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িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  ফিলতফিলত  পিুপিু   গেবষণাগেবষণা  ওও  িশ ণিশ ণ  ইনি িটউটইনি িটউট ( (বারটানবারটান)-)-এএ  আেয়ািজতআেয়ািজত "Nutrition "Nutrition
Sensitive Social Safety Net Program and School Feeding Program" Sensitive Social Safety Net Program and School Feeding Program" সিমনােরসিমনাের
অংশ হণঅংশ হণ  সংেগসংেগ।।

উপযু  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট
(বারটান) কিৃষ ম ণালেয়র অধীন  একিট ায় শািসত িত ান। বারটান দেশ খাদ  ও পুি  স িকত
সেচতনতা বিৃ র মাধ েম জন াে র উ য়ন তথা েয়াজনীয় ষম খাদ  িনরাপ া িনি তকরেণর উে ে  কিৃষ
স ের খাদ  িভি ক পুি  (ফিলত পুি ) কায ম বা াবয়ন কের আসেছ। খাদ িভি ক পুি  িবষয়ক িশ ণ ও

মাঠ গেবষণার মাধ েম ল ান কােজ লািগেয়  মেূল  পুি মান সমৃ  খাবার হণ, ষম খাবার িনবাচন, বয়স
ও রাগিভি ক খাদ  িনবাচন, িবিভ  খােদ র পুি মান িবষেয় সেচতনতা তিরর মাধ েম পুি  সম া িনরসেন
ভূিমকা রেখ জাতীয় উ য়েন বারটান অবদান রাখেছ। এরই অংশ িহেসেব আগামী  ০৪ িডেস র, ২০১৮ সকাল
১০.০০ ঘিটকায় বারটান ধান কাযালয়, ঢাকার সিমনার কে  (২২, মািনক িময়া এিভিনউ, সচ ভবন (৪থ
তলা), শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা) সিমনােরর আেয়াজন করা হেয়েছ। উ  সিমনােরর িতপাদ
িবষয়: "Nutrition Sensitive Social Safety Net Program and School Feeding Program" উ
সিমনাের মলূ ব  উপ াপন করেবন Rezaul Karim, Head of Social Safety net, WFP & Monique

Beun, Head of Nutrition, WFP- ক িনবাচন করা হেয়েছ। উে খ  য, উ  সিমনাের পুি র কােজর সােথ
স ৃ  সরকারী ও বসরকারী সং ার িতিনিধবৃ  এবং বারটান ধান কাযালয়, ঢাকা-এর সকল কমকতাবৃ
অংশ হণ করেবন। উ  সিমনাের আপিন অথবা আপনার সং া/ িত ােনর একজন উপযু  িতিনিধেক

রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা।

[ সিমনার িবষেয় যাগােযাগঃ ড. মাহা দ রাজু আহেমদ ০১৭১৮০০৯৯৯৯ এবং তাসনীমা মা  জাবীন
০১৭৮১৮৮৭৮৮৫ ]

২৭-১১-২০১৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মহাপিরচালককিৃষ স সারণ অিধদ র, ঢাকা 
[একজন উপযু  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ 
করা হেলা]।
২) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  

কাজী আবলু কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

১



অিধদ র, ঢাকা [একজন উপযু  িতিনিধেক 
রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।

৩) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালেকর 
দ র, ািণস দ অিধদ র, ঢাকা [একজন উপযু  

িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
৪) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র, ঢাকা 
[একজন উপযু  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ 
করা হেলা]।
৫) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, সমাজেসবা 
অিধদফতর, ঢাকা [একজন উপযু  িতিনিধেক 

রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
৬) ক  পিরচালক, বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা 
ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান), ধান কাযালয়, 
সচ ভবন, ঢাকা।

৭) িনব ক ও মহাপিরচালক এর একা  সহকারী, 
িনব ক ও মহাপিরচালেকর দ র, সমবায় অিধদ র
৮) মহাপিরচালক, BNNC, ঢাকা।
৯) পিরচালক, িনরাপদ খাদ  কতপৃ , ঢাকা।
১০) পিরচালক, IPHN, ঢাকা।
১১) পিরচালক, INFS, ঢাকা।
১২) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক 
িশ া অিধদ র, ঢাকা [একজন উপযু  িতিনিধেক 

রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
১৩) অধ  (ভার া ), পুি  িশ া শাখা, বাংলােদশ 
ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট 
(বারটান)
১৪) ধান ব ািনক কমকতা (চলিত দািয় ), ল াব 
গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
১৫) ধান ব ািনক কমকতা (চলিত দািয় ), মাঠ 
গেবষণা িবভাগ, বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
১৬) উ তন ব ািনক কমকতা, ফুড হাইিজন ও 
কায়ািলিট শাখা, বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও 
িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)

১৭) উ তন ব ািনক কমকতা, খাদ  শ  শাখা, 
বাংলােদশ ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ 
ইনি িটউট (বারটান)
১৮) ঊ তন ব ািনক কমকতা , বারটান ধান 
কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
১৯) উ তন িশ ক, পুি  িশ া শাখা, বাংলােদশ 
ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট 
(বারটান)
২০) Country Representative, FAO, Dhaka, 

২



Bangladesh.
২১) Head, Nutrition, BRAC, Dhaka, 
Bangladesh.
২২) Country Representative, Hellen Kellar 
International, Dhaka, Bangladesh.
২৩) Country Representative, Nutrition 
International, 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, Institute of Pablic 
Health, Dhaka, Bangladesh.
২৯) Country Representative, World 
Vission, Dhaka, Bangladesh.
৩০) Country Representative, CARE, 
Dhaka, Bangladesh.
৩১) া ামার, আইিসিট শাখা, বাংলােদশ ফিলত 
পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (বারটান)
৩২) ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান 
কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৩৩) জনসংেযাগ কমকতা, শাসন শাখা, বাংলােদশ 
ফিলত পুি  গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট 
(বারটান)

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০৭.৭১.০০২.১৮-৮২১/১ তািরখ: ১৩ অ হায়ণ ১৪২৫
২৭ নেভ র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ব ি গত সহকারী (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক- এর দ র, বাংলােদশ ফিলত পিু
গেবষণা ও িশ ণ ইনি িটউট (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।

২৭-১১-২০১৮

ড. মাহা দ রাজু আ  মদ 
উ তন িশ ক

৩


