি আওিায় খাদ্য 

র্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় সব িবিাে ১৮০০২ জনবক প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ।  াি িবধ্য ১১৭০১ জন 

পুরুষ এবং ৬৩০১ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী র্ছবলন। উবেখ্য ২০১৭-১৮ অথ ি বছি-এ সব িবিাে ৮৩৯৬ জনবক প্রর্েক্ষণ 

প্রদান কিা হবয়র্ছল।  াি িবধ্য ৫০৯৯ জন পুরুষ এবং ৩২৯৭ জন নািী। ২০১৬-১৭ অথ ি বছবি ৭৭৮৫ জন এবং 

২০১৫-১৬ অথ ি বছবি ৬৭৪২ জনবক খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়র্ছল। 

২০১৯-২০ অথ ি বছবিি বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্িবি বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে 

(বািোন)-এ গৃর্হি প্রকল্পসমূবহি আওিায় গদবেি র্বর্ভন্ন গজলা/উপবজলায় খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) 

র্বষবয় সব িবিাে ১৮০১০ জনবক উপসহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, স্কুল/িাদ্রাসা র্েক্ষক, নািী র্বষয়ক অর্ধদপ্তি এি িাঠ 

প িা ় এি কি িকিিা/িাঠ কিী, এনর্জও কিী, ইিাি/পুবিার্হি এবং কৃষাণ-কৃষাণীবদি প্রর্েক্ষণ প্রদাবনি লক্ষয 

র্নধ িািণ কিা হবয়বছ।  

 

খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় গিাে প্রর্েক্ষণ গ্রহণকািী সংখ্যা (বছির্ভর্ত্তক) 

অথ িবছি পুরুষ নািী প্রর্েক্ষণাথী 

২০১৮-২০১৯ ১১৭০১ ৬৩০১ ১৮০০২ 

২০১৭-২০১৮ ৫০৯৯ ৩২৯৭ ৮৩৯৬ 

২০১৬-২০১৭ - - ৭৭৮৫ 

২০১৫-২০১৬ - - ৬৭৪২ 

 

 

 



 

 

 

 

 

উবেখ্য, ২০১৭-২০১৮ অথ ি বছবি বািোন-এি নতুন জনবল র্নবয়াি হওয়ায় এবং ৭ টি আঞ্চর্লক কা িালয় 

(বর্িোল, র্ঝনাইদহ, গনত্রবকানা, গনায়াখালী, পীিিঞ্জ, র্সিাজিঞ্জ, সুনািিঞ্জ) চালু হওয়ায় প্রর্েক্ষণ কা িক্রি বৃর্ি 

গপবয়বছ।  

 

 

 

 

 

 



স্কুল কযাবম্পইন কা িক্রি 

বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন)-এি চলিান র্বর্ভন্ন কা িক্রবিি িবধ্য একটি 

হবে সািা গদেব্যপী স্কুল কযাবম্পইন পর্িচালনা কিা। বািোন-এি িাজস্ব খাি ও সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি 

পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প (বািোন অংি) গ ৌথভাবব এ স্কুল কযাবম্পইন পর্িচালনা কবি থাবক। 

মূলি এ স্কুল কযাবম্পইন গপ্রাগ্রাবি র্কবোিীবদিই পুর্ি র্বষয়ক সবচিনিামূলক প্রর্েক্ষণ গদওয়া হয়। কািণ এই 

র্কবোিীকাল জীববন অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি একটি পব ি। বেেব গথবক গ ৌববন পদাপ িবণি িধ্যবিী সিয়বক (১০-১৯ বছি) 

র্কবোিীকাল বলা হয়। এই সিয় িাবদি র্বর্ভন্ন োিীর্িক ও িানর্সক পর্িবিিন র্বে। র্কবোিীবদি েিীবিি গিাে 

উচ্চিাি ১০-২০% এবং গিাে ওজবনি ২৫-৫০% এই সিয় বৃর্ি পায়। িাই এই সিবয় পুর্িি চার্হদা পূিণ সঠিক 

োিীর্িক ও িানর্সক র্বকাবে সববচবয় গুরুত্বপূণ ি ভূর্িকা পালন কবি। এ লবক্ষয বািোন র্বর্ভন্ন গজলা/উপবজলায় 

স্কুল কযাবম্পইন পর্িচালনা কবি থাবক। র্বিি ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি সব িবিাে ৫৫টি স্কুবল ৫৫০০ জন র্েক্ষাথীবদি 

িাবঝ পুর্ি র্বষয়ক সবচিনিামূলক স্কুল কযাবম্পইন পর্িচালনা কিা হবয়বছ। এি আবি ২০১৭-১৮ অথ ি বছবি 

৪৫টি স্কুবল ৪৫০০ জন র্েক্ষাথীবদি এবং ২০১৬-১৭ অথ ি বছবি ৬টি স্কুবল ৬০০ জন র্েক্ষাথীবদি এবং ২০১৫-১৬ 

অথ ি বছবি ৩০টি স্কুবল ৩০০০ জন র্েক্ষাথীবদি পুর্ি র্বষয়ক সবচিনিামূলক স্কুল কযাবম্পইন পর্িচালনা কিা 

হবয়র্ছল। ২০১৯-২০ বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি অনু ায়ী ৬০টি স্কুবল পুর্ি র্বষয়ক সবচিনিামূলক কযাবম্পইন 

বাস্তবায়ন কিাি লক্ষয র্নধ িািণ কিা হবয়বছ।  

 

 



 

প্রািন র্ছেিহবল প্রর্েক্ষণ কা িক্রি 

বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) গদবেি জনিবনি পুর্িস্তি উন্নয়বনি লবক্ষয 

র্বর্ভন্ন খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ-এি আব াজন কবি থাবক। পুর্িস্তি উন্নয়বনি একটি বড় বাধা জনিবণি 

িবধ্য অসবচিনিা ও পুর্ি জ্ঞাবনি অভাব। বািোন-এি চলিান র্বর্ভন্ন খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি কা িক্রবিি িবধ্য 

র্পর্ছবয় পিা জনবিাষ্ঠী র্ববেষ কবি প্রািন র্ছেিহগল বসবাসকািী িানুবষি িবধ্য প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ।  

র্ছেিহল হবলা বাংলাবদে ও ভািবিি এক গদবেি সীিানা সম্পূণ ি র্ভিবি র্বর্ছন্ন ভাবব গথবক  াওয়া অন্য গদবেি 

ভূখন্ড। এই  াবৎ গিাে ১১১টি র্ছেিহল র্চর্িি কিা হবয়বছ। এি িবধ্য কুর্ড়গ্রাবি ১৬টি র্ছেিহল অবর্স্থি। 

বাংলাবদে পর্িসংখ্যান বুযবিাি িথ্য অনু ায়ী কুর্ড়গ্রাি গজলা হবে সববচবয় দার্িদ্রপ্রবণ গজলা। এছাড়া বাংলাবদে 

জািীয় পুর্ি পর্িষদ কর্তিক প্রকার্েি িথ্য অনু ায়ী অপুর্িি হাি গ  সকল স্থাবন র্বদ্যিান িাি িবধ্য অন্যিি 

হবে এই গজলা। বাংলাবদে পুর্ি গপ্রাফাইল-২০১৯ সাবলি র্িবপাবে ি উবের্খি গ , িংপুি র্বভাবি খব িকায় ৪৪% 

গ খাবন কুর্ড়গ্রাবি ৪৭% এবং কৃেকায় িংপুি র্বভাি ও কুর্ড়গ্রাবি  থাক্রবি ৯% ও ১৪%। বািোন-এি িংপুি 

র্বভািীয় আঞ্চর্লক কা িালয়-পীিিঞ্জ-এ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিািা কুর্ড়গ্রাি গজলাি ফুলবার্ড়য়া উপবজলাি 

দার্েয়ািছড়ায় বসবাসকািী িানুষবদি র্নবয় একটি প্রর্েক্ষণ কা িক্রি আবয়াজন কবির্ছল। প্রাথর্িকভাবব ০৩ 

র্দনব্যাপী প্রর্েক্ষণ পর্িচালনা কিা হবয়র্ছল গ খাবন র্বর্ভন্ন খাবদ্যি পুর্িগুণ, সুষি খাদ্যাভাস, গদেীয় পুর্িকি 

খাবাি (গ িন- ফল, োক-সবর্জ), খাবাবিি পুর্িিান সংিক্ষণ কবি িান্না িথা পুর্িি অপচয় গিাধ, পর্িষ্কাি-

পর্িেন্নিা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এবং প্রাথর্িক স্বাস্থয পর্িচ িাি র্বয়বয়ও 

প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। এই প্রর্েক্ষণলি জ্ঞান িাবদি বদনর্ন্দন/প্রািযর্হক জীববন সুস্থ, সবল ও কি িক্রি 

িাখবি সহায়িা কিবব । 

 

 

 

 

 

 

 



প্রবাসী শ্রর্িক 

আন্তজিার্িক শ্রি বাজাবিি অন্যিি শ্রর্িক সিবিাহকািী গদে র্হবসবব বাংলাবদে আজ স্বীকৃি। র্ববদবে দক্ষ, 

আধাদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ অর্ধবাসী শ্রর্িক গপ্রিণ গকবল জািীি আবয়বকই বৃর্ি কবির্ন বিং ব্যর্ি ও পর্িবাবিি সঠিক 

উন্নর্িবি িাখবছ গুরুত্বপূণ ি আবদান। বিিিাবন ১৬৮ টি গদবে প্রায় এক গকাটি অর্ভবাসী শ্রর্িক কাজ কিবছ। র্বিি 

৫ বছবি (২০১৪-২০১৮) ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজাি ০২ জন কিী র্ববদবে িিন কবিবছ এবং এ সিবয় অর্জিি গির্িট্যাি 

৭২,৮৪৭.৮৩ র্ির্লয়ন িার্কিন িলাি।  া আিাবদি গদবেি র্বর্ভন্ন উন্নয়ন কি িকাবন্ড ব্যয় হবয় থাবক িথা গদবেি 

উন্নর্িবি এই গির্িট্যাি গুরুত্বপূণ ি অবদান িবয়বছ ।  

গদবেি অথ িননর্িক উন্নয়বন  াবদি অবদান অপর্িসীি গসই প্রবাসী কি িিি শ্রর্িকবদি মৃতুযি হাি প্রর্ি বছিই 

বাড়বছ। প্রবাসী কল্যাণ িন্ত্রণালবয়ি ওবয়জ আন িাস ি কল্যাণ গবাবি িি িথ্য অনু ায়ী র্বর্ভন্ন গদে গথবক প্রর্ির্দন িবড় 

প্রায় ১১ জন শ্রর্িবকি মৃিবদহ গদবে আসবছ। এবছবিি আিি প িন্ত ৮ িাবস এবসবছ ২৬১১ টি মৃিবদহ। এি িবধ্য 

প্রথি ৬ িাবস মৃতুযি িথ্য প িাবলাচনা কবি গদখা গিবছ, ৬২ েিাংেই িািা গিবছ গরাক বা ির্স্তবষ্ক িিক্ষিবণি 

কািবণ। পর্িসংখ্যান ববলবছ, আবিি বছবিি তুলনায় ২০১৮ সাবল প্রবাসী মৃতুয গববড়বছ প্রায় ১২ েিাংে।  র্দও 

এো গদবে গফিি আসা উি শ্রর্িবকি িিবদবহি র্হসাবিাত্র। গবর্েি ভাি গক্ষবত্রই এসব শ্রর্িবকি অর্ধকাংবেিই 

বয়স ২৫-৩৫ বছবিি িবধ্য। অর্ির্িি কাবজি চাপ (নদর্নক ১২-১৮ র্ন্টা), কি ঘুি, উচ্চ কযাবলার্িযুি খাবাি, 

অপ িাপ্ত ও অপুর্িকি খাদ্য গ্রহণ এবং োিীর্িক ব্যায়াি না কিাি প্রবণিাি জন্যই শ্রর্িকিা র্বর্ভন্ন অসংক্রািক 

গিাবি (গরাক, হৃদবিাি, িায়াববটিস প্রভৃর্ি) আক্রান্ত হবে,  া িাবদি এই অস্বাভার্বক মৃতুযি জন্য বহুলাংবে 

দায়ী।  

বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) গদবেি জনিবণি পুর্িস্তি উন্নয়বনি লবক্ষয 

র্বর্ভন্ন খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ-এি আব াজন কবি থাবক। পুর্িস্তি উন্নয়বনি একটি বড় বাধা জনিবণি 

িবধ্য অসবচিনিা ও পুর্ি জ্ঞাবনি অভাব। বািোন চলিান র্বর্ভন্ন খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি কা িক্রবিি িবধ্য প্রবাসী 

শ্রর্িকবদিও প্রর্েক্ষণ র্দবয় থাবক। িাজস্ব বাবজবেি আওিায় বািোন সব িবিাে প্রর্িববদনাধীন অথ ি বছবি ৬১৩ 

জনবক প্রর্েক্ষণ প্রদান কবিবছ। এি িবধ্য ৪৬৪ জন পুরুষ এবং ১৪৯ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী র্ছবলন। প্রাথর্িকভাবব 

০১ র্দন ব্যাপী প্রর্েক্ষণ পর্িচালনা কিা হবে র্বর্ভন্ন কার্িির্ি প্রর্েক্ষণ গকন্দ্র গ িন- গেখ ফর্জলাতুনবন্নছা মুর্জব 

গেকর্নকযাল গির্নং গসন্টাি, বাংলাবদে গকার্িয়ান গেকর্নকযাল গির্নং গসন্টাি এবং বাংলাবদে জাি িান 

গেকর্নকযাল গির্নং গসন্টাি। র্দন ব্যাপী এই প্রর্েক্ষবণ শ্রর্িকবদি র্বর্ভন্ন খাবদ্যি পুর্িগুণ, সুষি খাদ্যাভাস, গদেীয় 

পুর্িকি খাবাি (গ িন- ফল, োক-সবর্জ), খাবাবিি পুর্িিান সংিক্ষণ কবি িান্না িথা পুর্িি অপচয় গিাধ, 

পর্িষ্কাি-পর্িেন্নিা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এবং প্রাথর্িক স্বাস্থয পর্িচ িাি 

র্বয়বয় প্রর্েক্ষণ গদয়া হবয়বছ। এই প্রর্েক্ষণলি জ্ঞান িাবদি বদনর্ন্দন/প্রািযর্হক জীববন সুস্থ, সবল ও কি িক্রি 

িাখবি সহায়িা কিবব।  



বাংলাবদবেি েীষ ি স্থানীয় জািীয় আবয়ি অংেীদাি এই প্রবাসী শ্রর্িক  াবদি প্রর্েক্ষণ কা িক্রি আধুর্নকীকিণ ও 

 বথাপযুি কিবি খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) প্রর্েক্ষবণি প্রবয়াজন অপর্িসীি। বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি 

িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) -এি এই প্রর্েক্ষণ কা িক্রি জািীয় প িাবয় িথা অথ িননর্িক উন্নয়বন 

সহায়ক ভূর্িকা পালন কিবব।  

বির্ি গপাোক শ্রর্িক 

বাংলাবদে উন্নয়বনি িহাসড়ক ধবি িধ্যি আবয়ি গদবে উপনীি হওয়াি িািপ্রাবন্ত। ২০১৮-১৯ অথ িবছি গেবষ 

৮.১৩ েিাংে প্রবৃর্ি অজিন গেবষ িাথার্পছু আয় দাঁড়াবব ১৯০৯ িার্কিন িলাি। এই র্বস্ময়কি উত্থাবনি গপছবন 

সিকাবিি দুিদেী িাজননর্িক গনর্তবত্বি পাোপার্ে গবসিকার্ি খাি র্ববেষ কবি বির্ি গপাোক খাবিি র্বকাে 

প্রধান চার্লকা ের্ি র্হবসবব ভূর্িকা পালন কবিবছ। ১৯৮১-৮২ সাবল গিাে িপ্তার্ন আবয় এই খাবিি অবদান র্ছল 

িাত্র ১.১%। ২০১৭-১৮ অথ িবছবি বাংলাবদবেি গিাে িপ্তার্ন আয় র্ছল ৩৬৬৭ গকাটি িার্কিন িলাি  াি িবধ্য 

বির্ি গপাোক খাবিি অবদান ৩০৬১ গকাটি িার্কিন িলাি  া গিাে িপ্তার্ন আবয়ি ৮১.৬৩ েিাংে। এই বির্ি 

গপাোক খাবি প্রায় ৪৫ লাখ িানুষ প্রিযক্ষ শ্রর্িক র্হবসবব কাজ কিবছ। এই শ্রর্িকবদি অিান্ত পর্িশ্রবিি উপি 

ভি কবিই বাংলাবদে এবকি পি এক উন্নয়বনি িাইলফলক অজিন কিবছ। এই শ্রির্ন খাবিি শ্রর্িকবদি 

কি িপর্িববে উন্নয়বনি অবনক সুব াি িবয়বছ। ২০১৫ সাবল বাংলাবদে ইনর্িটিউে অব গলবাি িার্িজ 
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(ILO) এি কাবছ গদয়া এক প্রর্িববদবন বির্ি গপাোক খাবিি শ্রর্িকবদি স্বাস্থযঝুঁর্কগুবলা র্চর্িি কবি একটি 

প্রর্িববদন জিা গদয়। গসখাবন অন্যান্য সিস্যাি িবধ্য অপুর্ি ও এি সংর্িি র্বর্ভন্ন গিাবিি র্বস্তৃর্ি একটি গুরুিি 

সিস্যা র্হবসবব র্চর্িি কিা হয়। এি কািণ র্হবসবব র্চর্িি কিা হয় প িাপ্ত পর্িিাণ পুর্িকি খাদ্য গ্রহণ না কিা, 

পর্িেন্নিা সম্পবকি অববহলা প্রভৃর্ি। আইর্সর্ির্িআির্ব-এি এক িববষণায় গদখা র্িবয়বছ এই র্েবল্পি কি িিি ৮০ 

েিাংে শ্রর্িক িিস্বল্পিায় র্ভিবছ।  

জনিবণি পুর্িস্তি উন্নয়বনি লবক্ষয িববষণা ও প্রর্েক্ষণ কা িক্রি পর্িচালনা কবি বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা 

ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন)। পুর্িস্তি উন্নয়বন একো বড় বাধা এই র্বষবয় জনবিাষ্ঠীি বড় একো অংবেি 

িবধ্য অসবচিনিা ও জ্ঞাবনি অভাব। এই সিস্যা সিাধাবনি লবক্ষয বািোন র্তণমূল প িাবয় কৃষক, উপ-সহকািী 

কৃর্ষ কি িকিিা, িসর্জবদি ইিাি, ির্ন্দবিি পুবিার্হি, ইউর্নয়ন পর্িষবদি জনপ্রর্ির্নর্ধসহ র্বর্ভন্ন িন্ত্রণালবয়ি 

অধীনস্হ দপ্তবিি ৯ি গগ্রি বা িদুর্ধ্ি কি িকিিাবদি ফর্লি পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ প্রদান কবি আসবছ। চলর্ি 

অথ িবছবি বির্ি গপাোক শ্রর্িকবদিও এই প্রর্েক্ষবণি আওিায় র্নবয় আসা হবয়বছ  াি শুরু র্বিি বছবিি নবভম্বি 



িাবস। জািীয় পুর্ি নীর্ি ২০১৫-এি অন্যিি প্রধান উবেশ্য র্েশু, র্কবোিী, িভ িবিী ও দুগ্ধদানকািী িাবয়ি পুর্ি 

অবস্থাি উন্নর্ি সাধন। বির্ি গপাোক খাবি কি িিি গিাে শ্রিের্িি ৮০ েিাংবেিও গবর্ে নািী িাই এই প্রর্েক্ষণ 

কা িক্রিটি র্ববেষ গুরুত্ব র্দবয় পর্িচালনা কিবছ।   

প্রাথর্িকভাবব পুর্ি র্বষবয় সবচিনিাি জন্য ০১ র্দনব্যাপী প্রর্েক্ষণ পর্িচালনা কিা হবে। িাজস্ব বাবজবেি 

আওিায় বািোন সব িবিাে প্রর্িববদনাধীন অথ ি বছবি ১৫২ জনবক প্রর্েক্ষণ প্রদান কবিবছ। এি িবধ্য ১২ জন পুরুষ 

এবং ১৪০ জন নািী প্রর্েক্ষণাথী র্ছবলন। র্দনব্যাপী এই প্রর্েক্ষবণ শ্রর্িকবদি র্বর্ভন্ন খাবদ্যি পুর্িগুণ, সুষি 

খাদ্যাভযাস, সুলভ উচ্চিান সম্পন্ন পুর্িকি খাবাি  (ব িন গদেীয় ফল, িােরুি), খাবাবিি পুর্িিান সংিক্ষণ কবি 

িান্না িথা পুর্িি অপচয় গিাধ র্বষবয় ধািনা প্রদান কিা হবে। পুবব িার্ের্খি বাংলাবদে ইনর্িটিউে অব গলবাি 

িার্িজ এি প্রর্িববদবন বলা হয়, গ  শ্রর্িকবদি বড় একো অংে িায়র্িয়া, আিােয়, চি িবিািসহ র্বর্ভন্ন গিাবি 

র্ভবি থাবক  াি প্রধান কািণ পর্িেন্নিা র্বষবয় অসবচিনিা। বািোন পর্িচার্লি এই প্রর্েক্ষবণ WASH 

(Water, Sanitation, Hygiene) র্বষবয় সবচিন কিা হবয় থাবক। বাংলাবদবেি ক্রিবধ িিান অথ িনীর্িি 

প্রধান চার্লকাের্ি বির্ি গপাোক শ্রর্িকবদি িবধ্য পুর্ি সম্পবকি সবচিনিা িাবদি পুর্িস্তি উন্নয়বন প্রথি 

পদবক্ষপ িাত্র। বািোন আো কবি বির্ি গপাোকখাবিি শ্রর্িকবদি িবধ্য পুর্িজ্ঞাবনি সম্প্রসািণ সবব িাপর্ি 

জনিবণি পুর্িস্তি উন্নয়বনি সাংর্বধার্নক প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়বনি পবথ গুরুত্বপূণ ি ভূর্িকা পালন কিবব।  

বর্স্তবাসী 

বাংলাবদে পৃর্থবীি সববচবয় র্নবসর্িপূণ ি গদেগুবলাি িবধ্য অন্যিি। গ্রািীণ অথ িনীর্িি র্বকাে প্রিযার্েি হাবি না 

হওয়ায় িানুষ েহিমুখী,  াি ফবল েহবিি জনসংখ্যাি র্নত্ব সার্ব িক জনসংখ্যাি র্নবত্বি গচবয় অবনক গবর্ে। 

মুর্িযুবিি পবি ১৯৭৪ সাবল পর্িচার্লি প্রথি আদিশুিার্ি গেবষ গদখা র্িবয়র্ছল গিাে ৬২ লাখ িানুষ েহবি বাস 

কবি  া র্ছল গিাে জনসংখ্যাি ০৯ েিাংে। ২০১১ সাবল পর্িচার্লি সব িবেষ আদিশুিার্িবি গদখা  ায়  ৩.৫ 

গকাটিি গবর্ে িানুষ এখন নিিবাসী  া গিাে জনসংখ্যাি ২৩ েিাংে। এই ধািা অব্যাহি থাকবল ২০৪০ সাবলি 

িবধ্য বাংলাবদবেি েহুবি জনসংখ্যা গ্রািীণ জনসংখ্যাি গচবয় গবর্ে হবয়  াবব। প্রর্ি ১০ জন নিিবাসীি িবধ্য ৬ 

জবনিই বাস বর্স্তগুবলাবি। দর্ক্ষণ এর্েয়াি িবধ্য ঢাকা িহানিবি বর্স্তবাসীি হাি সবব িাচ্চ। অস্বাস্থযকি ও র্র্র্ঞ্জ 

এলাকায় এই ব্যাপক সংখ্যক িানুবষি বসবাস র্বর্ভন্ন িকবিি স্বাস্থযঝুঁর্কি সৃর্ি কবি। দার্িদ্রসহ র্বর্ভন্ন কািবণ 

ব্যাপক অপুর্িহীনিায় র্ভিবছ বর্স্তবাসীিা। ২০১৩ সাবল জার্িসংবর্ি র্বশ্ব খাদ্য কি িসূর্চ পর্িচার্লি এক িববষণায় 

গদখা  ায় প্রায় ৪৪ েিাংে বর্স্তবাসী র্েশু খব িকায় এবং প্রর্ি ৫টি র্েশুি িবধ্য ১ জন িাি উচ্চিাি তুলনায় 



কৃেকায়। িববষণায় আবিা গদখা  ায় ১৪-১৯ বছি বয়সী র্কবোিীবদি প্রায় ৪১ েিাংে িাবদি উচ্চিাি তুলনায় 

কৃেকায়।  

অপুর্ি জর্নি এসকল সিস্যাি সািার্জক ও অথ িননর্িক র্বর্ভন্ন কািবণি িবধ্য অন্যিি প্রধান কািণ হবে পুর্ি 

সম্পবকি জ্ঞাবনি অভাব এবং অসবচিনিা। ফর্লি পুর্ি র্বষবয় িববষণা ও প্রর্েক্ষবণি িাধ্যবি জনিবণি পুর্িস্তি 

উন্নয়বন কাজ কবি  াবে বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন)। বািোন র্তণমূল 

প িাবয় কৃষক, উপ-সহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, িসর্জবদি ইিাি, ির্ন্দবিি পুবিার্হি, ইউর্নয়ন পর্িষবদি 

জনপ্রর্ির্নর্ধ সহ র্বর্ভন্ন িন্ত্রণালবয়ি অধীনস্ত দপ্তবিি ৯ি গগ্রি বা িদুর্ধ্ি কি িকিিাবদি ফর্লি পুর্ি র্বষয়ক 

প্রর্েক্ষণ প্রদান কবি আসবছ। ২০১৮-১৯ অথ িবছি গথবক বািোন েহুবি বর্স্তগুবলাবক ফর্লি পুর্ি র্বষবয় 

প্রর্েক্ষবণি একটি গুরুত্বপূণ ি গক্ষত্র র্হবসবব র্চর্িি কবিবছ।     

প্রাথর্িকভাবব ঢাকা েহবিি র্বর্ভন্ন বর্স্তগুবলাবি ০১র্দনব্যাপী প্রর্েক্ষণ পর্িচালনা কিা হবে। িাজস্ব বাবজবেি 

আওিায় বািোন সব িবিাে প্রর্িববদনাধীন অথ ি বছবি ১২৪ জন নািীবক প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। র্দনব্যাপী এই 

প্রর্েক্ষবণ বর্স্তবাসীবদি র্বর্ভন্ন খাবদ্যি পুর্িগুণ, সুষি খাদ্যাভযাস, সুলভ উচ্চিান সম্পন্ন পুর্িকি খাবাি  (ব িন 

গদেীয় ফল, িােরুি), খাবাবিি পুর্িিান সংিক্ষণ কবি িান্না িথা পুর্িি অপচয় গিাধ সম্পবকি প্রাথর্িক 

ধািনাগুবলা গদয়াি গচিা কিা হবে। বর্স্তবাসীবদি বড় একো অংে িায়র্িয়া, আিােয়, চি িবিািসহ র্বর্ভন্ন গিাবি 

র্ভবি থাবক  াি প্রধান কািণ পর্িেন্নিা র্বষবয় অসবচিনিা। বািোন পর্িচার্লি এই প্রর্েক্ষবণ WASH 

(Water, Sanitation, Hygiene) র্বষবয় সবচিন কিা হবয় থাবক।  

বর্স্তবাসীি অপুর্ি সংক্রান্ত সিস্যা সিাধান গকবলিাত্র প্রর্েক্ষণ র্দবয়ই সিাধান কিা সম্ভব নয়। সািার্জক 

র্নিাপত্তা গবিনীি র্বস্তৃর্ি এবং পুর্ি র্বষয়ক সিকার্ি কি িসূর্চগুবলাবি বর্স্তবাসীবদি অর্ধকিি অন্তর্ভ ির্ি 

র্নর্িিকিবণ এই প্রর্েক্ষণ একটি পদবক্ষপ র্হবসবব র্বববর্চি হবি পাবি।  

রূপকল্প ২০২১, ববর্শ্বক গেকসই উন্নয়ন অভীি ২০৩০ এি পুর্ি সংক্রান্ত লক্ষয বাস্তবায়বন সিকাি সব িার্ধক গুরুত্ব 

প্রদান কিবছ। এই লক্ষযগুবলা বাস্তবায়বন বর্স্তবাসীি িবধ্য ফর্লি পুর্ি র্বষবয় প্রর্েক্ষবণি র্বস্তৃর্ি একটি গুরুত্বপূণ ি 

চলক র্হবসবব র্বববর্চি হবব ববলই িবন কবি বািোন।    

 

 



বািোন আবয়ার্জি গসর্িনাি/ওয়াকিেপ 

বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) র্নিাপদ খাদ্য ও পুর্ি, খাদ্য র্নিাপত্তা, 

খাদ্যাভাস ও সুস্বাস্থয, িৎস্য ও পুর্ি, প্রার্ণ সম্পদ ও পুর্ি এবং পুর্ি র্বষয়ক িথ্য ও নীর্ি সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন র্বষবয় 

৪০টি গসর্িনাি/ওয়াকিেপ আবয়াজন কবিবছ। গসর্িনাবি সংর্িি র্বষবয়ি র্ববেষজ্ঞিা সুর্নর্দ িি র্বষবয় প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কবিন, এবং সংর্িি র্বষবয়ি র্ববেষজ্ঞিা আবলাচক র্হবসবব উপর্স্থি থাবকন। গসর্িনাবি কৃর্ষ 

সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, জািীয় পুর্ি পর্িষদ, প্রার্ণসম্পদ অর্ধদপ্তি, জার্িসংবর্ি র্বশ্ব খাদ্য ও কৃর্ষ সংস্থা, র্বশ্ব 

খাদ্য কি িসূচী, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়ি পুর্ি ও খাদ্য র্বজ্ঞান ইনর্িটিউবেি র্েক্ষক/র্েক্ষাথী সহ র্বর্ভন্ন 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়ি র্েক্ষক এবং সংর্িি সিকার্ি-গবসিকার্ি সংস্থাি অংেীজবনিা অংেগ্রহণ কবিন।   

বািোন প্রস্তার্বি ফর্লি পুর্ি ও খাদ্য র্বজ্ঞান র্বষবয় ০৪ বছি গিয়ার্দ র্িবোিা র্ির্গ্রি পাঠ্যক্রি প্রণয়বন ১২ 

র্িবসম্বি, ২০১৮-গি Curriculum Development of Proposed Diploma Course 

on Applied Nutrition and Food Science েীষ িক একটি ওয়াকিেপ অনুর্ষ্ঠি হয়। 

ওয়াকিেপটি গ ৌথভাবব আবয়াজন কবি বািোন ও ইন্টািন্যােনাল ফুি পর্লর্স র্িসাচ ি ইনর্িটিউে 

(আইএফর্পআিআই)। ওয়াকিেপয় প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন আইএফর্পআিআই-এি বাংলাবদে 

প্রর্ির্নর্ধ আখিাি আহবিদ। র্ববেষ অর্ির্থ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন বািোন পর্িচালক কাজী আবুল কালাি 

(সর্চব) ও বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প পর্িচালক এস এি র্েবলী নর্জি। 

ওয়াকিেপয় ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়ি খাদ্য ও পুর্ি র্বজ্ঞান ইনর্িটিউে, বাংলাবদে কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালয়, র্সবলে কৃর্ষ 

র্বশ্বর্বদ্যালয়,  বোি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বদ্যালয়, র্বশ্ব খাদ্য সংস্থা, আইএফর্পআিআই সহ সংর্িি সিকার্ি 

গবসিকার্ি সংস্থাি র্েক্ষার্বদ ও কি িকিিািা উপর্স্থি র্ছবলন। ০৪ বছি ও ০৮ গসর্িিাি ব্যাপী এই র্িবোিা 

গকাবস ি র্বজ্ঞান র্বভাি গথবক এসএসর্স পাস কিাি পি র্েক্ষাথীিা ভর্িি হবি পািবব। এই র্িবোিা গকাস ি গেষ 

কিাি পবি র্েক্ষাথীিা পুর্ির্বদ র্হবসবব সিকার্ি-গবসিকার্ি র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবন কাজ কিবি পািবব। ওয়াকিেবপ 

অংেগ্রহণকািীবদি ০৬টি গ্রুবপ ভাি কবি গদয়া হয়, গসখাবন গ্রুপ অনু ায়ী বিািা িাবদি িিািি তুবল ধবিন। 

ওয়াকিেপয় বিািা ববলন গকাস ি গ ন এসএসর্স পাস কিাি পি র্েক্ষাথীবদি গ্রহণ কিাি উপব ািী কবি গিালা 

হয়। অংেগ্রহণকািীিা সিকার্ি ও গবসিকার্ি প িাবয় গ ন এই ইনর্িটিউে গথবক র্ির্গ্র গ্রহণকািী র্েক্ষাথীিা কাজ 

কিাি সুব াি গপবি পাবিন গস জন্য নীর্ি র্নধ িািণী প িাবয় কাজ কিাি পিািে ি প্রদান কবিন। 
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Danesh Science and 

Technology University 

22th  October, 

2018 

Sunamganj 

Regional Office 

Nutrition and Food 

Security 

Md. Borhan Uddin, 

Professor , Bangladesh 
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Dr.Wahiduzzaman, 

Associate 

Proffesor,Shahjalal 

University of Science and 

Technology. 

02nd  

November’2018 

Sunamganj 

Regional Office 

Food Safety, Nutrition and 

Public Health Concerns in 
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26th  
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Office 

Conceptual framework for 
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feeding program 

Mr. Rezaul Karim Head, 

World Food Program of 

United Nations 
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2018 

Dhaka Head Office 

Why is nutrition an 

Important Component of 
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Mr. Akhter Ahmed , IFPRI 10 December 

2018 

Dhaka Head Office 

Workshop on Curriculum 
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Diploma Course on 

Applied Nutrition and 

Food Science 

 08 December, 

2018 

Dhaka Head Office 

Prospects and Role of 

Dried Fruits and 

Vegetables for Ensuring 

Food and Nutritional 

Security in Bangladesh 

Prof. Dr. Md. Sazzat 

Hossain Sarker, Chairman, 

Department of Food 

Engineering & Technology ,  

Hajee Mohammad Danesh 

Science and Technology 

University, Dinajpur, 

 

16 January2019 
Rangpur Regional 

Office 

Food Adulteration & Its 

Impact on Health & 

Nutrition 

Prof. Dr. Md. Iqbal Rouf 

Mamun, Member of 

Bangladesh Food Safety 

06 

February2019 

Dhaka Dhaka Head 

Office 



Authority  
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Dr Md Monirul Islam, 

Director (Nutrition), BARC 
02March 2019 
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Officer 
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Bangladesh 
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Mymensingh. 
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Dr Wahiduzzaman, 

Associate Professor, Food 
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Technology, Shahjalal 

University of Science and 

Technology 

09 April 2019 
Sunamganj 

Regional Office 

Framework for Integrated 

Agricultural Development 

for Nutrition Improvement 

Dr. Moin Us Salam, 

International Consultant 

(Agriculture Systems) 

12 April2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 

Production and Uses of 

Food Composition Data in 

Bangladesh 

Dr. Abu Torab Md. Abdur 

Rahim, Professor, Institute 

of Nutrition and Food 

Science, Dhaka University. 

28 April2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 



Safe Fruit and Vegetable 

Consumption for Good 

Health 

Dr Md Amirul Islam  

Professor of Biochemistry & 

Molicular Biology , 

University of Sirajganj  

29 April2019 
Sirajganj Regional 

Office 

Importance of proper Food 

Habit and Food 

Diversification  

Dr Wahiduzzaman,  

Associate Professor, Food 

Engineering and Tea 

Technology , Shahjalal 

University of Science and 

Technology 

29April 2019 
SunamganjRegional 

Officer 
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Dietary pattern in Barishal 

Division 

Liton Chandra Sen 

Department of Community 

Health and Hygiene  

Faculty of Nutrition and 

Food Science, Patuakhali 

Science and Technology 

University.  

30 April2019 
Barisal Regional 

Office 

Importance of Livestock 

& Poultry for Food & 

Nutrition Security in 

Bangladesh 

Md. Golam Rabbani, PhD,  

Chief Technical 

Coordinator, Livestock and 

Dairy Development Project, 

Department of Livestock 

Services. 

02 May2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 

Food and Nutrition: Issues 

Relating to Proper Health 

and Food safety 

Md. Abdullah Al Mamun,  

Assistant Professor, 

Department of Food 

Technology and Nutrition 

Science, Noakhali Science 

and Technology University. 

02 May2019 
Noakhali Regional 

Office 

Food Nutrition and 

Prevention of Chronic 

Diseases 

Dr ATM Mizanur Rahman  

Professor of Applied 

Nutrition and Food 

Technology, Islamic 

University, Kushtia  

02 May 2019 
Jhenaidah Regional 

Office 

Food Adulteration and Its 

Impact on Health and 

Nutrition 

Dr. Maruf Ahmed 

Professor, Department of 

Food Processing and 

Preservation, 

Hajee Mohammad Danesh 

Science and Technology 

University, Dinajpur 

 

05 May, 2019 
Rangpur Regional 

Office 



Dietary Approach to Stop 

Hypertension Challenge 

and Way Forward 

Dr. Alamgir Hossain. Head 

ot the Department of Food 

Safety Management, 

Bangladesh Agriculture 

University, Mymensingh. 

16  May2019 
Netrokona Regional 

Office 

Importance of Fish for  

Food and Nutrition 

Security in Bangladesh 

Dr. Habibur Rahaman 

Khondaker, Monitoring 

Specialist,  

Agriculture Research 

Foundation. 

21 May2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 

Title of the Seminar Key Note Speaker Date Organized By 

Use of Revised & Updated 

Food Composition Table 

for Bangladesh 

Dr. Nazma Shaheen,  

Professor, Institute of 

Nutrition and Food Science, 

University of Dhaka. 

29 May2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 

Safe Milk for Building 

Healthy Nation 

Prof  Dr Md. Nurul Islam, 

Dean, Animal Husbandry, 

Bangladesh Agricultural 

University, Mymenshing. 

12 June2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 

Importance of Nutrition 

and Safe Food for the 

Achievement of SDGs 

Md Mizanur Rahman 

Director, BARD, Cumilla 
13 June 2019 

Noakhali Regional 

Office 

Nutritional Deficiency 

Diseases and it’s 

Importance of  Prevention  

Dr Wahiduzzaman, 

Associate Professor, Food 

Engineering and Tea 

Technology, Shahjalal 

University of Science and 

Technology 

16 June 2019 
SunamganjRegional 

Office 

The Efficacy of 

Homemade Diet in 

Management of Severe 

Acute Malnutrition 

Prof. Dr. S.K. Roy 

Chairperson and Executive 

Director, Bangladesh Breast 

Feeding Foundation. 

17 June2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 

Overview of Nutrition and 

Malnutrition in 

Bangladesh 

Prof. Dr. Khaleda Islam,  

Institute of Nutrition and 

food Science, Dhaka 

University. 

23 June2019 
Dhaka Dhaka Head 

Office 

Importance of Medicinal 

Plants on Human Health 

Dr Shuplob Chandra Dhor,  

Medical Officer 

General Hospital, Barishal 

23 June 2019 
Barishal Regional 

Office 

 

 



প্রকল্প 

সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প (বািোন অংি) 

কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ (বািোন অংি) 

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৪ হবি জুন, ২০২০ প িন্ত ছয় বছি গিয়াদী সব িবিাে ৯৭২.০০ (নয় গকাটি  বাহাত্তি লক্ষ) লক্ষ 

োকা ব্যবয় বাস্তবায়ন কিা হবে। এই প্রকবল্পি মূল উবেশ্য হবে র্বর্ভন্ন ধিবণি খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক 

প্রর্েক্ষবণি িাধ্যবি কৃষাণ-কৃষাণী, র্বর্ভন্ন দপ্তবিি কি িকিিা-কি িচািী ও সুর্বধাবভািী জনবিাষ্ঠীি আধুর্নক কৃর্ষ, 

পুর্ি ও আয়বধ িক কা িক্রি সম্পবকি পর্ির্ধ ও দক্ষিা বৃর্ি এবং বসিবার্ড়বি ফল-সবর্জ বািান স্হাপবনি িাধ্যবি 

র্ববেষ কবি নািী, ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধািবণি িবধ্য পুর্ি সবচিনিা সৃর্ি কবি সািা গদেব্যাপী পুর্িস্তি উন্নয়ন। 

২০১৮-১৯ অথ ি বছবিি কা িক্রবিি অগ্রির্ি: 

২০১৮-১৯ অথ ি বছগি বর্ণ িি প্রকবল্পি িাজস্ব খাবি ২০০.০০ লক্ষ োকা বিাে পাওয়া  ায়। এি িবধ্য ১৯৯.১৩ 

লক্ষ োকা ব্যয় কিা হয়। প্রকবল্পি আর্থ িক অগ্রির্িি হাি ৯৯.৫৭%, ক্রিপুর্ঞ্জি আর্থ িক অগ্রির্ি ৭৭.১৫% এবং 

গভৌি অগ্রির্ি ৭৮%। 

প্রকবল্পি িাজস্ব খাবি ২০০.০০ লক্ষ োকাি িবধ্য ৩৬.০০ লক্ষ োকা ব্যবয় ৫র্দন ব্যাপী ১০ ব্যাবচ প্রর্েক্ষক-

প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হয়। এ প্রর্েক্ষবণ কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, প্রার্ণসম্পদ অর্ধদপ্তি, নািী 

র্বয়ষক অর্ধদপ্তি, মৃর্ত্তকা সম্পদ উন্নয়ন ইনর্িটিউে, জািীয় কৃর্ষ প্রর্েক্ষণ একাবির্ি,  বীজ প্রিযয়ন এবজিী, 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তি, কৃর্ষ িথ্য সার্ভ িস, বাংলাবদে পাে িববষণা ইনর্িটিউে এি গজলা/ উপবজলা প িাবয়ি 

গিাে ৩০০ জন কি িকিিা অংেগ্রহণ কবিন। এছাড়াও ৪৯.৭০ লক্ষ োকা ব্যবয় ৩ র্দন ব্যাপী ৩৫ ব্যাবচ ১০৫০ জন 

উপ-সহকািী কৃর্ষ কি িকিিা/ ইিাি/ এনর্জও কিী/ স্কুল র্েক্ষক/ নািী র্বষয়ক অর্ধদপ্তবিি কি িকিিাবদি এবং 

৪২.০০ লক্ষ োকা ব্যবয় ৩ র্দন ব্যাপী ৩৫ ব্যাবচ ১০৫০ জন কৃষক/ কৃষাণীবদি প্রর্েক্ষণ বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ। 

১৯.৫০ লক্ষ োকা ব্যবয় ৩০টি স্কুবল ৩০০০ জন ছাত্রীবদি পুনষ্ট র্বষবয় সবচিনিামূলক কযাবম্পইন বাস্তিায়ন কিা 

হয় এবং ছাত্রীবদি িাবঝ ৪.৯৫ লক্ষ োকা ব্যবয় প্রস্তুিকৃি ৩৩০০টি পুর্ি গেে র্বিিণ কিা হয়। এছাড়াও মুদ্রণ ও 

বাঁধাই খাবি ১১.৯৬ লক্ষ োক ব্যবয় উপ-সহকািী কৃনষ কি িকিিা/ইিাি/ এনর্পও কিী/স্কুল র্েক্ষক/ নািী নবষয়ক 

কি িকিিা এি জন্য ১০৬০ কর্প এবং কৃষক/ কৃষাণীি জন্য ১৮৭০ কর্পসহ গিাে ২৯৩০ কর্প প্রর্েক্ষণ ম্যানুয়াল 



এবং ০.৯৬ লক্ষ োকা ব্যবয় ২ ধিবণি গপািাি ও ৬ ধিবণি র্লফবলে প্রস্তুি কবি র্বিিণ কিা হবয়বছ। ২০১৮-১৯ 

অথ ি বছবিি অনুবিার্দি কি িপর্িকল্পনা অনু ায়ী প্রকবল্পি কা িক্রি সুষ্ঠ এবং সফলভাবব বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ।  

 

 

 

 

 

 



২০১৯-২০ অথ ি বছবিি কি ি পর্িকল্পনা: 

২০১৯-২০ অথ ি বছবি এর্ির্প-গি প্রকবল্পি িাজস্ব খাবি ২২০.০০ লক্ষ োকা এবং মূলধন খাবি ১.০০ লক্ষ োকা 

বিাে আবছ। চলর্ি অথ ি বছবিি িাজস্ব খাবি ২২০.০০ লক্ষ োকাি কি ি পর্িকল্পনা গ্রহণ কিা হবয়বছ। 

িাজস্ব খাবি ২২০.০০ লক্ষ োকাি িবধ্য ৩৬.০০ লক্ষ োকা ব্যবয় ৫ র্দন ব্যাপী ১০ ব্যাবচ কৃনষ সম্প্রসািণ 

অর্ধদপ্তি, জািীয় কৃর্ষ প্রর্েক্ষণ একাবির্ি, বীজ প্রিযয়ন এবজর্ি, কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তি, কৃর্ষ িথ্য সার্ভ িস, 

বাংলাবদে পাে িববষণা ইনর্িটিউে, মৃর্ত্তকা সম্পদ উন্নয়ন ইনর্িটিউে, বাংলাবদে ধান িববষণা ইনর্িটিউে, 

বাংলাবদে কৃর্ষ িববষণা ইনর্িটিউে, নািী র্বষয়ক অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, প্রার্ণসম্পদ অর্ধদপ্তি-এি 

দপ্তিসমূয়হর ৩০০ জন কি িকিিাবক প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ, ৪২.৬০ লক্ষ োকা ব্যবয় ৩র্দন ব্যাপী ৩০ ব্যাবচ ৯০০ জন 

উপ-সহকািী কৃর্ষ কি িকিিা/ ইিাি/ এনর্জও কিী/ স্কুল র্েক্ষক/ নািী র্বষয়ক কি িকিিাবদি পুর্ি র্বষবয় প্রর্েক্ষণ, 

৪২.০০ লক্ষ োকা ব্যবয় ৩ র্দন ব্যাপী ৩৫ ব্যাবচ ১০৫০ জন কৃষক/ কৃষাণী প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবব। এছাড়াও 

১১.০৫ লক্ষ োকা ব্যবয় পুর্ি র্বষবয় ১৭ টি সবচিনিামূলক কযাবম্পইন (১৭০০ জন অংেগ্রহণকািী) কিাি কি ি 

পর্িকল্পনা গ্রহণ কিা হবয়বছ এবং ৩.৩১ লক্ষ োকা ব্যবয় গপািাি ও র্লফবলে বিিীি পর্িকল্পনা গ্রহণ কিা 

হবয়বছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প 

বািোন-এি কা িক্রি সুসংহি ও ের্িোলীকিবণি লবক্ষয ২০১৩ সাবল বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও 

কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হয়।  পুর্িিি অবস্থা উন্নয়বনি িাধ্যবি সুস্থ-সবল জার্ি িঠন কিা, 

িথা গদবেি জনিবণি অপুর্ি গিাবধি লবক্ষয কৃর্ষ িন্ত্রণালয় খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) র্বষবয় প্রর্েক্ষণ ও 

িববষণা কা িক্রি গজািদাি কিবণি জন্য প্রকল্প বাস্তবায়বনি উবদ্যাি গ্রহণ কবিবছ। প্রকবল্পি আওিায় নািায়ণিঞ্জ-

এি আড়াইহাজাি উপবজলায় ১০০ একি জর্িি উপি র্নর্ি িি হবে বািোন-এি প্রধান কা িালয়। গির্না নদীি 

িীবি র্বেনন্দী গফর্ির্াে সংলগ্ন প্রাকৃর্িক গসৌন্দর্য্ি পর্িববর্িি পর্িবববে র্নর্ি িি হবে বািোন-এি ১০ িলা অর্ফস 

ভবন, গকন্দ্রীয় িববষণািাি, প্রর্েক্ষণ ভবন, িির্িের্ি ভবন, স্কুল কবলজ ভবন, িববষণা িাঠ, পুকুি এবং িসর্জদ। 

এছাড়া ০৭টি আঞ্চর্লক গকবন্দ্র র্নি িাণ কিা হবে িববষণা ও প্রর্েক্ষণ সুর্বধা সংবর্লি অর্ফস ভবন এবং প্রর্েক্ষণ 

ও িির্িের্ি ভবন।   

প্রকবল্পি স্থানঃ  

 ক) প্রধান কা িালয়- আড়াইহাজাি,  নািায়ণিঞ্জ, ঢাকা র্বভাি  

 খ) ০৭ টি আঞ্চর্লক গকন্দ্র সমূহ  

১. গনত্রবকানা - গনত্রবকাণা সদি, িয়িনর্সংহ র্বভাি 

২. গনায়াখালী- সূবণ িচি, চট্টগ্রাি র্বভাি 

৩. সুনািিঞ্জ - সুনািিঞ্জ সদি, র্সবলে র্বভাি 

৪. র্সিাজিঞ্জ- র্সিাজিঞ্জ সদি, িাজোহী র্বভাি 

৫. িংপুি -পীিিঞ্জ, িংপুি র্বভাি 

৬. র্ঝনাইদহ - র্ঝনাইদহ সদি, খুলনা র্বভাি 

৭. বর্িোল - বর্িোল সদি, বর্িোল র্বভাি 

প্রধান কা িালয়সহ িংপুি (পীিিঞ্জ), র্সিাজিঞ্জ, র্ঝনাইদহ, বর্িোল, সুনািিঞ্জ, গনায়াখালী আঞ্চর্লক কা িালবয়ি 

অবকাঠাবিা র্নি িাণ কিা হবে। ইর্িিবধ্য প্রধান কা িালবয়ি একাবির্িক ভবন, িির্িের্ি ভববনি কাজ গেষ 

হবয়বছ, অর্ফস ভববনি কাজও গেষ প িাবয় িবয়বছ। র্সিাজিঞ্জ আঞ্চর্লক কা িালবয়ি অর্ফস ভবন এবং প্রর্েক্ষণ 

ও িির্িের্ি র্নি িাণ সম্পূণ ি হবয়বছ, বর্িোল-এি অর্ফস ভবন এবং প্রর্েক্ষণ ও িির্িের্ি ভবন র্নি িাবণি কাজ 

সম্পন্ন হবয়বছ, পীিিঞ্জ, িংপুি আঞ্চর্লক কা িালবয়ি অর্ফস ভবন-এি কাজ সম্পন্ন হবয়বছ-প্রর্েক্ষণ ও িির্িের্ি 

ভববনি র্নি িাণ কাজ গেষ প িাবয় িবয়বছ, র্ঝনাইদহ আঞ্চর্লক কা িালবয়ি অর্ফস ভবন র্নি িাণ সম্পন্ন হবয়বছ-, 

প্রর্েক্ষণ ও িির্িের্ি ভববনি র্নি িাণ কাজ গেষ প িাবয় িবয়বছ সুনািিঞ্জ-এি অর্ফস ভববনি র্নি িাণ কাজ সম্পন্ন 

হবয়বছ-,প্রর্েক্ষণ ও িির্িের্ি ভববনি র্নি িাণ কাজ গেষ প িাবয় িবয়বছ। গনত্রবকানা ও সুবণ িচি, গনায়াখালী 



আঞ্চর্লক কা িালবয়ি অর্ফস ভবন র্নি িাবণি কাজ গেষ প িাবয় িবয়বছ, এবং প্রর্েক্ষণ ও িির্িের্ি ভববনি র্নি িাণ 

কাজ দ্রুিির্িবি এর্িবয়  াবে।  ২০১৩ সাবল শুরু হওয়া এই প্রকবল্পি বিাে ৩৫৪১২.৪৮ লক্ষ োকা। 

প্রর্িববদনাধীন অথ িবছবি এই প্রকবল্পি বিাে র্ছল ১১২২৮.০০ লক্ষ োকা, এি িবধ্য ১১২০৭.০০ লক্ষ োকা ব্যর্য়ি 

হবয়বছ  া গিাে অথ িবছবিি গিাে বিাবেি ৯৯.৮৭%। প্রকবল্পি শুরু গথবক এখন প িন্ত গিাে ২৬১৯৯.৮৬ লক্ষ 

োকা ব্যর্য়ি হবয়বছ  া গিাে বিাবেি ৭৩.৯৯%, এবং প্রকবল্পি বাস্তব অগ্রির্ি ৮২.১৫%। 

 



evsjv‡`k dwjZ cywó M‡elYv I cÖwk¶Y Bbw÷wUDU (eviUvb) Gi 

AeKvVv‡gv wbg©vY I Kvh©µg kw³kvjxKiY cÖKí-Gi Avw_©K I ev¯Íe AMÖMwZi Z_¨  

                 (wn‡me j¶ UvKvq) 

µtb

s 

cÖK‡íi bvg  

ev¯ÍevqbKvj  

Aby‡gvw`Z wK bv  

cÖKí cwiPvj‡Ki 

bvg I †Uwj‡dvb 

bs- 

cÖK‡íi cÖavb 4/5 

wU Kg©Kv‡Ûi bvg 

I cwigvY 

cÖv°wjZ e¨q cÖK‡íi ïiæ 

†_‡K Ryb, 2018 

ch©šÍ µgcywÄf~Z 

AMÖMwZ 

2018-19 mv‡ji 

ms‡kvwaZ GwWwc eivÏ 

 

2018-19 A_© 

eQ‡i 

Ryb/2019 wLªt 

ch©šÍ wRIwe 

UvKv Aegyw³i 

cwigvY (wRIwe 

eiv‡Ïi) (wcG 

Aegyw³) 

(eiv‡Ïi %)  

2018-19  mv‡ji Ryb/2019 

wLªt) ch©šÍ e¨q AMÖMwZ (eiv‡Ïi 

%)  

2018-19 

mv‡ji Uv‡M©U 

G wbix‡L 

†fŠZ 

AMÖMwZi 

kZvsk 

(gšÍe¨ hw` 

_v‡K) 

‡gvU wRIwe cÖKí 

mvnvh¨ 

(Aviwc

G) 

µgcywÄ

Z ev¯Íe 

AMÖMwZ 

(%) 

µgcywÄ

Z 

Avw_©K 

AMÖMwZ  

‡gvU wRIwe cÖKí 

mvnvh¨ 

(Aviw

cG) 

‡gvU wRIwe cÖKí 

mvnvh¨ 

(AviwcG 

e¨q) 

(AviwcG 

`vex) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1| evsjv‡`k dwjZ 

cywó M‡elYv I 

cÖwk¶Y 

Bbw÷wUDU 

(eviUvb) Gi 

AeKvVv‡gv wbg©vY 

I Kvh©µg 

kw³kvjxKiY 

cÖKí 

RyjvB/2013 n‡Z 

Ryb/2019 ch©šÍ 

ms‡kvwaZ 

Aby‡gvw`Z 

1| †eZb fvZvw` 

2| mieivn †mev 

3| m¤ú` 

msMÖn/µq 

4| f~wg AwaMÖnY 

5| wbg©vY I c~Z© 

 

 

35412

.48 

 

 

35412

.48 

 

 

- 

 

 

68.15

% 

 

 

14992.

86 

(42.34

%) 

 

 

 

11228.

00 

 

 

11228.

00 

 

 

-  

 

 

11228.00 

 

 

11207.0

0 

(99.81

%) 

 

 

11207.0

0 

(99.81

%) 

 

- 
   

 

 

99.90% 

 



cÖK‡íi µgcywÄf‚Z AMÖMwZ (Avw_©K I ev¯Íe)  

 

 

µwgK 

bs- 

cÖK‡íi bvg cÖK‡íi †gqv` Kvj cÖK‡íi 

cÖv°wjZ e¨q 

ms‡kvwaZ 

GwWwc eivÏ 

(2018-19) 

A_© eQi 

AMÖMwZ (jÿ UvKvq) 

PjwZ gv‡mi Ryb/19 wLªt ch©šÍ e¨q ïiæ n‡Z µgcywÄf‚Z AMÖMwZ (PjwZ 

gvm ch©šÍ) 

Avw_©K (%) ev¯Íe (%) Avw_©K (%) ev¯Íe (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

01 

 

evsjv‡`k dwjZ cywó M‡elYv 

I cÖwkÿY Bwbw÷wUDU 

(eviUvb)-Gi AeKvVv‡gv 

wbg©vY I Kvh©µg 

kw³kvjxKiY cÖKí 

 

RyjvB/2013 wLªt 

n‡Z Ryb/2019 

wLªt ch©šÍ 

(ms‡kvwaZ) 

 

35412.48 

 

11228.00 

 

11207.00 

(99.81%) 

 

99.90% 

 

26199.86 

(73.99%) 

 

82.15% 



গবিাি কর্থকা কা িক্রি 

২০১৮-১৯ অথ িবছবি বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) ৫২ (বায়ান্ন) টি গবিাি 

কর্থকা কা িক্রি সম্পন্ন হবয়বছ। িন্মবধ্য প্রধান কা িালয় ৩৭ (সায়র্ত্রে) টি গবিাি কর্থকা, আঞ্চর্লক কা িালয় 

(পীিিঞ্জ), িংপুি ০৭ (সাি) টি গবিাি কর্থকা, আঞ্চর্লক কা িালয় বর্িোল ০৩ (র্িন) টি গবিাি কর্থকা, 

আঞ্চর্লক কা িালয় (গনত্রবকানা), িয়িনর্সংহ ০২ (দুই) টি গবিাি কর্থকা এবং আঞ্চর্লক কা িালয় (সুনািিঞ্জ), 

র্সবলে ০৩ (র্িন) টি গবিাি কর্থকা সম্পন্ন কবিবছ। ২০১৮-১৯ অথ িবছবি সম্পার্দি বাংলাবদে গবিাি কর্তিক 

আবয়ার্জি গবিাি কর্থকাি িার্লকা র্নবম্ন গদওয়া হবলা। 

ক্রর্িক 

নং 

র্বষয় প্রবন্ধবকি নাি ও পদর্ব আবয়াজক 
প্রচাবিি 

িার্িখ 

প্রচাবিি

সিয় 

১. 
কদববল এি পুর্ি ও বহুর্বধ 

ব্যবহাি 

গিালাি ছর্িি আহম্মদ; 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৮-০৭-১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

২. 
অ বে গববড় উঠা োক-সর্ি 

ও ফবলি ঔষর্ধ গুণ 

ি.গিা: ছাবদকুল ইসলাি; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, িংপুি 
২৩-০৭-১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৩. থানকুর্ন পািাি ঔষর্ধ গুণ 
িাসনীিা িাহ্জাবীন; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
৩১.০৭.১৮ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৪. 
স্বাবদ, পুর্িবি ও গভষজ গুবণ 

ভিা গিউয়া 

িওনক জান্নাি গজনী; 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
০৮.০৮.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৫. 
কলাি গথাড় ও কলাি গিাচাি 

পুর্ি 

এ এইচ এি জালাল উর্েন 

আকবি; প্রধান ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ১৪.০৮.১৮ 
সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৬. 
গেঁবপি পুর্ি িকিািী ব্যবহাি 

ও গভষজ গুণাগুণ 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৭.০৮.১৮ 

গবলা 

১০.৩০ 

৭. পুর্িগুবণ লাউ 

র্প্রি র্বশ্বাস,  

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ২০.০৮.১৮ 
সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৮. পুর্ি র্বষবয় গফান ইন গপ্রাগ্রাি 
ি. গিা: ছাবদকুল ইসলাি; বাংলাবদে 

০৫-০৯-১৮ 
সন্ধযা 



ক্রর্িক 

নং 

র্বষয় প্রবন্ধবকি নাি ও পদর্ব আবয়াজক 
প্রচাবিি 

িার্িখ 

প্রচাবিি

সিয় 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা গবিাি, িংপুি ০৬.০৫ 

৯. কযাবিাটিবনি িাজা গহবলঞ্চা 

গিা: িাকছুদুল হক;  

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ০৬.০৯.১৮ 
সন্ধযা 

০৭.০৫ 

১০. 
র্চর্চোি পুর্ি ও িকিার্ি 

ব্যবহাি 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১২.০৯.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

১১. 
পুর্ি সমৃি জার্ি িঠবন 

কিণীয় 

ি. গিা: ছাবদকুল ইসলাি; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, িংপুি 
১৩-০৯-১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

১২. 
িামু্বোন ফবলি পুর্ি ও 

িকিার্ি ব্যবহাি 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৬.০৯.১৮ 

সকাল 

৬.৫০ 

১৩. 
োপলাি পুর্িগুণ ও বহুর্বদ 

ব্যবহাি 

গিা: কাওসাি আহবিদ; 

সহকািী ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৮.০৯.১৮ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 

১৪. 
কবম্পািসাি বির্িি গকৌেল 

ও ব্যবহাি 

র্প্রি র্বশ্বাস;  

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ২১.০৯.১৮ 
সকাল 

০৭.০৫ 

১৫. 
জাবটিকাবা এি গভষজগুণ ও 

পুর্িগুণ 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
৩০.০৯.১৮ 

সকাল 

৬.৫০ 

১৬. পুর্ি র্বষবয় গফান ইন গপ্রাগ্রাি 
ি. গিা: ছাবদকুল ইসলাি; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, িংপুি 
০৬-১০-১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

১৭. পুর্িগুবণ সমৃি মুখীকচু 
গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১০.১০.১৮ 

সন্ধযা 

৬.০৫ 

১৮. 
বিই এি পুর্ি ও বহুমুখী 

ব্যবহাি 

গিা: কাওসাি আহবিদ, 

সহকািী ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৭.১০.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

১৯. পুর্ি র্বষবয় গফান ইন গপ্রাগ্রাি 
ি.গিা: ছাবদকুল ইসলাি; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, িংপুি 
২৪-১০-১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 



ক্রর্িক 

নং 

র্বষয় প্রবন্ধবকি নাি ও পদর্ব আবয়াজক 
প্রচাবিি 

িার্িখ 

প্রচাবিি

সিয় 

২০. 

কাজুবাদাবিি পুর্ি ও 

গভষজগুণ এবং নানার্বধ 

ব্যবহাি 

িওনক জান্নাি গজনী; 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ২৮.১০.১৮ 
সন্ধযা 

০৭.৫০ 

২১. 
পালংোক এি পুর্িগুণ ও 

গভষজগুণ 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
৩০.১০.১৮ 

সকাল 

৬.৫০ 

২২. 
গলটুস পািাি পুর্িগুণ ও 

নানার্বধ ব্যবহাি 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
৩০.১০.১৮ 

সকাল 

৬.৫০ 

২৩. 
কাবলা র্জিাি পুর্ি ও 

িকিার্ি ব্যবহাি 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
৩০.১০.১৮ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 

২৪. 
কাবলার্জিাি পুর্িগুণ ও 

গভষজগুণ 

িারুফুি িহিান;  

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ০৭.১১.১৮ 
সন্ধযা 

০৬.০৫ 

২৫. 
পুর্ি সিবািবহ সবর্জি 

ব্যবহাি 

ি. গিা: জািাল গহাবসন; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

বর্িোল 

১০.১১.১৮ 
সন্ধযা 

০৬.০৫ 

২৬. সর্িষা োবকি পুর্িগুণ 
গিা: গিাজাবম্মল হক; 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৪.১১.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

২৭. বহুগুবণ ভিপুি ব্রকর্ল 
গিা: কাওসাি আহবিদ; 

সহকািী ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
২৭.১১.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

২৮. 
গদবেি উন্নয়ন ও পুর্ি 

র্নিাপত্তা র্নর্িবি ফলচাষ 

ি. গিা: ছাবদকুল ইসলাি; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, িংপুি 
২৮-১১-১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

২৯. িসুন এি পুর্িগুণ 
গিা: কাওসাি আহবিদ; 

সহকািী ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
২৮.১১.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৩০. 
িেি শু ুঁটিি পুর্িিান ও 

বহুর্বদ ব্যবহাি 

িওনক জান্নাি গজনী, 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
০১.১২.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 



ক্রর্িক 

নং 

র্বষয় প্রবন্ধবকি নাি ও পদর্ব আবয়াজক 
প্রচাবিি 

িার্িখ 

প্রচাবিি

সিয় 

৩১. 
জলপাই ও বড়ই এি পুর্ি ও 

বহুর্বধ ব্যবহাি 

গিালাি ছর্িি আহম্মদ, 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৫-১২-১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৩২. 
পালং োক এি পুর্ি ও 

গভজষগুণ 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
২৩.১২.১৮ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৩৩. 
িাজবিি পুর্ি ও িকিািী 

ব্যবহাি 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
০৬.০১.১৯ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৩৪. কলাি পুর্ি ও বহুর্বধ ব্যবহাি 
গিালাি ছর্িি আহম্মদ; 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৫-০১-১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৩৫. 
পালংোক এি পুর্ি ও বহুর্বধ 

ব্যবহাি 

ইবলািা পািভীন,  

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ১৭-০১-১৯ 
সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৩৬. 
পুর্িসমৃি খাবাি বির্িবি 

পর্িষ্কাি পর্িেন্নিাি গুরুত্ব 

ি. গিা: ছাবদকুল ইসলাি; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, িংপুি 
১৯.০১.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৩৭. েবিবোি পুর্ি ও ঔষর্ধগুণ 
িাসনীিা িাহ্জাবীন; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
১৯.০১.১৯ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৩৮. 

গেঁবপি পুর্িগুণ ও ঔষর্ধগুণ 

 

িারুফুি িহিান; 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ২০.০১.১৯ 
সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৩৯. 

িানববদবহি পুর্ি ও গিাি 

প্রর্িবিাবধ োক-সর্িি 

ভূর্িকা 

ি. গিা: জািাল গহাবসন; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

বর্িোল 

২৫.০১.১৯ 
সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৪০. পুর্িগুবণ ভিপুি েবিবো 
গিা: কাওসাি আহবিদ; 

সহকািী ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
২৭.০১.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৪১. 
র্ির্িকুিড়া োবকি পুর্ি ও 

চাষাবাদ পির্ি 

িাসনীিা িাহ্জাবীন; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
০৫.০২.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 



ক্রর্িক 

নং 

র্বষয় প্রবন্ধবকি নাি ও পদর্ব আবয়াজক 
প্রচাবিি 

িার্িখ 

প্রচাবিি

সিয় 

৪২. 

পুর্িসম্মি ও র্নিাপদ খাবদ্যি 

র্নিয়িা প্রদাবন সিকাবিি 

গৃহীি পদবক্ষপ 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ১৩.০২.১৯ 
সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৪৩. িার্লবিি পুর্ি ও ঔষুর্ধগুণ 
িাসনীিা িাহ্জাবীন; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
২৬.০২.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৪৪. 
আনািবসি পুর্িগুণ ও 

গভষজগুণ 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
০৩.০৩.১৯ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৪৫. 

র্কবোি-র্কবোিীবদি 

পুর্িজর্নি সিস্যা ও পুর্িকি 

খাবাবিি প্রভাব 

ি. গিা: আব্দুি িাজাক; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

সুনািিঞ্জ 

২৮.০৩.১৯ 
সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৪৬. আলুি বহুবর্ধ ব্যবহাি 
ি. গিা: জািাল গহাবসন; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

বর্িোল 

০৬.০৪.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৪৭. গববলি পুর্িগুণ ও গভষজগুণ 

ইবলািা পািভীন; 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা ১৩.০৪.১৯ 
সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৪৮. 

র্সবলে র্বভাবি নািীবদি 

অপুর্িিি অবস্থা ও 

প্রর্িবিাবধি জন্য বাংলাবদে 

সিকাবিি ব্যবস্থাপনা 

ি. গিা: আব্দুি িাজাক; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

সুনািিঞ্জ 
১৩.০৫.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৪৯. 
জাি ও র্লচুি পুর্িগুণ ও 

গভষজগুণ 

গজযার্ি লাল বড়ুয়া; প্রধান 

ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ: দা:) 
বাংলাবদে 

গবিাি, ঢাকা 
২২.০৫.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

৫০. গদেীয় ফবলি পুর্িগুণ 

ি. গিাসা: আলিাফ-উন-

নাহাি; ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

িয়িনর্সংহ 

২৬.০৫.১৯ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 



ক্রর্িক 

নং 

র্বষয় প্রবন্ধবকি নাি ও পদর্ব আবয়াজক 
প্রচাবিি 

িার্িখ 

প্রচাবিি

সিয় 

৫১. র্েশু পুর্ি ও খাবাি 
ি. গিা: আব্দুি িাজাক; 

ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

সুনািিঞ্জ 

১৩.০৬.১৯ 

সন্ধযা 

০৭.০৫ 

৫২. খাদ্য ও পুর্ি 

ি. গিাসা: আলিাফ-উন-

নাহাি; ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক 

কি িকিিা 

বাংলাবদে 

গবিাি, 

িয়িনর্সংহ 

১৮.০৬.১৯ 

সন্ধযা 

০৬.০৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



অংেগ্রহণকৃি গিলা 

২০১৮-১৯ অথ িবছবি বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে (বািোন) কর্তিক অংেগ্রহণকৃি 

গিলাি সংখ্যা ১৫ টি। িন্মবধ্য বািোন এি প্রধান কা িালয় ০৪ (চাি) টি গিলা, আঞ্চর্লক কা িালয় র্সিাজিঞ্জ 

কর্তিক ০১ (এক)টি, আঞ্চর্লক কা িালয় (পীিিঞ্জ), িংপুি কর্তিক ০২ (দুই) টি  আঞ্চর্লক কা িালয় (গনত্রবকানা), 

িয়িনর্সংহ কর্তিক আবয়ার্জি হবয়বছ ০২ (দুই) টি, আঞ্চর্লক কা িালয় র্ঝনাইদহ কর্তিক ০২ (দুই) টি গিলা, 

আঞ্চর্লক কা িালয় বর্িোল কর্তিক ০১ (এক) টি গিলা, আঞ্চর্লক কা িালয়, সুনািিঞ্জ কর্তিক আবয়ার্জি  দুই (০২) 

টি গিলা এবং আঞ্চর্লক কা িালয় গনায়াখালী ০১ (এক) টি গিলায় অংেগ্রহণ কবিবছ।  

বািোন কর্তিক র্বর্ভন্ন গিলায় অংেগ্রহবণি িার্লকা র্নম্নরূপ:  

কা িালয় 
আবয়ার্জি গিলাি 

নাি 
আবয়াজবনি িার্িখ স্থান 

প্রধান 

কা িালয় 

জািীয় ফল গিলা ২২-২৬ জুন, ২০১৮ আ.ক.মু র্িয়াস উর্েন র্িলকী অর্িের্িয়াি, ফাি িবিে 

জািীয় খাদ্য গিলা ১৬-১৮ অবটাবি, ২০১৮ আ.ক.মু র্িয়াস উর্েন র্িলকী অর্িের্িয়াি, ফাি িবিে 

জািীয় সবর্জ গিলা ২৪-২৬ জানুয়ািী, ২০১৯ কৃর্ষর্বদ ইনর্িটিউে বাংলাবদে (গকআইর্ব),ফাি িবিে 

জািীয় গিৌ গিলা ১০-১২ িাP©, 2019 আ.কা.মু র্িয়াস উর্েন র্িলকী অর্িের্িয়াি, ফাি িবিে 

র্সিাজিঞ্জ চতুথ িউন্নয়ন গিলা ০৪-০৬ অবটাবি, ২০১৮ গির্িয়াি িাঠ,র্সিাজিঞ্জ 

িংপুি 

চতুথ িউন্নয়ন গিলা ০৪-০৬ অবটাবি, ২০১৮ পীিিঞ্জ সিকািী উচ্চ র্বদ্যালয় 

কৃর্ষ প্রযুর্ি গিলা ০৯-১২ গফব্রুয়ািী, ২০১৯ উপ-পর্িচালবকি কা িালয়, র্ি. এ. ই, িংপুি 

গনত্রবকাণা 

চতুথ ি উন্নয়ন গিলা ০৪-০৬ অবটাবি, ২০১৮ কাবলক্েি িাঠ, গনত্রবকাণা 

কৃর্ষ প্রযুর্ি গিলা ৩১ জানুয়ািী-০৩ গফব্রুয়ািী উপবজলা পর্িষদ িাঠ,গনত্রবকাণা 

র্ঝনাইদহ 

চতুথ ি উন্নয়ন গিলা ০৪-০৬ অবটাবি, ২০১৮ পুিািন র্ি,র্স. গকাে ি, র্ঝনাইদহ 

কৃর্ষ প্রযুর্ি গিলা ২৩-২৬ গফব্রুয়ািী, ২০১৯ গনািানী িয়দান, িাগুড়া 

বর্িোল চতুথ ি উন্নয়ন গিলা ০৪-০৬ অবটাবি, ২০১৮ েহীদ আব্দুি িব গসিার্নয়াবি আউোি গির্িয়াি 



কা িালয় 
আবয়ার্জি গিলাি 

নাি 
আবয়াজবনি িার্িখ স্থান 

সুনািিঞ্জ 

চতুথ ি উন্নয়ন গিলা ০৪-০৬ অবটাবি, ২০১৮ জুবলী স্কুল িাঠ, সুনািিঞ্জ 

কৃর্ষ প্রযুর্ি গিলা ২০-২২ জুন, ২০১৯ সুনািিঞ্জ গপৌিসভা িাঠ 

গনায়াখালী চতুথ িউন্নয়ন গিলা ০৪-০৬ অবটাবি, ২০১৮ গনায়াখালী র্জলা স্কুল,গনায়াখালী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সির্িি সহব ার্িিামূলক কা িক্রি 

বািোন খাদ্য ও পুর্ি সংর্িি র্বর্ভন্ন দপ্তি ও সংস্থা এবং জািীয় ও আন্তজিার্িক র্বর্ভন্ন নীর্ি ও কি িসূচীি সবে 

সিিবয়ি িাধ্যবি গদবেি পুর্িস্তি উন্নয়বন অবদান িাখবছ। সিকাবিি র্বর্ভন্ন কি িপর্িকল্পনা এবং গকৌেল সংর্িি 

র্বর্ভন্ন কর্িটিবি বািোন িবয়বছ। র্নবচ গসগুবলা বণ িনা কিা হল: 

 

 

র্িিীয় জািীয় পুর্ি পর্িকল্পনা (২০১৬-২০২৫) 

র্িিীয় জািীয় পুর্ি পর্িকল্পনা (২০১৬-২০২৫) একটি বহুখাি, বহুজন ও বহুস্তি র্বর্েি কি িসূচী। িাননীয় 

প্রধানিন্ত্রী গেখ হার্সনাি সভাপর্িবত্ব ১৩.০৮.২০১৭ িার্িবখ অনুর্ষ্ঠি জািীয় পুর্ি পর্িষবদি সভায় এই 

কি িপর্িকল্পনা অনুবিার্দি হয়। এই কি িপর্িকল্পনাি সবে ২২টি িন্ত্রণালয় প্রিযক্ষ/পবিাক্ষভাবব জর্ড়ি। এই 

কি িপর্িকল্পনাি িভবন িি ও সিিয় অধ্যাবয় পুর্ি নীর্ি/কা িক্রি সিিবয়ি জন্য ০৫টি ওয়ার্কিং গলবভল োেফবি িি 

উবেখ িবয়বছ। এগুবলা হবে: পুর্ি প্রিযক্ষ োেফি ি, পুর্ি পবিাক্ষ োেফি ি, পুর্ি পর্িবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও িববষণা 

োেফি ি, পুর্ি র্বষবয় অযািবভাবকর্স ও গ ািাব াি োেফি ি এবং পুর্ি প্রর্েক্ষণ ও সক্ষিিা উন্নয়ন োেফি ি। এি 

িবধ্য বািোন পুর্ি পর্িবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও িববষণা োেফি ি, পুর্ি র্বষবয় অযািবভাবকর্স ও গ ািাব াি োেফি ি 

এবং পুর্ি প্রর্েক্ষণ ও সক্ষিিা উন্নয়ন োেফি ি-এ কাজ কিবছ। জািীয় পুর্ি পর্িকল্পনা ২০১৬-২৫ বাস্তবায়বন 

বািোন-এি পক্ষ গথবক গফাকাল পবয়ন্ট র্হবসবব কাজ কিবছন িাসনীিা িাহজাবীন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা, 

বািোন। 

পুর্ি পর্িবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও িববষণা োেফি ি 

১. জািীয় পুর্ি কি িপর্িকল্পনা বাস্তবায়বন পর্িবীক্ষণ বাস্তবায়বন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠাবিা 

প্রণয়ন/পর্িিাজিন/পর্িবীক্ষণ পর্িকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রর্িববদন প্রণয়ন। 

২. জািীয় পুর্ি িাোববজ প্রণয়ন ও হালনািাদ কিণ, পুর্ি সম্পবকি িববষণাি গক্ষত্র র্নব িাচন ও িববষণা 

পর্িচালনায় পর্িষদবক সহায়িা প্রদান। 

৩. জনিবণি পুর্িিান ও সার্ব িক ও পুর্ি পর্ির্স্থর্ি উন্নয়নকবল্প পর্িবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও িববষণাি আবলাবক 

বাংলাবদে জািীয় পুর্ি পর্িষদবক সহায়িা প্রদান। 

৪. পুর্ি র্বষয়ক কা িক্রি পর্িবীক্ষণ, মূল্যায়ন সাবপবক্ষ পিবিী কি িবকৌেল র্নরূপবণ বাংলাবদে জািীয় পুর্ি 

পর্িষদবক সহায়িা । 



৫. বাংলাবদে জািীয় পুর্ি পর্িষদ কর্তিক অর্প িি দার্য়ত্ব পালন। 

৬. প্রবয়াজনববাবধ কর্িটি পুর্িি গক্ষবত্র র্ববেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনর্ধক ৩ (র্িন) জন র্ববেষজ্ঞ সদস্য র্হবসবব গকা 

অে কিবি পািবব। 

৭. কর্িটি প্রর্ি দুই িাবস কিপবক্ষ একবাি সভায় র্ির্লি হববন, নূযনিি এক র্তিীয়াংে সদবস্যি সিিবয় সভাি 

গকািাি পূণ ি হবব।  

পুর্ি র্বষবয় অযািবভাবকর্স ও গ ািাব াি োেফি ি 

১. পুর্ি র্বষয়ক সংর্িি িন্ত্রণালয় ও র্বর্ভন্ন সংস্থাি সবে গ ািাব াবিি িাধ্যবি র্িিীয় জািীয় পুর্ি 

কি িপর্িকল্পনাি (SBCC) অংে বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। 

২. নীর্ি র্নধ িািক ও জনিবণি সবচিনিা বৃর্িি পদবক্ষপ গ্রহণ। 

৩. পুর্ি র্বষবয় িথ্য, প্রচািণা ও প্রকােনাি র্বষবয় জািীয় পুর্ি পর্িষদবক সহায়িা দান। 

৪. র্বর্ভন্ন িণিাধ্যি ও পত্রপর্ত্রকায় পুর্ি র্বষয়ক সঠিক িথ্য পর্িধািণ, প্রচাি ও নজিদার্িি িাধ্যবি জািীয় পুর্ি 

পর্িষদবি সহায়িা প্রদান। 

৫. র্বর্ভন্ন িন্ত্রণালয়, িণপ্রর্ির্নর্ধ এবং উন্নয়ন সহব ািী সংস্থাি সবড়ড় অযািবভাবকর্সি িাধ্যবি পুর্ি 

নীর্ি/পর্িকল্পনা বাস্তবায়বন পদবক্ষপ গ্রহণ।  

৬. বাংলাবদে জািীয় পুর্ি পর্িষদ কর্তিক অর্প িি দার্য়ত্ব পালন। 

৭. প্রবয়াজনববাবধ কর্িটি পুর্িি গক্ষবত্র র্ববেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনর্ধক ৩ (র্িন) জন র্ববেষজ্ঞ সদস্য র্হবসবব গকা 

অে কিবি পািবব। কর্িটি প্রর্ি দুই িাবস কিপবক্ষ একবাি সভায় র্ির্লি হববন, নূযনিি এক র্তিীয়াংে 

সদবস্যি সিিবয় সভাি গকািাি পূণ ি হবব।  

পুর্ি প্রর্েক্ষণ ও সক্ষিিা উন্নয়ন োেফি ি 

১. পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ ও সক্ষিিা উন্নয়বনি জন্য প্রবয়াজনীয় কি িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

২. সক্ষিিা বৃর্িি জন্য র্বর্ভন্ন িন্ত্রণালয় ও র্বভাবিি সবে সিিয় ও প্রর্েক্ষবণি চার্হদা র্নরূপণ। 

৩. পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ প্রদানকািী ইনর্িটিউেেন, র্বশ্বর্বদ্যালয়, সংস্থা বা এবজর্িি সাবথ গ ািাব াি। 

৪. বাংলাবদে জািীয় পুর্ি পর্িষদ কর্তিক অর্প িি দার্য়ত্ব পালন। 

৫. প্রবয়াজনববাবধ কর্িটি পুর্িি গক্ষবত্র র্ববেষ আগ্রহ সম্পন্ন অনর্ধক ৩ (র্িন) জন র্ববেষজ্ঞ সদস্য র্হবসবব গকা 

অে কিবি পািবব। কর্িটি প্রর্ি দুই িাবস কিপবক্ষ একবাি সভায় র্ির্লি হববন, নূযনিি এক র্তিীয়াংে 

সদবস্যি সিিবয় সভাি গকািাি পূণ ি হবব।  



 

 

 

*Scaling Up Nutrition (SUN) Movement-হবে সিকার্ি, গবসিকার্ি সংস্থা, 

জার্িসংর্,উন্নয়ন সহব ািী সংস্থা, িববষণা প্রর্িষ্ঠান, র্বশ্বর্বদ্যালয় প্রর্ির্নর্ধবদি সিিবয় িঠিি একটি 

আন্তজিার্িক োেফি ি। জার্িসংবর্ি গনর্তবত্ব এটি িঠিি হয় এবং ২০১২ সাবল বাংলাবদে এি সদস্য র্হবসবব 

অন্তর্ভ িি হয়। এই োেফি ি এি িাধ্যবি সব ধিবনি অপুর্ি দূিীকিবণি লবক্ষয ৬১টি গদবেি প্রর্িষ্ঠানগুবলা একসবে 

কাজ কবি।  কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি অধীনস্থ সংস্থা র্হবসবব বািোন এি িবধ্য SUN Business Network 

এবং SUN Academia Network- এবং SUN multistakeholders Platform 

(Governed by GoB) এ সংর্িি িবয়বছ। SUN বাংলাবদবেি গফাকাল পবয়ন্ট র্হবসবব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

আবছন গিাঃ হার্ববুি িহিান খান (অর্িঃ সর্চব), প্রোসন অনুর্বভাি, স্বাস্থযবসবা র্বভাি।   

*জার্িসংবর্ি র্বশ্ব খাদ্য কি িসূর্চ (WFP)-এি Fill the Nutrient Gap (FNG) -এি গেকর্নকযাল 

ওয়ার্কিং গ্রুবপি সদস্য বািোন। এই কাঠাবিাি িাধ্যবি র্বদ্যিান অবস্থা মূল্যায়ন, বহুখাবিি সির্িি র্সিান্ত গ্রহণ এবং 

সুর্নর্দ িি জনবিাষ্ঠীি প িাপ্ত পুর্ি গ্রহবণি বাধাগুবলা র্চর্িিকিণ ের্িোলী কবি এবং র্বর্ভন্ন খাবিি সিিবয় সাশ্রয়ী 

গকৌেলপত্র প্রস্তাবনায় সহব ার্িিা কবি।  FNG পুর্িি অভাব র্চর্িি কবি এবং র্ববিষণ কাঠাবিা ও পুর্ি সংর্িি 

অংেীজনবদি র্নবয় সির্িি প্রর্ক্রয়াি িাধ্যবি সুর্নর্দ িি জনবিাষ্ঠীি পুর্িকি, স্বাস্থযকি এবং র্নিাপদ খাদ্য গ্রহবণি 

বাধাগুবলা র্চর্িি কবি। বাংলাবদবে FNG-এি গেকর্নকযাল গ্রুবপি সদস্যবদি িবধ্য সিিয় কবি ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাি, 

র্বশ্ব খাদ্য কিিসূচী-এি বাংলাবদে টিি এবং র্বশ্ব খাদ্য কিিসূর্চি গিাি র্ভর্ত্তক FNG টিি।  

*জািীয় খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা নীর্ি ২০১৯ প্রণয়বনি লবক্ষয িঠিি খাদ্য িন্ত্রণালবয়ি খাদ্য ববর্চত্রয, গভাি ও ব্যবহাি এি 

উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্িির্ি উপকর্িটিবি কাজ কিবছ বািোন। এই নীর্ি গেকসই উন্নয়ন অভীি ২০৩০ এবং জািীয় পুর্ি 

নীর্ি ২০১৫ বাস্তবায়বনও ভূর্িকা িাখবব। এখাবন বািোন কাজ কিবছ পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষবণি র্বস্তৃর্ি (Scale Up 

nutrition training)  এবং খব িকায়িা ও কৃেকায়িাি হাি কিাবি পুর্ি সমৃি গদেীয় খাবাবিি প্রস্তুি প্রণালী 

র্বষয়ক িববষণা  ও সম্প্রসািণ।   

  

 



গেকসই উন্নয়ন অভীি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘সাসবেইবনবল গিবভলপবিন্ট গিাল (এসর্ির্জ)' বা গেকসই উন্নয়ন অভীি বলবি ঐ ধিবনি উন্নয়নমূলক 

কি িকােবক গবাঝায়  াি িাধ্যবি অথ িননর্িক অগ্র াত্রাও র্নর্িি হয় আবাি প্রকৃর্ি এবং বাস্তুিন্ত্র বা 

ইবকার্সবিবিও গকাবনা বাবজ প্রভাব পবড় না। র্ভন্নভাবব বলবল, গেকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা  হবলা, ভর্বষ্য 

আন্তজিার্িক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুে লক্ষযিাত্রা। র্বষয়টি প্রথি আবলাচনায় আবস ১৯৮৭ সাবল, ব্রুন্টিল্যান্ড 

কর্িেন (Bruntdland Commision) এি র্িবপাবে ি। ২০০০ সাবল শুরু হওয়া ‘র্িবলর্নয়াি 

গিবভলপবিন্ট গিাল’ বা এির্ির্জ অজিবনি সিয় গেষ হয় ২০১৫ সাবল। এিপি জার্িসংর্ গর্াষণা কবি ১৫ বছি 

গিয়ার্দ ‘সাসবেইবনবল গিবভলপবিন্ট গিাল’ বা এসর্ির্জ। জার্িসংবর্ি সদস্য িাষ্ট্রগুবলাবক ২০১৬ গথবক ২০৩০ 

গিয়াবদ এসর্ির্জি ১৭টি লক্ষয পূিণ কিবি হবব। ২০১৫ সাবল জার্িসংর্ দার্িদ্রয র্ববিাচন, র্বশ্ব িক্ষা এবং একটি 

নতুন গেকসই উন্নয়বনি এবজন্ডা র্হবসবব সকবলি জন্য সমৃর্ি র্নর্িবি ১৭টি লক্ষয ও ১৬৯ টি সহায়ক লক্ষযিাত্রা 

গ্রহণ কবি। ২০১৫ সাবলি গসবেম্বি িাবস, যুিিাবষ্ট্র জার্িসংর্ সাসবেইবনবল গিবভলপবিন্ট সার্িে' নািক 

সবম্মলবন এই লক্ষযগুবলা র্নধ িািণ কিা হয়।  এসর্ির্জ এির্ির্জ বা সহস্রাব্দ উন্ন ়ন লক্ষযিাত্রাবক প্রর্িস্থার্পি 

কবিবছ,  াি গি ়াদ বেষ হবয়বছ ২০১৫ সাবল। 

 

গেকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রাি ১৭ টি লক্ষযিাত্রা হবলা: 

 

অভীি ১. দার্িদ্রয র্ববিাচন 

অভীি ২. খাদ্য র্নিাপত্তা, পুর্িি উন্নয়ন ও কৃর্ষি গেকসই উন্নয়ন 

অভীি ৩. সকবলি জন্য সুস্বাস্থয র্নর্িি কিা 

অভীি ৪. িানসম্পন্ন র্েক্ষাি সুব াি র্নর্িিকিণ 

অভীি  ৫. র্লে সিিা 

অভীি ৬. সুবপয় পার্ন ও প ঃ়র্নষ্কােন ব্যবস্থা 

অভীি  ৭. সকবলি জন্য জ্বালার্ন বা র্বদুযবিি সহজলভয কিা 

অভীি  ৮. র্স্থর্িেীল ও অংেগ্রহণমূলক অথ িননর্িক প্রবৃর্ি, পূণ িকালীন উৎপাদনমূলক কি িসংস্থান ও কাবজি 

পর্িববে 

অভীি ৯. র্স্থর্িেীল র্েল্পায়ন এবং উদ্ভাবনবক উৎসার্হি কিা 

অভীি ১০. গদবেি অভযন্তবি ও আন্তঃিাষ্ট্রীয়নবষম্য হ্রাস 

অভীি  ১১. িানব বসর্ি ও েহিগুবলাবক র্নিাপদ ও র্স্থর্িেীল িাখা 



অভীি  ১২. সম্পবদি দার্য়ত্বপূণ ি ব্যবহাি 

অভীি  ১৩. জলবায়ু র্বষবয় পদবক্ষপ 

অভীি ১৪. গেকসই উন্নয়বনি জন্য সািি, িহাসািি ও সামুর্দ্রক সম্পদ সংিক্ষণ ও পর্ির্িি ব্যবহাি র্নর্িি কিা 

অভীি ১৫. ভূর্িি গেকসই ব্যবহাি 

অভীি  ১৬. োর্ন্তপূণ ি ও অংেগ্রহণমূলক সিাজ, সকবলি জন্য ন্যায়র্বচাি,সকল স্তবি কা িকি, জবাবর্দর্হ ও 

অংেগ্রহণমূলক প্রর্িষ্ঠান িবড় গিালা  

অভীি  ১৭. গেকসই উন্নয়বনি জন্য এ সব বাস্তবায়বনি উপায় র্নধ িািণ ও ববর্শ্বক অংেীদার্িবত্বি র্স্থর্িেীলিা 

আনা। 

 

কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি আওিাধীন সংস্থা র্হবসবব গ  লক্ষযিাত্রাগুবলা বাস্তবায়বন কাজ কিবছ বািোন: 

অভীি ০২: খাদ্য র্নিাপত্তা, পুর্িি উন্নয়ন ও কৃর্ষি গেকসই উন্নয়ন 

লক্ষযিাত্রা ২.১- ২০৩০ সাবলি িবধ্য সকল িানুষ, র্ববেষ কবি, অির্ক্ষি পর্ির্স্থর্িবি বসবাসকািী জনবিাষ্ঠী, 

দর্িদ্র জনিণ ও র্েশুবদি জন্য র্ববেষ অগ্রার্ধকািসহ বছিব্যাপী র্নিাপদ, পুর্িকি ও প িাপ্ত খাদ্য প্রার্প্ত র্নর্িি 

কবি ক্ষুধাি অবসান র্োবনা।  

এই লক্ষযিাত্রা বাস্তবায়বন চলিান কা িক্রি:  

প্রকল্প:  

০১: সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প 

০২: বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প 

৭ি পঞ্চবার্ষ িকী পর্িকল্পনা পিবিী প িাবয় বাস্তবার্য়িব্য কা িক্রি ২০২১-২০৩০ 

ক.পুর্ি র্বষবয় প্রর্েক্ষণ ও র্েক্ষা কা িক্রি ের্িোলীকিণ এবং কর্িউর্নটি প িাবয় উন্নি িাবনি বীজ ব্যবহাি 

র্বষবয় সবচিনিা বৃর্িকিণ। 

খ.িানবপুর্ি অজিবনি লবক্ষয বজব (Organic) ও র্নিাপদ খাবদ্যি র্বষবয় প্রর্েক্ষণ ও সবচিনিা বৃর্ি। 

ি. ভালিাবনি বীজ ব্যবহাি এবং ঝুঁর্কবি থাকা জনবিাষ্ঠীি পুর্িস্তি উন্নয়বন প্রর্েক্ষণ।  

 



লক্ষযিাত্রা ২.৩: ২০৩০ সাবলি িবধ্য ক্ষুদ্র পর্িসবি খাদ্য উৎপাদনকািী, র্ববেষ কবি নািী, আর্দবাসী জনবিাষ্ঠী, 

পার্িবার্িক কৃষক, পশুপার্খ পালনকািী ও িৎস্যচাষীবদি আয় ও কৃর্ষজ উৎপাদনেীলিা র্িগুণ কিা এবং এই 

লবক্ষয ভূর্ি, অন্যান্য উৎপাদনেীল সম্পদ ও উপকিণ, জ্ঞান, আর্থ িক গসবা, র্বপণন, মূল্য সংব াজবনি সুব াি ও 

কৃর্ষ-বর্হভূ িি কি িসংস্থাবন িাবদি র্নিাপদ (সুির্ক্ষি) ও সিান সুব াি র্নর্িি কিা সহ অন্যান্য উবদ্যাি গ্রহণ। 

৭ি পঞ্চবার্ষ িকী পর্িকল্পনা পিবিী প িাবয় বাস্তবার্য়িব্য কা িক্রি ২০২১-২০৩০ 

ক.খাদ্য উৎপাদন, প্রর্ক্রয়াকিণ ও অন্যান্য আর্থ িক কা িক্রবি নািীি ক্ষিিায়ন র্নর্িিকিণ।  

 

লক্ষযিাত্রা: ২ (ক) উন্নয়নেীল গদেগুবলাবি, র্ববেষ কবি স্ববল্পান্নি গদেসমূবহ কৃর্ষ উৎপাদন সক্ষিিা বৃর্িি লবক্ষয 

গ্রািীণ অবকাঠাবিা, কৃর্ষ িববষণা ও সম্প্রসািণ গসবা, প্রযুর্ি উন্নয়ন, উর্দ্ভদ ও প্রার্ণসম্পবদি র্জন ভাোি সমৃি 

কিবি বর্ধ িি আন্তজিার্িক সহব ার্িিা সহ র্বর্নবয়াি বৃর্ি। 

 

৭ি পঞ্চবার্ষ িকী পর্িকল্পনা পিবিী প িাবয় বাস্তবার্য়িব্য কা িক্রি ২০২১-২০৩০ 

ক. িানবসম্পদ উন্নয়ন (কি িকিিাবদি র্পএইচর্ি, এিএস সহ র্বর্ভন্ন েে ি ও লং গকাবস ি প্রর্েক্ষণ প্রদাবনি ব্যবস্থা। 

খ. সাকির্ভি গদে এবং আন্তজিার্িক প্রর্িষ্ঠানগুবলাি সবে িববষণা, সম্প্রসািণ, র্েক্ষা ও কৃষক সংব াি 

ের্িোলীকিণ। 

 

 
অভীি ০৬. সুবপয় পার্ন ও পয়ঃর্নষ্কােন ব্যবস্থা 

লক্ষযিাত্রা-৬.৪- ২০৩০ সাবলি িবধ্য সকল খাবি পার্ন ব্যবহাি দক্ষিাি প্রভূি উন্নয়ন এবং পার্ন-সংকে সিস্যাি 

সিাধানকবল্প সুবপয় পার্নি গেকসই সিবিাহ ও ব্যবহাি র্নর্িি কিা এবং পার্ন সংকবেি র্ভিবভািী িানুবষি 

সংখ্যা উবেখব াগ্য পর্িিাবণ কর্িবয় আনা।   

৭ি পঞ্চবার্ষ িকী পর্িকল্পনা পিবিী প িাবয় বাস্তবার্য়িব্য কা িক্রি ২০২১-২০৩০ 

ক. বািোন-এি প্রধান কা িালয়সহ ০৪টি আঞ্চর্লক কা িালবয় িাঝার্ি আকাবিি পার্ন গোধনািাি (water 

treatment plant) স্থাপন। 

খ. বািোন-এি আঞ্চর্লক কা িালয় সংলগ্ন এলাকায় স্যার্নোর্ি ল্যার্িন স্থাপন।  

 

 

 

 



অভীি ১২- পর্ির্িি গভাি ও গেকসই উৎপাদন ধিন র্নর্িি কিা। 

লক্ষযিাত্রা- ১২.৩- খুচিা র্ববক্রিা ও গভািা প িাবয় িাথার্পছু ববর্শ্বক খাদ্য অপচবয়ি পর্িিাণ ২০৩০ সাবলি িবধ্য 

অবধ িবক নার্িবয় আনা এবং ফসল আহিবণাত্তি গলাকসান (Post Harvest loss) সহ উৎপাদন ও সিবিাহ 

শৃঙ্খবলি র্বর্ভন্ন প িাবয় খাদ্যপণ্য র্বনি হবাি পর্িিাণ কিাবনা।   

৭ি পঞ্চবার্ষ িকী পর্িকল্পনা পিবিী প িাবয় বাস্তবার্য়িব্  কা িক্রি ২০২১-২০৩০ 

ক. েস্য র্নিাপত্তা প্রযুর্িি র্বস্তাবিি িাধ্যবি (IPM/ICM/GAP & Pest Surveillance) খাদ্যপণ্য র্বনি 

হবাি পর্িিাণ কিাবনা। 

খ. খাদ্যপণ্য র্বনি হওয়াি পর্িিাণ কিাবনা র্বষবয় প্রর্েক্ষণ। 

ি. গেকসই উদ্যান ফসল উৎপাদন ও খাদ্য গ্রহণ র্বষবয় সবচিনিা বৃর্িকিণ।  

(সূত্র:National Action Plan of Ministry/Division by Targets for the 

Implementation of SDGs, General Economics Division (GED) 

Bangladesh Planning Commission, June 2018) 

 

উবেখ্য,  গেকসই উন্নয়ন অভীি ২০৩০ বাস্তবায়বন বািোন-এি পক্ষ গথবক গফাকাল পবয়ন্ট র্হবসবব কাজ কিবছন 

িাসনীিা িাহজাবীন, ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা, বািোন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



এসর্ির্জ বাস্তবায়ন প্রর্িববদন ২০১৮-১৯ 

 

বাস্তবার্য়িব্য 

লক্ষয 

লক্ষয অজিবন বাস্তবার্য়ি 

কা িক্রি/ প্রকল্প 

 

র্বদ্যিান অবস্থা গৃহীি 

আইন/নী

র্ি/পর্ি

কল্পনা/

সংস্কাি 

প্রভৃর্ি 

 

িন্তব্য 

২.১: ২০৩০ 

সাবলি িবধ্য 

সকল িানুষ, 

র্ববেষ কবি, 

অির্ক্ষি 

পর্ির্স্থর্িবি 

বসবাসকািী 

জনবিাষ্ঠী, দর্িদ্র 

জনিণ ও 

র্েশুবদি জন্য 

র্ববেষ 

অগ্রার্ধকািসহ 

বছিব্যাপী 

র্নিাপদ, 

পুর্িকি ও প িাপ্ত 

খাদ্য প্রার্প্ত 

র্নর্িি কবি 

ক্ষুধাি অবসান 

র্োবনা। 

ক. সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি 

িাধ্যবি খাদ্য ও পুর্ি 

র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প। 

 

খ.   বািোন-এি অবকাঠাবিা 

র্নি িাণ ও কা িক্রি 

ের্িোলীকিণ প্রকল্প। 

. 

 

 

* বািোন প্রধান কা িালয়সহ ০৭টি আঞ্চর্লক 

কা িালবয় ফর্লি পুর্ি র্বষয়ক ১৫টি িববষণা 

প্রকল্প বাস্তবায়ন। 

*বািোন-এি িাজস্ব খাি সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি 

িাধ্যবি খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ 

প্রকল্প ও বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও 

কা িক্রি ের্িোলীকিণ প্রকল্প-এি আওিায় 

খাদ্যর্ভর্ত্তক (ফর্লি পুর্ি) পুর্ি র্বষবয় ১৮ হাজাি 

০২ জন ব্যর্িবক প্রর্েক্ষণ গদয়া হবয়বছ। 

*৫৫টি স্কুল কযাবম্পইন বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ। 

*ব ািাব াবিি িাধ্যবি আচিণ পর্িবিিন উপাদান 

(Behavior Change 

Communication Material) 

র্হবসবব ৫৫০০ পুর্ি গেে র্বিিণ কিা হবয়বছ।  

*খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা র্বষয়ক ১৫টি গিলায় 

অংেগ্রহণ। 

*বাংলাবদে গবিাি ঢাকা গিেনসহ বািোন এি 

আঞ্চর্লক কা িালবয় অবর্স্থি র্বর্ভন্ন গবিাি 

গিেবন ৫২টি গবিাি কর্থকা সম্প্রচাি। 

  



* খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা র্বষয়ক ৪০টি গসর্িনাি 

আবয়াজন। 

* বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি 

ের্িোলীকিণ প্রকল্প এি আওিায় নািায়ণিঞ্জ-

এি আড়াইহাজাি উপবজলায় প্রধান কা িালয়, 

গকন্দ্রীয় িববষণািাি, প্রর্েক্ষণ গকন্দ্র, িির্িের্ি, 

স্কুল ও কবলজ ভবন সহ িংপুি (পীিিঞ্জ), 

র্সিাজিঞ্জ, গনত্রবকানা, র্ঝনাইদহ, বর্িোল, 

সুনািিঞ্জ এবং গনায়াখালী-গি(সুবণ িচি) আঞ্চর্লক 

কা িালয় র্নি িাণ কা িক্রি চলিান।   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

বাস্তবার্য়িব্য 

লক্ষয 

লক্ষয অজিবন বাস্তবার্য়ি 

কা িক্রি/ প্রকল্প 

 

র্বদ্যিান অবস্থা গৃহীি 

আইন/নী

র্ি/পর্ি

কল্পনা/

সংস্কাি 

প্রভৃর্ি 

িন্তব্য 

২০৩০ সাবলি 

িবধ্য ক্ষুদ্র 

পর্িসবি খাদ্য 

উৎপাদনকািী, 

র্ববেষ কবি 

নািী, আর্দবাসী 

জনবিাষ্ঠী, 

পার্িবার্িক 

কৃষক, পশুপার্খ 

পালনকািী ও 

িৎস্যচাষীবদি 

আয় ও কৃর্ষজ 

ক. সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি 

িাধ্যবি খাদ্য ও পুর্ি 

র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প। 

 

*২৪০০ জনবক খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি (ফর্লি পুর্ি) 

র্বষবয় প্রর্েক্ষণ। 

*৩০টি স্কুল কযাবম্পইন বাস্তবায়ন, ৩৩০০ পুর্ি 

গেে র্বিিণ। 

*১০৬০ কর্প প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ ম্যানুয়াল, ১৮৭০ 

কর্প কৃষক প্রর্েক্ষণ ম্যানুয়াল র্বিিণ। 

*০২ ধিবনি গপািাি ও ০৬ ধিবনি র্লফবলে 

প্রস্তুি কবি র্বিিণ।  

. 

  



উৎপাদনেীলিা 

র্িগুণ কিা এবং 

এই লবক্ষয ভূর্ি, 

অন্যান্য 

উৎপাদনেীল 

সম্পদ ও 

উপকিণ, জ্ঞান, 

আর্থ িক গসবা, 

র্বপণন, মূল্য 

সংব াজবনি 

সুব াি ও কৃর্ষ-

বর্হভূ িি 

কি িসংস্থাবন 

িাবদি র্নিাপদ 

(সুির্ক্ষি) ও 

সিান সুব াি 

র্নর্িি কিা সহ 

অন্যান্য উবদ্যাি 

গ্রহণ। 

লক্ষযিাত্রা ২.৩: 

২০৩০ সাবলি 

িবধ্য ক্ষুদ্র 

পর্িসবি খাদ্য 

উৎপাদনকািী, 

র্ববেষ কবি 

নািী, আর্দবাসী 

জনবিাষ্ঠী, 

পার্িবার্িক 

কৃষক, পশুপার্খ 

পালনকািী ও 

িৎস্যচাষীবদি 

আয় ও কৃর্ষজ 

উৎপাদনেীলিা 

-   ককোন 

কা িক্রি

গহৃীত 

হয়নন। 



র্িগুণ কিা এবং 

এই লবক্ষয ভূর্ি, 

অন্যান্য 

উৎপাদনেীল 

সম্পদ ও 

উপকিণ, জ্ঞান, 

আর্থ িক গসবা, 

র্বপণন, মূল্য 

সংব াজবনি 

সুব াি ও কৃর্ষ-

বর্হভূ িি 

কি িসংস্থাবন 

িাবদি র্নিাপদ 

(সুির্ক্ষি) ও 

সিান সুব াি 

র্নর্িি কিা সহ 

অন্যান্য উবদ্যাি 

গ্রহণ। 

:  

বাস্তবার্য়িব্য 

লক্ষয 

লক্ষয অজিবন বাস্তবার্য়ি 

কা িক্রি/ প্রকল্প 

 

র্বদ্যিান অবস্থা গৃহীি 

আইন/নী

র্ি/পর্ি

কল্পনা/

সংস্কাি 

প্রভৃর্ি 

িন্তব্য 

 

লক্ষযিাত্রা: ২ 

(ক) উন্নয়নেীল 

গদেগুবলাবি, 

র্ববেষ কবি 

স্ববল্পান্নি 

গদেসমূবহ কৃর্ষ 

 

 

 

- 

 

 

 

কি িচািীবদি দক্ষিা বৃর্িবি জািীয় কৃর্ষ প্রর্েক্ষণ 

একাবির্ি (NATA), গলাক প্রোসন প্রর্েক্ষণ 

গকন্দ্রসহ র্বর্ভন্ন প্রর্েক্ষণ গকবন্দ্র প্রর্েক্ষবণি 

  



উৎপাদন 

সক্ষিিা বৃর্িি 

লবক্ষয গ্রািীণ 

অবকাঠাবিা, 

কৃর্ষ িববষণা ও 

সম্প্রসািণ গসবা, 

প্রযুর্ি উন্নয়ন, 

উর্দ্ভদ ও 

প্রার্ণসম্পবদি 

র্জন ভাোি 

সমৃি কিবি 

বর্ধ িি 

আন্তজিার্িক 

সহব ার্িিা সহ 

র্বর্নবয়াি বৃর্ি। 

 

ব্যবস্থা কিা হবয়বছ। এছাড়া র্বর্ভন্ন র্বষবয় ইন-

হাউজ প্রর্েক্ষবণি ব্যবস্থা কিা হবয়বছ। 

লক্ষযিাত্রা-৬.৪- 

২০৩০ সাবলি 

িবধ্য সকল 

খাবি পার্ন 

ব্যবহাি দক্ষিাি 

প্রভূি উন্নয়ন 

এবং পার্ন-

সংকে সিস্যাি 

সিাধানকবল্প 

সুবপয় পার্নি 

গেকসই সিবিাহ 

ও ব্যবহাি 

র্নর্িি কিা 

এবং পার্ন 

সংকবেি 

র্ভিবভািী 

িানুবষি সংখ্যা 

- -  ককোন 

কা িক্রি

গহৃীত 

হয়নন।  



উবেখব াগ্য 

পর্িিাবণ কর্িবয় 

আনা।   

 

লক্ষযিাত্রা- 

১২.৩- খুচিা 

র্ববক্রিা ও 

গভািা প িাবয় 

িাথার্পছু ববর্শ্বক 

খাদ্য অপচবয়ি 

পর্িিাণ ২০৩০ 

সাবলি িবধ্য 

অবধ িবক নার্িবয় 

আনা এবং ফসল 

আহিবণাত্তি 

গলাকসান (Post 

Harvest 

loss) সহ 

উৎপাদন ও 

সিবিাহ 

শৃঙ্খবলি র্বর্ভন্ন 

প িাবয় খাদ্যপণ্য 

র্বনি হবাি 

পর্িিাণ 

কিাবনা।   

 

- - - ককোননো 

কোর্ যক্র

ম 

গহৃীত 

হয়নন।  

 

 

 

 



উদ্ভাবন 

সিকার্ি কি িচািীবদি দক্ষিা বৃর্িি িাধ্যবি নাির্িক গসবা সহজীকিণ ও সুোসন সুসংহিকিবণ জনপ্রোসবন 

উদ্ভাবন চচ িাি ভূর্িকা গুরুত্বপূণ ি। পৃর্থবীি অবনক গদবেই সিকার্ি গসবা প্রর্ক্রয়াবক সহজিি ও জনবান্ধব কিাি 

লবক্ষয উদ্ভাবন কা িক্রি র্বকাবেি উবেবশ্য র্বর্ভন্ন প িাবয় ইবনাবভেন টিি িঠন কিা হবয়বছ। বাংলাবদবেি 

জনপ্রোসবন উদ্ভাবন চচ িাি লবক্ষয সকল িন্ত্রণালয়/র্বভাি/অর্ধদপ্তি/সংস্থা এবং গজলা ও উপবজলা প িাবয় একটি 

কবি ইবনাবভেন টিি িঠবনি জন্য ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাি ২০১৩ সাবল একটি প্রজ্ঞাপন জার্ি কবি। গসই প্রজ্ঞাপন 

অনু ায়ী বািোন-এি ইবনাবভেন টিি িঠন কিা হবয়বছ এবং প্রর্িবছি বাৎসর্িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন কিা হবয় 

থাবক।  

 

২০১৮-১৯ এি উদ্ভাবন ‘আিাি পুর্ি’ 

িণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদে সিকাবিি সাংর্বধার্নক প্রর্িশ্রুর্ি হবে জনিবণি পুর্িস্তি উন্নয়ন [সংর্বধান- ১৮ (১) 

অনুবেদ]। জার্িসংর্ গর্ার্ষি গেকসই উন্নয়ন অভীবিি ০২ নং লক্ষযিাত্রায় বলা হবয়বছ ২০৩০ সাবলি িবধ্য  

সকল িানুষ, র্ববেষ কবি, অির্ক্ষি পর্ির্স্থর্িবি বসবাসকািী জনবিাষ্ঠী, দর্িদ্র জনিণ ও র্েশুবদি জন্য র্ববেষ 

অগ্রার্ধকািসহ বছিব্যাপী র্নিাপদ, পুর্িকি ও প িাপ্ত খাদ্য প্রার্প্ত র্নর্িি কবি ক্ষুধাি অবসান র্োবনা হবব। 

সিকাি এই উবেবশ্য র্বর্ভন্ন কি িপর্িকল্পনা ও গকৌেলপত্র গ্রহণ কবিবছ। এই লক্ষযিাত্রা অজিবন অন্যিি বড় বাধা 

পুর্ি সম্পবকি জনিবণি িবধ্য সবচিনিাি অভাব। কৃর্ষ িন্ত্রণালয়র্ভি বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ 

ইনর্িটিউে (বািোন) পুর্ি সম্পবকি জনিবণি সবচিনিা বৃর্িবি র্বর্ভন্ন প িাবয় প্রর্েক্ষবণি আবয়াজন কবি 

আসবছ। আবিা ব্যাপকভাবব পুর্ি র্বষবয় সবচিনিা বৃর্িি িাধ্যবি পুর্িস্তি উন্নয়বনি লবক্ষয বািোন ‘আিাি পুর্ি’-

নাবি একটি অযান্ড্রবয়ি অপাবিটিং র্সবিি র্ভর্ত্তক একটি গিাবাইল অযাপর্লবকেন র্নি িাণ কবিবছ ।  

আিাি পুর্ি সাধািণ জনিবণি পুর্ি সম্পর্কিি জরুর্ি িথ্য জানাবব এবং খাদ্যর্ভর্ত্তক (ফর্লি পুর্ি) পুর্ি র্বষবয় 

কা িকি সিাধান প্রদাবনি একটি র্ির্জোল প্রবচিা। ‘আিাি পুর্ি’ আযাপস-এ বর্ণ িি ফর্লি পুর্ি, খাবদ্যি পুর্ি 

উপাদান, সুষি খাদ্য, অপুর্ি, জীবন চবক্র পুর্ি, িন্ধন পির্ি, র্নিাপদ খাদ্য এবং র্বএিআই র্বষবয় জানাি জন্য 

গিাবাইল র্িবন র্িক কবিই ব্যবহািকািীিা জানবি পািববন  া িাননীয় প্রধানিন্ত্রী গেখ হার্সনাি র্ির্জোল 

বাংলাবদে িঠবনি প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়বনি পবথ একটি ক্ষুদ্র প্রবচিা।  এই অযাপটিি একটি র্ববেষ ববর্েিয হবে 

র্বএিআই (বর্ি িাস ইনবিক্স) কযালকুবলেি। ‘আিাি পুর্ি’-গি সংব ার্জি ‘র্বএিআই ইনবিক্স’ শুধুিাত্র ওজন, 

উচ্চিা অনু ায়ী র্বএিআই ইনবিক্স অনু ায়ী স্থুল, কৃেকায় এবং ভািসাম্যপূণ ি অবস্থািই র্ববিণ গদয় না, বিং বয়স 

এবং োিীর্িক পর্িশ্রবিি িাত্রা অনু ায়ী স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব প্রবয়াজনীয় পুর্ি র্বষয়ক পিািে িও প্রদান কবি। 

ব্যবহািকািীিা ওজন, উচ্চিা, বয়স এবং োিীর্িক পর্িশ্রবিি পর্িিাণ অযাপটিি ট্যাবব ইনপুে র্দবল খুব সহবজই 

র্নবজি র্বএিআই সূচক অনু ায়ী বদর্হক গশ্রর্ণ র্বন্যাস, পুর্ি অবস্থা,  অসুস্থিাি ঝুঁর্ক ও কিণীয় এবং বদর্হক কি 

খাদ্যগ্রহবণি িাত্রা র্বষয়ক পিািে ি স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব গপবয়  াববন। শুধু িাই নয়, পুর্ি উপাদান (েকিিা, আর্িষ ও 

গেহ) সুষিভাবব গ্রহবণি একটি িার্লকাও স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব প্রদান কিা হয়। 



এই অযাপটিি মূল ধািণা র্দবয়বছন বািোন-এি ঊর্ধ্িিন ববজ্ঞার্নক কি িকিিা ফািজানা িহিান ভূঞা, অযাপটি 

বির্িবি গেকর্নকযাল ইনপুে র্দবয়বছন বািোন-এি গপ্রাগ্রািাি এ.বক.এি গিাস্তফা কািাল হার্বব। 

এই অযাপটিি ব্যবহাির্বর্ধ ব্যাখ্যা কবি একটি অযার্নবিবেি এক্সবেইনাি র্ভর্িও বির্ি কিা হবয়বছ  া বািোন-এি 

অর্ফর্সয়াল গফসবুক গপজ ও ইউটিউব চযাবনবল গদয়া হবয়বছ।  ‘আিাি পুর্ি’ আযাপস-এি িাধ্যবি সাধািণ 

জনিবণি খাদ্যর্ভর্ত্তক পুর্ি সম্পবকি সবচিনিা বৃর্িি পাোপার্ে, সুষি খাদ্য সম্পবকি জানবি পািববন। পুর্ি 

সম্পর্কিি জ্ঞাবনি স্তি বৃর্িি িাধ্যবি ব্যাপক জনবিাষ্ঠীি পুর্িি স্তি উন্নয়বন সহায়ক হবব ‘আিাি পুর্ি’। এই 

অযাপটি গুিল গে গিাি গথবক বাি িাউনবলাি হবয়বছ এবং এক্সবেইনাি র্ভর্িওটি গফসবুক, ইউটিউব র্ির্লবয় জন 

গদবখবছ। 

২২ জুন, ২০১৯ বাংলাবদে কৃর্ষ িববষণা কাউর্িল র্িলনায়িবন আবয়ার্জি কৃর্ষ িন্ত্রণালয়র্ভি ১৭টি প্রর্িষ্ঠাবনি 

ইবনাবভেন গোবকর্সং-গয় বািোন আিাি পুর্ি অযাপ ও গপািাি প্রদে িন কবি। ১৭টি িন্ত্রণালবয়ি ২৭টি উদ্ভাববনি 

িবধ্য বািোন-এি আিাি পুর্ি গিাবাইল অযাপ র্তিীয় স্থান অজিন কবি। কৃর্ষ িন্ত্রণালবয়ি সম্মার্নি সর্চব গিাঃ 

নার্সরুজািাবনি সভাপর্িবত্ব আবয়ার্জি ইবনাবভেন গোবকর্সং-এি সিাপনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব 

উপর্স্থি র্ছবলন ির্ন্ত্রপর্িষদ র্বভাবিি র্সর্নয়ি সর্চব ি. গিাঃ োিসুল আবির্ফন (সিিয় ও সংস্কাি) । বািোন-

এি পক্ষ গথবক প্রধান অর্ির্থি কাছ গথবক পুিস্কাি গ্রহণ কবিন বািোন-এি পর্িচালক কাজী আবুল কালাি 

(যুগ্মসর্চব)।  

নাটিকা ‘গুণবিীি র্ি’: পুর্িিান অক্ষুণ্ন গিবখ িান্না র্বষয়ক নাটিকা ‘গুণবিীি র্ি’ প্রস্তুি কবি গসাোল র্ির্িয়ায় 

(ইউটিউব, গফসবুক.ইনিাগ্রাি) উন্মুি কিা হবয়বছ। সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা 

র্নর্িিকিণ প্রকবল্প-বািোন অংি-এি আওিায় এই নাটিকাটি র্নি িাণ কিা হয়। নাটিকাটি র্নি িাবণ প্রধান উপবদিা 

র্হবসবব কাজ কবিবছন গজযার্িলাল বড়ুয়া, প্রধান ববজ্ঞার্নক কি িকিিা (চ.দা.)। 

পুর্ি সংক্রান্ত িথ্য সংবর্লি ‘র্ির্জোল িল’: গসচ ভববন পুর্ি সংর্িি র্বর্ভন্ন িথ্য ও গলািান র্নবয় একটি 

র্ির্জোল িল স্থাপন কিা হবয়বছ। এই উদ্ভাববনি ধািণাটি প্রদান কবিন বািোন-এি পর্িচালক কাজী আবুল 

কালাি (যুগ্মসর্চব)। 

গসাশ্যাল র্ির্িয়াি িাধ্যবি নাির্িক সিস্যাি সিাধান 

বািোন গসাোল র্ির্িয়ায় সম্পর্কিি নাির্িক র্বর্ভন্ন সিস্যা সিাধান গদয়াি গচিা কবি থাবক। গফসবুক, টুইোি, 

ইনিাগ্রাি এবং ইউটিউবব বািোন-এি অর্ফর্সয়াল একাউন্ট িবয়বছ। িি ০৭ গি ২০১৯, বািোন-এ ৬৫-টি র্বর্ভন্ন 

পবদ র্নবয়াি র্বজ্ঞর্প্ত প্রকার্েি হয়। এই র্বজ্ঞর্প্ত প্রকার্েি হওয়াি পবি অনলাইন আববদন সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন 

সিস্যাি র্বষবয় আববদনকািীিা গফসবুক ও ই-গিইল-এি িাধ্যবি অবর্হি কবিন  াি র্ভর্ত্তবি র্বটির্সএল এবং 

গের্লেক-এি সবে গ ািাব াি কবি সিস্যাি সিাধান কিা হয়। এছাড়া র্বশ্ব খাদ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃর্ষ 

সংস্থা (FAO)-সহ র্বর্ভন্ন সংস্থা কর্তিক গসাোল র্ির্িয়ায় খাদ্য ও পুর্ি র্নিাপত্তা সংক্রান্ত র্বর্ভন্ন বািিা বাংলায় 

অনুবাদ কবি প্রচাি কিা হবয়বছ। এছাড়া বাংলাবদে গবিাবি প্রচার্িি গবিাি কর্থকাি র্িে ছর্ব সহব াবি 

র্নয়র্িি গসাোল র্ির্িয়ায় গপাি কিা হবয়বছ।     



২০১৮-১৯ অথ ি বছবিি প্রধান অজিনসমূহ 

বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি ২০১৮-১৯-এি আওিায় প্রর্েক্ষণ, গসর্িনাি/ ওয়াকিেপ ও িণিাধ্যবি সম্প্রচাবিি 

িাধ্যবি খাদ্যিান, পুর্ি র্বষবয় সবচিনিা বৃর্ি কিা হবয়বছ।র্নব িাহী পর্িচালক, বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও 

প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে এবং র্সর্নয়ি সর্চব, কৃর্ষ িন্ত্রণালয়, িণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদে সিকাি এি িবধ্য বার্ষ িক 

কি িসম্পাদন চুর্ি ২০১৮-১৯ স্বাক্ষর্িি হবয়বছ  াি লক্ষযিাত্রায় র্বদ্যিান গকৌেলিি উবেশ্য ও আবর্শ্যক 

গকৌেলিি উবেশ্য। ২০১৮-১৯ অথ ি বছবিি বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্িবি লক্ষযিাত্রাি র্বপর্িবি প্রধান প্রধান 

অজিনসমূহ  র্নবম্ন উবেখ কিা হবলা :           

 বািোন দুই ধিবনি প্রর্েক্ষণ প্রদান কিবছন। এি একটি হবলা প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ এবং অপিটি হবলা পুর্ি 

র্বষয়ক সবচিনিামূলক প্রর্েক্ষণ। ০৫ (পাঁচ) র্দন ব্যাপী প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষবণ কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, 

জািীয় কৃর্ষ প্রর্েক্ষণ একাবির্ি, বীজ প্রিযয়ন এবজর্ি, বাংলাবদে পাে িববষণা ইনর্িটিউে, মৃর্ত্তকা সম্পদ 

উন্নয়ন ইনর্িটিউে, বাংলাবদে ধান িববষণা ইনর্িটিউে, বাংলাবদে কৃর্ষ িববষণা ইনর্িটিউে, নািী র্বষয়ক 

অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, প্রার্ণ সম্পদ অর্ধদপ্তি-এি কি িকিিািা অংেগ্রহণ কবিন। এছাড়া ০৩ (র্িন) 

র্দনব্যাপী পুর্ি র্বষয়ক সবচিনমূলক প্রর্েক্ষণ র্বর্ভন্ন গজলা/উপবজলায় অবর্স্থি র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনি (কৃর্ষ 

সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, প্রার্ণসম্পদ অর্ধদপ্তি,র্েক্ষা র্বভাি, স্থানীয় সিকাি িন্ত্রণালয়, পর্িবাি 

পর্িকল্পনা িন্ত্রণালয়, ধি ি র্বষয়ক িন্ত্রণালয়, নািী ও র্েশু র্বষয়ক িন্ত্রণালয়-এি দপ্তিসমূহ ইিযার্দ) সাবথ 

সর্ম্মর্লিভাবব প্রর্েক্ষণ কা িক্রি সম্প্রসািণ ও বাস্তবায়ন কিা হবয় থাবক। উি প্রর্েক্ষবণ িাজননর্িক 

গনর্তবৃন্দসহ জনপ্রর্ির্নর্ধ, উপসহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, র্বর্ভন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনি র্েক্ষক, নািী ও র্েশু র্বষয়ক 

িন্ত্রণালবয়ি কি িকিিা, পুবিার্হি, ইিাি, স্থানীয় সিাজকিী, র্বর্ভন্ন এনর্জও প্রর্ির্নর্ধ ও র্কষাণ-র্কষাণী 

অংেগ্রহণ কবিন। ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি এর্পএ-গি প্রর্েক্ষবণ লক্ষযিাত্রা ধিা হবয়র্ছল ১৫০০০ র্কন্তু বািোন 

প্রর্েক্ষণ প্রদান কবিবছ ১৮০০২। 

 ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি র্নিাপদ পুর্ি উন্নবয়ি লবক্ষয িৎস্য, প্রার্নসম্পদ, কৃর্ষ এবং খাদ্য ও পুর্ি র্বষবয় 

সবচিনিামূলক সভা/ ওয়াকিেপ-এি লক্ষযিাত্রা ধিা হবয়র্ছল ৪০ টি, এ লক্ষয অর্জিি হবয়বছ। 

 সব িস্তবিি জনিবনি পুর্িিিান উন্নয়বনি লবক্ষয ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি প্রর্েক্ষবণি পাোপার্ে ৪৮৫০ টি 

(লক্ষযিাত্রা ৩১০০ টি) পুর্ি গেে  র্বিিণ কিা হবয়বছ । 



 র্ির্িয়াি িাধ্যবি সব িস্তবিি জনিন গ ন পুর্ি র্বষবয় সবচিনিা লাভ কিবি পাবি িাি জন্য ২০১৮-১৯ অথ ি 

বছবি বাংলাবদে গবিাবি ৫২ টি গবিাি কা িক্রি সম্পন্ন কিা হবয়বছ;  াি লক্ষযিাত্রা ধিা হবয়র্ছল িাত্র ৫০ 

টি। 

 পুর্িস্তি উন্নয়ন –এি লবক্ষয ২০১৯-২০ অথ ি বছবি  র্বর্ভন্ন স্কুবল  গিাে ৪টি পুর্ি িাব স্থাপন কিা হবয়বছ । 

সম্পৃি পুর্ি িাবব উপকািবভািীি (ছাত্র-ছাত্রী) সংখ্যা ৪০০ জন ।  

 ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি র্বর্ভন্ন গিলা গ িন র্বশ্ব খাদ্য গিলা, গিৌ গিলা, উন্নয়ন গিলা, কৃর্ষ প্রযুর্ি গিলা, বৃক্ষ 

গিলা , ফল গিলা সবর্জ গিলা ইিযার্দ অথ িাৎ সব িবিাে ১৫ টি (লক্ষযিাত্রা ১৫ টি) গিলা অংেগ্রহণ কবিবছ।  

 স্কুল গলবভবল ছাত্র-ছাত্রীবদি পুর্ি স্তি উন্নয়বনি লবক্ষয ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি ৪০টি স্কুল কযাবম্পইন আবয়াজন 

কিাি লক্ষযিাত্রা র্নধ িািণ কিা হবয়র্ছল। সফলিাি সাবথ বািোন ৫৫ টি স্কুল কযাবম্পইন আবয়াজন কিবি 

সম্পন্ন হবয়বছ। 

 প্রর্েক্ষবণি িাধ্যবিই গ  সবচিনিামূলক কা িক্রি কিা হবয় থাবক িাবক আবিা গবিবান কিাি লবক্ষয 

প্রর্েক্ষবণি পাোপার্ে ২০১৮-১৯ অথ ি বছবি  কি িসম্পাদন চুর্িি লক্ষযিাত্রাি ১২০০ টি এি র্বপিীবি ২৫০০ 

টি প্রর্েক্ষণ ম্যানুয়াল র্বিিণ কিা হবব । 

 

২০১৮-১৯ অর্ ে বেয়রর বোনষ েক ক েসম্পোদন চুনির অগ্রগনতর েনতয়বদন 

প্রকৌশলগত 

উয়েশ্য 

কোর্ েক্র  ক েসম্পোদন সূচক একক লযে োেো 

(২০১৮-১৯) 

অগ্রগনত 

(২০১৮-১৯) 

অগ্রগনত 

শতোাংশ (%) 

বোরটোয়নর প্রকৌশলগত উয়েশ্য েনশনযত ব্যনি সাংখ্যো ১৫০০০ ১৮০০২ ১২০.০১ 

১। ফসয়লর 

উৎপোদন ও 

উৎপোদনশীলতো 

বৃনি 

১.১। খাদ্যিান ও 

পুর্ি র্বষবয় 

প্রচািণা, সভা ও 

ওয়াকিেপি 

িাধ্যবি 

সবচিনিা বৃর্ি 

েস্তুতকৃত েনশযণ ম্যোনু োল সাংখ্যো ১২০০ ২৫০০ ২০৮.৩৩ 

আয় োনজত সভো/ও োকেশপ সাংখ্যো ৪০ ৪০ ১০০.০০ 

নলফয়লট/প্রপোস্টোল সাংখ্যো ৬২০০০ ১০০০০০ ১৬১.২৯ 

আয় োনজত স্কুল কেোয়ম্পইন সাংখ্যো ৪০ ৫৫ ১৩৭.৫০ 

অাংশগ্রহণকোরী েোে-েোেী সাংখ্যো ৪০০০ ৫৫০০ ১৩৭.৫০ 

েস্তুতকৃত পুনষ্ট প্রেট সাংখ্যো ৩১০০ ৪৮৫০ ১৫৬.৪৫ 

সম্প্রচোনরত প্রবতোর কনর্কো সাংখ্যো ৫০ ৫২ ১০৪.০০ 

আয় োনজত প্র লো সাংখ্যো ১৫ ১৫ ১০০.০০ 

সমৃ্পি পুনষ্ট ক্লোব সাংখ্যো ৫ ৪ ৮০.০০ 

উপকোরয়ভোগী (কৃষক-কৃষোণী/ 

েোে-েোেী) 

সাংখ্যো ৫০০ ৪০০ ৮০.০০ 

 



২০১৯-২০ অথ ি বছবিি র্নধ িার্িি লক্ষয 

প্রর্ি বছবিি ন্যায় ২০১৯-২০ অথ ি বছিও লক্ষযিাত্রায় গকৌেলিি উবেশ্য ও আবর্শ্যক গকৌেলিি উবেশ্য এই দুই 

ভাবি র্বভি কবি সকল কা িক্রিবক অন্তভূ িি কবি সিকার্ি দপ্তি/সংস্থাসমূবহি প্রার্িষ্ঠার্নক দক্ষিা বৃর্ি, স্বেিা 

ও জবাবর্দর্হ গজািদাি কিা, সুোসন সংহিকিণ এবং সম্পবদি  থা থ ব্যবহাি র্নর্িিকিবণি িাধ্যবি রূপকল্প 

২০২১ এি  থা থ বাস্তবায়বনি লবক্ষয র্নব িাহী পর্িচালক, বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ ইনর্িটিউে 

এবং র্সর্নয়ি সর্চব, কৃর্ষ িন্ত্রণালয়, িণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদে সিকাি এি িবধ্য বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি ২০১৯-

২০ স্বাক্ষর্িি হয় । ২০১৮-১৯ অথ ি বছবিি অজবন িি ফলশ্রুর্িবি ২০১৯-২০ অথ ি বছবিি র্নধ িার্িি লক্ষযিাত্রাগুবলা 

র্নবম্ন উবেখ কিা হবলা :  

 

বািোন প্রধান কা িালয়সহ র্বভািীয় ৭টি আঞ্চর্লক কা িালয়, বািোন-এি অবকাঠাবিা র্নি িাণ ও কা িক্রি 

ের্িোলীকিণ প্রকল্প এবং সির্িি কৃর্ষ উন্নয়বনি িাধ্যবি পুর্ি ও খাদ্য র্নিাপত্তা র্নর্িিকিণ প্রকল্প (বািোন 

অংি) এি আওিায় খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি র্বষয়ক প্রর্েক্ষণ প্রদান কিা হবয় থাবক। বািোন দুই ধিবনি প্রর্েক্ষণ 

প্রদান কিবছ। এি একটি হবলা প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষণ এবং অপিটি হবলা পুর্ি র্বষয়ক সবচিনিামূলক প্রর্েক্ষণ । পাঁচ 



(০৫) র্দন ব্যাপী প্রর্েক্ষক-প্রর্েক্ষবণ কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তি, জািীয় কৃর্ষ প্রর্েক্ষণ একাবির্ি, বীজ প্রিযয়ন 

এবজর্ি, বাংলাবদে পাে িববষণা ইনর্িটিউে, মৃর্ত্তকা সম্পদ উন্নয়ন ইনর্িটিউে, বাংলাবদে ধান িববষণা 

ইনর্িটিউে, বাংলাবদে কৃর্ষ িববষণা ইনর্িটিউে, নািী র্বষয়ক অর্ধদপ্তি, িৎস্য অর্ধদপ্তি, প্রার্ণ সম্পদ 

অর্ধদপ্তি-এি কি িকিিািা অংেগ্রহণ কবিন। এছাড়া ০৩ (র্িন) র্দনব্যাপী পুর্ি র্বষয়ক সবচিনমূলক প্রর্েক্ষণ 

র্বর্ভন্ন গজলা/উপবজলা প িাবয় কৃর্ষ সম্প্রসািণ অর্ধদপ্তবিি সহব ার্িিায় বািোন আবয়াজন কবি থাবক। উি 

প্রর্েক্ষবণ জনপ্রর্ির্নর্ধ, উপসহকািী কৃর্ষ কি িকিিা, র্বর্ভন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনি র্েক্ষক, নািী ও র্েশু র্বষয়ক 

িন্ত্রণালবয়ি কি িকিিা, পুবিার্হি, ইিাি, স্থানীয় সিাজকিী, র্বর্ভন্ন এনর্জও প্রর্ির্নর্ধ ও র্কষাণ-র্কষাণী 

অংেগ্রহণ কবিন। এি  র্ভর্ত্তবি ২০১৯-২০ অথ ি বছবি খাদ্য র্ভর্ত্তক পুর্ি প্রর্েক্ষবণ  ১৮০১০ জবনি িবধ্য 

প্রর্ের্ক্ষি কৃষাণ-কৃষাণী ৭৩৫০ জন, প্রর্ের্ক্ষি এসএএও, স্কুল র্েক্ষক, এনর্জও কিী, পুবিার্হি ইিযার্দ ৭৩৫০ 

জন, প্রর্ের্ক্ষি র্বজ্ঞানী/ কি িকিিা ৩০০ জন এবং িাবি িন্টস/ র্ববদেিািী কিী/ বস্তীবাসী ৩০১০ জনবক প্রর্েক্ষণ 

প্রদাবনি  লক্ষযিাত্রা র্নধ িািণ কিা হবয়বছ । 

 এই প্রর্েক্ষবণি পাোপার্ে গসর্িনাি/ওয়াকিেবপি গুরুত্ব উপলর্ি কবি ২০১৯-২০ অথ ি বছবি ৫০ টি ওয়াকিেপ 

বাস্তবায়বনি লক্ষযিাত্রা র্নধ িািণ কিা হবয়বছ।  

 সব িস্তবিি জনিবনি পুর্িি িান উন্নয়বনি লবক্ষয ২০১৯-২০ অথ ি বছবি ১৮০০০ টি পুর্ি গেে  র্বিিবণি 

লক্ষযিাত্রা র্নধ িািন কিা হবয়বছ । 

 র্ির্িয়াি িাধ্যবি সব িস্তবিি জনিন গ ন পুর্ি র্বষবয় সবচিনিা লাভ কিবি পাবি িাি জন্য ২০১৯-২০ অথ ি 

বছবি ৫৫ টি গবিাি কা িক্রি লক্ষযিাত্রা র্নধ িািণ কিা হবয়বছ। 

 পুর্িস্তি উন্নয়ন –এি লবক্ষয ২০১৯-২০ অথ ি বছবি  র্বর্ভন্ন স্কুবল  গিাে ৫টি পুর্ি িাব স্থাপন কিাি লক্ষযিাত্রা 

র্নধ িািন কিা হবয়বছ । সমৃ্পি পুর্ি িাবব উপকািবভািীি (ছাত্র-ছাত্রী) সংখ্যা ৫০০ জন র্নধ িািণ কিা হবয়বছ।  

 র্বর্ভন্ন গিলা গ িন র্বশ্ব খাদ্য গিলা, গিৌ গিলা, উন্নয়ন গিলা, কৃর্ষ প্রযুর্ি গিলা, বৃক্ষ গিলা , ফল গিলা সবজী 

গিলা ইিযার্দ অংেগ্রহন কিা লবক্ষয ২০১৯-২০ অথ ি বছবি ২০ টি গিলায় অংেগ্রহবনি লক্ষিাত্রা র্নধ িািবনি 

কিা হবয়বছ। 

 স্কুল গলবভবল ছাত্র-ছাত্রীবদি পুর্ি স্তি উন্নয়বনি লবক্ষয ২০১৯-২০ অথ ি বছবি ৬০টি স্কুল কযাবম্পইন আবয়াজন 

কিাি  লক্ষযিাত্রা র্নধ িািন কিা হবয়বছ । 

 প্রর্েক্ষবণি পাোপার্ে ২০১৯-২০ অথ ি বছবি ১৩০০ টি প্রর্েক্ষণ ম্যানুয়াল র্বিিণ কিা হবব। 



আফিান প্রর্ির্নর্ধ দবলি বািোন পর্িদে িন 

বাংলাবদবে সফিিি আফিার্নস্তাবনি উচ্চপ িাবয়ি প্রর্ির্নর্ধ দল বাংলাবদে ফর্লি পুর্ি িববষণা ও প্রর্েক্ষণ 

ইনর্িটিউে (বািোন)- এি প্রধান কা িালবয় এক িির্বর্নিয় সভায় অংে র্নবয়বছ। র্বিি ০৫ জুলাই ২০১৮ এই 

িির্বর্নিয় সভায়   বািোন প্রধান কা িালবয় আিি প্রর্ির্নর্ধ দবলি গনর্তবত্ব র্ছবলন আফিান কাউর্িল অফ 

র্ির্নিাস ি গসবক্রোর্িবয়ে-এি িহাপর্িচালক নসরুোহ আিসালাই। 

জার্িসংবর্ি খাদ্য ও কৃর্ষ র্বষয়ক সংস্থাি উবদ্যাবি খাদ্যর্নিাপত্তা ও পুর্ি র্বষবয় বহুপার্ক্ষক ও আন্তঃিন্ত্রণালয়  

সিিয় র্বষবয় বাংলাবদবে ০৫ র্দবনি র্েক্ষা সফবি (০১-০৫ জুলাই) এবসবছ আফিান নীর্ির্নধ িািণী এবং ফুি 

র্সর্কউর্িটি ও র্নউর্িেন এবজন্ডাি সদস্য সংবর্লি প্রর্ির্নর্ধ দল। বাংলাবদবেি খাদ্য র্নিাপত্তা ও পুর্ি র্বষয়ক 

র্বর্ভন্ন নীর্িিালা এবং বাংলাবদবেি সফলিা প িববক্ষণ এবং এি আবলাবক আফিার্নস্তাবনি খাদ্য র্নিাপত্তা বৃর্ি 

ও পুর্িস্তি উন্নয়বন নীর্িিালা এবং কাঠাবিা িবড় গিালাি উবেবশ্য এই র্েক্ষাসফি আবয়াজন কিা হয়।  

প্রর্ির্নর্ধ দবল আফিার্নস্তান ফুি র্সর্কউর্িটি ও র্নউর্িেন সংর্িি সিকার্ি সংস্থাি গিি (১৩) জন ঊর্ধ্িিন 

কি িকিিা উপর্স্থি র্ছবলন। এছাড়া উপর্স্থি র্ছবলন জার্িসংবর্ি খাদ্য ও কৃর্ষ র্বষয়ক সংস্থাি র্িন (০৩) জন 

প্রর্ির্নর্ধ সদস্যবৃন্দ। বািোন সবম্মলনকবক্ষ অনুর্ষ্ঠি িির্বর্নিয় সভায় উপর্স্থি র্ছবলন বািোন পর্িচালক কাজী 

আবুল কালাি (যুগ্ম সর্চব), বািোন অবকাঠাবিা র্নি িাণ প্রকল্প পর্িচালক এস এি র্েবলী নর্জি (যুগ্ম সর্চব), 

অধ্যক্ষ ি. গিাহাম্মদ আবদুহু-সহ বািোন-এি র্বর্ভন্ন প িাবয়ি কি িকিিাবৃন্দ। 

িির্বর্নিয় সভাি পর্িচয়পব ি গেবষ ঊর্ধ্িিন প্রর্েক্ষক জনাব ি. গিাহাম্মদ িাজু আহবিদ বািোন এি ইর্িহাস ও 

কি িকাে সম্মার্নি অর্ির্থবদি সািবন উপস্থাপন কবিন। র্ির্ন উবেখ কবিন, গেকসই উন্নয়ন লক্ষয ২০৩০ ও 

জািীয় পুর্ি নীর্ি ২০১৫-ি আবলাবক জািীয় পুর্ি সিস্যা সিাধাবন বািোন িববষণা ও প্রর্েক্ষণ পর্িচালনা 

কিবছ। এবক্ষবত্র র্বর্ভন্ন সংস্থাি সিিবয় পুর্ি র্বষয়ক কা িক্রি পর্িচালনা কিবি হয়।  

িির্বর্নিয় সভায় আফিান প্রর্ির্নর্ধ দবলি সদস্যিা বাংলাবদবেি পুর্িস্তি উন্নয়বন সিকাবিি র্বর্ভন্ন কি িকাে 

সম্পবকি জানবি চান। বািোন বাংলাবদবেি পুর্িস্তি উন্নয়বন র্ক ধিবণি কাজ কিবছ এবং গসটি র্কভাবব 

আফিার্নস্তাবনি গক্ষবত্র কাবজ লািাবনা গ বি পাবি গসই র্বষবয় প্রর্ির্নর্ধ দবলি সদস্যিা বািোন কি িকিিাবদি 

কাবছ জানবি চান। প্রর্ির্নর্ধ দবলি সদস্যবদি র্বর্ভন্ন প্রবেি উত্তি গদন প্রকল্প পর্িচালক এস এি র্েবলী নর্জি।  

 পর্িচালক জনাব কাজী আবুল কালাি বািোন-এ আবয়ার্জি িির্বর্নিয় সভায় অংে গনয়াি জন্য আফিান 

প্রর্ির্নর্ধ দলবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিন। দুই গদবেি িবধ্য এই র্বষয়ক জ্ঞান র্বর্নিয় এবং সির্িি কি িকাে 

পর্িচালনাি আোবাদ ব্যি কবিন সফিকািী প্রর্ির্নর্ধ দবলি প্রধান নসরুোহ আিসালাই। আফিান প্রর্ির্নর্ধ 

দলবক পুর্িকি গদেীয় ফল র্দবয় আপ্যায়ন কিাবনা হয়।  

 

 



 

 

 

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজাঞ্জর বিবিন্ন উন্নয়ন প্রকঞ্জের পাশাপাবশ িাাংলাঞ্জেশ ফবলত পুবি গঞ্জিষণা ও প্রবশক্ষণ 

ইনবিটিউট (িারটান)-এর প্রধান কার্ যালয় বনর্ যাণকাঞ্জজর শুি উঞ্জবাধন কঞ্জরন র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী শশখ হাবিনা। ২৪ 

আগি ২০১৩ বরিঃ এই উঞ্জবাধন অনুষ্ঠাঞ্জন র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রীর িঞ্জে উপবিত বিঞ্জলন র্াননীয় কৃবষর্ন্ত্রী র্বতয়া 

শ ৌধুরী ও নারায়ণগে-০২ (আড়াইহাজার) আিঞ্জনর র্াননীয় িাংিে িেস্য শর্াহাম্মে নজরুল ইিলার্। 



২০১৮-১৯ অর্ যিিঞ্জর িারটান কর্তযক িম্পাবেত গঞ্জিষণা 

কার্ যক্রঞ্জর্র িবি 

 

 

 

 

 

 

গঞ্জিষণা 













 





 

 

 

 



 

 

 

প্রবশক্ষণ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

শনায়াখালী (সুিণ য র) আঞ্চবলক কার্ যালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

িবরশাল আঞ্চবলক কার্ যালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

বিনাইেহ আঞ্চবলক কার্ যালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

শনত্রঞ্জকানা আঞ্চবলক কার্ যালয় 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

রাংপুর (পীরগে) আঞ্চবলক কার্ যালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

বিরাজগে আঞ্চবলক কার্ যালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

সুনার্গে আঞ্চবলক কার্ যালয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

শিবর্নার  

 

 

 

 

 

 







 

 

 



স্কুল কযাঞ্জম্পইন (সুনার্গে) 

 

 





 



 

বিঞ্জেশগার্ী কর্ীঞ্জের প্রবশক্ষণ 

 

 

 

 

 

 

 



 

গাঞ্জর্ যন্টি কর্ীঞ্জের প্রবশক্ষণ 

 

 

 

 

 

 

 



 

িবিিািীঞ্জের প্রবশক্ষণ (রাঞ্জয়রিাজার) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ির্বিত কৃবষ উন্নয়ঞ্জনর র্াধ্যঞ্জর্ পুবি ও খাদ্য বনরাপত্তা 

বনবিতকরণ প্রকে (িারটান অাংগ) 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 



 

 

 

 

 

িারটান-এর অিকাঠাঞ্জর্া বনর্ যাণ ও কার্ যক্রর্ 

শবিশালীকরণ প্রকে 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

গণর্াধ্যঞ্জর্ িারটান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



রয্ালী 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

শর্লা 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



উদ্ভািন (অজযন) 

 

 



শুদ্ধা ার পুরস্কার প্রোন 

 

 

 

 

 



আফগান প্রবতবনবধ েঞ্জলর িারটান পবরেশ যন 

 

 

 

 

 


