
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অষ্টাদশ সংখ্যা 

 

বাংলাদদশ ফললত পুলষ্ট গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট 

লবশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। 



 

 

 

 

খাদ্যভিভিক পুভি ভিষয়ক প্রভিক্ষণ ও গবিষণার মাধ্যবম কম মক্ষম ও দক্ষ জনিভি সৃজন, পুভিহীনতা দূরীকরণ, 

বিকার সমস্যা সমাধান ও স্বকম মসংস্থাবনর মাধ্যবম দাভরদ্র ভিবমাচবন িভিিালী ভূভমকা রাখার লবক্ষে 

প্রভতভিত হবয়বে িাংলাবদি ফভলত পুভি গবিষণা ও প্রভিক্ষণ ইনভিটিউট (িারটান)। 

 

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডাাঃ বমাাঃ ইব্রাভহম জনগবণর পুভির অিস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাবস্থের উন্নভত সাধবনর 

লবক্ষে ১৯৬৮ সবন ঢাকার অদূবর বডমরা থানার জুরাইবন ‘‘ফভলত পুভি প্রকল্প” নাবম একটি প্রকল্প শুরু কবরন। 

ফভলত পুভি প্রকবল্পর আিানুরূপ ফলাফবলর ভিভিবত ১৯৭৯ সবন িাংলাবদি ডায়াবিটিক সভমভতর ১৫৪তম 

কাউভিল ভমটিং-এ ‘‘ফভলত পুভি’ প্রকল্পটির নাম পভরিতমন কবর িাংলাবদি ফভলত পুভি গবিষণা ও প্রভিক্ষণ 

ইনভিটিউট (িারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃভষ মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাবল এ প্রকবল্পর দাভয়ত্ব গ্রহণ কবর। 

১৯৯৩ সাবল Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকবল্পর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত হয়। ফভলত পুভি ভিষবয় গবিষণা ও প্রভিক্ষবণর আঞ্চভলক এিং বিভিক পীঠস্থান (Center of 

Excellence) ভহবসবি গবে বতালার লবক্ষে মহান জাতীয় সংসবদ 'িাংলাবদি ফভলত পুভি গবিষণা ও 

প্রভিক্ষণ ইনভিটিউট (িারটান) আইন-২০১২' পাি হয়। ১৯ জুন, ২০১২  তাভরবখ ২০১২ সাবলর ১৮ নং আইন 

ভহবসবি িাংলাবদি বগবজবট প্রকাভিত হয়। িারটান-এর কম মচারী চাকুরী প্রভিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ 

তাভরবখ িাংলাবদি বগবজবট প্রকাভিত হবয়বে। 

 

নারায়ণগবের আোইহাজার উপবজলায় বমঘনা নদীর তীবর ১০০ একর জায়গায় ভনভম মত হবে িারটান-এর 

প্রধান কার্ মালয়। এখাবন আন্তজমাভতক মাবনর ফভলত পুভি গবিষণাগারসহ, প্রভিক্ষণ িিন, ডরভমটভর, অভফস 

িিন, গবিষণার জন্য ফাম ম বিড, পুকুর, স্কুল ও কবলজ িিন ভনম মাণ করা হবয়বে। এোো িভরিাল, ভসরাজগে, 

সুনামগে, ভিনাইদহ, বনত্রবকানা, বনায়াখালী (সুিণ মচর) এিং রংপুবর (পীরগে) গবিষণা ও প্রভিক্ষবণর সুভিধা 

সংিভলত ০৭টি আঞ্চভলক কার্ মালয় ভনম মাণ করা হবয়বে।  

 

 

 

 

জনগবণর পুভিস্তর উন্নয়ন। 

 

 

 

 

খাদ্য ও পুভি সম্পভকমত গবিষণা, প্রভিক্ষণ ও ওয়াকমিপ িাস্তিায়ন এিং গণমাধ্যবম সম্প্রচাবরর মাধ্যবম বদবির 

জনগবণর পুভিস্তর উন্নয়বন অিদান রাখা। 

 

ভমিন 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বারটাদনর ভলবষ্যত রূপদরখা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়দনর লদক্ষে অংশীজনদদর অংশগ্রহদণ আদয়াজন করা 

হদয়দে অংশীজন সভা। Stakeholder Consultation Workshop on Future 

Pathway শীষ ষক কর্ ষশালা। বারটাদনর লনব ষাহী পলরচালক মর্া আবদুল ওয়াদুদ (অলতলরক্ত সলচব) 

র্দহাদদয়র সভাপলতদে কর্ ষশালায় প্রধান অলতলি লহদসদব উপলিত লেদলন মর্াোঃ রুহুল আলর্ন তালুকদার, 

অলতলরক্ত সলচব,লপলপলস, কৃলষ র্ন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদদশ সরকার। 
 

সিায় একটি ভিস্তাভরত উপস্থাপনায় বদবির জনগবণর পুভিস্তর উন্নয়বন িারটাবনর লক্ষে উবেশ্য ও 

কম মপভরকল্পনা তুবল ধবরন। এোো বলািাল অোলাবয়ি ফর ইমপ্রুিড ভনউভিিন-GAIN এর Large 

Scale Food Fortification and Value Chain সংক্রান্ত বপাট মবফাভলও ভলড ড. আবিক 

মাহফুজ একটি প্রিন্ধ উপস্থাপন কবরন।  
 

প্রিন্ধ উপস্থাপন বিবষ উন্মিু আবলাচনা সিায় অনলাইবন যুি হন এফএও এর অোভসিোন্ট ভরবপ্রবজবন্টটিি 

ড. বমা: নুর খন্দকার। ভতভন িবলন, িারটাবনর সবে যুি হবয় সম্প্রভত এফএও উপবজলা ও বজলা পুভি সমন্বয় 

কভমটির সদস্যবদর প্রভিক্ষণ ভদবয়বে। িারটাবনর প্রবয়াজনীয় জনিল ভনবয়াগ সম্পন্ন হবল িারটাবনর সবে 

আবরা অবনক কম মসূভচ করবত পারবি এফএও। 
  

ভিিব্াংবকর কৃভষ অথ মনীভতভিদ সাভময়া ইয়াসভমন িবলন, িারটান ভিিব্াংবকর স্বাস্থে ও পুভি িাখার সবে 

ভিপাভক্ষক সিা আবয়াজন করবত পাবর। এোো ভিিব্াংবকর পাট মনার প্রবজবে অংিীজন ভহবসবি বর্াগ হবত 

পাবর িারটান।  
 

  

বারটানের উন্নয়নে অংশীজে সভা অেুষ্ঠিত 



CIMMYT-Bangladesh এর পারুপাভি বিংকট লক্ষী িারাভত িবলন, িারটাবনর সবে ইভতমবধ্য 

কৃষকবদর স্বাস্থে ও পুভি ভিষয়ক প্রভিক্ষণ আবয়াজন করবত র্াবে CIMMYT-Bangladesh। 

িভিষ্যবত এমন আবরা কাজ করার ইো বপাষণ কবরন ভতভন।  

 

ইন্টারন্যািনাল পবটবটা বসন্টার (CIP) এর প্রভতভনভধ ড. বদিািীষ চন্দ্র িবলন, িারটান ও ইন্টারন্যািনাল 

পবটবটা বসন্টার বর্ৌথিাবি গবিষণা কার্ মক্রম গ্রহণ করবত পাবর এিং কৃষকবদর  প্রভিক্ষণ এিং প্রভিক্ষকবদর 

প্রভিক্ষণ আবয়াজবন অংিীজন হবত পাবর। ভনউভিিন ইন্টারন্যািনাল এর প্রভতভনভধ বগালজার আহবমদ িবলন, 

িারটাবনর গবিষণাগার ব্িহার কবর চাল সহ ভিভিন্ন পবের ফটি মভফবকিবনর কাজ করবত পাবর ভনউভিিন 

ইন্টারন্যািনাল।  

 

িাংলাবদি ধান গবিষণা ইনভিটিউট এর প্রভতভনভধ িবলন, ধান গবিষণা ইনভিটিউবটর অতেন্ত সমৃদ্ধ 

গবিষণাগার রবয়বে। িারটাবনর পুভি সংক্রান্ত গবিষণার লবক্ষে ধান গবিষণার বপাি হারবিি ভিিাবগর 

সহায়তা ভনবত পাবর িারটান।  

 

আবলাচনা বিবষ সমাপনী অনুিাবন GAIN এর কাভি ভডবরের ড. রুিািা খন্দকার িবলন, িারটান এিং 

GAIN দীঘ মভদন ধবর একসবে কাজ করবে। Wageningen University and 

Research (WUR) IFPRI ও CGIAR  এর অথ মায়বন Sustainable Healthy 

Diets through Food Systems Transformation (SHiFT)’ িীষ মক গবিষণা 

কার্ মক্রম শুরু কবরবে। িারটান দ্রুত এই প্রভতভনভধ দবলর সবে বর্াগাবর্াগ কবর এর সবে যুি হবত পাবর।  

 

অনুিাবনর ভিবিষ অভতভথ এফএও এর ভমজানুর রহমান িবলন, িারটান কৃভষ মন্ত্রণালবয়র মাধ্যবম বকাবনা 

কনবসপ্ট বনাট পাঠাবল বসটা গুরুবত্বর সবে ভিবিচনা করবি এফএও। জাতীয় পুভি পভরষবদর মহাপভরচালক 

ডা. হাসান িাহভরয়ার কভির িবলন, জাতীয় পুভি পভরষদ সহ পুভি ভনবয় কাজ করা প্রভতিানগুবলা িারটাবনর 

জনিল ও অিকাঠাবমা ব্িহার কবর প্রভিক্ষণ প্রদান করবত পাবর। 

 

কম মিালার প্রধান অভতভথ বমাাঃ রুহুল আভমন তালুকদার, অভতভরি সভচি,ভপভপভস, কৃভষ মন্ত্রণালয় তার 

সমাপনী িিবব্ িবলন, িারটানবক তার কম মকাবের আবলাবক কনবসপ্ট বনাট প্রণয়ন কবর উন্নয়ন 

সহবর্াগীবদর বপ্ররণ করবত হবি। বদবির অপুভির মাত্রা ভনরূপণ এিং খাদ্যািাবসর ডাটাবিজ প্রণয়বন িারটান 

কাজ করবত পাবর। িারটাবনর গবিষকবদর ভনজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা বৃভদ্ধবত মবনাবর্াগী হবত হবি। 

 

কম মিালায় বমাাঃ বখারবিদ আলম, এনভডভস, পভরচালক (যুগ্মসভচি), িারটান সহ পুভি ভনবয় কাজ করা ৪০ 

জন সরকাভর বিসরকাভর অংিীজবনরা উপভস্থত ভেবলন।  

 

  



বর্ কারবণ কাবি মাবনবটড সফট ভরংকস িজমন করবিন 

ড. বমাাঃ জামাল বহাবসন, ঊর্ধ্মতন বিজ্ঞাভনক কম মকতমা, িারটান, আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল 

 

 

তাপদাবহ ঠান্ডা বকামল পানীয় বদহমবন প্রিাভন্ত আবন। ভকন্তু বকামল পানীয়বত বতমন বকান 

পুভিগুন বনই িরং বদবহর জন্য ক্ষভতকর ভকছু রাসায়ভনক উপাদান রবয়বে। ভনয়ভমত বকামল 

পানীয় খাওয়াবত দাঁবতর, হাবের, বপভির, ভলিাবরর জটিলতা বদখা বদয়। সকল িয়বসর মানুষ 

এর িারা ক্ষভতগ্রস্ত হবত পাবর। 
 

বকামল পানীবয়র অন্যতম উপাদান হবে কোবফইন। কোবফইন একটি আসভির মাদক, র্া 

বকন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রবক উবিভজত কবর। অতেভধক কোবফইন গ্রহবণর ফবল িভধ মত হাবর মূত্রািয় ও 

পাকস্থলীয় কোিার এিং উচ্চরিচাপ বদখা বদয়। 
 

বকামল পানীর়্বত থাবক অভতভরি ভচভন। র্ার অভতভরি কোবলাভর িরীবর সু্থলতা িাড়ার়্ । আর 

এবত ওবিভসটিবত আক্রান্ত হয়। ওজন িাড়বল, বর্ সমস্যা গুবলা হর়্, বর্মন ডার়্াবিটিস্, চম ম বরাগ 

ও অগ্নাির়্ জভনত বরাগ। এটি োড়াও বদবহর বরাগ প্রভতবরাধ ক্ষমতা কবম র্ায়। কৃভত্রম 

ভমভিকারক ভহবসবি বকামল পানীয়বত এসপারবটম, এভসসালবফম ও স্যাকাভরন ব্িহার করা 

হয়। র্া স্মৃভত ভিনি, মৃগীর ভখচুঁভন, িভমিাি, ডায়ভরয়া, অস্পি দৃভি, মভস্তবের কোিার, 

মূত্রািবয়র কোিার সৃভির সম্ভিনা রবয়বে। এোোও ভলিার ভসবরাভসবসর মত জটিল বরাগ হবত 

পাবর। 
 



অভত ভমভি পানীয় অথিা অম্লস্বাদযুি পানীয় পান করার পর দাঁত পভরোর করবলও দাঁবতর 

ক্ষভত হয়। ভব্রবটবন এক জভরবপ বদখা বগবে বর্, র্ারা ভনয়ভমত বকামল পানীয় পান কবর তাবদর 

মবধ্য িতকরা ২০ িাগ দাঁবতর বরাবগ ভুবগ।  

 

বকামল পানীয় পান করবল বদবহ কোলভসয়াম ও পটাভিয়াবমর অিাি ঘটবত পাবর। 

 

এবত ফসফভরক এভসবডর ফসফরাস মানুবষর পাকস্থলীর হাইবরাবলাভরক এভসবডর সাবথ ভিভক্রয়া 

কবর িদহজম, গ্যাস এিং পাকস্থলীর স্ফীভতর সৃভি কবর। 

 

বকামল পানীবয়র সংরক্ষণ বময়াদ বৃভদ্ধর জন্য কাি মভনক এভসড, বিনজভয়ক এভসড িা বসাভডয়াম 

বিনজবয়ট বদয়া হয়। এগুবলা হাঁপাভন, ফুসফুবসর প্রদাবহর কারণ । র্া ভডএনএ ক্ষভতগ্রস্ত এিং 

কম মক্ষমতা হ্রাবস সহার়্ক ভূভমকা পালন কবর। 

 

বকামল পানীয় সংরক্ষণ সালফার ডাই অক্সাইড ব্িহার করা হয়, র্া রভিমািা, মূোিাি, ত্বক 

স্ফীভত, মাংসবপিী বফালা, দুি মলতা, বুবকর টান টানিাি এর কারণ ঘটায়। হাঁপাভনগ্রস্ত বরাগীর 

হাঁপাভন িাোয়। 

 

রভিন বকামল পানীয় বিভি ক্ষভতকর। কারণ ব্িহৃত কৃভত্রম রি মানিবদবহর জন্য ক্ষভতকর। 

এটি কোিার সৃভিকারক এবজণ্ট। 

 

বকামল পানীয়বক ঠান্ডা রাখার ভকংিা িরবফ রূপান্তভরত না হবত পাবর বসজন্য ইথাইভলন 

লাইবকাল বদয়া হয়। এই রাসায়ভনক পদাথ ম আবস মভনবকর মবতাই ধীর ঘাতক। 

 

তাই বকামল পানীয় পভরিবতম, প্রভতভদন ২.৫ – ৩ ভলটার ভনরাপদ পাভন পান কভর, এোোও 

ঘবরায়া িাবি বতভরকৃত ভিভিন্ন সরিত ও বমৌসুভম ফবলর জুস বখবত পাভর। 

 

আসুন আমরা বকামল পানীয় পভরহার কভর এিং সুস্হহে থাভক। 

 

  



নবিম্ববর ফভলত পুভি ভিষবয় ১৩৮০ জনবক প্রভিক্ষণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

কৃভষ মন্ত্রণালবয়র আওতাধীন িাংলাবদি ফভলত পুভি গবিষণা ও প্রভিক্ষণ ইনভিটিউট (িারটান) বদবির 

জনগবণর পুভিস্তর উন্নয়বনর লবক্ষে সারা বদিব্াপী ভিভিন্ন খাদ্যভিভিক পুভি ভিষয়ক প্রভিক্ষবণর আবয়াজন 

কবর থাবক। 
 

০৩ (ভতন) ভদনব্াপী পুভি ভিষয়ক সবচতনমূলক প্রভিক্ষণ ভিভিন্ন বজলা/উপবজলায় অিভস্থত ভিভিন্ন 

প্রভতিাবনর (কৃভষ সম্প্রসারণ অভধদপ্তর, মৎস্য অভধদপ্তর, প্রাভণসম্পদ অভধদপ্তর, ভিক্ষা ভিিাগ, স্থানীয় সরকার 

মন্ত্রণালয়, পভরিার পভরকল্পনা মন্ত্রণালয়, ধম ম ভিষয়ক মন্ত্রণালয়, মভহলা ও ভিশু ভিষয়ক মন্ত্রণালয় -এর 

দপ্তরসমূহ ইতোভদ) সাবথ সভিভলতিাবি প্রভিক্ষণ কার্ মক্রম সম্প্রসারণ ও িাস্তিায়ন করা হবয় থাবক। 
 

উি প্রভিক্ষবণ রাজননভতক বনতৃবৃন্দসহ জনপ্রভতভনভধ, উপসহকারী কৃভষ কম মকতমা, ভিভিন্ন ভিক্ষা প্রভতিাবনর 

ভিক্ষক, মভহলা ও ভিশু ভিষয়ক মন্ত্রণালবয়র কম মকতমা, পুবরাভহত, ইমাম, স্থানীয় সমাজকমী, ভিভিন্ন এনভজও 

প্রভতভনভধ ও ভকষাণ-ভকষাণী অংিগ্রহণ কবরন। 
 

এোোও িারটান-এর চলমান ভিভিন্ন খাদ্যভিভিক পুভি কার্ মক্রবমর মবধ্য রাজস্ব খাবতর আওতায় ভপভেবয় 

পরা জনবগািী ভিবিষ কবর িভস্তিাসী, প্রিাসী শ্রভমক, বতভর বপািাক শ্রভমবকর মবধ্য ১ (এক) ভদন ব্াপী 

প্রভিক্ষণ পভরচালনা করা হবয় থাবক। 
 

ভদন ব্াপী এই প্রভিক্ষবণ প্রভিক্ষণাথীবদর ভিভিন্ন খাবদ্যর পুভিগুণ, সুষম খাদ্যািাস, বদিীয় পুভিকর খািার 

(বর্মন- ফল, িাক-সিভজ), খািাবরর পুভিমান সংরক্ষণ কবর রান্না তথা পুভির অপচয় বরাধ, পভরোর-

পভরেন্নতা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এিং প্রাথভমক স্বাস্থে পভরচর্ মার 

ভিয়বয় প্রভিক্ষণ বদয়া হবয়বে। এই প্রভিক্ষণলদ্ধ জ্ঞান তাবদর প্রাতেভহক জীিবন সুস্থ, সিল ও কম মক্ষম রাখবত 

সহায়তা করবি।   



০৩ ভদন ব্াপী প্রভিক্ষবণর ভচত্র 

প্রশিক্ষণ 

কর্ মসূশির নার্  

প্রশিক্ষণণর  

মর্য়াদ  

প্রশিক্ষণ  

িান্তিায়বনর  

স্থান 

প্রশিক্ষণণর  

তাভরখ 

উণযাগী সংস্থা/ 

এণেশির নার্ 

র্ন্ত্রণালয় এবং 

আওতাধীন 

সংস্থাসমূহ মেণক 

অংিগ্রহণকারীর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

খাদ্য 

ভিভিক  

পুভি ভিষবয় 

৩ ভদন ভসরাজগে (সদর) ০৭-০৯ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

ভসরাজগে 

৬০ জন 

রাজিােী (পাংিা) ০৭-০৯ নবিম্বর 

২০২২ 

প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৫৯ জন 

রাজিােী (বগায়ালন্দ) ০৭-০৯ নবিম্বর 

২০২২ 

প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৬০ জন 

গাইিান্ধা (সুন্দরগে) ০৮-১০ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৬০ জন 

িভরিাল (সদর) ১৪-১৬ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৬০ জন 

বনত্রবকানা (সদর) ১৫-১৭ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

বনত্রবকানা 

৬০ জন 

গাইিান্ধা (সাঘাটা) ১৫-১৭ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৬০ জন 

ভসরাজগে (কাভজপুর) ১৫-১৭ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

ভসরাজগে 

৬০ জন 

বনায়াখালী (সূিণ মচর) ২১-২৩ নবিম্বর 

২০২২ 

আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

বনায়াখালী 

৬০ জন 

সুনামগে (তাভহরপুর) ২২-২৪ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

সুনামগে 

৬০ জন 

ময়মনভসংহ 

(ফুলিাভেয়া) 

২২-২৪ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

বনত্রবকানা 

৬০ জন 

নাবটার (লালপুর) ২২-২৪ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

ভসরাজগে 

৬০ জন 

িভরিাল (সদর) ২৭-২৯ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৬০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ২৭-২৯ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

ভিনাইদহ 

৬০ জন 

বমাটাঃ ৮৪০ জন 

 



০১ ভদন ব্াপী প্রভিক্ষণ কম মসূভচর ভিিরণ: 

প্রশিক্ষণ 

কর্ মসূশির নার্  

প্রশিক্ষণণর 

মর্য়াদ  

প্রশিক্ষণ িান্তিায়বনর  

স্থান 

প্রশিক্ষণণর তাভরখ উণযাগী সংস্থা/ 

এণেশির নার্ 

র্ন্ত্রণালয় এবং 

আওতাধীন সংস্থাসমূহ 

মেণক অংিগ্রহণকারীর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

খাদ্য 

ভিভিক  

পুভি ভিষবয় 

 

১ ভদন প্রধান কার্ মালয় ০১ নবিম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

প্রধান কার্ মালয় ০২ নবিম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

রংপুর (পীরগে) ০২ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৩০ জন 

িভরিাল (সদর) ০২ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৩০ জন 

রংপুর (পীরগে) ০৩ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৩০ জন 

প্রধান কার্ মালয় ০৩ নবিম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

বনায়াখালী (সূিণ মচর) ০৭ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

বনায়াখালী 

৩০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ০৮ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

ভিনাইদহ 

৩০ জন 

বনায়াখালী (সদর) ০৮ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

বনায়াখালী 

৩০ জন 

বনায়াখালী (সূিণ মচর) ০৯ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, 

বনায়াখালী 

৩০ জন 

িভরিাল (সদর) ১০ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৩০ জন 

আোইহাজার ১৭ নবিম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

প্রধান কার্ মালয় ১৭ নবিম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

রংপুর (পীরগে) ২২ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৩০ জন 

রংপুর (পীরগে) ২৩ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৩০ জন 

িভরিাল (সদর) ২৩ নবিম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৩০ জন 

প্রধান কার্ মালয় ২৮ নবিম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

প্রধান কার্ মালয় ২৮ নবিম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

বমাটাঃ ৫৪০ জন 

 



 

 

িারটাবন ২০২২-২৩ অথ মিেবরর গবিষণা পর্ মাবলাচনা অনুভিত হবয়বে। চারভদন ব্াপী এই 

কম মিালায় ২৯ অবোির বথবক ০২ নবিম্বর পর্ মন্ত অনুভিত হবয়বে। িারটাবনর কম মকতমাবদর 

উপস্থাভপত ১৬টি গবিষণা কার্ মক্রম পর্ মাবলাচনা করা হয় এই কম মিালায়। 

 

কম মিালার প্রথমভদবন আবলাভচত ভিষয় ভেল প্রাভণসম্পদ সম্পভকমত। সিায় পর্ মাবলাচক ভহবসবি 

উপভস্থত ভেবলন প্রবফসর ড বমাহািাদ মভহউভেন, িাংলাবদি কৃভষ ভিভিভিদ্যালয়, ময়মনভসংহ, 

ড. বমাহািদ আব্দুর রভিদ, এসএসও, ভিএলআরআই, সািার, ঢাকা ও ড. বমাাঃ আলী আকির 

ভূইঁয়া, ভপএসও, ভিএআরভস, ঢাকা। এভদন ৩টি গবিষণা কার্ মক্রম পর্ মাবলাচনা করা হয়। 



 

ভিতীয় ভদবন কৃভষ ভিষয়ক গবিষণা কার্ মক্রম গুবলা পর্ মাবলাচনা করা হয়। এভদন উপস্থাভপত 

গবিষণা কার্ মক্রমগুবলা পর্ মাবলাচনা কবরন ড. বমাাঃ রভফকুল ইসলাম, পভরচালক (পুভি), 

ভিএআরভস এিং ড. বমাাঃ আবু কাউসার, এসএসও, ভিএআরআই।  এভদন ৩টি গবিষণা কার্ মক্রম 

পর্ মাবলাচনা করা হয়। 

 

তৃতীয় ভদবন খাদ্য প্রযুভি ও বপাি হারবিি ভিষয়ক গবিষণাগুবলা পর্ মাবলাচনা কবরন। তৃতীয় 

ভদবন পর্ মাবলাচক ভহবসবি উপভস্থত ভেবলন ড. আফজাল রহমান, ফুড বটকবনালভজ ও গ্রামীন 

ভিল্প ভিিাগ, িাকৃভি, ড. আলী আকির ভূইয়া, প্রধান বিজ্ঞাভনক কম মকতমা, প্রাভণসম্পদ ভিিাগ, 

ভিএআরভস ও ড. বমা হাভফজুর হক খান, মূখ্য বিজ্ঞাভনক কম মকতমা িাভর। এভদন ৫টি গবিষণা 

কার্ মক্রম পর্ মাবলাচনা করা হয়। 

 

বিষ ভদবন পুভি ও মাইবক্রািাবয়ালভজ ভিষবয় উপস্থাভপত ৫টি গবিষণা কার্ মক্রম পর্ মাবলাচনা 

কবরন ড. বমাাঃ বগালাম বফরবদৌস বচৌধুরী, ঊর্ধ্মতন বিজ্ঞাভনক কম মকতমা, ভিআরআই, ড. বমাাঃ 

রভফকুল ইসলাম, পভরচালক (পুভি) ভিএআরভস, ড. বমাাঃ আবনায়ারুল হক, ভপএসও, 

ভিএআরআই ও ড. এম আকতারুজামান, অধ্যাপক আইএনএফএস, ঢাকা ভিিভিদ্যালয়। 

 

উপস্থাভপত ১৬টি গবিষণার ভিষবয় পর্ মাবলাচকগণ তাবদর মতামত ও সুপাভরি প্রদান কবরন। 

তাঁবদর সুপাভরি ও পরামি ম সংিভলত কবর গবিষণা প্রস্তাি উত্থাপন করা হবি।   

 

 

 


