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জাতীয় ুষ্টি অষ্টবমান যমাজনা 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকল্প কী? 

2018 ালরয 8 ই ভার্চ যাজস্থালনয ঝুনঝুনু যজরা যেলক ুষ্টি অষ্টবমান র্ারু কযা লয়ষ্টির। ুষ্টি অষ্টবমান, ফা 

জাতীয় ুষ্টি ষ্টভন, ষ্টশু, গবচফতী ভষ্টরা, স্তনযদানকাযী ভা এফং 0 যেলক 6 ফিয ফয়ী ষ্টশুলদয ুষ্টিয ভাত্রা 

উন্নত কযায জনয বাযত যকালযয একষ্টি ফ্ল্যাগষ্ট যপ্রাগ্রাভ। 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকল্প অুষ্টি যভাকাষ্টফরা এফং ষ্টশুলদয ষ্টভড ষ্টভর প্রকলল্প গুরুত্বূর্চ বূষ্টভকা ারন কলয।  

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্পয বফষ্টি্ম 

PM POSHAN একষ্টি যকন্দ্রীয় প্রকল্প মা 2021-22 যেলক 2025-26 ার মচন্ত াাঁর্ ফিলযয জনয র্ারু কযা 

লয়ষ্টির, মায ফালজি 1.31 ষ্টিষ্টরয়ন িাকা। 

এই প্রকলল্পয আওতায় খাদযয, তালদয ষ্টযফন এফং ফযফস্থানায ুলযা খযর্ যকন্দ্র ফন কলয, তলফ যান্নায 

খযর্ এফং যাাঁধুষ্টন ও কভচীলদয অেচ প্রদালনয ভলতা উাদানগুষ্টর যালজযয ালে 60:40 অনুালত ষ্টফবক্ত। 

কবালযজ 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকল্প 2021 -এয রক্ষ্য আভালদয যদলয 11.20 রক্ষ্ সু্কলর অধযয়নযত প্রায় 11.80 যকাষ্টি ষ্টশুলক 

াাময কযা। এই ভমচাদাূর্চ প্রকলল্পয আওতায়, অঙ্গনওয়াষ্ট়িয, ষ্টশু এফং আভালদয যদলয যকাযী ও যকাযী 

াামযপ্রাপ্ত সু্করগুষ্টরলত প্রেভ যেলক অিভ যেষ্টর্লত অধযয়নযত ষ্টক্ষ্ােচীলদয জনয ষ্টভড-যড ষ্টভর প্রাষ্টযত কযা 

লয়লি। 

প্রাক-প্রােষ্টভক ষ্টফদযারলয়য ষ্টক্ষ্ােচীলদয জনয ষ্টভড-যড ষ্টভলরয যভয়াদ ফা়িালনা জাতীয় ষ্টক্ষ্ানীষ্টত (NEP) 2020 এয 

একষ্টি প্রধান ুাষ্টয ষ্টির। 
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স্বষ্টনবচয বাযলতয রক্ষ্য 

PM ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্প কৃলক উৎাদক ংস্থা (FPO) এফং ভষ্টরা স্বষ্টনবচয যগাষ্ঠীগুষ্টর (SHGs) স্থানীয় 

ম্প্রদায়লক ায়তা কযায জনয এফং বাযত উলদযালগয রক্ষ্য অজচলন ুষ্টি প্রকল্প ফাস্তফায়লন জষ্ট়িত োকলফ। 

যাযার অষ্টডি 

ুষ্টি প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন মচলফক্ষ্লর্য জনয, প্রষ্টতষ্টি যজরায প্রষ্টতষ্টি সু্কলরয জনয াভাষ্টজক ষ্টনযীক্ষ্র্ ফাধযতাভূরক 

কযা লফ। স্থান ষ্টযদচলনয ভাধযলভ ুষ্টি প্রকলল্পয ফাস্তফায়ন মচলফক্ষ্লর্য জনয কলরজ ষ্টক্ষ্ােচীলদয ায়তা 

র্াওয়া লয়লি। 

ুষ্টি ফাগান 

এষ্টি সু্কলর সু্কলর ুষ্টি ফাগান এফং উষ্টিজ্জ খাভালযয ষ্টফকালক উৎাষ্টত কযলফ, মা ষ্টক্ষ্ােচীলদয অষ্টতষ্টযক্ত 

ভাইলরাষ্টনউষ্টিলয়ন্ট এফং খষ্টনজ যফযা কযলত ফযফহৃত লফ। সু্কর গুষ্টরলক যান্না প্রষ্টতলমাষ্টগতা ষ্টযর্ারনা 

কযলত এফং স্থানীয় ফাজায এফং উদযানগুষ্টরলত উরব্ধ াকফষ্টজয উয ষ্টবষ্টি কলয খাফালযয যভনু ষ্টডজাইন 

কযলত উৎাষ্টত কযা লফ। 

মূ্পযক ুষ্টি 

যাজয মষ্টদ স্থানীয় ফষ্টজ ফা অনযানয ুষ্টিকয খাফায যমভন পর ফা দুধ অন্তবুচক্ত কযলত র্ায়, তলফ তাযা যকলন্দ্রয 

অনুলভাদনাললক্ষ্ তালদয তাষ্টরকায় অন্তবুচক্ত কযলত ালয। 

ষ্টতষ্টে যবাজন 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্প ষ্টতষ্টে যবাজলনয ধাযর্াষ্টিও অন্তবুচক্ত কযা লয়লি, মায ভলধয যফযকাষ্টয সু্কলরয ষ্টক্ষ্ােচীযা 

প্রষ্টত ভাল অন্তত একফায যস্বচ্ছায় প্রাষ্টন্তক যেষ্টর্ ফা অনগ্রয ম্প্রদালয়য ষ্টশুলদয ালে তালদয ষ্টভড-যড ষ্টভর 

বাগ কলয যনওয়ায জনয উৎাষ্টত কযা লফ। ষ্টতষ্টে যবাজন একষ্টি যস্বচ্ছালফী ম্প্রদালয়য অংগ্রর্ কভচূষ্টর্ 

যমখালন যরালকযা ষ্টফলল উৎফ ফা অনুষ্ঠালন ষ্টক্ষ্ােচীলদয ষ্টফলল খাফায যফযা কলয। 

ুষ্টি ষ্টফললজ্ঞ 
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এই ষ্টস্কভ অনুমায়ী, প্রষ্টতষ্টি সু্কলর একজন ুষ্টি ষ্টফললজ্ঞ ষ্টনলয়াগ কযা য় মায দাষ্টয়ত্ব ষ্টনয়ষ্টভত যর্ক-আ যমভন 

ওজন, ফষ্টড ভা ইনলডক্স (BMI), ষ্টলভাললাষ্টফলনয ভাত্রা ইতযাষ্টদ ষ্টযর্ারনা কযা। 

ুষ্টি িযাকায অযাষ্টিলকন 

ুষ্টি যফযা ষ্টযললফায উন্নষ্টত এফং স্বচ্ছতা আনলত একষ্টি যভাফাইর অযাষ্টিলকন র্ারু কযা লয়ষ্টির। এষ্টি 

ভস্ত অঙ্গনওয়াষ্ট়ি (AWC), অঙ্গনওয়াষ্ট়ি কভচী এফং ুষ্টফধালবাগীলদয ষ্টযলয়র-িাইভ িযাষ্টকং এফং মচলফক্ষ্র্ ক্ষ্ভ 

কলয৷ 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্পয 5ষ্টি স্তম্ভ 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকল্প, ফা জাতীয় ুষ্টি ষ্টভন, 5 ষ্টি স্তম্ভ যলয়লি- 

1. ুষ্টি অষ্টবমান ICDS-কভন অযাষ্টিলকন ফ্টওয়যায (CAS) 

ুষ্টি অষ্টবমান ICDS-CAS একষ্টি যভাফাইর-ষ্টবষ্টিক অযাষ্টিলকন মা যক্ষ্লত্রয কভচীলদয যাজয ও জাতীয় মচালয় 

অঙ্গনওয়াষ্ট়ি কাজ যফযা এফং যপ্রাগ্রাভগুষ্টর ষ্টনযীক্ষ্র্ কযলত ায়তা কলয। ুষ্টি অষ্টবমান আইষ্টি-ক্ষ্ভ কর 

যন্টাযগুষ্টর ফযফায কযায ষ্টযকল্পনা কলযলি মালত ুষ্টি কভচূর্ীলত নাগষ্টযকলদয অংগ্রর্লক ষ্টক্তারী কযা 

মায়। 

2. কনবাযলজন্স অযাকন িযাষ্টনং 

এয ভলধয যলয়লি ুষ্টিয পরাপরগুষ্টর উন্নত কযায জনয ভষ্টিত এফং র-যক্টযার প্রলর্িালক ভেচন কযায জনয 

যাজয ও জাতীয় মচালয় একষ্টি কনবাযলজন্স ষ্টনউষ্টিন অযাকন িযান ষ্টফকা এফং কামচকয কযা। 

এয ভলধয যলয়লি ভস্ত ভালরার্নাভূরক রাইন ষ্টফবাগ মা ুষ্টিয পরাপরগুষ্টরলত অফদান যালখ, যমভন জর 

যাষ্টনলিন, স্বাস্থয ও ষ্টযফায, গ্রাভীর্ উন্নয়ন এফং ষ্টক্ষ্া। 

3. ইনষ্টরলভন্টার রাষ্টনচং অযালপ্রার্ (ILA) এয ভাধযলভ ুষ্টি অষ্টবমান ICDS কভচকতচা /কভচীলদয ক্ষ্ভতা ফৃষ্টি 

অঙ্গনওয়াষ্ট়ি কভচীযা ষ্টফদযভান ুাযবাইজালযয বাগুষ্টর ফযফায কলয একষ্টি দক্ষ্তা-ষ্টফষ্টডং যপ্রাগ্রালভ কাজ 

কযলিন। 
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4. জন আলদারন (আর্যর্ ষ্টযফতচন যমাগালমাগ এফং ম্প্রদায় ংষ্টত) 

এয অেচ র ভূর প্রমুষ্টক্তগত যক্ষ্ত্রগুষ্টরলত জনগলর্য ভলধয ষ্টস্কভ লর্তনতা বতষ্টয কযায জনয গর্ ষ্টভষ্টডয়া 

যমাগালমাগ এফং ম্প্রদায়-ষ্টবষ্টিক প্রর্াযাষ্টবমানগুষ্টরয ষ্টফকা এফং ষ্টরয়াকরালয ষ্টদলক ভলনাষ্টনলফ কযায যকৌর 

বতষ্টয কযা। 

এষ্টি ানীয় জর ও যাষ্টনলিন, স্বাস্থয ও ষ্টযফায করযার্, গ্রাভীর্ উন্নয়ন, সু্কর ষ্টক্ষ্া, ঞ্চালয়ষ্টত যাজ প্রষ্টতষ্ঠান 

এফং স্বষ্টনবচয যগাষ্ঠী (এএইর্ষ্টজ)  একাষ্টধক যেকলাডাযলদয উয দৃষ্টি ষ্টনফি কলয। 

5. াযপযলভন্স ইনলষ্টন্টব 

দক্ষ্তা ফৃষ্টিয াাাষ্ট, ষ্টযললফা যফযালয উন্নষ্টতযও ষ্টযকল্পনা কযা উষ্টর্ত এই ষ্টস্কলভ। 

নযানার ষ্টনউষ্টিন ষ্টভন (NNM) - যাান ভা 

2021 ালরয যলেম্বলয ুষ্টি অষ্টবমালনয ুষ্টি ভা উদমাষ্টত লয়ষ্টির। এয ভূর রক্ষ্য ষ্টির ভানুললয ভলধয ুষ্টিয 

গুরুত্ব ম্পলকচ জনলর্তনতা বতষ্টয কযা, এফং ুষ্টি ভা-এয ভূর রক্ষ্য ষ্টির াভাষ্টজক ও আর্যর্গত ষ্টযফতচন 

এফং যমাগালমালগয উয, মা প্রকৃতলক্ষ্ দৃঢ় ও ষ্টিক ংরালয ভাধযলভ লর্তনতা গল়ি তুরলত ায়তা 

কলযষ্টির। 

● POSHAN MAAH প্রধানত লফচািভ ফুলকয দুধ খাওয়ালনা, যক্তাল্পতা, প্রফূফচ মত্ন, ফৃষ্টি মচলফক্ষ্র্, 

যমভন উচ্চতা, স্বাস্থযষ্টফষ্টধ, ডালয়ি, যাষ্টনলিন, যভলয়লদয ষ্টক্ষ্া, স্বাস্থযকয খাওয়া ইতযাষ্টদয উয ষ্টবষ্টি 

কলয। 

● 60 ষ্টভষ্টরয়লনযও যফষ্ট ুরুল, 120 ষ্টভষ্টরয়ন ভষ্টরা এফং 130 ষ্টভষ্টরয়ন ষ্টশু POSHAN MAAH প্রকলল্পয 

কামচকয ফাস্তফায়লনয জনয যৌঁলিলি। এষ্টি একষ্টি অতযন্ত পর ঘিনা ষ্টির এফং ভাত্র ষ্টত্র ষ্টদলনয ভলধয 

30 যকাষ্টিযও যফষ্ট ুষ্টফধালবাগীয কালি যৌঁলিষ্টির। 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্পয রক্ষ্য 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্পয রক্ষ্য র ষ্টনম্নষ্টরষ্টখতগুষ্টর রক্ষ্য কযা - 

● ুষ্টফধালবাগীলদয অুষ্টি ফাষ্টলচক 2% দ্বাযা হ্রা কযা 
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● ষ্টশুলদয োষ্টন্টং ফিলয 2% হ্রা কযা 

● জলেয ভয় কভ ওজন ফিলয 2%   হ্রা কযা 

● যক্তাল্পতা ফাষ্টলচক 3% হ্রা কযা 

ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্পয গুরুত্ব 

প্রধানভন্ত্রী ুষ্টি অষ্টবমান প্রকলল্পয িযাগরাইন র াষ্ট ুষ্টি যদ যযান, মায অেচ এই প্রকলল্পয রক্ষ্য গবচফতী 

ভষ্টরা, ষ্টশু এফং স্তনযদানকাযী ভালয়লদয মচাপ্ত ুষ্টি যফযা কযা। ুষ্টি অষ্টবমান প্রকল্প একষ্টি দুদচান্ত প্রকল্প মা 

বাযলতয মুফকলদয ভলধয ভাইলরাষ্টনউষ্টিলয়ন্ট এফং অুষ্টিয ভযাগুষ্টর কাষ্টিলয় উিলত ায়তা কলয। এষ্টি 

যিকই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা যমভন কু্ষ্ধা, ূনয দাষ্টযদ্র্য, ুস্বাস্থয এফং করযার্ ইতযাষ্টদয রক্ষ্যগুষ্টর ূযর্ কযলত 

ায়তা কলয। 

 


