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প্লযাটফবর্ মি উবেশ্যঃ  

 

  ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনা বাস্তবায়বন পষ্টিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠাবর্া প্রণয়ন/পষ্টির্াজমন/পষ্টিবীক্ষণ 

পষ্টিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রষ্টতববদন প্রণয়ন। 

  জাতীয় পুষ্টি  ডাটাববজ প্রণয়ন ও হালনাগাদ কিণ, পুষ্টি সম্পষ্টকমত গববষণাি ক্ষক্ষত্র ষ্টনব মাচন ও গববষণা 

পষ্টিচালনায় পষ্টিষদবক সহাওয়তা 

 জনগবণি পুষ্টির্ান ও সাষ্টব মক পুষ্টি পষ্টিষ্টিষ্টত উন্নয়নকবল্প পষ্টিবীক্ষণ মূল্যায়ন ও গববষণাি আবলাবক বাাংলাবদশ 

জাতইয় পুষ্টি পষ্টিষদবক সহয়তা প্রদান। 

 পুষ্টি ষ্টবষয়ক কার্ মক্রবর্ি  পষ্টিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাবপবক্ষ পিবতী কর্ মকওইশল ষ্টনরূপবন বাাংলাবদশ জাতীয় 

পুষ্টি পষ্টিষদবক সহায়তা দান । 

 বাাংলাবদশ জাতীয় পুষ্টি পষ্টিষদ কতৃমক অষ্টপ মত দাষ্টয়ত্ব পালন । 

 প্রবয়াজনববাবে কষ্টর্টি পুষ্টিি ক্ষক্ষবত্র ষ্টববশষ আগ্রহ সম্পন্ন অনষ্টেক ০৩ (ষ্টতন) জন ষ্টববশষজ্ঞবক সদস্য ষ্টহবসবব 

ক্ষকা-অপ্ট কিবত পািবব। 

 কষ্টর্টি প্রষ্টত ২ র্াবস কর্পবক্ষ একবাি সভায় ষ্টর্ষ্টলত হবব; ন্যযনতর্ এক-তৃতীয়াাংশ (১/৩) সদস্য সর্ন্ববয় সভাি 

ক্ষকািার্ পূণ ম হবব ।  

 

সম্পন্নকৃত কার্ মক্রর্ঃ   

 ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনাি বাষ্টষ মক র্ষ্টনটষ্টিাং ষ্টিবপাট ম ২০১৬-১৭/ ২০১৭-১৮ প্রকাশ 

 ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনাি বাষ্টষ মক র্ষ্টনটষ্টিাং ষ্টিবপাট ম ২০১৮-১৯ প্রকাবশি পবথ 

 অথ ম র্ন্ত্রণালবয়ি সহায়তায় Public Expenditure review for Nutrition প্রকাষ্টশত। 



 বতমর্ান পষ্টিবীক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধষ্টতি গ্যাপসমূহ ষ্টচষ্টিতকিণ এবাং সাংষ্টিি ষ্টবষ্টভন্ন সাংিাি ষ্টিবপাটি মাং  ষ্টসবের্ 

এি ষ্টিষ্টভউ কিণ। 

 সাংষ্টিি ষ্টবষ্টভন্ন সাংিাি পষ্টিবীক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধষ্টতি পর্ মাবলাচনাকিণ এবাং ক্ষসসব সাংিাসমূহবক পুষ্টি   সম্পষ্টকমত 

পষ্টিবীক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধষ্টত সম্পবকম অবষ্টহতকিণ কর্ মশালা। 

 ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনাি আবলাবক পষ্টিবীক্ষণ কাঠাবর্া প্রস্তুতকিণ এবাং অগ্রাষ্টেকািমূলক সূচক 

ষ্টনে মািবণি জন্য গাইষ্টডাং ডকুবর্ন্টস প্রস্তুতকিণ। 

 ষ্টবএনএনষ্টস ওবয়বসাইট প্রস্তুতকিন। ষ্টলঙ্কঃ  bnnc.portal.gov.bd 

 ৬৪ টি ক্ষজলাি ষ্টবষ্টভন্ন তথ্য ষ্টনবয় বাাংলাবদশ ন্যাশনাল ষ্টনউষ্টিশন ক্ষপ্রাফাইল প্রস্তুতকিণ এবাং অবষ্টহতকিণ। 

Link: www.nutritionprofile.org  

 ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনায় বষ্টণ মত ৬৪ টি সূচবকি র্বে ২৫টি অগ্রাষ্টেকািমূলক সূচক ষ্টচষ্টিতকিণ এবাং 

বাষ্টষ মক কর্ মপষ্টিকল্পনা অনুর্ায়ী পুষ্টি প্রতযক্ষ, পুষ্টি পবিাক্ষ এবাং সাংষ্টিি DLIs  অনুর্ায়ী কার্ মক্রবর্ 

অন্তর্ভ মক্তকিণ। 

 ক্ষজলা ও উপবজলা পুষ্টি সর্ন্বয় কষ্টর্টিি সভা অনুষ্ঠাবনি জন্য প্রবয়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ এবাং ষ্টনয়ষ্টর্ত সভা 

অনুষ্ঠান সম্পন্ন। 

 ক্ষজলা ও উপবজলা পুষ্টি সর্ন্বয় কষ্টর্টিি সভাি কার্ মকাষ্টিতা মুল্যায়ন কিাি জন্য পষ্টিবীক্ষণ পদ্ধষ্টত প্রস্তুতকিণ। 

 SUN  এি অগ্রাষ্টেকািমূলক কাবজি অাংশ ষ্টহবসবব বাাংলাবদবশি পুষ্টি ষ্টবষয়ক ষ্টিসাচ ম এি জন্য SUN 

একাবডষ্টর্য়া ক্ষনটওয়াকম এি সর্ন্ববয় ষ্টিসাচ ম স্ট্রাবটষ্টজ প্রস্তুতকিণ।‘ 

 গববষণাি জন্য বাাংলাবদশ জাতীয় পুষ্টি পষ্টিষদ কার্ মালয় কতৃমক কাষ্টিগিী কষ্টর্টি গঠন এবাং ক্ষকাষ্টভড-১৯ 

পিবতী প্রভাব ষ্টনে মািণ এি জন্য পদবক্ষপ গ্রহণ।  

 পুষ্টি ষ্টবষয়ক গববষণাি ক্ষক্ষত্রগুবলা ষ্টনে মািবণি জন্য োষ্টড সম্পন্ন এবাং সুপাষ্টিশ প্রণয়ন। 

 ক্ষজলা ও উপবজলা পর্ মাবয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিষ্টককল্পনা প্রণয়বনি জন্য পাচটি ক্ষজলায় পিীক্ষামূলক কর্ মপষ্টিকল্পনা 

প্রণয়বনি জন্য ক্ষজলা কর্ মপষ্টিকল্পনা কর্ মশালা অনুষ্টষ্ঠত। 

 ক্ষজলা ও উপবজলা পর্ মাবয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনা প্রণয়বনি জন্য Minimum Nutrition package 

বহুখাতষ্টভষ্টিক পুষ্টি প্যাবকজ প্রণয়ন। 

 ষ্টবষ্টভন্ন র্ন্ত্রণালয় কতৃমক প্রবদয় পুষ্টি ষ্টবষয়ক বাষ্টষ মক কর্ মপষ্টিকল্পনা ষ্টিষ্টভউ এবাং তাি অগ্রগষ্টত বাষ্টষ মক 

র্ষ্টনটষ্টিাং ষ্টিবপাট ম এ অন্তর্ভ মক্ত। 

 িাংপুি এবাং সুনার্গঞ্জ ক্ষজলাি বাবজটসহ বাষ্টষ মক পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনা প্রণয়ন। 

 

 

 

 

http://www.nutritionprofile.org/


গৃহীত/পষ্টিকষ্টল্পত কার্ মক্রর্ঃ 

 আন্ত ক্ষর্াগাবর্াগমূলক  ( interoperable) পুষ্টি তথ্য ব্যবিা িাপবনি কাজ প্রস্তাষ্টবত এবাং চলর্ান।  

 বাাংলাবদশ জাতীয় পুষ্টি পষ্টিষদ কার্ মালবয়ি জন্য ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনাি অগ্রগষ্টত পর্ মববক্ষবণি 

লবক্ষয ডযাশ ক্ষবাড ম প্রস্তুতকিণ এবাং মূল ওইবয়বসাইবট একীভূতকিবণি জন্য কাজ প্রষ্টক্রয়ােীন। 

http://bnnc-dashboard.greatsoftbd.com/ 

 ক্ষদশব্যাপী পুষ্টি ষ্টবষয়ক কার্ মক্রবর্ ব্যষ্টয়ত  অথ ম পষ্টিবীক্ষবণি জন্য SUN secretariat এি সহয়তায় 

প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ ক্ষনয়াি প্রস্তাব বাাংলাবদশ জাতীয় পুষ্টি পষ্টিষদ কার্ মালবয়ি সহয়তায় র্ন্ত্রণালয় কতৃমক 

ক্ষপ্রিীত। 

 ষ্টনউষ্টিশন গভবন মন্স এি অাংশ ষ্টহবসবব ওয়বয়বসাইবট/ অনলাইবন পুষ্টি সম্পষ্টকমত স্ব স্ব ক্ষজলাি কার্ মক্রর্ এবাং 

ষ্টনে মাষ্টিত সূচকগুবলাি পষ্টিবীক্ষণ পদ্ধষ্টত চালুি প্রষ্টক্রয়া চলর্ান। 

 পষ্টিবীক্ষণ ব্যবিাি সাবথ সর্ন্বয় কবি ক্ষজলা ও উপবজলা পুষ্টি সর্ন্বয় কষ্টর্টিি দাষ্টয়ত্ব ও কার্ মক্রর্ 

পষ্টিচালনাি জন্য উক্ত কষ্টর্টি সমূহবক অবষ্টহতকিবণি ষ্টনষ্টর্বি ক্ষকন্দ্রীয় ও ষ্টবভাগীয় পর্ মাবয় কর্ মশালা 

অনুষ্ঠাবনি পষ্টিকল্পনা গৃহীত। 

 ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টিকল্পনাি বাষ্টষ মক প্রষ্টতববদবন অন্তর্ভ মক্ত না হওয়া ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টবষয় ক্ষর্র্নঃ দুবর্ মাগ 

ক্ষর্াকাষ্টবলায় আগার্ প্রস্তুষ্টত, বয়স্ক পুষ্টি, ষ্টলঙ্গ সর্তা, জলবায়ুি ষ্টবরূপ প্রভাব সম্পষ্টকমত ষ্টবষয়াবলী 

অন্তর্ভ মক্তকিণ। 

 ক্ষপাে ক্ষকাষ্টভড -১৯ এি সম্ভাব্য অপুষ্টি ক্ষর্াকাষ্টবলায় প্রবয়াজনীয় পিার্শ ম প্রদান ও নীষ্টত ষ্টনে মািকগবণি জন্য 

একটি পষ্টলষ্টস ষ্টিফ প্রস্তুতকিণ। 

 গববষণাবক এবাং জ্ঞান বৃষ্টদ্ধি  জন্য বাাংলাবদশ জাতীয় পুষ্টি পষ্টিষদ কার্ মালবয় জান মাল ক্লাব প্রষ্টতষ্ঠা।  

 

 

প্রষ্টতবন্ধকতাসমূহ- 

 

 প্লযাটফবর্ মি সভাগুষ্টলবত ক্ষবষ্টশিভাগ সদস্যবক একষ্টত্রত কবি তাবদি স্বতঃস্ফূতম অাংশগ্রহণ ষ্টনষ্টিত কবি 

প্লযাটফর্ ম কার্ মকাষ্টিতা বৃষ্টদ্ধ কিা ।  

 প্লযাটফবর্ মি সভা আবয়াজন কিাি জন্য প্রবয়াজনীয় আষ্টথ মক ক্ষর্াগান না থাকা ।  

 প্রবয়াজনীয় ক্ষর্াগাবর্াগ উপকিণ এবাং ক্ষলাকববলি ঘাটষ্টত। 

 সাংষ্টিিবক্ষবত্র সুষ্টনষ্টদ মিভাবব প্রবয়াজনীয় ষ্টববশষজ্ঞ ক্ষর্র্ন আইটি ষ্টববশষজ্ঞ ষ্টকাংবা গ্রাষ্টফক্স ষ্টডজাইনাি এি 

ঘাটষ্টতি কািবণ ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টিবপাট ম প্রস্তুতকিণ এবাং  প্রকাশনাি ক্ষক্ষবত্র বড় প্রষ্টতবন্ধকতা। 

 প্রবয়াজনীয় অথ ম বিাে না থাকায় প্রস্তাষ্টবত কার্ মক্রর্ সঠিক সর্বয় সম্পন্ন কিা। 

http://bnnc-dashboard.greatsoftbd.com/
http://bnnc-dashboard.greatsoftbd.com/
http://bnnc-dashboard.greatsoftbd.com/

