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স্মারক েম্বর : ৪৫.০০.০০০০.171.৭৮.০০৩.২০.১৫৩              তাজরখ :  
20 এজপ্রল 2020 জিষ্টাব্দ 

07 ববশাখ 142৭ বঙ্গাব্দ  

 

রবষয় : দুর্য োি ব্যবস্থ্াপো ও ত্রাণ মন্ত্রণালে কর্তেক দুর্য োিপীজিত এলাকাে প্রর্েে শুকো খাবার্রর পুজষ্টমাে উন্নেে ও 

 জেজিতকরর্ণ সহর্যাজিতা প্রোে। 
 

 সূত্র : দুর্য োি ব্যবস্থ্াপো ও ত্রাণ মন্ত্রণালর্ের পত্র েম্বর : ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০১৯.১৮.১০৯, তাজরখ : ২৪ ফেব্রুোজর ২০২০ জি. 

 

 উপর্যকু্ত রবষয় ও সূত্রেি পরিত্রেরিত্রে দুর্য োিপীজিত এলাকাে জবজিন্ন বেস ও টার্ি েট গ্রুর্পর িন্য খাদ্য চাজহো 

জেধ োরণপূব েক প্রর্েে খাদ্য সাহার্ের পয োর্লাচো ও পুজষ্টমাে উন্নেে সাংক্রান্ত সুপাজরশ প্রোর্ের িন্য িত ১২-০৩-২০২০ তাজরর্খ 

স্বাস্থ্য ফসবা জবিাি কর্তেক িঠিত কাজরিজর/ জবর্শষজ্ঞ কজমটি দুর্য োিকালীে ক্ষজতগ্রস্থ্ পজরবার ও জশশুখার্দ্যর প্যার্কি জবষর্ে 

চূিান্ত সুপাজরশমালা প্রণেে কর্রর্ে।  

 

০২। বজণ েতাবস্থ্াে কাজরিজর/জবর্শষজ্ঞ কজমটি প্রণীত দুর্য োিকালীে ক্ষজতগ্রস্থ্ পজরবার ও জশশুখার্দ্যর প্যার্কি জবষর্ে চূিান্ত 

সুপাজরশমালা (সিার কার্জুববরণী, কাজরিরী প্রজতর্বেে ও মাতৃদুগ্ধ রবকল্প, রশশু খাদ্য, বারণরজযকভাত্রব েস্তুেকৃে রশশুি বাড়রে 

খাদ্য ও উহা ব্যবহাত্রিি েিঞ্জামারি (রবপনন রনয়ন্ত্রণ) আইন, 2013 সহ) পরবতী প্রর্োিেীে ব্যবস্থ্া গ্রহর্ণর িন্য জের্ে েশক্রর্ম 

এতদ্সর্ঙ্গ ফপ্ররণ করা হর্লা। 

 

েংর্যরক্ত :   

1। কাজরিজর/জবর্শষজ্ঞ কজমটি  প্রণীত খাদ্য প্যার্কর্ির সুপাজরশমালা- ০২ (দুই) পাো। 

2। কাজরিজর/জবর্শষজ্ঞ কজমটির সিাসমূর্হর কার্জুববরণী- 09 (েে) পাতা। 

3। কাজরিরী প্রজতর্বেে (জবস্তাজরত)- 29 (ঊেজত্রশ) পাতা। 

৪। মার্তদুগ্ধ জবকল্প, জশশু খাদ্য, বাজণজিযকিার্ব প্রস্তুতকৃত জশশুর বািজত খাদ্য ও  

    উহা ব্যবহার্রর সরঞ্জামাজে (জবপেে জেেন্ত্রণ) আইে, 2013 – 08(আট) পাতা 

  
               20.04.2020 

ড. ফিালাম ফমাোঃ োরুক 

উপসজচব 

ফোে : 9515531 

ইমেইল : ph2@hsd.gov.bd 
 

জসজেের সজচব 

দুর্য োি ব্যবস্থ্াপো ও ত্রাণ মন্ত্রণালে 

বাাংলার্েশ সজচবালে, ঢাকা 

[দৃজষ্ট আকষ েণ : জসজেের সহকারী সজচব ( ত্রাক-১)] 
 

 

সদয় অবগতির জন্য অনু্তিতি (জ্জযষ্ঠিার ক্রমানু্সারর ন্য়): 

1। অরেরিক্ত েরিব (োণ), দূত্রর্াুগ ব্যবস্থ্াপনা ও োণ মন্ত্রণালয়, বাংলাত্রিশ েরিবালয়, ঢাকা। 

2। মহাপরিিালক, দূত্রর্াুগ ব্যবস্থ্াপনা অরিিপ্তি, মহাখালী, ঢাকা। 

3। মহাপরিিালক, বাাংলার্েশ িাতীে পুজষ্ট পজরষে, আইজপএইচ িবে, মহাখালী, ঢাকা। 

৪। মােেীে মন্ত্রীর একান্ত সজচব, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাত্রিশ েরিবালয়, ঢাকা। 

5। মােেীে প্রজতমন্ত্রীর একান্ত সজচব, দূত্রর্াুগ ব্যবস্থ্াপনা ও োণ মন্ত্রণালয়, বাংলাত্রিশ েরিবালয়, ঢাকা। 

6। েরিব মত্রহািত্রয়ি একান্ত সজচব, স্বাস্থ্য সেবা রবভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাত্রিশ েরিবালয়, ঢাকা। 

7। জসজেের সহকারী সজচব ( ত্রাক-১), দূত্রর্াুগ ব্যবস্থ্াপনা ও োণ মন্ত্রণালয়, বাংলাত্রিশ েরিবালয়, ঢাকা। 

8। রেত্রেম এনারলে, স্বাস্থ্য সেবা রবভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওত্রয়বোইত্রে েিাত্রিি অনুত্রিািেহ)। 

9। অরেরিক্ত েরিব (জনস্বাস্থ্য) মত্রহািত্রয়ি ব্যজক্তিত কম েকতো, স্বাস্থ্য সেবা রবভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 

10। অজেস কজপ। 

http://www.hsd.gov.bd/

