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প্ল্যাটফর্র্ মর উর্েশ্য- 

 ষ্টিত্ীয় জাত্ীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টরকল্পনার আর্ ার্ক পুষ্টি প্রত্যক্ষ নীষ্টত্ /কার্ মক্রর্ বাস্তবায়র্নর অগ্রগষ্টত্ পর্ মার্ াচনা 

ও সুপাষ্টরশ। 

 প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্ মক্রর্র্ ষ্টবষ্টনর্য়াগ বৃষ্টি ও সর্চত্নত্া বৃষ্টির  র্ক্ষয প্রর্য়াজনীয় পদর্ক্ষপ গ্রহণ। 

 প্রত্যক্ষ পুষ্টি সম্পষ্টকমত্ জ্ঞান সম্প্রসারর্ণ বাাং ার্দশ জাত্ীয় পুষ্টি পষ্টরষদর্ক সহায়ত্া দান । 

 সাষ্টব মক পুষ্টি উন্নয়ন কর্ মকার্ে সহর্র্াগীত্া প্রদান। 

 বাাং ার্দশ জাত্ীয় পুষ্টি পষ্টরষদ কর্তমক অষ্টপ মত্ অন্যান্য দাষ্টয়ত্ব পা ন। 

 প্রর্য়াজনর্বার্ে কষ্টর্টি পুষ্টির ক্ষক্ষর্ে ষ্টবর্শষ আগ্রহ সম্পন্ন অনষ্টেক ০৩ (ষ্টত্ন) জন ষ্টবর্শষজ্ঞর্ক সদস্য ষ্টহর্সর্ব 

ক্ষকা-অপ্ট করর্ত্ পারর্ব। 

 কষ্টর্টি প্রষ্টত্ ২ র্ার্স কর্পর্ক্ষ একবার সভায় ষ্টর্ষ্ট ত্ হর্ব; ন্যযনত্র্ এক-র্তত্ীয়াাংশ (১/৩) সদস্য সর্ন্বর্য় 

সভার ক্ষকারার্ পূণ ম হর্ব ।  

সম্পন্নকৃত্ কার্ মক্রর্- 

 ষ্টিত্ীয় জাত্ীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টরকল্পনা (২০১৬-২০২৫)-এর সার্র্ সম্পষ্টকমত্ ষ্টবষ্টভন্ন ক্ষসক্টর এর ২৫টি অগ্রাষ্টেকার 

ষ্টভষ্টিক সূচক  ষ্টনে মারণ করা হর্য়র্ে র্ার র্র্ে ১৬ টি পুষ্টি প্রত্যক্ষ সূচক ষ্টহর্সর্ব ষ্টচষ্টিত্ করা হর্য়র্ে।  

 পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্ মক্রর্গুর্ ার এর ষ্টনয়ষ্টর্ত্ পষ্টরবীক্ষণ করা হর্ে। 

 ষ্টিত্ীয় জাত্ীয় পুষ্টি কর্ মপষ্টরকল্পনা (২০১৬-২০২৫)-এর  আর্ ার্ক পুষ্টি প্রত্যক্ষ ক্ষকন্দ্রীক চ র্ান ষ্টবষ্টভন্ন ওষ্টপ 

(০৯ টি) ত্ার্দর কার্ মক্রর্গুর্ ার হা ানাগদ ত্থ্য বার্জটসহ েক আকার্র ক্ষপ্ররণ কর্রর্ে। 

 প্ল্যাটফর্র্ মর ষ্টনয়ষ্টর্ত্ সভা আর্য়াজন করা হর্ে।  

 

 



গৃহীত্/ পষ্টরকষ্টল্পত্ কার্ মক্রর্- 

 গ্রার্াঞ্চর্  স্বাস্থ্য ও পষ্টরবার কল্যাণ র্ন্ত্রণা র্য়র এবাং শহরাঞ্চর্  স্থ্ানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সর্বায় 

র্ন্ত্রণা র্য়র ষ্টবদ্যর্ান প্রার্ষ্টর্ক স্বাস্থ্য পষ্টরচর্ মা ক্ষসবার সর্ে ক্ষবসরকারী প্রষ্টত্ষ্ঠানসমূর্হর সর্ন্বর্য়র র্াের্র্ 

পুষ্টি ক্ষকষ্টন্দ্রক কার্ মক্রর্ ষ্টবস্তার করার ক্ষকৌশ  প্রণয়ন । 

 শহর্রর বষ্টস্ত ও দূগ মর্ এ াকাসমূর্হর প্রাষ্টিক জনর্গাষ্ঠীর জন্য পুষ্টি-ক্ষকষ্টন্দ্রক প্রত্যক্ষ কার্ মক্রর্ ষ্টবস্তার করার 

ক্ষকৌশ  প্রণয়ন । 

 র্ানষ্টবক সাংকট পষ্টরষ্টস্থ্ষ্টত্ (র্র্র্ন- দুর্র্ মাগ, র্হার্ারী ইত্যাষ্টদ) –এ পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্ মক্রর্ এবাং ওয়াশ 

ষ্টনষ্টিত্করণ ত্র্া ক্ষজারদার করার ক্ষকৌশ  প্রণয়ন । 

 পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্ মক্রর্ বাস্তবায়র্নর আষ্টর্ মক অগ্রগষ্টত্ পর্ মার্ াচনা এবাং ত্া বাস্তবায়র্নর ক্ষক্ষর্ে প্রষ্টত্বন্ধকত্া 

ষ্টচষ্টিত্ করা । 

 চ র্ান পুষ্টি প্রত্যক্ষ কার্ মক্রর্গুর্ ার পাশাপাষ্টশ ষ্টকর্শার ও বর্য়ার্জযষ্ঠর্দর পুষ্টি কর্ মসূচী ক্ষজারদার করা ।  

 SUN Budget Tracking Mechanism এর জন্য গঠিত্ ৩ সদস্য ষ্টবষ্টশি কষ্টর্টি কর্তমক 

প্রষ্টত্র্বদন তত্ষ্টর ও ক্ষপ্ররণ । 

 

প্রষ্টত্বন্ধকত্াসমূহ- 

- প্ল্যাটফর্র্ মর সভাগুষ্ট র্ত্ ক্ষবষ্টশরভাগ সদস্যর্ক একষ্টেত্ কর্র ত্ার্দর স্বত্ঃস্ফূত্ম অাংশগ্রহণ ষ্টনষ্টিত্ কর্র 

প্ল্যাটফর্ ম কার্ মকাষ্টরত্া বৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়নাই ।  

- প্ল্যাটফর্র্ মর সভা আর্য়াজন করার জন্য প্রর্য়াজনীয় আষ্টর্ মক ক্ষর্াগান না র্াকা ।  


