২০০৯-২০১৮ অথ থ ফছরয ম্পাদদত (প্রদক্ষণ, কভথারা, স্কুর কযারম্পইন ও ফাাংরারদ
বফতারযয কৃদল দফলয়ক কাম থক্রভ) ফাযটারনয (ফাাংরারদ পদরত পুদি গরফলণা ও
প্রদক্ষণ ইনদিটিউট) অজথনমূঃ
 বর্তমান রকাররর আমর মান জার্ীয় ংরে বাংারেল ফলর্ পুলি গরবণা ও প্রলল
ক্লণ
ইনলিটিউট আইন -২০১২ পাল য় এবং ১৯ জুন ২০১২ লরিঃ র্ালররে ১৮ নং আইন লররব বাংারেল
গগরজরট প্রকাললর্ য়।
 নারায়ণগঞ্জ গজার আড়াইাজার উপরজায় ফাাংরারদ পদরত পুদি গরফলণা ও প্রদক্ষণ ইনদিটিউট
(ফাযটান) প্রধান কাম থারয় এয অদপ বফন, গরফলণাগায, প্রদক্ষণ বকন্দ্র, ডযরভটযী বফন, স্কুর বফন,
ভদজদ ও আফাদক বফন দফদবন্ন অফকাঠারভা দনভথাণ এয জন্য ২০১২ রন ১০০ একয জদভ অলিগ্রণ
কযা রয়রছ;
 ২৪ আগস্ট ২০১৩ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী আড়াইাজারর অবলির্ বারটান এর প্রিান কায তারয়র
অফকাঠারভা দনভথাণ কারজয লভলিপ্রস্তয িাপন করযন;
 নারায়ণগঞ্জ গজার আড়াইাজার উপরজায় প্রলর্ষ্ঠানটির িায়ী অবকাঠারমা লনমতা
বণয প্ররয়াজরন
অলিগ্রণকৃর্ ১০০ একর জলমর মরে ৭২.৪৯ একর জলমরর্ মাটি ভরাট কযা জলম ার্শ্থফতী বভঘনা
নেী ভাঙ্গরনর ার্ রর্ রক্ষারথ ত Slope Protection কাজ ম্পন্ন কযা বয়রছ;
 বারটান এর অবকাঠারমা লনমতাণ ও কায তক্রম ললিলাীকরণ লী তক প্রকরের আওর্ায়
৭টি আঞ্চলক
গকরের জন্য [লিনাইে, সুনামগঞ্জ, গনত্ররকানা, রংপুর (পীরগঞ্জ), ফদযার, দযাজগঞ্জ ও বনায়াখারী]
জদভ অদধগ্রণ করয দফদবন্ন অফকাঠারভা (অদপ বফন, ডযদভটদয বফন, গরফলণাগায, স্কুর বফন, ভদজদ
ও আফাদক বফন) দনভথাণ কাজ চররছ;
 ফাাংরারদ পদরত পুদি গরফলণা ও প্রদক্ষণ ইনদিটিউট (ফাযটান) এয কমতচারী চাকুরী প্রলবিানমাা ১১
জুাই ২০১৬ র্ালররে বাংারেল গগরজরট প্রকাললর্ রয়রে।
 বাল তক কমতম্পােবনয দনদভত্ত স্বাক্ষলরর্ চুলি অনুমায়ী কভথ ম্পাদন কযা রে;
 অনরাইরনয ভাধ্যরভ অদবরমাগ গ্রণ ও প্রদতকায এয ব্যফস্থা গ্রণ কযা রে;
 তথ্য অদধকায আইন অনুমায়ী তথ্য যফযা কযা রে;
 শুদ্ধাচায কভথদযকল্পনা ফাস্তফায়ন কযা রে;
 গেরলর লবলভন্ন বজরা/উরজরায ক্রমবি তমান জনরগাষ্ঠীর পুলি স্তয উন্নয়রনর রক্ষে োদ্য লনরাপিা র্থা
প্ররয়াজনীয় সুম োদ্য লনলির্করণপূব তক জনস্বারিের উন্নয়নকরে োদ্যলভলিক পুলি,
োদ্য
প্রলক্রয়াজার্করণ ও ংরক্ষণ লবরয় ফাাংরারদ পদরত পুদি গরফলণা ও প্রদক্ষণ ইনদিটিউট (ফাযটান)
ও ফাযটান এয অফকাঠারভা দনভথাণ ও কাম থক্রভ দিারীকযণ প্রকল্প এফাং ভদিত কৃদল উন্নয়রনয
ভাধ্যরভ পুদি ও খাদ্য দনযাত্তা দনদিতকযণ প্রকল্প (ফাযটান অাংগ) কর্তক
থ ১৬০২টি ব্যারচ ৪৮০৫৬
জনরক খাদ্যদবদত্তক পুদি দফলয়ক প্রদক্ষণ প্রোন করা য়। প্রলল ক্ষগণ যাজননদতক বনর্তবৃন্দ
জনপ্রদতদনদধ, উপ-কারী কৃল কমতকর্তা, লবলভন্ন ললক্ষা প্রলর্ষ্ঠারনর ললক্ষক, ইউলপ েস্য, মলা ও ললশু
লবয়ক মন্ত্রণারয়র কভথকতথা, পুররালর্, িানীয় মাজ কমী, ইমাম, এনলজও প্রলর্লনলি ও লকানলকানী অংলগ্রণ কররন;

 ফাাংরারদ পদরত পুদি গরফলণা ও প্রদক্ষণ ইনদিটিউট (ফাযটান) এফাং ফাাংরারদ কৃদল গরফলণা
কাউদির (পুদি াখা) এয বমৌথ উরদ্যারগ ৫দদন ব্যাী (১) Training on Dissemination
of Nutrition Information among School and Madrasa
Teachers (২) Awareness Building on the Importance of
Nutrition Information (৩) Dissemination of Nutrition
Information Among Formal and Non-formal Teachers (৪)
Quality Processing and preservation of Agro-Products এফাং (৫)
পুদি উন্নয়ন ও দাদযদ্র দফরভাচরন ক্ষুদ্র উরদ্যািারদয জন্য খাদ্য প্রদক্রয়াজাতকযণ ও াংযক্ষণ ীল থক
প্রদক্ষণ কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন কযা য়;
 (১) োরদ্য রাায়লনক ব্যবারর মানব গের ম্ভাব্য ক্ষলর্কর প্রভাব ও প্রলর্কার (২) লাক-ব্জী ও
ফমুরর ংগ্ররিার ব্যবিাপনা প্রযুলি এফাং (৩) মানবরের রং ও রাায়লনক দ্রব্য লমলির্ োরদ্যর
ক্ষদতকয প্রভাব ও প্রলর্কার লী তক ৩৯টি কমতলাা /বদভনায ফাস্তফায়ন করা য়। ফাস্তফাদয়ত এফ
কমতলাা/বদভনারয কৃল, মৎস্য, প্রালণম্পে ও দক্ষা মন্ত্রণারয়র আওর্ািীন রকালর ও গবরকালর
ংিার কমতকর্তা গমাট ১৫৪০ জন অংলগ্রণ কররন; এছাড়া, জাতীয় ও আন্তজথাদতক দফদবন্ন দদফরয
প্রদতাদ্য দফলয় দনরয় ম থা রী, বভরা, কভথারা/বদভনায (লবশ্ব োদ্য লেব, গমৌ গমা , উন্নয়ন বভরা, কৃদল
প্রযুদি বভরা, বৃক্ষ বভরা ও ফ গমা) ফাস্তফায়ন কযা য়। মা চরভান;
 আড়াইহাজার উপজজলা এবং ৭টি আঞ্চললক ককজে লিব বালিত ১০০০০ টি পলরবাজরর মজে শাক সবলজর
বীজ এবং ফলজ, বিজ ও ঔষলি গাজের ২৮৮০০টি িারা লবতরণ করা হয়;
 পুদি দফলরয় ৮০টি রচতনতামূরক কযারম্পইন/বদভনায ফাস্তফায়ন কযা য়। এরত ৮০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী
অাংগ্রণ করয;
 বাংারেল গবর্াররর কৃল লবয়ক কায তক্ররমর আওর্ায় পুলি লবরয় রচর্নর্া বৃলির রক্ষে লবলভন্ন
োরদ্যর পুলিমান, লবলভন্ন বয়র সুম োদ্য, পলরবার পয তারয় োদ্য ংরক্ষণ, ললশুর ম্পূরক োবার, রন্ধণ
প্রণাী, টাটকা লাক ব্জী ও ফরর পুলিগুন এবং ব্যবার, য়ালবন ও ভূট্টার বহুমূেী ব্যবার ইর্োলে
লবরয় ২৪০টি কলথকা ম্প্রচার করা য়;
 বারটারনর গরবণা অন্যান্য কায তক্রম গজারোরকররণর রক্ষে ২৫৭ (দুইলর্ ার্ান্ন)টি পে সৃজন করা
রয়রে। সৃজনকৃর্ পে রর্ ১ম িারপ গমাট ১২৭ (একলর্ ার্াল)টি পরে
জনব লনরয়ারগর জন্য
মন্ত্রণায় রর্ োড়পত্র পাওয়া যায়। ছাড়ত্র বভাতারফক ৬০ জনরক দফদবন্ন রদ দনরয়াগ বদয়া রয়রছ;
 ইনলক্রলজং ফুড এন্ড লনউলিলন ললকউলরটি এট সুনামগঞ্জ াওর গামলস্টড এলরয়া অব বাংারেল লী তক
গরবণা/উদ্ভাবনী প্রকরল্পয আওতায় সুনামগঞ্জ গজার (সুনাভগঞ্জ ের, োর্ক, গোয়ারাবাজার,
লবশ্বম্ভরপুর, র্ালরপুর, লেরাই ও জগন্নাথপুর ) (প্রদত উরজরায ১৪৫টি দযফায ) ১০১৫টি কৃক
দযফারযয োদ্য ও পুলি লনরাপিা লনলির্করণ তথা পুলিস্তয উন্নয়বনয ররক্ষয উি দযফাযগুররায খাদ্য
ও পুদি অফস্থা দনরুরণয জন্য তাঁরদযরক গরবণা/ উদ্ভাবনীর আওর্ায় এরন তাঁরদয প্রাথদভক জযী ডাটা
এনারাইদ এয কাজ ম্পন্ন রয়রছ;
ত
 বারটান এর াংগঠলনক কাঠারমা (অগারনাগ্রাম)
অনুরমাে ন ও মানফান প্ররয়াজনীয় মন্ত্রাদত এফাং
অদপ যঞ্জাভাদদ ‘টিএন্ডই’বত অন্তর্ভথিকযণ;

দফগত ১২ ফছরয কৃদল খারতয অজথন
ফাাংরারদ পদরত পুদি গরফলণা ও প্রদক্ষণ ইনদিটিউট (ফাযটান)
দফলয়

প্রদক্ষণঃ
োদ্যলভলিক পুলি (ফলর্ পুলি) লবয়ক প্রললক্ষণ
প্রদক্ষণঃ

২০০৬

২০০৯

২০১৮

দফগত ১২ দফগত ১২
ফছরযয
ফছরযয
রক্ষযভাত্রা অজথন %
৪৮০৫৬ ৬০০০০ ৮০.০৯%
জন

৫৩৫০
জন

১৬০৫০
জন

-

৪৫০ জন

-

৫০০

৯০%

-

৩০০
জন

১৫৪০
জন

১৬০০

৯৬.২৫%

-

১৭০ টি

৫০০ টি

৬০০

৮৩.৩৩%

(১) Training on Dissemination of
Nutrition Information among
School and Madrasa Teachers
(২) Awareness Building on the
Importance of Nutrition
Information
(৩)Dissemination of Nutrition
Information Among Formal and
Non-formal Teachers
(৪) Quality Processing and
preservation of Agro-Products
এফাং
(৫) পুদি উন্নয়ন ও দাদযদ্র দফরভাচরন ক্ষুদ্র উরদ্যািারদয
জন্য খাদ্য প্রদক্রয়াজাতকযণ ও াংযক্ষণ
কভথারা/ বদভনাযঃ
(১) োরদ্য রাায়লনক ব্যবারর মানব গের ম্ভাব্য
ক্ষলর্কর প্রভাব ও প্রলর্কার
(২) লাক-ব্জী ও ফমুরর ংগ্ররিার ব্যবিাপনা
প্রযুলি এফাং
(৩) মানবরের রং ও রাায়লনক দ্রব্য লমলির্ োরদ্যর
ক্ষদতকয প্রভাব ও প্রলর্কার
ফাাংরারদ বফতারয পুলি লবরয় কলথকা ম্প্রচার
লবলভন্ন োরদ্যর পুলিমান, লবলভন্ন বয়র সুম োদ্য,
পলরবার পয তারয় োদ্য ংরক্ষণ, ললশুর ম্পূরক োবার,
রন্ধণ প্রণাী, টাট্কা লাক-ব্জী ও ফরর পুলিগুন এবং
ব্যবার, য়ালবন ও ভূট্টার বহুমূেী ব্যবার

পরতায ছদফ

বিবিন্ন মন্ত্রণায়ের যুগ্ম-বিি ও উ-বিি ময়াদয়ের প্রবলক্ষয়ণর উয়বাধন

বিবিন্ন মন্ত্রণায়ের যুগ্ম-বিি ও উ-বিি ময়াদয়ের প্রবলক্ষয়ণর উয়বাধন

প্রধান কাযযায়ে ১ম িযায়ি জো ও উয়ো যযায়ের কমযকর্য ায়দর প্রবলক্ষণ

প্রধান কাযযায়ে ৩ে িযায়ি জো ও উয়ো যযায়ের কমযকর্য ায়দর প্রবলক্ষণ

প্রধান কাযযায়ে খাদয ংরক্ষণ ও প্রবিোোর্করয়ণর িযিাবরক ক্লা।

স্কু  কযাময়ইন, বিনাইগাবর্, জলরুর

মাঠ যযায়ে কমযকর্য া এিং কৃ ক- কৃ ানীয়দর খাদয প্রবিোোর্করণ ও ংরক্ষণ বিয়ে িযিাবরক ক্লা

মাঠ বরদলযন, িাাগঞ্জ, বয়ট

মাঠ বরদলযন, জদৌর্ুর, মাবনকগঞ্জ

