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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ফ িলতফিলত   িি   গেবষণ াগেবষণ া   ওও  িশ ণিশ ণ   ইনি উটইনি উট  ( ( ব ারট ানবারট ান )-)-এএ  আেয়ািজতআেয়ািজত  "Why is "Why is
Nutrition an Important Component of Food Security?Nutrition an Important Component of Food Security?
Evidence from Bangladesh" Evidence from Bangladesh" সিমনােরসিমনাের   অংশ হণঅংশ হণ   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) িষ
ম ণালেয়র অধীন  এক  ায় শািসত িত ান। বারটান দেশ খা  ও ি  স িকত সেচতনতা ি র মা েম জন াে র
উ য়ন তথা েয়াজনীয় ষম খা  িনরাপ া িনি তকরেণর উে ে  িষ স ের খা  িভি ক ি  (ফিলত ি ) কায ম
বা াবয়ন কের আসেছ। খা িভি ক ি  িবষয়ক িশ ণ ও মাঠ গেবষণার মা েম ল ান কােজ লািগেয়  ে  ি মান
স  খাবার হণ, ষম খাবার িনবাচন, বয়স ও রাগিভি ক খা  িনবাচন, িবিভ  খাে র ি মান িবষেয় সেচতনতা তিরর
মা েম ি  সম া িনরসেন িমকা রেখ জাতীয় উ য়েন বারটান অবদান রাখেছ। এরই অংশ িহেসেব আগামী ১০ িডেস র, ২০১৮
সকাল ১০.০০ ঘ কায় িষ নীিত সহায়ক উইিনট (আপ ), ঢাকার সে লন কে  (২২, মািনক িময়া এিভিনউ, সচ ভবন (৫ম
তলা), শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা) সিমনােরর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  সিমনােরর িতপা  িবষয়: "Why is
Nutrition an Important Component of Food Security? Evidence from
Bangladesh" উ  সিমনাের ল ব  উপ াপন করেবন Akhter Ahmed, Ph.D. Country
Representative, IFPRI, Bangladesh- ক িনবাচন করা হেয়েছ। উে  য, উ  সিমনাের ি র কােজর
সােথ স ৃ  সরকারী ও বসরকারী সং ার িতিনিধ  এবং বারটান ধান কাযালয়, ঢাকা-এর সকল কমকতা  অংশ হণ
করেবন। উ  সিমনাের আপিন অথবা আপনার সং া/ িত ােনর একজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।

[ সিমনার িবষেয় যাগােযাগঃ ড. মাহা দ রা  আহেমদ ০১৭১৮০০৯৯৯৯ ]

৫-১২-২০ ১৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মহাপিরচালক িষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা [ ◌্ইজন 
উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, 
ঢাকা [একজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ 
করা হেলা]।
৩) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, 

ািণস দ অিধদ র, ঢাকা [একজন উপ  িতিনিধেক 
রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।

কাজী আ ল কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)
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৪) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মৎ  অিধদ র, মৎ  
ভবন, [একজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ 
করা হেলা]।
৫) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর দ র, 
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট [ ◌্ইজন উপ  

িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
৬) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি উট [ ইজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  
অ েরাধ করা হেলা]।
৭) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ পরমা  িষ 
গেবষণা ইনি উট [একজন উপ  িতিনিধেক রেনর 
জ  অ েরাধ করা হেলা]।
৮) ক  পিরচালক, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি উট (বারটান), ধান কাযালয়, সচ ভবন, 
ঢাকা।
৯) মহাপিরচালক, BNNC, ঢাকা [একজন উপ  

িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
১০) পিরচালক, IPHN, ঢাকা [একজন উপ  

িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
১১) পিরচালক, INFS, ঢাকা [একজন উপ  িতিনিধেক 

রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
১২) পিরচালক, িনরাপদ খা  ক প , ঢাকা [একজন 
উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
১৩) িনবাহী পিরচালক, িষ গেবষণা ফাউে শন, ফামেগট, 
ঢাকা [একজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ 
করা হেলা]।
১৪) অ  (ভার া ), ি  িশ া শাখা, বাংলােদশ ফিলত 

ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)
১৫) ধান ব ািনক কমকতা (চলিত দািয় ), াব গেবষণা 
িবভাগ, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি উট (বারটান)
১৬) ধান ব ািনক কমকতা (চলিত দািয় ), মাঠ গেবষণা 
িবভাগ, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি উট (বারটান)
১৭) উ তন ব ািনক কমকতা, খা  শ  শাখা, বাংলােদশ 
ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)
১৮) উ তন ব ািনক কমকতা, ড হাইিজন ও কায়ািল  
শাখা, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি উট (বারটান)
১৯) উ তন ব ািনক কমকতা, ডােয়ট িমতকরণ শাখা, 
বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট 
(বারটান)
২০) উ তন িশ ক, ি  িশ া শাখা, বাংলােদশ ফিলত 
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ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)
২১) া ামার, আইিস  শাখা, বাংলােদশ ফিলত ি  
গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান) [ওেয়বসাইেট 

কােশর অ েরাধসহ]।
২২) Country Representative, FAO, 
Dhaka, Bangladesh.
২৩) Head, Nutrition, BRAC, Dhaka, 
Bangladesh.
২৪) Country Representative, FPMU, 
Ministry of Food, Dhaka, 
Bangladesh.
২৫) Country Representative,IFPRI, 
MoA, Dhaka, Bangladesh.
২৬) Country Representative, CIP 
International Potato Center, Dhaka, 
Bangladesh.
২৭) Representative, APSU, MoA, 
Dhaka, Bangladesh.
২৮) Representative, CARS, 
University of Dhaka.
২৯) Representative, Institute of 
Pablic Health, Dhaka, Bangladesh.
৩০) Country Representative, World 
Vission, Dhaka, Bangladesh.
৩১) Chief Executive Officer, Agri Plus 
Ltd. Dhaka.
৩২) Tonima sharmin, Nutrition 
Office, Nutrition Unit, World Food 
Programme, IDB Bhaban, Dhaka.
৩৩) ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান কাযালয়, 
সচ ভবন, ঢাকা।

৩৪) জনসংেযাগ কমকতা, শাসন শাখা, বাংলােদশ ফিলত 
ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)

৩৫) বাতা স াদক, দিনক ইে ফাক/আমােদর সময়, ঢাকা।
৩৬) সহকারী ব ািনক কমকতা, ঔষিধ উি দ শাখা, 
বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট 
(বারটান)
৩৭) সহকারী ব ািনক কমকতা, খা  শ  শাখা, বাংলােদশ 
ফিলত ি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট (বারটান)

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০৭.৭১.০০২.১৮.৯/১(৩) তািরখ: ২১ অ হাযণ় ১৪২৫
০৫ িডেস র ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ি গত সহকারী (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক- এর দ র, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও
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িশ ণ ইনি উট (বারটান) (িনবাহী পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২) শাসন/ িশ ণ/িহসাব শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৩) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।

৫-১২-২০ ১৮

ড. মাহা দ রা  আ  মদ 
উ তন িশ ক
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