
পুষ্টি ষ্টিষয়ে অ্যাডয় ায়েষ্টি ও য াগায় াগ প্লাটফর্ ম  

ি ার তাষ্টরখঃ  

ি া নং ি ার তাষ্টরখ 

১র্ ি া  ০৮.১১.২০১৮ ইং  

২ে ি া  ১৬.০১.২০১৯ ইং  

৩ে ি া  ২৩.০৩.২০১৯ ইং  

৪র্ ম ি া  ১০.০৭.২০১৯ ইং  

  

প্লাটফয়র্ মর ের্ মপষ্টরষ্ট ঃ  

 পুষ্টি ষ্টিষেে িংষ্টিি র্ন্ত্রণালে ও ষ্টিষ্ট ন্ন িংস্থার িায়র্ য াগায় ায়গর র্াধ্যয়র্ ষ্টিতীে জাতীে পুষ্টি 

ের্ মপষ্টরেল্পনার এিষ্টিষ্টিষ্টি অ্ংশ িাস্তিােন, পষ্টরিীক্ষণ ও মূল্যােন।  

 নীষ্টত ষ্টন মারে ও জনগয়নর িয়েতনতা বৃষ্টির পদয়ক্ষপ গ্রহণ। 

 পুষ্টি ষ্টিষয়ে তথ্য, প্রোরণা ও প্রোশনার ষ্টিষয়ে িাংলায়দশ জাতীে পুষ্টি পষ্টরষদ যে িহােতা প্রদান। 

 ষ্টিষ্ট ন্ন গনর্াধ্যর্ ও পত্র পষ্টত্রোে পুষ্টি ষ্টিষেে িঠিে তথ্য পষ্টর ারন, প্রোর ও নজরদাষ্টরর র্াধ্যয়র্ 

িাংলায়দশ জাতীে পুষ্টি পষ্টরষদ যে িহােতা প্রদান। 

 ষ্টিষ্ট ন্ন র্ন্ত্রণালে, গনপ্রষ্টতষ্টনষ্ট  এিং উন্নেন িহয় াগী িংস্থার িায়র্ অ্যাডয় ায়েষ্টির র্াধ্যয়র্ পুষ্টি 

নীষ্টত/পষ্টরেল্পনা িাস্তিােয়ন পদয়ক্ষপ গ্রহণ। 

 িাংলায়দশ জাতীে পুষ্টি পষ্টরষদ ের্তমে অ্ষ্টপ মত দাষ্টেত্ব পালন। 

 প্রয়োজনয়িায়  পুষ্টির যক্ষয়ত্র ষ্টিয়শষ আগ্রহ িম্পন্ন অ্নষ্ট ে ৩ (ষ্টতন) জন ষ্টিয়শিজ্ঞ্ব যে িদস্য ষ্টহয়িয়ি যো 

অ্প্ট েরয়ত পারয়ি। নুন্যতর্ এে র্ততীোংশ িদস্য ির্ন্বয়ে ি ার যোরার্ পূণ ম হয়ি।  

 

 

িম্পন্নকৃত ো মক্রর্ঃ  

 ‘অ্যাডয় ায়েষ্টি প্লযান ফর ষ্টনউষ্টিশন িাংলায়দশ ২০১৯-২০২৫’ প্রস্তুতেরন িম্পন্ন। 

 অ্পায়রশনালাইয়জশন অ্ফ ‘অ্যাডয় ায়েষ্টি প্লযান ফর ষ্টনউষ্টিশন িাংলায়দশ ২০১৯-২০২৫’ ো মক্রর্ 

েলর্ান। 

 িাংলায়দশ জাতীে পুষ্টি পষ্টরষয়দর ষ্টিষ্ট ন্ন ো মক্রর্ উপস্থাপয়নর উয়েশ্য ষ্টনয়ে ততষ্টর প্রার্াণ্যষ্টেত্র 

প্রস্তুতেরন িম্পন্ন এিং প্রোরণা েলর্ান। 

 িাংলায়দশ জাতীে পুষ্টি পষ্টরষদ ো মালয়ের যরািীের িাংলা এিং ইংয়রষ্টজ দুই  াষাে প্রস্তুতেরন 

িম্পন্ন। 



 প্লারফয়র্ মর ষ্টনেষ্টর্ত ি া আয়োষ্টজত।  

 

গৃহীত/পষ্টরেষ্টল্পত ো মক্রর্ঃ  

 অ্পায়রশনালাইয়জশন অ্ফ ‘অ্যাডয় ায়েষ্টি প্লযান ফর ষ্টনউষ্টিশন িাংলায়দশ ২০১৯-২০২৫’ ো মক্রয়র্র 

অ্ ীয়ন িাংলায়দশ জাতীে পুষ্টি পষ্টরষদ এিং উন্নেন িহয় াগী িংস্থার র্ধ্যোর েনয়িার্ট মোর্ ততষ্টর 

প্রষ্টক্রো ীন।  

 ষ্টিষ্ট ন্ন অ্যাডয় ায়েষ্টি এিং এিষ্টিষ্টিষ্টি উপেরণ ততষ্টর পষ্টরেল্পনা ীন।  

 ষ্টনেষ্টর্ত পুষ্টি ষ্টিষেে ষ্টনউজয়লটার, ষ্টরয়পাট ম ইতযাষ্টদ প্রোশনার পষ্টরেল্পনা গৃহীত।  

েযায়লঞ্জিমুহঃ  

 পুষ্টি িয়েতনতা ো মক্রর্ শুধুর্াত্র ষ্টিয়শষ ষ্টদিি িা িপ্তাহয়েষ্টিে না যরয়খ ির্গ্র িছরব্যাপী েলর্ান রাখা।  

 


