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ষসপ্টেম্বর ২০২২ 

বোংলোপ্টেশ ফললত পুলি গপ্টব ণো ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট 

লবশনন্দী, আড়োইহোজোর, নোরোয়ণগঞ্জ। 



 

 

 

 

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। 

 

ভিিন 

ভমিন 



 

 

 

 

  

ফোরজোনো রহমোন ভূঞো, ঊর্ধ্বতন ববজ্ঞোলনক কম বকতবো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RxebP‡µi cÖwZwU avc AwZµg K‡iB GKRb gvbyl eva©‡K¨ DcbxZ nq| wek¦ ¯v̂¯’̈  ms ’̄vi (WHO) 

Z_¨ Abyhvqx gvbeRxe‡b eq¯‹Kvj ïiæ nq 60 eQ‡ii ci n‡Z| Demographic Yearbook-

2020 mv‡ji Z_¨vbyhvqx eZ©gv‡b 60 EaŸ© eq¯‹ gvby‡li msL¨v †gvU RbmsL¨vi 8.43%| aviYv Kiv 

n‡”Q, †`‡ki gvby‡li Rxebgvb Dbœqb I Mo Avqy (72.7 eQi: cyiæl 71.1 I gwnjv 74.4 eQi) e„w× 

cvIqvi d‡j AvMvgx‡Z G msL¨v wØ¸‡YiI †ekx n‡e|  
 

60 eQ‡ii ci eq¯‹Kvj kyiæ n‡jI Gi cÖvq 10-15 eQi Av‡M †_‡KB †`‡n Gi cÖwµqv Pj‡Z _v‡K| 

40-45 eQi n‡Z †`‡ni wewfbœ MÖwš’ I Kjvi Kvh©ÿgZv n«vm †c‡Z Avi¤¢ nq we‡kl K‡i _vBi‡qW, 

AMœ¨vkq, e„°, ü`wcÛ cÖf…wZ| GB Kvi‡Y wecv‡Ki nvi I kw³ Pvwn`vI K‡g hvq|  
 

eqm Kv‡j kvixwiK mgm¨v 

 ‡`‡ni wewfbœ MÖwš’, Kjv ev wUmy¨i Kvh©KvwiZv n«vm cvq, GB Kvi‡Y wecv‡Ki nvi I kw³ Pvwn`v 

nªvm cvq; 

 ch©vß Lv`¨ MÖnY bv Ki‡j ev m~‡h©i Av‡jvi ms¯ú‡k© bv _vK‡j K¨vjwmqvg I wfUvwgb wW Gi 

Afve †`Lv †`q| d‡j nvo big, miæ, cvZjv I f½yi n‡q _v‡K| GRb¨ e„× eq‡m kix‡ii 

KvVv‡gv ỳe©j I kixi aby‡Ki gZ †eu‡K hvq Ges Aí AvNv‡ZB nvo †f‡½ hvq, Z_v 

Aw÷Ig¨v‡jwmqv I Aw÷I‡cv‡ivwmm †iv‡M AvµvšÍ nq| GQvov G eq‡m c¨viv_vBi‡qW 

ni‡gvb Gi ÿiY e„w× cvq d‡j nvoÿq †ivMI evo‡Z _v‡K; 

 

‡hfv‡e wbwðZ n‡e lv‡UvaŸ© RbM‡Yi cywó 



 eqm e„w×i mv‡_ mv‡_ wRnŸvi ¯v̂` Abyf~wZev †U÷ evW n«vm cvIqvq Lv`¨ MÖn‡Yi cÖeYZv I 

n«vm cvq| GQvovI jvjvi‡mi ÿiY K‡g hvIqvq gyL ï®‹ n‡q _v‡K Ges ùvZ ÿq I c‡o 

hvIqvi d‡j Lvevi wPwe‡q †L‡Z I wMj‡Z Kó nq; 

 cwicvKZ‡š¿i Kvh©ÿgZv I GbRvB‡gi ÿiY n«vm cvq| †KvóKvwVb¨, Ak©‡ivM, ARxb©Zv cÖf…wZ 

†ivM †`Lv †`q; 

 ü`wc‡Ûi Kvh©ÿgZv K‡g Av‡m, ‰`wnK cwikÖgI Kg nq; 

 ‡iPYZ‡š¿i (Renal Tract) Kvh©ÿgZv K‡g Av‡m; 

 i³¯í̂Zv, nR‡gi e¨vNvZ nIqvq †jŠ‡ni cwi‡kvlY K‡g Av‡m;  

 ¯œvqyweK RwUjZv nIqvi d‡j Parkinson’s I Alzheimer’s †ivM †`Lv †`q| GQvovI 

¯§iYkw³ †jvc †c‡Z _v‡K; 

 eq¯‹ gwnjv‡`i †ÿ‡Î 50 eQ‡ii ci gvwmK ev FZz¯ªve eÜ n‡q hvq, G‡K †g‡bvcR e‡j| 

GB †g‡bvc‡Ri mgq wW¤̂vkq wbw®Œq n‡q civi m‡½ m‡½ †ek wKQz kvixwiK I gvbwmK 

cwieZ©b †`Lv hvq| g~jZ GB cwieZ©b Av‡m B‡÷vª‡Rb ni‡gvb K‡g hvIqvi d‡j| †g‡bvcR 

n‡j kix‡ii wewfbœ nv‡oi R‡q‡›U e¨v_v, iy¶ ‡gRvR, nU d¬¨vk, ‡`‡ni ga¨fv‡M nVvr K‡i 

Pwe© Rgv, f¨vRvBbvj W«vB‡bm, PyjKvwb, Nyg G‡Kev‡i K‡g hvIqv BZ¨vw` mgm¨v †`Lv hvq; 

Ges 

 cyiæl‡`i †ÿ‡ÎI 30 eQ‡ii ci ‡_‡K cÖwZ eQi ‡U‡÷v‡÷ib ni‡gv‡bi gvÎvI 1 kZvsk 

K‡i Kg‡Z _v‡K| g~jZ 70 eQ‡ii ci cyiæl‡`iI ‡g‡bvcR nq, hv‡K A¨v‡Û«vcR ejv nq| 

gvbwmK mgm¨v 

eva©K¨RwbZ wewfbœ kixwiK mgm¨vi mv‡_ mv‡_ wewfbœ gvbwmK mgm¨vI †`Lv hvq| M‡elYvq †`Lv †M‡Q 

60 eQi eq‡mi E‡aŸ © 15% gvbyl †Kvb bv †Kvb gvbwmK †iv‡M AvµvšÍ n‡q _v‡K| eva©K¨RwbZ 

gvbwmK mgm¨vq welbœZv †ivM, D‡ØM RwbZ †ivM, wW‡gbwkqv ev ¯§„wZåg †ivM, wm‡Rv‡d«wbqv, 

evB‡cvjvi gyW wWmAW©vi ev wØ-cÖvwšÍK Av‡eMxq †ivM, cÖjvc Kiv, Ny‡gi mgm¨v BZ¨vw` D‡jøL‡hvM¨| 

eq¯‹Kv‡j G RvZxq kixwiK I gvbwmK mgm¨v  cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿ fv‡e cywó Pvwn`v‡K cÖfvweZ K‡i| 

eq¯‹‡`i Lv`¨ e¨e¯’vcbv: 

 cÖwZw`b ch©vß K¨vjwi MÖnY Ki‡Z n‡e| hv‡`i IRb m¦vfvwe‡Ki †P‡q †ewk Zv‡`i K¨vjwi MÖn‡Yi 

gvÎv mwVK fv‡e cwigvc Ki‡Z n‡e| IRbvwaK¨ n‡j wewfbœ ai‡Yi AmsµvgK †ivM †hgb 

Wvqv‡ewUm, ü`‡ivM, D”P i³Pvc cÖf…wZ‡Z AvµvšÍ nIqvi cÖeYZv †ewk _v‡K;  

 Kg Pwe ©hy³/ bbx‡Zvjv ỳa [150 wg:wj: (1 cwi‡ekb)] Ges ỳ»RvZxq Lvevi wZb cwi‡ekb 

cÖwZw`‡bi Lv`¨ ZvwjKvq _vK‡Z n‡e; 



 AwaK Pwe ©hy³ cÖvwYR Avwgl †hgb: Miæ I Lvmxi gvsm, UvwK© BZ¨vw` cwinvi Ki‡Z n‡e| G‡ÿ‡Î 

Avwg‡li Pvwn`v c~i‡Y wW‡gi mv`v Ask, gyiMxi gvsm I gvQ †L‡Z n‡e| Z‡e ü`‡ivM, 

†Kv‡j‡÷ij I D”P i³Pv‡ci mgm¨v bv _vK‡j cÖwZw`b GKwU Kzmygmn wWg LvIqv †h‡Z cv‡i; 

 ivbœvq cÖwZw`b 30-45 wg:wj: †fvR¨ †Zj e¨envi Ki‡Z n‡e| †Zj Ges Pwe© RvZxq Lv‡`¨i Pvwn`v 

c~i‡Y cÖvwYR †Zj/ Pwe©i cwie‡Z© ev`vg I †ZjexR RvZxq Lv`¨ Avnvi Ki‡Z n‡e; 

 cÖwZw`‡bi Lv`¨ ZvwjKvq Avukhy³ `vbv`vi Lv`¨ I DËgiæ‡c ivbœvK…Z Wvj _vK‡Z n‡e; 

 wewfbœ ai‡bi mvjv` (†hgb: kmv, ‡U‡g‡Uv, †jUzm cvZv BZ¨vw`) †L‡Z n‡e| KviY, kmv, ‡U‡g‡Uv, 

Ges Ab¨vb¨ mvjv` wnmv‡e LvIqv hvq Ggb dj-mewR‡Z ̀ ªeYxq Auvk _v‡K, hv i‡³i †Kv‡j‡÷ij 

Kgv‡Z mvnvh¨ K‡i; 

 Lv`¨ ZvwjKv n‡Z cÖwµqvRvZ Lv`¨ cY¨ cwinvi Ki‡Z n‡e| KviY cÖwµqvRvZ Lv`¨ c‡Y¨ D”P 

gvÎvq Pwe©, jeY, wPwb Ges wcÖRvi‡fwUf e¨envi Kiv nq; 

 e„× eq‡m Lv‡`¨i cQ›`, AcQ›` we‡ePbv K‡i Lv`¨ mylg Kiv DwPZ| Avnvi cuvPwgkvwj, 

nR‡gvc‡qvMx n‡Z n‡e| Zij ỳa ev mewR myc ÿzav e„w×‡Z mvnvh¨ K‡i;  

 mvivw`‡bi kw³ Pvwn`v Abyhvqx Lvevi‡K †QvU †QvU As‡k wbw`©ó weiwZ‡Z Avnvi Ki‡Z n‡e; 

 Lv`¨ ª̀e¨ AwZwi³ bv †f‡R wm×/fuvcv‡bv Lvevi ‡L‡Z n‡e; 

 ˆ`wbK nvuUvPjv I wKQzUv kvixwiK cwikÖg my¯’Zvi Rb¨ Avek¨K;  

 Pv, Kwd, cvb-R ©̀v, wmMv‡iU, †bkvRvZxq ª̀e¨ cÖf…wZ LvIqv cwinvi Kiv DwPZ; Ges 

 m‡e©vcwi Lv`¨ MÖn‡Yi mgq ¯v̂¯’̈ Ki Lv`¨ MÖnY wb‡ ©̀wkKv †g‡b Pj‡Z n‡e Ges wbqwgZ ¯^v¯’¨ 

cixÿv Ki‡Z n‡e| 
 

we‡klÁiv eq¯‹‡`i ch©vß Lv`¨ MÖnY bv Kiv I ¯̂vfvwe‡Ki †_‡K Kg IRb nIqvi Rb¨ wb‡¤œv³ bqwU 

KviY D‡jøL K‡i‡Qb| hv‡K Nine ÒDsÓ e‡j A¨vL¨v †`qv nq|  

Disease 

Depression 

Drugs 

Dementia 

Dysphagia  

Dentition 

Disguise 

Dysfunction 

Diarrhea/Malabsorption 

¯v̂fvwe‡Ki †P‡q IRb K‡g hvIqvq cÖvq 25 kZvsk KviY GLbI wbY©q Kiv hvqwb| Z‡e we‡kl K‡i 

wb‡¤œv³ wZbwU KviY‡K `vqx Kiv nq| 

 Depression 

 Gastrointestinal Tract dysfunction (peptic ulcer on motility disorders) 

 Cancer  



বসবেম্ববর ফভলত পুভি ভিষবয় ২০১০ জনবক প্রভিক্ষণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

কবর থাবক। 

০৩ (ভতন) ভদনব্যাপী 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 ব্যাপী 

প্রভিক্ষণ পভরচালনা করা হবয় থাবক।  

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

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

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।    



বসবেম্বর ২০২২ মাবস সম্পাভদত প্রভিক্ষণ কম মসূভচ 

ভনবচর বটভিবলর মাধ্যবম তুবল ধরা হবলা। 
 

০৩ ভদন ব্যাপী প্রভিক্ষবণর ভচত্র 

 

প্রশিক্ষণ 

কর্ মসূশির 

নার্  

প্রশিক্ষণণর  

মর্য়াদ  

স্থান তাভরখ কার্ মালয় সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

খাদ্য 

ভিভিক  

পুভি 

ভিষবয় 

৩ ভদন কুভমল্লা (বহামনা) ০৬-০৮ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৬০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ০৬-০৮ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভিনাইদহ ৬০ জন 

প্রধান কার্ মালয় ১১-১৩ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৬০ জন 

রংপুর (পীরগে) ১৮-২০ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৬০ জন 

বনত্রবকানা (সদর) ১৮-২০ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনত্রবকানা ৬০ জন 

বফনী (ফুলগাজী) ১৯-২১ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনায়াখালী ৬০ জন 

ভসরাজগে (সদর) ১৯-২১ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভসরাজগে ৬০ জন 

িভরিাল (সদর) ১৯-২১ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৬০ জন 

সুনামগে (সদর) ২০-২২ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, সুনামগে ৬০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ২০-২২ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভিনাইদহ ৬০ জন 

ভনকলী (ভকবিারগে) ২০-২২ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৬০ জন 

পলাি (নরভসংদী) ২৫-২৭ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৬০ জন 

গাইিান্ধা (ফুলেভে) ২৬-২৮ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৬০ জন 

ভসরাজগে (সদর) ২৬-২৮ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভসরাজগে ৬০ জন 

বনায়াখালী 

(সুনাইমুভে) 

২৭-২৯ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনায়াখালী ৬০ জন 

মাধিপুর (হভিগে) ২৭-২৯ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, সুনামগে ৬০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ২৭-২৯ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভিনাইদহ ৬০ জন 

িালকাঠী 

(নলভেটি) 

২৭-২৯ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৬০ জন 

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

বমাটাঃ ১১৪০ 

জন 

 



 

০১ ভদন ব্যাপী প্রভিক্ষণ কম মসূভচর ভিিরণ: 

 

প্রশিক্ষণ 

কর্ মসূশির  

নার্  

প্রশিক্ষণণর 

মর্য়াদ  

স্থান তাভরখ কার্ মালয় সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

খাদ্য 

ভিভিক  

পুভি 

ভিষবয় 

 

১ ভদন ভসরাজগে (সদর) ০১ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভসরাজগে ৩০ জন 

ভসরাজগে (সদর) ০১ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভসরাজগে ৩০ জন 

ভসরাজগে (সদর) ০৫ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভসরাজগে ৩০ জন 

ভসরাজগে (সদর) ০৫ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভসরাজগে ৩০ জন 

রংপুর (পীরগে) ০৭ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৩০ জন 

বনত্রবকানা (সদর) ০৮ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনত্রবকানা ৩০ জন 

রংপুর (পীরগে) ০৮ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, রংপুর ৩০ জন 

সুনামগে (সদর) ১১ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, সুনামগে ৩০ জন 

বনায়াখালী 

(সূিণ মচর) 

১৩ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনায়াখালী ৩০ জন 

বনত্রবকানা (সদর) ১৪ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনত্রবকানা ৩০ জন 

সুনামগে (সদর) ১৫ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, সুনামগে ৩০ জন 

নারায়ণগে 

(আোইহাজার) 

১৮ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

নারায়ণগে 

(আোইহাজার) 

১৮ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

নারায়ণগে 

(মদনপুর) 

২০ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

নারায়ণগে 

(মদনপুর) 

২০ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

ময়মনভসংহ (সদর) ২১ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনত্রবকানা ৩০ জন 

িভরিাল (সদর) ২২ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৩০ জন 

বনায়াখালী 

(সূিণ মচর) 

২৫ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনায়াখালী ৩০ জন 

সুনামগে (সদর) ২৫ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, সুনামগে ৩০ জন 

ময়মনভসংহ (সদর) ২৫ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনত্রবকানা ৩০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ২৫ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভিনাইদহ ৩০ জন 

িভরিাল (সদর) ২৬ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, িভরিাল ৩০ জন 

বনায়াখালী 

(সূিণ মচর) 

২৬ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনায়াখালী ৩০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ২৬ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভিনাইদহ ৩০ জন 

ভিনাইদহ (সদর) ২৬ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, ভিনাইদহ ৩০ জন 

প্রধান কার্ মালয় ২৭ বসবেম্বর ২০২২ প্রধান কার্ মালয়, নারায়ণগে ৩০ জন 

বনত্রবকানা (সদর) ২৭ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনত্রবকানা ৩০ জন 

বনত্রবকানা (সদর) ২৯ বসবেম্বর ২০২২ আঞ্চভলক কার্ মালয়, বনত্রবকানা ৩০ জন 

বমাটাঃ ৮৭০ জন 



 

িারটান প্রধান কার্ মালবয় অংিীজন সিা অনুভিত 

শুদ্ধাচার, বসিা প্রদান প্রভতশ্রুভত, ভজআরএস ভিষয়ক 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাংলাবদি ফভলত পুভি গবিষণা ও প্রভিক্ষণ ইনভিটিউট (িারটান) প্রধান কার্ মালয় এর প্রভিক্ষণ িিবন ২৯ 

বসবেম্বর ২০২২ ভি. তাভরখ ভদনব্যাপী জাতীয় শুদ্ধাচার বকৌিল কম মপভরকল্পনা, বসিা প্রদান প্রভতশ্রভত ও 

অভিবর্াগ প্রভতকার ব্যিস্থা ভিষবয় অংিীজবনর সিা অনুভিত হয়। উি সিায় প্রধান অভতভথ ভহবসবি 

উপভস্থত ভেবলন বমাাঃ বখারবিদ আলম এনভডভস, যুগ্মসভচি।  

সিায় িারটাবনর সবে সংভিি ভিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় কম মরত অংিীজনগণ উপভস্থত ভেবলন। িারটাবনর 

প্রধান কার্ মালবয়র কম মকতমাগণ শুদ্ধাচার, বসিা প্রদান প্রভতশ্রভত ও অভিবর্াগ প্রভতকার ব্যিস্থা কম মপভরকল্পনা 

িাস্তিায়বন গৃহীত িারটাবনর কার্ মক্রবমর তথ্যাভদ তুবল ধবরন।  

সিায় িারটাবনর শুদ্ধাচার বফাকাল পবয়ন্ট ওমর ফারুক, বিজ্ঞাভনক কম মকতমা; অভিবর্াগ প্রভতকার ব্যিস্থা 

সংক্রান্ত বফাকাল পবয়ন্ট কম মকতমা তাসনীমা মাহজািীন, ঊর্ধ্মতন বিজ্ঞাভনক কম মকতমা ও বসিা প্রদান 

প্রভতশ্রুভত বফাকাল পবয়ন্ট কম মকতমা বজোভত লাল িড়ুয়া, প্রধান বিজ্ঞাভনক কম মকতমা (চ.দা) তাবদর সংভিি 

কার্ মক্রম তুবল ধবরন।   

সিায় উপভস্থত দপ্তর সংস্থার কম মকতমাগণ িাভষ মক কম মসম্পাদন চুভি িাস্তিায়বনর অংি ভহবসবি এই 

কার্ মক্রমসমূহ র্থাসমবয় িাস্তিায়বনর জন্য সুপাভরি প্রদান কবরন। িারটাবনর পভরচালক বমা: বখারবিদ 

আলম এনভডভস (যুগ্মসভচি) িবলন, এই সূচকগুবলা সুিাসন িাস্তিায়বনর জন্য সরকার কতৃমক ভনধ মাভরত। 

তাই এই ভিষয়গুবলা িাস্তিায়বন আমাবদর সকলবক সবচি হবত হবি। 

 



ড্রাগন ফবলর অবনক স্বাস্থে উপকাভরতা 

বমা: িভরফুল ইসলাম, বিজ্ঞাভনক কম মকতমা, ঔষভধ উভিদ িাখা, িারটান প্রধান কার্ মালয়  

 

 

 

ড্রাগন ফবলর অবনক স্বাস্থে উপকাভরতা রবয়বে। জানা র্াক বসগুভল কী কী- 

১) কোিাবরর ঝুঁভক কমায়- এটি বকালন কোিাবরর ঝুঁভক কমাবত অতেন্ত সহায়ক। তাোো এ ফল ভিটাভমন 

ভস সমৃদ্ধ, তাই িরীবরর বরাগ প্রভতবরাধ ক্ষমতাবক িভিিালী কবর তুলবতও সহায়তা কবর। এটি ভিভিন্ন 

দীঘ মস্থায়ী বরাগ বর্মন কোিার, ডায়াবিটিস, অোলজাইমার এিং পারভকনসন-এর মবতা বরাবগর ঝুঁভক কমাবত 

সহায়তা কবর।  

২) ডায়াবিটিবসর ঝুঁভক কমায়- এটি ফাইিার সমৃদ্ধ হওয়ায় রবি িকমরার মাত্রা ভনয়ন্ত্রবণ রাখবত সহায়তা 

কবর। এ ফবলর ভনয়ভমত বসিন, রবি িকমরার িারসাম্যতা িজায় থাবক।  

৩) বচাবখর বক্ষবত্র উপকারী- ড্রাগন ফবল ভিটা-কোবরাটিন রবয়বে। এই ফল বচাবখর ভিভিন্ন সমস্যা বর্মন- 

োভন পবে র্াওয়া এিং ম্যাকুলার ভডবজনাবরিন প্রভতবরাধ করবত সহায়তা কবর।  

৪) হাবট মর জন্য উপকারী- ড্রাগন ফবলর িীজ হাবট মর জন্য উপকারী ওবমগা ৩ ও ওবমগা ৯ ফোটি অোভসড 

রবয়বে। এই ফল বখবল হাবট মর বরাবগর ঝুঁভক ও জবয়বন্টর ব্যথা কবম র্ায়। এটি হাট ম িাবলা রাখার পািাপাভি 

রিচাপ ও ওজন ভনয়ন্ত্রবণও সহায়তা কবর।  



৫) িাধ মবকের লক্ষণ প্রভতবরাধ কবর- অস্বাস্থেকর জীিনধারা, চাপ, দূষণ এিং খারাপ খাদ্যািোবসর কারবণ 

অকাল িাধ মবকের সমস্যা আজ খুি সাধারণ ব্যাপার। ড্রাগন ফল ভিটাভমন-ভস সমৃদ্ধ হওয়ায়, এটি ত্বকবক উজ্জ্বল 

কবর তুলবত সহায়তা কবর। তাই ত্ববকর উজ্জ্বলতা ধবর রাখবত ভদবন একিার এর জুস বখবতই পাবরন। এোো, 

এটি চুবলর জন্য খুি উপকারী এটি । 

 

৬) হজবমর জন্য িাবলা- ড্রাগন ফবল প্রচুর পভরমাবণ ফাইিার থাবক। ফলটি অবনকটা ভপভেলজাতীয়। তাই 

এটি হজবম অবনক িাবলা। 

 

৭) গিমিতী নারীবদর বক্ষবত্র উপকাভরতা- এবত ভিটাভমন ভি, বফাবলট এিং আয়রন রবয়বে, তাই এটি গিমিতী 

নারীবদর জন্য আদি ম ফল। ভিটাভমন ভি এিং বফাবলট জন্মগত ত্রুটি বরাধ করবত সহায়তা কবর এিং গিমািস্থায় 

িভি সরিরাহ কবর। তাোো এবত থাকা কোলভসয়াম ভ্রূবণর হাবের ভিকাবির জন্য অতেন্ত উপকারী। এবত 

ম্যাগবনভসয়ামও রবয়বে, র্া নারীবদর বপািবমবনাপজাল জটিলতার ভিরুবদ্ধ লোই করবত সহায়তা কবর।  

 

৮) হাবের জন্য িাবলা- অভধকাংি ফবলর বচবয় ড্রাগন ফবল ম্যাগবনভসয়াম বিভি থাবক। এই ফবল প্রায় ১৮ 

িতাংি ম্যাগবনভসয়াম ভিদ্যমান, র্া হােবক িভিিালী কবর বতাবল এিং হাবের সুস্বাস্থে িজায় রাখবত 

সহায়তা কবর। ফবল জবয়বন্টর ব্যথা, ফ্র্োকচার ভকংিা বিবে র্াওয়ার ঝুঁভকও অবনকটাই কবম র্ায়। 

 

ড্রাগন ফল অোভন্টঅভিবডন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় হাবের ভফ্র্ র্ র্াভডকাল অণু র্া বকাবষর ক্ষভত কবর প্রদাহ িা বরাগ 

সৃভি করবত পাবর বসগুভলর ভিরুবদ্ধ প্রভতবরাধ গবে তুলবত পাবর। অোভন্টঅভিডোন্টগুভল ভফ্র্ র

্ র্াভডবকলগুভলবক ভনউট্রাল কবর বদয় এিং এিাবি বকাবষর ক্ষভত এিং প্রদাহ বরাধ কবর। 

 

গবিষণার়্ বদখা বগবে বর্, ভনতেকার ডাবয়বট অোভন্টঅভিবডন্ট সমৃদ্ধ খািার থাকবল বসটা হৃদবরাগ, কোিার, 

ডার়্াবিটিস এিং িাত এর মবতা দীঘ মস্থার়্ী বরাগ প্রভতবরাবধ সহার়্তা করবত পাবর। 

 

কোবরাটিনবর্ড়স: ভিটা কোবরাটিন এিং লাইবকাভপন হবলা উভিদ রেক র্া ড্রাগন ফলবক তার প্রাণিন্ত রে 

বদর়্। কোবরাটিনবর্ড় সমৃদ্ধ খািার কোিার এিং হৃদবরাবগর ঝুঁভক হ্রাবসর সাবথ যুি। অোভন্টঅভিডোন্ট ওষুধ 

ভহসাবি গ্রহবণর বথবক প্রাকৃভতকিাবি খািার খাওর়্ার মাধ্যবম িরীবর প্রবিি করবল সিবচবর়্ িালিাবি কাজ 

কবর। প্রকৃতপবক্ষ, অোভন্টঅভিডোন্ট পভরপূরকগুভলবত ক্ষভতকর প্রিাি থাকবত পাবর এিং ভচভকৎসবকর 

পরামি ম োো বসগুভল গ্রহণ করা কখবনাই উভচৎ নয়। তাইবতা, অোভন্টঅভিডোন্ট এর চাভহদা পূরবণ ড্রাগন ফল 

খাওয়া বর্বত পাবর।  

 


