
াভঝানদভ অদমাইদ প্রশযক্ষনড আধদানও 

স্বাকঢফ 



াভঝাদ এভ শপযদ  শফযদ 

 শপযদ 

 চদকনডভ পুশিস্তভ উন্নয়দ।  

 শফযদ  

 ঔাদ্য  পুশি ম্পশওিঢ কনরডা, প্রশযক্ষড  

সশফদাভ/ওফ িযামা াস্তায়দ এং কডফাধ্যনফ 

ম্প্রঘানভভ ফাধ্যনফ সতনযভ চদকনডভ পুশিস্তভ উন্নয়নদ 

অতাদ ভাঔা।  

  

 



ধশভশঘশঢ 

াংমানতয নশমঢ পুশি কনরডা  প্রশযক্ষড 

ইদশিটিউঝ (াভঝাদ) এভ প্রথাদ ওাব িাময় ঠাওা 

সণনও প্রায় ৪০ শওনমাশফঝাভ দূনভ দাভায়ডকঞ্জ সচমাভ 

আড়াইলাচাভ উধনচমাভ শযদন্দী সনভীখাঝ ংমগ্ন 

সফখদা দতীভ ঢীনভ ১০০ এওভ চশফভ উধভ অশিঢ। 

 



ধশভশঘশঢ 

আঞ্চশমও ওাব িাময়মূল 

শভযাম শপাক  ফলাাচ, শভযাম তভ, শভযাম  

ভাচযালী শপাক সঔাওযাাশড়, শভাচকঞ্জ তভ, শভাচকঞ্জ 

খুমদা শপাক ফধুপুভ, ধভালাশঢ, শছদাইতল তভ, শছদাইতল 

ফয়ফদশংল শপাক ভাজুভ াচাভ, ানভালাট্টা সভাট, সদত্রনওাদা তভ, 

সদত্রনওাদা 

ঘট্রগ্রাফ শপাক ঘভফশচত, ভ ূঁইয়াভ লাঝ, সুড িঘভ, সদায়াঔামী-৩৮১৩ 

ভংপুভ শপাক মুশওফপুভ, ধীভকঞ্জ, ভংপুভ 

শনমঝ শপাক ফশিওপুভ, সুদাফকঞ্জ তভ, সুদাফকঞ্জ 



াভঝাদ প্রশঢষ্ঠা 

• প্রননভ টাাঃ ইব্রালীফ ১৯৬৮ ানম ‘নশমঢ পুশি প্রওল্প’ গ্রলড ওনভদ। 

•  ১৯৭৯ ানম এভ দাফওভড ওভা লয় াংমানতয নশমঢ পুশি কনরডা  

প্রশযক্ষড ইদশিটিউঝ। 

• ১৯৮০ ানম কৃশর ফন্ত্রডামনয়ভ অন্তভ িক্ত লয়।  

• ২০০১ ানম এভ দতুদ দাফওভড ওভা লয় াংমানতয নশমঢ পুশি  

ফাদম্পত উন্নয়দ সাট ি।  

• ২০১২ ানম পুদভায় এভ দাফ াংমানতয নশমঢ পুশি কনরডা  প্রশযক্ষড 

ইদশিটিউঝ ওনভ াভঝাদ আইদ ২০১২ প্রডীঢ লয়। 

•  ২০১৬ ানম াভঝাদ প্রশথাদফামা (ওফ িওঢিা  ওফ িঘাভী) অনুনফাশতঢ 

লয়। 

 

 



াভঝাদ ধশভঘামদা সাট ি 

(সানট িভ তস্য ংখ্যা ১৯ চদ)  

ও। ফাদদীয় কৃশর ফন্ত্রী,                    পাধশঢ; 

ঔ। ০১ (এও) চদ ংত তস্য (শিওাভ ওর্তিও ফনদাদীঢ); 

ক। কৃশর ফন্ত্রডামনয়ভ শঘ; 

খ। সঘয়াভম্যাদ, াংমানতয কৃশর উন্নয়দ ওনধ িানভযদ; 

গ। শদ িালী সঘয়াভম্যাদ, াংমানতয কৃশর কনরডা ওাউশিম; 

ঘ। ফলাধশভঘামও, কৃশর ম্প্রাভড অশথতপ্তভ; 

ঙ। ফলাধশভঘামও, ফৎস্য অশথতপ্তভ; 

চ। ফলাধশভঘামও, প্রাশডম্পত অশথতপ্তভ; 

ছ। ফলাধশভঘামও, াংমানতয কৃশর কনরডা ইদশিটিউঝ; 

জ। অণ ি শপাক ওর্তিও ফনদাদীঢ এওচদ যুগ্ম-শঘ ধতফব িাতাভ ওফওঢিা; 

 

 



ঝ। যুগ্ম শঘ (শশধটি), চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাময়; 

ঞ। যুগ্ম শঘ,  স্বািয  ধশভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাময়; 

ট। যুগ্ম শঘ, ঔাদ্য শপাক, ঔাদ্য  দুনব িাক ব্যিাধদা ফন্ত্রডাময়; 

ঠ। যুগ্ম শঘ, ফশলমা  শযশু শরয়ও ফন্ত্রডাময়; 

ড। ধশভঘামও, ঔাদ্য  পুশি শজ্ঞাদ ইদশিটিউঝ, ঠাওা শশ্বশদ্যাময়; 

ঢ। শঘ, াংমানতয চাঢীয় পুশি ধশভরত; 

ণ। ভওাভ ওর্তিও ফনদাদীঢ এওচদ পুশি শনযরজ্ঞ; 

ত। ভওাভ ওর্তিও ফনদাদীঢ পুশি ম্পশওিঢ ওাচ ংশির এদশচ’ভ এওচদ প্রশঢশদশথ। 



াংকঞশদও ওাঞানফা  

অওাঞানফা  



চদম  

অনুনফাশতঢ 

ধত 

পূভডকৃঢ 

ধত 

শূন্য 

ধত 
ফন্তব্য 

২২৪ ৮৭ ১৩৭ াভঝানদভ কনরডাল অন্যান্য 

ওাব িক্রফ সচাভতাভওভনডভ মনক্ষয 

২২৪টি ধত সৃচদ ওভা লয়। সৃচদকৃঢ 

ধনতভ ফনধ্য দতুদ শদনয়াক/সপ্ররনড 

 িনফাঝ ৮৭ চদ ওফ িভঢ আনঙদ।  



অওাঞানফা 
 াভঝাদ-এভ প্রথাদ ওাব িাময়, ০৭টি আঞ্চশমও ওাব িাময় শদফ িানডভ মনক্ষয সফাঝ 

৩৫৪.১২৪ সওাটি ঝাওা ব্যনয় াভঝাদ এভ অওাঞানফা শদফ িাড  ওাব িক্রফ 

যশক্তযামীওভড প্রওনল্পভ ফাধ্যনফ শদম্নশমশঔঢ অওাঞানফা শদশফ িঢ লয়: 

 তয ঢমা অশন পদ,  

 কনরডাকাভ,  

 প্রশযক্ষড পদ, 

 ধাঁঘ ঢমা টভশফঝশভ পদ, 

 ২০টি ফ্লাঝ শশযি আাশও পদ,  

 দান্দশদও ফশচত, 

 ০৭ আঞ্চশমও ওাব িামনয়ভ অশন পদ, টভশফঝশভ  প্রশযক্ষড পদ এং 

 চশফ অশথগ্রলড 



াভঝাদ এভ উনেশ্য 

 ঔাদ্যশপশিও পুশি (নশমঢ পুশি) ম্পশওিঢ কনরডা;  

 

 প্রাশন্তও  শধশঙনয় ধড়া চদনকাশষ্ঠনও ঔাদ্যশপশিও পুশি (নশমঢ 

পুশি) শরয়ও প্রশযক্ষড; 

 

 পুশি ম্পশওিঢ ঢথ্য প্রঘাভ  প্রঘাভডা;  

 

 



ওাব িামী 

কনরডাাঃ 

  পুশিভ স্তভ উন্নয়নদভ মনক্ষয ঔাদ্যশপশিও পুশি (নশমঢ পুশি) ংক্রান্ত 

কনরডা  উন্নয়দ ওাব িক্রফ গ্রলড  াস্তায়দ;   

ঔাদ্যযনস্যভ পুশিফাদ শনিরড, শদরূধড া লামদাকাতওভড  প্রনয়াচদীয় 

দতশদও ঔাদ্য ঢাশমওা প্রডয়দ া প্রডয়নদ লায়ঢা প্রতাদ;   

ঔাদ্যঘনক্র  (Food Chain) ব্যহৃঢ ভাায়শদও  আন িশদনওভ ক্ষশঢওভ 

প্রপা শরনয় কনরডা এং সপাক্তানতভ নঘঢদঢা বৃশিওভড; 

অশথও পুশিফাদ ম্পন্ন ঔাদ্যাফগ্রী, চাঢ  প্রযুশক্ত উদ্ভানদ স্বঢন্ত্রপান 

এং ংশিি  কনরডা প্রশঢষ্ঠানদভ ানণ সবৌণপান কনরডা  

উন্নয়দমূমও ওাব িক্রফ গ্রলড;  

 



ওাব িামী 

প্রশযক্ষডাঃ 

ভওাশভ  সভওাভী ংিাভ ওফ িওঢিা, শশপন্ন শযক্ষা প্রশঢষ্ঠানদভ 

শযক্ষও, িাদীয় ভওাভ প্রশঢশদশথ, কৃরও  অন্যান্যনতভনও ঔাদ্যশপশিও 

পুশি শরনয় প্রশযক্ষড প্রতাদ  পুশি ংক্রান্ত দীশঢফামা ম্পনওি 

নঘঢদওভড; 

নশমঢ পুশি  ঔাদ্য শজ্ঞাদ শরনয় াটি িশননওঝ  শটনলাফা সওা ি 

াস্তায়নদভ ফাধ্যনফ পুশি শরয়ও তক্ষ ফাদ ম্পত সৃচদ; 

 শশপন্ন শযক্ষাস্তনভভ ওাশভকুমানফ নশমঢ পুশি শরয়ও ধাঞমূল বণাবণ 

অন্তর্ভ িক্ত া লামদাকাতওভড, ধাঞ প্রডয়দ এং প্রডয়নদ লায়ঢা প্রতাদ;  

 

 

  

 

 



ওাব িামী 

প্রঘাভ  প্রঘাভডাাঃ 

স্বািযম্মঢ ঔাদ্য (Functional Food)  রশথ কাঙ (Medicinal 
Plant) শরনয় কনরডা ধশভঘামদা, উৎধাতদ বৃশি, দতশদও ঔাদ্য ঢাশমওায় 

অন্তর্ভ িশক্তওভড  নঘঢদঢা বৃশিওভড;   

ঔাদ্য  পুশি শদভাধিা শদশিঢওভনড সচমা া উধনচমা শপশিও া এনগ্রা-

ইনওামশচওাম সচাদশপশিও অপুশিচশদঢ স্বািয ফস্যা শদরূধড  ংশিি 

ফন্ত্রডাময় া ংিাভ ানণ প্রাপ্ত ঢথ্য শশদফয়; 

 শশপন্ন কডফাধ্যফ  ইনমক্ট্রশদও শফশটয়ায় প্রঘাভল কৃশর সফমা, শশ্ব ঔাদ্য 

শত, পুশি প্তাল, প্রাশডম্পত সফমা, ফৎস্য সফমা, ধশভনয শত ইঢযাশত 

অনুষ্ঠানদ অংযগ্রলনডভ ফাধ্যনফ ওম স্তনভভ চদনকাষ্ঠীভ পুশি  স্বািয 

শরনয় নঘঢদঢা বৃশিওভড;  



ওাব িামী 

শশথাঃ 

প্রাকৃশঢও শওংা অন্য সব সওাদ ওাভনড অপুশিচশদঢ ফস্যা সতঔা শতনম 

আধতওামীদ ব্যিা শরনয় সুধাশভযফামা প্রতাদ;  

 

ইদশিটিউঝ এভ ওাব িক্রফ ম্পশওিঢ শরনয় দীশঢফামা প্রডয়দ, াস্তায়দ  

সুধাশভয প্রতাদ। 



প্রশযক্ষড 

অণ িঙভ পুরুর দাভী প্রশযক্ষডাণী 

২০১৫-১৬ - - ৬৭৪২ 

২০১৬-১৭ - - ৭৭৮৫ 

২০১৭-১৮ ৫০৯৯ ৩২৯৭ ৮৩৯৬ 

২০১৮-১৯ ১১৭০১ ৬৩০১ ১৮০০২ 

২০১৯-২০ ৭৩৭৬ ৪৬১৫ ১১৯৯১ 

২০২০-২১ ৭৩৩৯ ৪৬৬১ ১২০০০ 

সূত্র: াশর িও প্রশঢনতদ  



কনরডা  

২০১৮ সণনও ২০২১ ধব িন্ত ভাচস্ব ঔানঢ ভােকৃঢ  

  িনফাঝ কনরডাভ ংখ্যা - ৩৫ 

 চূড়ান্ত নমানম প্রাপ্ত কনরডা ধনত্রভ ংখ্যা -১৫ 

 চাদ িানম প্রওাশযঢ কনরডা ধনত্রভ ংখ্যা – ০৬ 

 ঘমফাদ কনরডাভ ংখ্যা–২০ 

 

 

  



উনিঔনবাগ্য কনরডা  

কনরডাভ শযনভাদাফ: Conservation of indigenous herbaceous 

and semi-woody medicinal plants and their improvement 

under pot condition 

কনরও: ট. সফা: চাফাম সলানদ, ঊর্ধ্িঢদ দজ্ঞাশদও ওফ িওঢিা, শভযাম আঞ্চশমও ওাব িাময় 

নমানম: 

১/ ১৫৬টি সতযীয় শভম এং প্রঘশমঢ রশথ উশদ্ভনতভ ংগ্রলযামা প্রস্তুঢ; 

২/ ংগৃলীঢ শভম প্রচাশঢভ রশথ উশদ্ভনতভ ফনধ্য উনিঔনবাগ্য সশ্বঢদ্রদ, দুশথয়া, কুওশফা, 

শযয়াম ওাঝা, ব্রামা, শছুটি, াকভওমশফ, াকভচা, ওামীঘন্ডাম, সঢমাকুঘা, শযধচঝা, 

বুরুচমঢা, ভশফকুস্মান্ড, সচাী, াঁধুমী, ফয়দা ওাঁঝা প্রভৃশঢ। 

 



উনিঔনবাগ্য কনরডা  

কনরডাভ শযনভাদাফ: High nutrition quality enriched crop 

development  

কনরও: ফারুফুভ ভলফাদ, দজ্ঞাশদও ওফ িওঢিা, ভংপুভ আঞ্চশমও ওাব িাময় 

নমানম: 

১/ ১৭টি সেঁড়নভ উন্নঢভ াশভভ নমনদভ উধভ ধভীক্ষা  ংশিি দশযনিযভ শপশিনঢ     

শনিরড; 

২/ ০৬টি সেঁড়নভ শচনদাঝাইধ শদ িাঘদ ওনভ ধভঢী কনরডা ঘমফাদ। 

 



উনিঔনবাগ্য কনরডা  

কনরডাভ শযনভাদাফ: Effect of drying condition on 

physicochemical and antioxidant content of dried 

Moringa leaf powder  

কনরও: সফাাঃ আব্দুভ ভাজ্জাও, ঊর্ধ্িঢদ দজ্ঞাশদও ওফ িওঢিা, সুদাফকঞ্জ আঞ্চশমও ওাব িাময় 

নমানম: 

১/ ঢাধফাত্রাভ ঢাভঢনম্যভ শপশিনঢ চনদ ধাঢাভ গুড়াভ পুশিফানদভ ঢাভঢম্য ধশভশঢিঢ 

লয়। চনদ ধাঢা শুওানদাভ আতয ি ঢাধফাত্রা লনে ৬০ শটশগ্র সমশয়া; 

২/ ৬০ শটশগ্র সমশয়া ঢাধফাত্রায় শুওানদা চনদ ধাঢায় সশয সপ্রাটিদ এং ঔশদচ 

(Minerals) ণানও। শুধু ঢাই দয় ৬০ শটশগ্র ঢাধফাত্রায় শুওানদা চনদ ধাঢায় অশথও 

ফাত্রায় অযাশি অশিনটি ণানও এং স্বল্প ফাত্রায় যওিভা, সেল ণানও। 

. 

 

 



উনিঔনবাগ্য কনরডা  
কনরডাভ শযনভাদাফ: Physical activity level and burden of 

malnutrition among farmers of selected agro-ecological 

zone of Bangladesh 

কনরও: ঢাদীফা ফালচাীদ, ঊর্ধ্িঢদ দজ্ঞাশদও ওফ িওঢিা, প্রথাদ ওাব িাময় 

নমানম: 

১.কাচীপুনভভ শ্রীপুভ  ফাশদওকনঞ্জভ শংকাইভ উধনচমাভ ৩৬০টি ধশভানভভ পুশিকঢ ঢথ্য 

ংগ্রনলভ শপশিনঢ শনিরড; 

২.কৃশর ধশভাভগুনমানঢ পাভাম্যলীদ ঔাদ্যাপা এং যশক্তক্ষনয়ভ অনুধানঢ ঔাদ্য গ্রলনডভ 

পাভাম্যলীদঢাভ ওাভনড কৃযওায়ঢা  ঔ িওায়ঢা শদ্যফাদ। এওই নে পুশিভ শিশথ 

সাছাভ মক্ষড (double burden of nutrition) ধশভমশক্ষঢ লয়। দমুদা 

চদশফশঢনঢ চদাশথওয এং থূমঢাভ প্রফাড ধায়া সকনঙ। শ্রীপুনভভ তুমদায় শংকাইনভ 

চদাশথনওযভ ধশভফাড সশয। এওই নে শ্রীপুনভভ কৃরওনতভ ওাশয়ও ধশভশ্রনফভ প্রডঢা 

সশয ধশভমশক্ষঢ লয়। 

৩. দমুদা চদশফশঢনঢ কৃরওনতভ পুশি ংশিি জ্ঞানদভ অপা ভনয়নঙ। 

 

 



উনিঔনবাগ্য কনরডা  

কনরডাভ শযনভাদাফ: Determination of Dahi (Yogurt) 

collected from Bogura, Sirajgonj, Dhaka and 

Noakhali in Bangladesh  

কনরও: সকামাফ ঙশকভ আলাম্মত, দজ্ঞাশদও ওফ িওঢিা, প্রথাদ ওাব িাময় 

নমানম: 

১. ংগৃলীঢ তই মূল শফল্কশপঝাভ কনরডাকানভ ধভীক্ষা ওভা লয়; 

২. ংগৃলীঢ দমুদাভ ফনধ্য গুড়াভ তই কাঞশদও, ভাায়শদও এং অণুচীশ 

সশ্রশডওভনড ন িািফ নম ধশভকশডঢ লয়। াংমানতনযভ ঐশঢলযালী ঔাাভ তইনয়ভ 

পূড িাে microbial profile দঢশভ ওভনঢ অশথওঢভ কনরডা প্রনয়াচদ। 



াভঝাদ প্রথাদ ওাব িামনয়ভ প্রযাশদও পদ 



টভনফঝশভ পদ 



সট্রশদং ওফনলি 



ফশচত 



স্কুম পদ 



আাশও পদ 



কনরডাকাভ 



ভংপুভ আঞ্চশমও সওন্দ্র 

 অশন পদ প্রশযক্ষড  টভনফঝশভ পদ 



 শভাচকঞ্জ আঞ্চশমও সওন্দ্র,  

 অশন পদ প্রশযক্ষড  টভনফঝশভ পদ 



 শছদাইতল আঞ্চশমও সওন্দ্র  

 অশন পদ প্রশযক্ষড  টভনফঝশভ পদ 



সদায়াঔামী (সুড িঘভ) আঞ্চশমও সওন্দ্র 

 অশন পদ প্রশযক্ষড  টভনফঝশভ পদ 



 সদত্রনওাদা আঞ্চশমও সওন্দ্র 

 অশন পদ প্রশযক্ষড  টভনফঝশভ পদ 



শভযাম আঞ্চশমও সওন্দ্র 

 অশন পদ প্রশযক্ষড  টভনফঝশভ পদ 



সুদাফকঞ্জ আঞ্চশমও সওন্দ্র 

 অশন পদ প্রশযক্ষড  টভনফঝশভ পদ 





থন্যাত 

আফানতভ অনুভড ওরুদ 

www.birtan.gov.bd 

BIRTAN MOA 

www.facebook.com/birtan.moa 

সুরফ  পুশিওভ ঔাাভ ঔাদ, সুি ণাকুদ 
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