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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   ফ িলতফিলত   িি   গেবষণ াগেবষণ া   ওও  িশ ণিশ ণ   ইনি উটইনি উট  ( ( ব ারট ানবারট ান )-)-এএ  আেয়ািজতআেয়ািজত
“Nutritional Care for adolescent girl & elderly people” “Nutritional Care for adolescent girl & elderly people” শীষকশীষক
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  ২০

জা য়াির ২০২০ ি ঃ সকাল ১০:০০ ঘ কায় 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 িতপা
িবষয়: ““ Nutritional Care for adolescent girl & elderly people” সিমনাের ল ব  উপ াপন
করার জ  াথিমকভােব আয়শা িসি কী, কনসালেট  (ডাইট এ  িনউি শন), জাপান বাংলােদশ শীপ হাসপাতাল, ঢাকা।
উ  সিমনাের আেলাচক জনাব মাঃ ফজেল ওয়ােহদ খা কার, অবসর া  চয়ার ান, িবএিডিস, ঢাকা। উে  য, উ
সিমনাের ি র কােজর সােথ স ৃ  সরকাির ও বসরকাির সং ার িতিনিধ  এবং বারটান ধান কাযালয়, ঢাকা-এর সকল

কমকতা  অংশ হণ করেবন। উ  সিমনাের আপিন অথবা আপনার সং া/ িত ােনর উ  িবষেয় একজন উপ
িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

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

১৬ -৩-২০ ২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়):
১) ক  পিরচালক, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও 

িশ ণ ইনি উট (বারটান), ধান কাযালয়, সচ ভবন, 
২) মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র/ ািণস দ 
অিধদ র/ মৎ  অিধদ র/ খা  অিধদ র/ DAM, ঢাকা 
[উ  িবষেয় একজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  
অ েরাধ করা হেলা]।
৩) মহাপিরচালক, পিরবার পিরক না অিধদ র/ সমাজ সবা 
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অিধদ র, ঢাকা [উ  িবষেয় একজন উপ  িতিনিধেক 
রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।

৪) পিরচালক, ি  ও খা  িব ান ইনি উট (INFS), 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা [উ  িবষেয় একজন উপ  

িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
৫) পিরচালক, ইনি উট অব পাবিলক হল  এ  
িনউি শন (IPHN), মহাখালী, ঢাকা [উ  িবষেয় একজন 
উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
৬) Bangladesh National Nutrition 
Council (BNNC), Dhaka [উ  িবষেয় ইজন 
উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
৭) সে টারী জনােরল, বাংলােদশ বীণ িহৈতষী সংঘ ও 
জরা িব ান িত ান, শেরবাংলা নগর, ঢাকা [উ  িবষেয় 

ইজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  অ েরাধ করা 
হেলা]।
৮) সিলনা শলী, আপন িনবাস া ম, উ রখান, ঢাকা 
[উ  িবষেয় একজন উপ  িতিনিধেক রেনর জ  
অ েরাধ করা হেলা]।
৯) অ , বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
১০) ধান ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ), বারটান ধান 
কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
১১) ঊ তন িশ ক, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, 
ঢাকা।
১২) া ামার, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা 
[প  ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা]।
১৩) জনসংেযাগ কমকতা, বারটান ধান কাযালয়, সচ 
ভবন, ঢাকা।
১৪) ঊ তন ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান 
কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
১৫) ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান কাযালয়, 
সচ ভবন, ঢাকা।

১৬) সহকারী ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান 
কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০৭.২৯.০০১.১৯.১১৪/১(৬) তািরখ: ৯ মাঘ ১৪২৬
২৩ জা য়াির ২০২০

অ িলিপঃ অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হণকে  িবতরণ করা হেলা 
১) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) ি গত সহকারী (অিতির  দািয় ), িনবাহী পিরচালক- এর দ র, বাংলােদশ ফিলত ি  গেবষণা ও

িশ ণ ইনি উট (বারটান)
৩) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
৪) শাসন/ িশ ণ/িহসাব শাখা, বারটান ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
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