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৩০ জ  ১৪২৬

িবষয়: বাংলােদশবাংলােদশ  ফিলতফিলত  পিুপিু   গেবষণাগেবষণা  ওও  িশ ণিশ ণ  ইনি িটউটইনি িটউট ( (বারটানবারটান)-)-এএ  আেয়ািজতআেয়ািজত  সিমনােরসিমনাের
অংশ হণঅংশ হণ  সেসে ।।

         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 বাস বায়ন 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 আগামীআগামী
১৭.০৬.২০১৯১৭.০৬.২০১৯  ি ঃি ঃ  তািরখতািরখ ( ( সামবারসামবার))সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  ঘিটকায়ঘিটকায়  কনফাের ককনফাের ক ,,আপআপ (২২, মািনক িময়া এিভিনউ,
সচ ভবন (৫ম তলা), শেরবাংলা নগর, ঢাকা)  সিমনােররসিমনােরর  আেয়াজনআেয়াজন  করাকরা  হেয়েছহেয়েছ। উ  সিমনােরর িতপাদ

িবষয় হে  The Efficacy of Homemade Diet in Management of Severe Acute
Malnutrition সিমনােরর মলূ ব িট উপ াপন করেবন Professor Dr. Sk Roy, Chairperson,
Bangladesh Breastfeeding Foundation(BBF) । উ  সিমনাের আপিন অথবা আপনার
সং া/ িত ােনর একজন উপযু  িতিনিধেক রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৩-৬-২০১৯

অ িলিপ েয়াজনীয় কাযােথ রণ করা হেলা
( জ তার মা যায়ী নয়):
১) মহাপিরচালক, আপ , 
২) মহাপিরচালক, িবএনিসিস, ঢাকা( জন উপযু  

িতিনিধেক রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৩) Country Representative, IFPRI, Dhaka, 
Bangladesh ( জন উপযু  িতিনিধেক রেণর 
জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৪) Samira Afroze, Senior Sector 
Specialist, Health, Nutrition and 

কাজী আবলু কালাম
পিরচালক ( শাসন ও অথ)

১



Population, BRAC Centre, 75 Mohakhali, 
Dhaka, 1212.
৫) Representative, Care Bangladesh, 
RAOWA Complex, Level 7-8, VIP Road, 
Mohakhali, Dhaka-1206.
৬) জনাব িশিরন আফেরাজ, পিরচালক (পুি ), হেলন 
কলার ই টার াশনাল, ঢাকা।

৭) সয়দা সােলহা সােলহীন লতানা, সহেযাগী 
অধ াপক, খাদ  ও পুি  িব ান িবভাগ, কেলজ অব 
হাম ইেকানিমকস, আিজমপুর, ঢাকা।

৮) রহানা বগম, সহেযাগী অধ াপক, খাদ  ও পুি  
িব ান িবভাগ, কেলজ অব হাম ইেকানিমকস, 
আিজমপুর, ঢাকা।
৯) সােহলা পারভীন, িনউি শন অিফসার, ই ািহম 
জনােরল হাসপাতাল, ধানমি ড, ঢাকা।

১০) ইশরাত জাহান, িচফ িনউি শন অিফসার, 
িবআরিব হাসপাতাল, পা পথ, ঢাকা।
১১) মাহা দ রাহা র আলম, ভাষক, খাদ  যিু  
ও পুি  িব ান িবভাগ, নায়াখালী িব ান ও যিু  
িব িবদ ালয়।
১২) Sharmin Hossain, Senior Lecturer, 
Department of Health Promotion and 
Health Education, Bangladesh University 
of Health Sciences.
১৩) জনাব মাঃ বনজীর আলম, ক  পিরচালক, 
কিৃষ িশ ণ ইনি িটউটসমেূহর কায ম 
শি শালীকরণ      শীষক ক , কিৃষ স সারণ 
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১৪) জনাব অ ন মার বড়য়ুা, উপপিরচালক ( কা-
অিডেনশন), সেরজিমন উইং, কিৃষ স সারণ 
অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা।
১৫) পিরচালক, কিৃষ তথ  সািভস, খামারবািড়, ঢাকা [ 
উপপিরচালক (গণেযাগােযাগ)- ক রেণর জ  
অ েরাধ করা হেলা ]।
১৬) জনাব সানিজদা খ কার, উপেজলা কিৃষ 
অিফসার, িশ ণ উইং,কিৃষ স সারণ অিধদ র, 
খামারবািড়, ঢাকা।
১৭) আববু র িসি ক, পিরচালক, WAFFEN  
Research Laboratory, Dhaka.
১৮) অধ , পুি  িশ া শাখা, বারটান ধান, সচ 
ভবন, ঢাকা।
১৯) ধান ব ািনক কমকতা (চঃদাঃ) (সকল)
২০) ঊ তন ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান 

২



ধান কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
২১) উ তন িশ ক, পুি  িশ া শাখা, বারটান 

ধান, সচ ভবন, ঢাকা।
২২) া ামার, আইিসিট শাখা, বারটান ধান, সচ 
ভবন, ঢাকা।
২৩) ব ািনক কমকতা (সকল), বারটান ধান 
কাযালয়, সচ ভবন, ঢাকা।
২৪) জনসংেযাগ কমকতা, বারটান ধান, সচ ভবন, 
ঢাকা।

ারক ন র: ১২.০৯.০০০০.০০৭.৭১.০০২.১৮-১৬১২/১(৩) তািরখ: ৩০ জ  ১৪২৬
১৩ জনু ২০১৯

অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িনবাহী পিরচালক মেহাদেয়র ব ি গত সহকারী, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা (িনবাহী
পিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২) শাসন/ িশ ণ/িহসাব শাখা, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।
৩) অিফস কিপ/সংি  নিথ, বারটান, সচ ভবন, ঢাকা।

১৩-৬-২০১৯

কাজী আবলু কালাম 
পিরচালক ( শাসন ও অথ)
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