
প্ৰতি, 

জিলা উপায়ুক্তসকল/ জিলা সমাি কলযান বিষয়াসকল 

 

তিষয়: কবিড-19 ৰ সময়ত খাদ্য আৰু পুষ্টি সম্বন্ধীয় িৰুৰীকালীন সসৱা প্ৰদ্ান  

 

বিহেতু কবিড-19 মোমাৰীৰ কাৰহে অংগনিাদ্ী কেন্দ্ৰসমূহ িন্ধ কবৰ ৰখা হেহে আৰু সসহয় 

বেতাবিকাৰীসকলক সতওঁহলাকৰ ঘৰহতই পৰিপুৰক আোৰ (Supplementary nutrition) সম্বন্ধীয় সসৱাসমূে 

উপলব্ধ কবৰিৰ কাৰহে জিলাসমূহে িযৱস্থা হলহে। মবেলা আৰু বিশু কলযান মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা সপাৱা বনহদ্েিনা, 

সলটাৰ নং F.No. 13)/5/2020-CD-II, তাবৰখ- 30/03/2020 অনুসবৰ এই বনহদ্েিনাৱলী অংগনিাদ্ী 

কমীসকলৰ সসৱাসমূে বিহিষকক খাদ্যসামগ্রীসমূে বিতৰে কবৰিৰ িাহি জিলা কতত েপক্ষৰ কাৰহে িাৰী কৰা 

হেহে। ইয়াৰ লগহত, জিলাসমূেক তলত উবিবখত সসৱাসমূে প্ৰদ্ান কবৰিৰ কাৰহে িহনাৱা েল। এই 

সসৱাসমূে প্ৰদ্ান কহৰাহত, সৰকডেৰ কাৰহে ফহটাগ্রাফ, তথ্য আবদ্ ৰাবখি লাবগি।  

 

1. অংগনিাদী কৰ্মীৰ তনজৰ সুৰক্ষা: এই সময়ত স্বাস্থয বিিাহগ বিহিাৰ সুৰক্ষা বনহদ্েিনাৱলী িাৰী কবৰহে, 

সিহন- সামাজিক দূ্ৰত্ব িিাই ৰখা, সেণ্ড সেবনটাইিাৰ িযৱোৰ কৰা, সুৰক্ষা সঁিবুল িযৱোৰ কৰা আবদ্ 

সকহলা অংগনিাদ্ী কমীহয় মাবন েবলি লাবগি। সকহলা সৰুক্ষা প্ৰদ্হক্ষপ সিহন- সুৰবক্ষত দূ্ৰত্ব িিাই ৰখা, 

সঘনাই োত িুই থ্কা আবদ্ মাবন েবলি লাবগি লগহত সিমাৰৰ লক্ষণে কেখা ৰেণল  অনবতপলহম স্বাস্থয বিিাগত 

িনাি লাবগি। 

 

2. জৰুৰীকালীন পুষ্টি সম্বন্ধীয় সসৱাসৰ্মূহৰ প্ৰদান 

i) পৰিপুৰক আোৰ (Supplementary nutrition) সম্বন্ধীয় সসৱাসমূে : পৰিপুৰক আোৰ সম্বন্ধীয় সসৱাসমূে 

বেতাবিকাৰীসকলৰ ঘৰত এিাৰহত পািৰ কাৰহে (15 বদ্নত এিাৰ) আৰু পুনঃ সংস্পি েকল নাবেিৰ কাৰহে 

জিলাসমূহে সেিা কবৰি লাবগি। 

ii) পবৰবিি 1 মহত কবিড-19 ৰ সময়ত পুষ্টিৰ বিষহয় তথ্য প্ৰদ্ান 

iii) উপিুক্ত পবৰয়ালৰ কাৰহে আইৰে আৰু ফবলক এবেডৰ বৰি  আৰু বেৰাপ প্ৰদ্ান (এিাৰহত কৰা গতে 

পবৰদ্ি েনৰ সিাহগবদ্): িেুসংখযক অংগনিাদ্ী সেণ্টাৰহত IFA নীলা সটিহলট (বকহিাৰীৰ কাৰহে) আৰু IFA 

বেৰাপ (েয় মােৰ পৰা পাে িেৰৰ বিশুৰ কাৰহে) বকেুসংখযক উপলব্ধ আহে। ANM/ ASHA ৰ সোয়ত 

অংগনিাদ্ী কমীহয় অবত কহমও বতবনমােৰ কাৰহে ইয়াৰ িক  বনজিত কবৰি। এিাৰহত কৰা গতে পবৰদ্ি েনৰ 

িবৰয়হত এই সটিহলটসমূে উপিুক্ত পবৰয়ালত তলত বদ্য়ামহত অংগনিাদ্ী কমীহয় বিতৰে কবৰি। বিমান 

দূ্ৰ সম্ভৱ, IFA সটিহলট/ বেৰাপ আৰু THR এহকলহগ বদ্ি পাবৰি। 

 

 



লক্ষযগগাট তিিৰণৰ আতহি 

6 মােৰ পৰা 5 

িেৰৰ বিশু থ্কা 

ঘৰসমূে 

ঘহৰ প্ৰবত এটা IFA বেৰাপৰ িটল (50বম. বল.) বদ্ি 

লাবগি। 

িযৱোৰ: 1 বম.বল. হক সপ্তােত দু্িাৰ েমােৰ কাৰহে(25 

সপ্তাে) 

বিতৰেৰ আগহত দ্ৰৱৰ বনি োবৰত 

সময়সীমা োি লাবগি আৰু 

বেতাবিকাৰীক িনাি লাবগি 

বেতাবিকাৰীক বিহকাহনা তথ্য বদ্য়াৰ 

আগহত পবৰবিি-2 সটা পঢ়া অবত 

িৰুৰী। 

 

10 ৰ পৰা 19 িেৰ 

িয়সৰ সকহলা 

বকহিাৰী 

 

10 টা সটিহলটৰ এটা ষ্টিপ প্ৰহতযক বকহিাৰীৰ 

প্ৰবত 

িযৱোৰ: এটা সটিহলট প্ৰবত সপ্তাহে, 10 সপ্তােৰ 

িাহি। 

 

  

3. তহিাতিকাৰীৰ সসগি সটতলগ ানি কথা-িািিা 

বিহেতু এবতয়া বেতাবিকাৰীসকল অংগনিাদ্ী সকন্দ্ৰকল আবেি সনাৱাহৰ, গবতহক সতওঁহলাকৰ লগত 

সফানহতই কথ্া-িাতো পাবতি লাবগি। পােঁ িেৰৰ তলৰ বিশুৰ মাকসকল, গিেৱতী মবেলা, বকহিাৰীসকলৰ 

মাক-সদ্উতাক সকলক খাদ্য গ্রেেৰ বিষহয়, THR গ্রেেৰ বিষহয়, মাতত দু্গ্ধপান আৰু পবৰপূৰক আোৰৰ 

অনুিীলন,  বিতৰে কৰা IFA ৰ িযৱোৰ আৰু খাদ্য আৰু পবৰপুষ্টি সন্দিেত অনয বকিা িাবনি লগা থ্াবকহল 

তাৰ বিষহয় প্ৰবত 15 বদ্নৰ মূহৰ মূহৰ মাকসকলকল সফান কবৰি লাবগি। ICDS-CAS ৰ সফানসমূহো সমহেি 

আদ্ান-প্ৰদ্ানৰ কাৰহে িযৱোৰ কবৰি পাবৰি। 

 

4. গাাঁও স্বাস্থ্য অনাৰ্ময় আৰু পুষ্টি তদৱস িা তনয়ৰ্মীয়া ষ্টটকাকৰণৰ সৰ্ময়ি সহায় আগিগ াৱা 

VHSND অথ্িা বনয়মীয়া ষ্টটকাকৰেৰ সময়ত অংগনিাদ্ীহয় তলত উবিবখত সসৱাসমূহো প্ৰদ্ান কবৰি 

লাবগি: 

i) VHSND িা বনয়মীয়া ষ্টটকাকৰেকল অো দু্িেৰৰ তলৰ বিশুসকলৰ িতজি বনৰীক্ষে: সকহলা 2 িেৰৰ তলৰ 

বিশুৰ িয়স অনুপাহত ওিন আৰু উচ্চতা/ হদ্ঘযতা অনুপাহত ওিন লি লাবগি। কম ওিনৰ বিশুসকলক 

বনয়মাৱলী অনুসবৰ অবতবৰক্ত THR বদ্ি লাবগি। পুষ্টিেীনতাত সিাগা বিশুসকলক NRC হল সৰফাৰ কবৰি। 

ওিন আৰু উচ্চতা/ হদ্ঘযতা মাপনৰ সকহলা সঁিবুল প্ৰহতযকিাৰ িযৱোৰৰ পােত সেবনটাইি কবৰি লাবগি।  

ii) পবৰবিি-1 মহত বদ্ি লগা প্ৰিান িাতো 

 



পতৰতিি 1 

িৰীৰৰ সৰাগ প্ৰতিগৰাি ক্ষৰ্মিা ি ািৰ কাৰগণ সৰ্মিুল আহাৰ গ্ৰহণ কৰা : িৰীৰৰ সৰাগ প্ৰবতহৰািী 

ক্ষমতা সেিহত উপলব্ধ বকেুমান খাদ্যৰ দ্বাৰা িঢ়াি পাবৰ। তলত উহিখ কৰা খাদ্যসমূে হদ্বনক খাদ্যত 

অন্তিুেক্ত কবৰি- িষযিাতীয় খাদ্য, মােিাতীয় খাদ্য, গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ পৰা উৎপাবদ্ত সামগ্রী, কেী, 

ডাঠ সসউিীয়া িাক-পােবল (আইৰে আৰু বিটাবমন এ, বি িুক্ত), বিটাবমন বে িুক্ত খাদ্য (সনমু, কমলা, 

আমলবখ, তৰমুি), বিটাবমন এ িুক্ত ফলমূল আৰু পােবল (সিহন: অবমতা, গািৰ) আবদ্। ফলমূল আৰু 

িাক-পােবল িালদ্হৰ িুই লি লাবগি আৰু খাদ্য ৰাবন্ধিৰ সময়ত োফ-বেকুনতাৰ প্ৰবত িত্ন লি লাবগি। 

 

সকাঁ চুৱা আৰু কৰ্ম-িয়সীয়া তিশুৰ খাদযাভাষ : মনত ৰাবখি সি সকঁেুৱাৰ কাৰহে মাতত দু্গ্ধ অবত দ্ৰকাৰী, 

কাৰে মাতত দু্গ্ধই বিশুৰ সৰাগ প্ৰবতহৰািী ক্ষমতা িহঢ়াৱাত আৰু সিমাৰৰ আক্ৰমে প্ৰবতেত কৰাত সোয় 

কহৰ। মাতত দু্গ্ধ সকঁেুৱাৰ িন্মৰ এক ঘণ্টাৰ বিতৰহত খুৱাি লাহগ লগহত েমােকল সকৱল স্তনপান আৰু 

েয়মােৰ পৰা অনয খাদ্যৰ লগহত মাতত দু্গ্ধও বদ্ থ্াবকি লাহগ। 

 

সিকিিাৰ্মূলক িযৱস্থ্া গ্ৰহণ কতৰ স্তনপান কৰাই থাতকি লাগগ : এগৰাকী মাততৰ িবদ্ কহৰানা িাইৰােৰ 

লক্ষে থ্াহক (জ্বৰ, কােঁ, উিাে সলাৱাত কি), বি বিশুক স্তনপান কৰাই থ্াবকি লগা হেহে িা সকােঁত হল 

থ্াবকি লাহগ, সতওঁহলাহক তলৰ সতকেতামূলক িযৱস্থাসমেূ হল স্তনপান কৰাি পাবৰি-  

i) বিশুক লওঁহত মাস্ক পবৰিান কৰা 

ii) োবঁেয়াহল িা কাবঁেহল ৰুমাহলহৰ িা কাহপাহৰহৰ নাক আৰু মুখ ঢাবক ৰখা 

iii) োবঁেয়াহল িা কাবঁেহল তাৰপােত েবিি সেহকণ্ডৰ িাহি োহিাহনহৰ োত িুি লাহগ আৰু বিশুষ্টটক সলাৱাৰ 

আগহত আৰু পােহতা িুি লাবগি। 

iv) মাততগৰাকীহয় স্পি ে কৰা সকহলা িস্তু োহিাহনহৰ িা এলক'ে'ল িাতীয় সেবনটাইিাহৰহৰ োফা কবৰি 

লাবগি। 

 

পতৰতিি-2 

তকগিাৰীসকলৰ কাৰগণ, অংগনিাদ্ী কমীহয় 10 টা আইৰে আৰু ফবলক এবেডৰ (10 সপ্তােৰ কাৰহে, 

1*10) বৰি বদ্ি লাবগি। লগহত বদ্য়াৰ আগহত বনি োবৰত সময়সীমা (expiry date) পৰীক্ষা কৰাহটা িাঞ্চনীয়। 

লগহত তলৰ তথ্যসমূে বেতাবিকাৰীক বদ্ি-  

● বকহিাৰীগৰাকীহয় প্ৰবত সপ্তােৰ (সসামিাহৰ) এটাকক নীলা ৰঙৰ আইৰে আৰু ফবলক এবেডৰ বৰি খাি 

লাবগি। 

● িবমৰ িাৱ নাবেিৰ কাৰহে িাত সখাৱাৰ এক ঘণ্টাৰ পােত এই সটিহলট খাি লাহগ। 

● ওেৰহত সপাৱা খাদ্যসামগ্রীৰ দ্বাৰা িহনাৱা খাদ্য সখাৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ্ি লাহগ। 



● খাদ্যৰ বিবিন্নতা আৰু আইৰে আৰু বিটাবমন বে িুক্ত খাদ্য সখাৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ্ি লাহগ। ই 

আইৰেৰ সিাষে আৰু কবিডৰ সংকটকালত সৰাগ প্ৰবতহৰািী ক্ষমতা িহঢ়াৱাত সোয় কহৰ। 

● মূল আোৰ সখাৱাৰ আিা ঘণ্টাৰ আগত িা পােত োে/ কবফ আবদ্ খাি নালাহগ কাৰে ই আইৰেৰ 

সিাষেত িািা বদ্হয়। 

● সমসযাজৰিত কিাগ  (জ্বৰ, সিবে ডাহয়ৰীয়া, বনমুবনয়া আবদ্) ৰ সক্ষত্ৰত আইৰে আৰু ফবলক এবেডৰ বৰি বদ্য়াৰ 

পৰা বিৰত থ্াবকি লাহগ। 

● িবদ্ খুি সিবে এবনবময়াৰ লক্ষে িা উপসগ ে সদ্খা িায়, সতহন্ত বকহিাৰীগৰাকীক সৰফাৰ কবৰ বদ্ি লাহগ। 

 

ছয় ৰ্মাহৰ পৰা 59 ৰ্মাহৰ তিশু: অংগনিাদ্ী কমীহয় আইৰে আৰু ফবলক এবেড বেৰাপৰ িটল এটা 

িত্নপাবলকাক বদ্ আবেি। আইৰে আৰু ফবলক এবেডৰ বেৰাপৰ এটা িটলত 50 বম.বল. থ্াহক আৰু েমাে 

খুৱাি পাবৰ। বদ্য়াৰ আগহত বনি োবৰত সময়সীমাৰ বনবৰখ সোৱাহটা িািযতামূলক। িত্নপাবলকাক তলৰ 

তথ্যসমূে িনাি-  

● বিশুহটাক সপ্তােত দু্বদ্ন (প্ৰহতযক িুিিাৰ আৰু িবনিাহৰ) 1বম.বল. IFA বেৰাপ বদ্ি লাহগ। 

● িবমৰ িাৱ নাবেিৰ কাৰহে মূল খাদ্য সখাৱাৰ এক ঘণ্টা পােত বেৰাপ খুৱাি লাহগ। 

● িটলহটাত ইবতমহিয সকৱল 1 বম.বল. বেৰাপহে ওলাি পৰাকক অট'বডেহপনোৰ (auto-dispenser) 

আহে। এই কথ্াহটা অংগনিাদ্ী কমীহয় বিহলাৱাৰ বদ্না বিকাই হথ্ আবেি লাবগি। 

● IFA ৰিিাপি িটলহটা ঠাণ্ডা আৰু আন্ধাৰ ঠাইত ৰাবখি লাহগ লগহত বিশুহৱ ঢুবক সনাহপাৱাকক আৰু 

প্ৰহতযকিাৰ খুওৱাৰ পােত সাফৰহটা টানকক মাবৰি লাহগ। 

● সকঁেুৱা আৰু কুমলীয়া বিশুৰ শুি খাদ্যািাষৰ ওপৰত গুৰুত্ব আহৰাপ কবৰি লাহগ। 

● খাদ্যৰ বিবিন্নতা আৰু আইৰে আৰু বিটাবমন বে িুক্ত খাদ্য সখাৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদ্ি লাহগ। ই 

আইৰেৰ সিাষে আৰু কবিড সংকটকালৰ সময়ত সৰাগ প্ৰবতহৰািী ক্ষমতা িহঢ়াৱাত সোয় কহৰ। 

● িষ্টটল সিমাৰ (জ্বৰ, সিবে ডাহয়ৰীয়া, বনমুবনয়া, SAM আবদ্) ৰ সক্ষত্ৰত আইৰে আৰু ফবলক এবেডৰ 

সটিহলট বদ্য়াৰ পৰা বিৰত থ্াবকি লাহগ। 

● িবদ্ খুি সিবে এবনবময়াৰ লক্ষে িা উপসগ ে সদ্খা িায়, সতহন্ত বিশুহটাক সৰফাৰ কবৰ বদ্ি লাহগ। 


