
কারিগরি/ রিশেষজ্ঞ করিটি প্রণীত খাদ্য প্যাশকশেি সুপারিেিালা 

 

 নিম্নোক্ত গোইডলোইি অনুসরণ কম্র সুপোনরশকৃত খোদ্য প্যোম্কজসমূহ প্রস্তুত করো হম্েম্ে : 

- দুম্্ যোগকোলীি খোদ্য সরররোহ েকম্ক প্রনতননি ককজি ্যনক্তর ২১০০ নকম্লোকযোলনর/শনক্ত চোনহনো পূরণ করো রোঞ্ছিীে 

(আন্তজযোনতক গোইডলোইি অনু্োেী)।   

- গোইডলোইি অনু্োেী দননিক প্রম্েোজিীে শনক্তর ১০-১৫% আনিষ েকম্ক করং ১৭-৩০% চনর য েকম্ক আসো রোঞ্ছিীে। 

- খোদ্য পপকরণ রোেোইম্ের সিে অনুুষনটিসমৃদ্ধ খোরোর অন্তর্ভ যনক্ত করম্ত হম্র। কই অনুুষনটি পূরম্ণ দুম্্ যোগকোলীি নরনিন্ন ধরম্ণর 

ফরটিফোইড খোদ্য ে্িি- চোল, েতল, নরস্কুট ্যরহোর করো ে্ম্ত পোম্র।    

- দুম্্ যোগকোলীি ক্ষনতগ্রস্ত পনররোরম্ক তোৎক্ষনণক ুষনটি পূরম্ণ ্যিতি ২ েকম্ক ৩ ননম্ির শুকম্িো খোরোর েনেো প্রম্েোজি।  

- যে সকল পরিিাশি ৬ িাস যেশক ৫ িছি িয়সী রেশু রিদ্যিান তাশেি প্রশয়ােনীয় পুরিচারিো পূিশণ িাড়রত খাদ্য প্যাশকে 

যেয়া েরুরি।  

- িরজোতক নশশু েকম্ক ৫ (পাঁচ) রৎসর রেম্সর নশশুর খোদ্য নির যোচম্ি “িোতৃদুগ্ধ নরকল্প, নশশু খোদ্য, রোনণনজযকিোম্র প্রস্তুতকৃত 

নশশুর রোড়নত খোদ্য ও পহো ্যরহোম্রর সরঞ্জোিোনন (নরপণি নিেন্ত্রণ) আইি, ২০১৩” এি ধািা ৪ এি উপধািা (২) এি েফা 

(ছ) োশত লংনিত না হে । 

- কই কোনরগনর/নরম্শষজ্ঞ কনিটি রতযিোি COVID-19 দুম্্ যোগকোলীি খোদ্য সহোেতোর নরষম্েও সুপোনরশ প্রনোি কম্রম্ে, 

ে্খোম্ি ্যনক্তর দননিক ২১০০ নকম্লোকযোলনর/শনক্তচোনহনোর ৮০% েনেো ে্ম্ত পোম্র রম্ল অনিিত প্রনোি কম্র। েসইসোম্ক 

নিটোনিি ও নিিোম্রলযুক্ত শোক সরনজ, ফলমূল, িোে, িোংস ক্রে অকরো অনতনরক্ত িগন অক য প্রনোম্ির নরষম্ে সুপোনরশ প্রনোি 

কম্র। 

 

নরনিন্ন অরস্থোে প্রম্্োজয সুপোনরশকৃত খাদ্য প্যাশকে 

১। দুম্্ যোগ পররতী  তোৎক্ষনণক খোদ্য সরররোম্হর সুপোনরশকৃত খোদ্য তোনলকো পরিিাণসি  

(৫ সনম্ের পনররোম্রর প্রেি ৩ ননম্ির জন্য)*   

 

 

 

 

 

 

 

*নচনির পনররম্তয অনধক ুষনটিসম্পন্ন হওেোে লোল নচনি অকরো গুঁম্ড়র অগ্রোনধকোর প্রনোম্ির সুপোনরশ করো হম্লো। নচড়ো ও 

নচনি ক্রে সম্ভর িো হম্ল ফরটিফোইড নরস্কুট ননম্ে চোনহনো পূরণ করো ে্ম্ত পোম্র। খোদ্য প্যোম্কম্জর সোম্ক পোনি 

নরশুদ্ধকরণ রনড় নরতরণ নিনিত করম্ত হম্র।  

 

 

 

 

 

 

 

 

আইটেম পরিমাণ  

রিড়া ৪.৫ কেরি 

রিরি/ গুঁড় ৫০০ গ্রাম 

অিুপুরিসমৃদ্ধ ফিটিফাইড রিসু্কে  ১ কেরি 



২। শুকম্িো খোরোম্রর আইশেিসি পনরিোণ : 

(৫ সনম্ের পনররোম্রর ৭ ননম্ির খোরোর) 

আইটেম পরিমাণ  

িাল*  ১৩ কেরি 

ফিটিফাইড কেল ১.৫রলোি 

ডাল** ১.৫ কেরি 

রিড়া ২ কেরি 

আট ারডিযুক্ত লিণ ১ কেরি 

রিরি/ গুঁড় ৫০০ গ্রাম 

মেি ডাল/ মুগ ডাল ভািা   ২ কেরি 
*চোম্লর েক্ষম্ে ফরটিফোইড চোল অগ্রোনধকোর প্রনোম্ির সুপোনরশ করো হল।  

**ডোম্লর েক্ষম্ে েখসোনরর ডোল ্যতীত ে্ম্কোম্িো ডোল ্যরহোর করো ে্ম্ত পোম্র। 

৩) নশশু খোম্দ্যর আইম্টিসি পরিিাণ : 

(পনররোম্রর ৬ িোস েকম্ক ৫ রের রেসী নশশুর সংখ্যো ২ জি ধম্র ৭ ননম্ির খোরোর) 

আইটেম পরিমাণ  

িাল* ১ কেরি 

ফিটিফাইড কেল ৫০০ রমরলরলোি 

ডাল** ৫০০ গ্রাম 

সুরি ৫০০ গ্রাম 

ফিটিফাইড রিসু্কে ১ কেরি 

রিরি/ গুঁড় ১০০ গ্রাম 

চিনািাদাম ভািা ৫০০ গ্রাম 

কেিিু ৫০০ গ্রাম 
*চোম্লর েক্ষম্ে ফরটিফোইড চোল অগ্রোনধকোর প্রনোম্ির সুপোনরশ করো হল।  

**ডোম্লর েক্ষম্ে েখসোনরর ডোল ্যতীত ে্ম্কোম্িো ডোল ্যরহোর করো ে্ম্ত পোম্র। 

৪) COVID-19 দুশে যাগকালীন খোম্দ্যর আইশেিসি পনরিোণ : 

(৫ সনম্ের পনররোম্রর ৭ ননম্ির খোরোর)  

আইটেম পরিমাণ  

িাল ১০  কেরি 

ফিটিফাইড কেল ১রলোি 

ডাল*  ১ কেরি 

কপুঁ াি ১ কেরি 

আট ারডি যুক্ত লিণ ১ কেরি 

আলু ৫ কেরি 
*ডোম্লর েক্ষম্ে েখসোনরর ডোল ্যতীত ে্ম্কোম্িো ডোল ্যরহোর করো ে্ম্ত পোম্র। 

 কর সোম্ক নরনিন্ন ধরম্ণর শোক সরনজ ে্িি লোল শোক, নিনটি কুিড়ো, রররটি, কাঁচো িনরচ, েিৌসুনি ফল, িোে রো িোংস, নডি 

ও িশলো ক্রে অকরো িগন অক য যেওয়া যেশত পাশি। 


