মাসসক ফসিত পুসি বাততা
নভভম্বর, ২০২১, সংখ্যা ০৬

বাংিাভেশ ফসিত পুসি গভবষণা ও প্রসশক্ষণ ইনসিটিউট
সবশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

এক নজরয ফাযটান
ংক্ষিপ্ত ইক্ষতা: জনস্বাস্থ্য উন্নয়রনয ররিয জাতীয় অধ্যাক প্ররপয ডাাঃ ইব্রাীভ এয গৃীত ‘পক্ষরত পুক্ষি
প্রকল্প’- ক্ষিারীকযরণয ররিয এয নাভ ক্ষযফততন করয যাখা য় ফাংরারদ পক্ষরত পুক্ষি গরফলণা ও প্রক্ষিণ
ইনক্ষিটিউট। কৃক্ষল ভন্ত্রণাররয়য অন্তর্ভতি ওয়ায যফতী ভরয় এয নাভকযণ কযা রয়ক্ষির ফাংরারদ পক্ষরত পুক্ষি
ও ভানফম্পদ উন্নয়ন বফাড।ত ২০১২ ারর পুনযায় এয নাভ ফাংরারদ পক্ষরত পুক্ষি গরফলণা ও প্রক্ষিণ
ইনক্ষিটিউট বযরখ ফাযটান আইন ২০১২ প্রণীত য়। ২০১৬ ারর ফাযটান প্রক্ষফধানভারা (কভতকততা ও কভতচাযী)
অনুবভাক্ষদত য়। পক্ষরত পুক্ষি ক্ষফলয়ক আঞ্চক্ষরক Center of Excellence ক্ষররফ গরে বতারায ররিয
ঢাকায অদূরয আোইাজায, নাযায়ণগরে ১০০ একয জক্ষভয উরয প্রধান কাম তারয় প্রক্ষতষ্ঠা ০৭টি ক্ষফবাগীয়
আঞ্চক্ষরক কাম তারয় (ফক্ষযার, ক্ষযাজগে, সুনাভগে, ক্ষিনাইদ, বনত্ররকানা, বনায়াখারী, যংপুয) প্রক্ষতষ্ঠা কযা
রয়রি।
ক্ষবন
জনগরণয পুক্ষিস্তয উন্নয়ন।
ক্ষভন
ত গরফলণা, প্রক্ষিণ ও বক্ষভনায/কভতারা ফাস্তফায়ন এফং গণভাধ্যরভ ম্প্রচারযয
খাদ্য ও পুক্ষি ম্পক্ষকত
ভাধ্যরভ বদরয জনগরণয পুক্ষিস্তয উন্নয়রন অফদান যাখা।

প্রক্ষিণ
কৃক্ষল ভন্ত্রণাররয়য আওতাধীন ফাংরারদ পক্ষরত পুক্ষি গরফলণা ও প্রক্ষিণ ইনক্ষিটিউট (ফাযটান) বদবয জনগরণয
পুক্ষিস্তয উন্নয়রনয ররিয াযা বদব্যাী ক্ষফক্ষবন্ন খাদ্যক্ষবক্ষিক পুক্ষি ক্ষফলয়ক প্রক্ষিরণয আরয়াজন করয থারক। ০৩
(ক্ষতন) ক্ষদনব্যাী পুক্ষি ক্ষফলয়ক রচতনমূরক প্রক্ষিণ ক্ষফক্ষবন্ন বজরা/উরজরায় অফক্ষস্থ্ত ক্ষফক্ষবন্ন প্রক্ষতষ্ঠাবনয (কৃক্ষল
ম্প্রাযণ অক্ষধদপ্তয, ভৎস্য অক্ষধদপ্তয, প্রাক্ষণম্পদ অক্ষধদপ্তয, ক্ষিা ক্ষফবাগ, স্থ্ানীয় যকায ভন্ত্রণারয়, ক্ষযফায
ক্ষযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ধভত ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ভক্ষরা ও ক্ষশু ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণারয় -এয দপ্তযমূ ইতযাক্ষদ) ারথ
ক্ষিক্ষরতবারফ প্রক্ষিণ কাম তক্রভ ম্প্রাযণ ও ফাস্তফায়ন কযা রয় থারক। উি প্রক্ষিরণ যাজননক্ষতক বনতৃবৃন্দ
জনপ্রক্ষতক্ষনক্ষধ, উকাযী কৃক্ষল কভতকততা, ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষিা প্রক্ষতষ্ঠারনয ক্ষিক, ভক্ষরা ও ক্ষশু ক্ষফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য
কভতকততা, পুরযাক্ষত, ইভাভ, স্থ্ানীয় ভাজকভী, ক্ষফক্ষবন্ন এনক্ষজও প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ও ক্ষকলাণ-ক্ষকলাণী অংগ্রণ করযন।
এিাোও ফাযটান-এয চরভান ক্ষফক্ষবন্ন খাদ্যক্ষবক্ষিক পুক্ষি কাম তক্ররভয ভরধ্য যাজস্ব খারতয আওতায় ক্ষক্ষিরয় যা
জনরগাষ্ঠী ক্ষফরল করয ফক্ষস্তফাী, প্রফাী শ্রক্ষভক, ততক্ষয বাাক শ্রক্ষভরকয ভরধ্য ১ (এক) ক্ষদন ব্যাী প্রক্ষিণ
ক্ষযচারনা কযা রয় থারক। ক্ষদন ব্যাী এই প্রক্ষিরণ প্রক্ষিণাথীরদয ক্ষফক্ষবন্ন খারদ্যয পুক্ষিগুণ, সুলভ খাদ্যাবা,
বদীয় পুক্ষিকয খাফায (বমভন- পর, াক-ফক্ষজ), খাফারযয পুক্ষিভান ংযিণ করয যান্না তথা পুক্ষিয অচয়
বযাধ, ক্ষযষ্কায-ক্ষযচ্ছন্নতা (WASH-Water, Sanitation & Hygiene) এফং প্রাথক্ষভক স্বাস্থ্য
ক্ষযচম তায ক্ষফয়রয় প্রক্ষিণ বদয়া রয়রি। এই প্রক্ষিণরদ্ধ জ্ঞান তারদয প্রাতযক্ষক জীফরন সুস্থ্, ফর ও কভতিভ
যাখরত ায়তা কযরফ।

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট প্রধান কাম তারয় াতটি আঞ্চক্ষরক কাম তারয় কর্তক
ৃ
খাদ্যলভলিক পুলি লবষদে দেদশর ০৯ টি উপদেলাে দমাট ৩৬৪ জন উপ-সহকারী কৃলষ কমৃকতৃা, লবলভন্ন লশক্ষা
প্রলতষ্ঠাদনর লশক্ষক, ইমাম, পুদরালহত, মলহলা লবষেক অলিেপ্তদরর মাঠকমী, এনলেও প্রলতলনলি
ও লকষা ণলকষাণীরদয প্রলশক্ষণ প্রোন করা হে; দেদশর ৯টি উপদেলাে দমাট ৮৭০ জন গাবভতন্ট/ক্ষফরদগাভী কভী/ফক্ষস্তফাী
ও অন্যান্য বায কভতজীক্ষফ শ্রক্ষভক-বক খাদ্যলভলিক পুলি লবষদে প্রলশক্ষণ প্রোন করা হে;
ক্ষনবেয বটক্ষফররয ভাধ্যরভ নরবম্বয ২০২১-এ প্রদি প্রক্ষিরণয ক্ষচত্র তুবর ধযা বরা।

০৩ ক্ষদনব্যাী ফাস্তফাক্ষয়ত পক্ষরত পুক্ষি ক্ষফলয়ক প্রক্ষিণ ফাস্তফায়রনয ক্ষচত্র

ক্রক্ষভক

ফাস্তফায়নকাযী কাম তারয়

প্রক্ষিরণয তাক্ষযখ ও স্থ্ান

১.

প্রধান কাম তারয়

১৫-১৭ নরবম্বয ২০২১

প্রক্ষিণাথীয
ংখ্যা
১২৪ জন

বনায়াখারী আঞ্চক্ষরক কাম তারয়

২৩-২৫ নরবম্বয ২০২১, প্রক্ষিণ বফন,
প্রধান কাম তারয়
০৯-১১ নরবম্বয ২০২১ , চাটক্ষখর

১২০ জন

ক্ষিনাইদ আঞ্চক্ষরক কাম তারয়
সুনাভগে আঞ্চক্ষরক কাম তারয়

২৩-২৫ নরবম্বয, সুফণচয, বনায়াখারী
১৬-১৮ নরবম্বয ২০২১ ক্ষিনাইদ দয
১৬-১৮ নরবম্বয ২০২১,

৬০ জন
১২০ জন

২.
৩.
৪.
৫.

৬.
৭.

যংপুয আঞ্চক্ষরক কাম তারয়

২৩-২৫ নরবম্বয, সুনাভগে দয
২১-২৩ নরবম্বয ২০২১, ক্ষচক্ষযয ফন্দয,
যংপুয

২২-২৪ নরবম্বয ২০২১, ক্ষফযর, ক্ষদনাজপুয
ক্ষযাজগে আঞ্চক্ষরক কাম তারয় ২৩-২৫ নরবম্বয ২০২১, ক্ষযাজগে দয
ফক্ষযার আঞ্চক্ষরক কাম তারয়
২২-২৪ নরবম্বয, ২০২১, ফক্ষযার দয

১২০ জন

৬০ জন
৬০ জন

০১ ক্ষদনব্যাী ফাস্তফাক্ষয়ত পক্ষরত পুক্ষি ক্ষফলয়ক প্রক্ষিণ ফাস্তফায়রনয ক্ষচত্র
ক্রক্ষভক

ফাস্তফায়নকাযী কাম তারয়

৪.
৫.

প্রক্ষিণাথীয
ংখ্যা
প্রধান কাম তারয়
০৯ নরবম্বয, ১১ নরবম্বয, ১৪ নরবস্বয,২৩ নরবস্বয, ২৯ ১৮০ জন
নরবস্বয, ৩০ নরবস্বয, প্রক্ষিণ বফন, প্রধান কাম তারয়
বনায়াখারী আঞ্চক্ষরক কাম তারয়
০২ নরবম্বয, ০৩ নরবম্বয, সুফণচয, বনায়াখারী
৬০ জন
ক্ষিনাইদ আঞ্চক্ষরক কাম তারয় ২১ নরবম্বয, ২২ নরবম্বয,২৩ নরবম্বয,২৪ নরবম্বয (০২ ২১০ জন
ব্যাচ), ২৫ নরবম্বয (০২ ব্যাচ), ক্ষিনাইদ দয
সুনাভগে আঞ্চক্ষরক কাম তারয় ১১ নরবম্বয, সুনাভগে দয, ২৯ নরবম্বয, ক্ষররট দয ৬০ জন
০৭ নরবম্বয, ০৮ নরবম্বয,১০ নরবম্বয, যংপুয দয ৯০ জন
যংপুয আঞ্চক্ষরক কাম তারয়

৬.
৭.
৮.

ক্ষযাজগে আঞ্চক্ষরক কাম তারয়
১৯ নরবম্বয, ২১ নরবম্বয, বফরকুক্ষচ, ক্ষযাজগে
৬০ জন
ফক্ষযার আঞ্চক্ষরক কাম তারয়
২৮ নরবম্বয, ২৯ নরবম্বয, ফক্ষযার দয
৬০ জন
বনত্ররকানা আঞ্চক্ষরক কাম তারয় ১৫ নরবম্বয, ১৭ নরবম্বয, ২৫ নরবম্বয, বনত্ররকানা দয ৯০ জন

১.
২.
৩.

প্রক্ষিরণয তাক্ষযখ ও স্থ্ান

জাতীয় খাদ্য ও পুক্ষি ক্ষনযািা নীক্ষত কাঠারভা ২০২১-২০৩০ কভত ক্ষযকল্পনা ক্ষফলরয়
ফাযটারনয প্রক্ষিকরদয প্রক্ষিণ অনুক্ষষ্ঠত

খাদ্য ও পুক্ষি ক্ষনযািা নীক্ষত কাম তক্রভ ফাস্তফামরন িভতা বৃক্ষদ্ধরত অফদান যাখায অং ক্ষররফ, ফাংরারদ
পক্ষরত পুক্ষি গরফলণা ও প্রক্ষিণ ইনক্ষিটিউট (ফাযটান) এফং ফাংরারদ জাতীয় পুক্ষি ক্ষযলদ (ক্ষফএনএনক্ষ)
রমাক্ষগতায়, খাদ্য ক্ষযকল্পনা ও ভক্ষনটক্ষযং ইউক্ষনট (FPMU), খাদ্য ভন্ত্রণারয় এফং জাক্ষতংরঘয খাদ্য ও কৃক্ষল
ংস্থ্া (FAO) এয ' ক্ষভটিং দ্য আন্ডাযক্ষনউক্ষিন চযাররে' প্রকরল্পয প্রযুক্ষিগত ায়তায়, জাতীয় খাদ্য ও পুক্ষি
ক্ষনযািা নীক্ষত (NFNSP) ২০২০ এফং এয কভতক্ষযকল্পনা (২০২১-২০৩০) -এয াাাক্ষ বজরা ও উরজরা
ম তাবয় ক্র বক্টযার ক্ষনউক্ষিন বেভওমাকত -এয প্রচায ও ক্ষযচারনা ংক্রান্ত কাম তক্রভ শুরু করযরি । আয তা
ম্পাদন ও ম্পন্ন কযায জন্য ভস্ত বজরা ও উরজরা ম তারময পুক্ষি ভন্বম কক্ষভটিয (DNCC এফং
UNCC) কভতকততারদয ম্পৃি কযায জন্য, ফাযটান দ্বাযা ক্ষযচাক্ষরত ধাযাফাক্ষক প্রক্ষিণ কভতারায ভাধ্যরভ
এটি ফাস্তফায়ন কযা রফ।
এযই অং ক্ষররফ খাদ্য ক্ষযকল্পনা ও ক্ষযধাযণ ইউক্ষনট (এপক্ষএভইউ), খাদ্য ভন্ত্রণারয় এফং এপএও -এয ক্ষভটিং
দ্য আন্ডায ক্ষনউক্ষিন চযাররে প্রকল্প এয ায়তায় যাজধানীয কৃক্ষল গরফলণা কাউক্ষিররয প্রক্ষিণ করি ক্ষতন ক্ষদন
ব্যাী (২৮-৩০ নরবম্বয) কভতারায আরয়াজন কযা রয়রি । উরদ্বাধনী অনুষ্ঠারন এপক্ষএভইউ -এয ভাক্ষযচারক
িাোও, ফাংরারদ জাতীয় পুক্ষি কাউক্ষিররয (BNNC) -এয ভাক্ষযচারক এফং ফাযটারনয ক্ষনফ তাী ক্ষযচারক
বভা: আব্দুর ওয়াদুদ উক্ষস্থ্ত ক্ষিররন ।

৩০ নরবম্বয কভতারায ভানী অক্ষধরফরন বাক্ষতত্ব করযন, খাদ্য ক্ষযকল্পনা ও ক্ষযধাযণ ইউক্ষনট
(FPMU)- এয ভাক্ষযচারক (অক্ষতক্ষযি ক্ষচফ) বভাাঃ. ীদুজ্জাভান পারুকী । কৃক্ষল ভন্ত্রণাররময অক্ষতক্ষযি
ক্ষচফ (গরফলণা) কভরা যেন দা, ফাযটারনয ক্ষনফ তাী ক্ষযচারক বভা: আব্দুর ওয়াদুদ  অন্যান্য ক্ষফক্ষি
অক্ষতক্ষথযা অংগ্রণকাযীরদয ারত নদত্র তুরর বদন। রফ তাক্ষয, পরবারফ অনুক্ষষ্ঠত এই কভতারায মূর রিয
র, যকাক্ষয কভতকততারদয পুক্ষি ক্ষফলরয় জ্ঞান ও দিতা ফাোরনায াাাক্ষ , বদরয প্রাক্ষন্তক ম তারয় যকারযয
ক্ষফক্ষবন্ন পুক্ষি-ংরফদনীর এফং পুক্ষি-ক্ষনক্ষদ তি ক্ষযকল্পনারক উৎাক্ষত কযা এফং বগুররায পর ফাস্তফায়রন
যকাযরক ায়তা কযা । ফিাযা তারদয ফিরব্য, ভাঠ ম তারয় পুক্ষি ক্ষফলরয় গুরুত্বপূণ ত তথ্য প্রচারযয বিরত্র পুক্ষি
ক্ষফলরয় গণরচতনতা বৃক্ষদ্ধ এফং তায মথামথ প্রচাযাক্ষবমারনয উয গুরুত্ব আরযা প্ররে ফায ভক্ষন্বত উরদ্যারগয
প্ররয়াজনীয়তায কথা তুরর ধরযন ।
বদরয তৃণমূর ম তারয় পুক্ষি ও ক্ষনযাদ খাদ্য ংক্রান্ত জনরচতনতা িাোও জাতীয় খাদ্যতাক্ষরকা ংক্রান্ত
ক্ষনরদ তক্ষকাগুক্ষরয মূর ফাততাগুক্ষর প্রচারয তারদয গুরুত্বপূণ ত অফদান যাখরত াযরফ ফরর, কভতারায় আগতযা ভরন
করযন ।

ভারয়য দুরধয ক্ষফকল্প রেয ক্ষফণন ফরে ক্ষফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া ও ইউক্ষনররপয আহ্বান

পরটা বক্রক্ষডট: ইউক্ষনরপ ফাংরারদ
ভারয়য বুরকয দুরধয ক্ষফকল্পমূরয িক্ষতকয প্রচায ফরে প্ররচিা রেও ক্ষফক্ষবন্ন বদ এখনও ক্ষফভ্রাক্ষন্তকয তথ্য বথরক
ফাফা-ভারয়রদয সুযিা ক্ষদরত াযরি না ফরর বুধফায ক্ষফশ্ব স্বাস্থ্য ংস্থ্া
(ডক্ষিউএইচও), ইউক্ষনরপ এফং
ইন্টাযন্যানার বফক্ষফ পৄড অযাকন বনটওয়ারকতয (আইক্ষফএপএন) এক প্রক্ষতরফদরন উরঠ এররি।
ভারয়য দুরধয ক্ষফকল্পগুররারক ক্ষনযাদ দাক্ষফ করয ক্ষভথ্যা প্রচাযণা ফা আগ্রাী ক্ষফণন চচ তা বথরক ক্ষযফাযগুররারক
যিায জন্য করঠায আইরনয প্ররয়াজন। বকা|ক্ষবড ১৯ আক্রান্ত ক্ষফলয়টি বকাক্ষবড-১৯ ভাভাক্ষয তুরর ধরযরি। বুরকয
দুধ ক্ষশুরদয জীফন ফাঁচাম , কাযণ এরত থাকা অযাক্ষন্টফক্ষড ক্ষশুরদয সুস্বাস্থ্য ফজায় যারখ এফং তফকারীন অরনক
অসুস্থ্তা বথরক তারদয সুযিা বদয়।
ডক্ষিউএইচও ও ইউক্ষনরপ বকাক্ষবড -১৯ ভাভাক্ষয চরাকাররও ক্ষশুরদয ভারয়য দুধ খাওয়ারনা অব্যাত যাখরত
নাযীরদয উৎাক্ষত কযরি , এভনক্ষক ভারয়যা বকাক্ষবড -১৯ এ আক্রান্ত রয়রি ফরর রন্দ রর ফা ক্ষনক্ষিতবারফ
ংক্রক্ষভত ররও। মক্ষদও গরফলকযা বকাক্ষবড -১৯ আক্রান্ত ফা রন্দবাজন ভারয়রদয বুরকয দুরধ য যীিা চাক্ষররয়
মারচ্ছন, তরফ এখন ম তন্ত বকাক্ষবড -১৯ নাি রয়রি ফা রন্দবাজন ভারয়রদয বুরকয দুধ খাওয়ারনায ভাধ্যরভ
ক্ষশুয ভারি ংক্রক্ষভত ওয়ায সুস্পি বকারনা প্রভাণ বভররক্ষন। ভারয়য বুরকয দুধ খাওয়ারনায বম অংখ্যা
ত অসুস্থ্ তায ম্ভাব্য ঝক্ষুঁ ক উরেখরমাগ্য ভাত্রায় কক্ষভরয় বদয়।
উকাক্ষযতা যরয়রি বগুররা বাইযারয ারথ ম্পক্ষকত
তাই ক্ষশুরদয প্রক্ষক্রয়াজাত দুধ খাওয়ারনা বভারটও ক্ষনযাদ রফ না।

প্রক্ষতরফদরন ক্ষফরেলণ কযা ১৯৪টি বদরয ভরধ্য ১৩৬টি বদর ভারয়য বুরকয দুরধয ক্ষফকল্প ে ক্ষফণরনয বিরত্র
ত আইক্ষন ব্যফস্থ্া যরয়রি এফং ক্ষফশ্ব স্বাস্থ্য ক্ষযলরদয (নীক্ষতভারা) প্রস্তাফ
আন্তজতাক্ষতক নীক্ষতভারায রে ম্পক্ষকত
গ্রণ করযরি। এই নীক্ষতভারায প্রক্ষত ভরনারমাগ ফাডরি এফং গত দুই ফিরয ৪৪টি বদ ক্ষফণন ক্ষফলয়ক তারদয
ক্ষনমভনীক্ষত আযও বজাযদায করযরি।
তরফ বফক্ষযবাগ বদরয ক্ষফদ্যভান আইক্ষন ক্ষফক্ষধক্ষনরলধ বখানকায স্বাস্থ্য বকন্দ্রগুররারত ক্ষফণন ক্ষফলয়ক কাম তক্রভ
পুরযাপুক্ষয ফে কযরত মরথি নয়। ভাত্র ৭৯টি বদর স্বাস্থ্য বকন্দ্রগুররারত বুরকয দুরধয ক্ষফকল্প রেয প্রচায ক্ষনক্ষলদ্ধ
কযা রমরি এফং ভাত্র ৫১টি বদর স্বাস্থ্যরফা ব্যফস্থ্ায ভরধ্য ক্ষফনামূরে ফা াশ্রয়ী াভগ্রী ক্ষফতযণ ক্ষনক্ষলদ্ধ করয
ক্ষফধান জাক্ষয যরয়রি।
নফজাতক বথরক শুরু করয ৩৬ ভা ফয় ম তন্ত ক্ষশুরদয জন্য ফাজাযজাত কযা ইনিযান্ট পর্ম তরা , পররা-আ
পর্মরতা ও বফরে ওঠায দুধ বুরকয দুরধয ক্ষফকল্প ে প্রস্তুতকাযকরদয উরদ্যারগ তফজ্ঞাক্ষনক ও স্বাস্থ্য খারতয
বাজীফীরদয ংগঠরনয তফঠক ক্ষনক্ষলদ্ধ করযরি ভাত্র ১৯টি বদ।
উরেখ্য, ফাংরারদর ভাতৃদুগ্ধ ক্ষফকল্প, ক্ষশু খাদ্য, ফাক্ষণক্ষজযকবারফ প্রস্ত্িতকৃত ক্ষশুয ফােক্ষত খাদ্য ও উা ব্যফারযয
যোভাক্ষদ (ক্ষফণন ক্ষনয়ন্ত্রণ) ীলক আইন ২০১৩ ারর প্রণয়ন কযা রমরি। এই আইরন ভাতৃদুগ্ধ ক্ষফকল্প, ক্ষশু
খাদ্য, ফাক্ষণক্ষজযকবারফ প্রস্ত্িতকৃত ক্ষশুয ফােক্ষত খাদ্য ফা বটা ব্যফারযয যোভাক্ষদয আভদাক্ষন, স্থ্ানীয়বারফ
উৎাদন, ক্ষফণন, ক্ষফক্রয় ফা ক্ষফতযরণয উরেরে, বকান ক্ষফজ্ঞান র্মদ্রণ, প্রদতন, প্রচায ফা প্রকা কক্ষযরফন না ফা
অনুরূ বকান কারজ ক্ষনরয়াক্ষজত কযা ক্ষনক্ষলদ্ধ কযা রয়রি।
ক্ষশুরক বুরকয দুধ খাওয়ারনা ও বকাক্ষবড-১৯
এখনও ম তন্ত বকাক্ষবড -১৯ এ আক্রান্ত রয়রি ফা এরত ংক্রক্ষভত রয়রি ফরর রন্দ কযা রচ্ছ – এভন বকারনা
ভারময বুরকয দুরধয ভরধ্য ক্ষক্রয় বকাক্ষবড -১৯ বাইযা নাি কযা মায়ক্ষন। সুতযাং ক্ষশুরক বুরকয দুধ
খাওয়ারনায ভাধ্যরভ ফা বকাক্ষবড -১৯ এ আক্রান্ত রয়রি অথফা এরত ংক্রক্ষভত রয়রি ফরর রন্দ কযা রচ্ছ –
এভন ভা বমরদয বুরকয দুরধয ভাধ্যরভও ক্ষশুরদয ভারি বকাক্ষবড -১৯ ংক্রক্ষভত য় না ফরররই চরর। কারজই
বকাক্ষবড-১৯ এ আক্রান্ত রয়রি ফা এরত ংক্রক্ষভত রয়রি ফরর রন্দ কযা রচ্ছ – এভন নাযীযা চাইরর তারদয
ক্ষশুরদয বুরকয দুধ খাওয়ারত াযরফ। তারদয উক্ষচত রফ:
*াফান ও াক্ষন ক্ষদরয় ঘন ঘন াত বধায়া অথফা অযাররকার-ক্ষবক্ষিক যান্ড যাফ (াত ক্ষযষ্কাযক) ব্যফায কযা,
ক্ষফরল করয ক্ষশুরক স্পত কযায আরগ;
*ক্ষশুরক খাওয়াবনায ভয় বম বকারনাবারফ তায ংস্পরত আায ভয় বভক্ষডরকর ভাস্ক ক্ষযধান কযা;
*াঁক্ষচ ফা কাক্ষ বদওয়ায ভয় টিসুয ক্ষদরয় র্মখ বঢরক বন য়া। তাযরয তাৎিক্ষণকবারফ টিসুযটি ঢাকনাযুি ভয়রায
ঝক্ষেরত বপরা এফং পুনযায় াত বধায়া;
*ক্ষফক্ষবন্ন পৃষ্ঠ স্পত কযায য ক্ষনয়ক্ষভত বগুররা জীফাণুনাক ক্ষদরয় ক্ষযষ্কায ও জীফাণুর্মি কযা।
*এভনক্ষক মক্ষদ ভারমরদয বভক্ষডরকর ভাস্ক নাও থারক বরিরত্রও তারদয তাক্ষরকার্ভি ংক্রভণ বযারধয অন্য ফ
দরি অনুযণ কযা উক্ষচত এফং ক্ষশুরক বুরকয দুধ খাওমারনা চাক্ষররয় মাওয়া উক্ষচত।

পক্ষরত পুক্ষি ফাততা ম্পাদকীয় ক্ষযলদ
উরদিা: বভা: আব্দুর ওয়াদুদ, ক্ষনফ তাী ক্ষযচারক (অক্ষতক্ষযি ক্ষচফ)।
প্রধান ম্পাদক: বভা: বখাযরদ আরভ (যুগ্মক্ষচফ)।
ক্ষনফ তাী ম্পাদক: তয়দ াক্ষিয আরভদ, জনংরমাগ কভতকততা।

ফাংরারদ পক্ষরত পুক্ষি গরফলণা ও প্রক্ষিণ ইনক্ষিটিউট
ক্ষফনন্দী, আোইাজায, নাযায়ণগে

