দুর্ যোগ পীড়িত জনরগোষ্ঠীরে প্ররেয় শুেনো খোবোরেে প্যোরেটসহ ড়বড়িন্ন খোদ্য সোহোরেে পুড়িমোন উন্নয়রনে লরযে সুপোড়েশ
প্রেোরনে ড়নড়মত্ত গঠিত েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে ১ম সিোে েো্ যড়ববেণী
সিোপড়ত: ডো: মমো. খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, বোাংলোরেশ জোতীয় পুড়ি পড়েষে (ড়বএনএনড়স)
সিোে স্থোন: িোর্চয়য োল/ অনলোইন সিো
তোড়েখ ও সময়: ০৫.০৪.২০২০ ড়রিঃ সেোল ১০:৩০
িোর্চয়য োল/ অনলোইন সিোয় অাংশগ্রহণেোেী েড়মটি সেস্যরেে তোড়লেো পড়েড়শি ‘ে’ মত মেয়ো হরলো।
েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে আহ্বোয়ে ডোিঃ মমো: খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স অাংশগ্রহণেোেী েড়মটিে সেস্যরেে ১ম
সিোয় (িোর্চয়য োল/ অনলোইন) স্বোগত জোনোন। এেপে েড়মটিে সেস্য সড়চব ডো: এসএম মমোস্তোড়িজুে েহমোন, লোইন ড়ডরেক্টে, এনএনএস
(মেো-মচয়োে, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে) সিোে েো্ যক্রম শুরু েরে েরেন। ড়তড়ন দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় ের্তযে প্ররেয় শুেনো
খোবোরেে প্যোরেজটি সতেযতোে সোরে প্ যোরলোচনো েরে তো আেও ড়েিোরব পুড়িেে েেো ম্রত পোরে মস ড়বষরয়ে প্রড়ত গুরুত্ব প্রেোন েরে
প্যোরেজ প্রস্তোবনোে মযরত্র মূল্য, পুড়িমোন, ড়নেোপেতো, গুেোমজোতেেণ ইতেোড়ে ড়বষয় ড়বরবচনো েেোে পেোমশয মেন। এছোিোও ড়তড়ন
েড়মটিরে ৫ বছরেে েম বয়সী ড়শশুরেে জন্য এেটি খোবোরেে প্যোরেজ প্রস্তোরবে জন্যও অনুরেোধ েরেন।
জনোব মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ, মপ্রোগ্রোম পড়লড়স অড়িসোে (পুড়ি), ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ এেপে সাংড়িি আন্তজযোড়তে গোইডলোই সমূরহে
ড়িড়ত্তরত ঝড়ুঁ েপূণ য জনরগোষ্ঠী (র্মন- গিযবতী মড়হলো, ৫ বছরেে েম বয়সী)-মেে জন্য পুড়ি উপোেরনে সুপোড়েশকৃত/আেশয পড়েমোণ এবাং
মোন (quality) ড়বষরয় এেটি েোেগড়ে উপস্থোপনো (powerpoint presentation) েরেন। ড়তড়ন জোনোন ম্, দুর্ যোগেোলীন সমরয়
খোদ্য সোহোরে ব্যড়ি প্রড়ত ২১০০ ড়েরলোেেোলড়ে েোেো প্ররয়োজন ম্খোরন েেোরলোড়েে ১০-১৫% মপ্রোটিন মেরে, ১৭% চড়ব য মেরে এবাং
অনুপুড়ি ১ RNI (Recommended Nutrition Intake) হওয়ো বোঞ্ছনীয়। েেোলড়ে চোড়হেো ড়নণ যরয় পড়েবোরেে গিযবতী ও প্রসূড়ত
মোরয়রেে অড়তড়েি পুড়ি চোড়হেোে ড়বষয়টিও ড়বরবচনোয় মনয়ো হয় বরল ড়তড়ন উরেখ েরেন। এছোিো, Fill the Nutrient Gap
Analysis পড়লড়স ডোয়লগ এ আরলোচনোে মপ্রড়যরত খোদ্য সোহোরেে পুড়িমোন উন্নয়রনে জন্য ড়বশ্বখোদ্য েমযসূড়চে ের্তযে দুর্ যোগ
ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়রে পত্র মপ্রেরণে ড়বষয়টিও ড়তড়ন েড়মটিরে অবড়হত েরেন।
উন্মুি আরলোচনো:
- অধ্যোপে নোজমো শোড়হন, পুড়ি ও খোদ্য ড়বজ্ঞোন ইনড়স্টটিউট (আইএনএিএস), ঢোেো ড়বশ্বড়বদ্যোলয় দুর্ যোগ পীড়িত জনরগোষ্ঠীে েেোরলোড়ে
এবাং অনুপুড়িে প্ররয়োজনীয় চোড়হেো পূেরণ প্ররেয় খোদ্য সোহোরে সহরজ সাংেযণর্োগ্য এবাং ড়বতেণর্োগ্য খোদ্যদ্রব্য অন্তযভুি েেো সহ
অনুপুড়িসমৃদ্ধ খোদ্য (Fortified Food) ম্মন- অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোল (Fortified Rice), অনুপুড়িসমৃদ্ধ মতল (Fortified Oil),
অনুপুড়িসমৃদ্ধ ড়বস্কুট (Fortified Biscuit) অন্তভুযড়িে প্ররয়োজনীয়তোে ড়বষয়টি উরেখ েরেন।
- ডোিঃ লড়লতো ব্যনোড়জয, ড়সড়নয়ে ড়নউড়িশন এডিোইজোে, খোদ্য ও কৃড়ষ সাংস্থো, খোদ্য সোহোরে মপ্রোটিন সমৃদ্ধ বোেোম এবাং
অেোড়িঅড়িরডরিপূণ য ও anti-viral ববড়শিেযুি েসুন, আেো, োঁচো মড়েচ, ধড়নয়ো অন্তভুযড়িরে ড়বরবচনো েেোে অনুরেোধ েরেন।
জনোব এ এি এম ইেবোল েড়বে, পেোমশযে, ড়বএনএনড়স, এরযরত্র বোেোরম ড়বষোি আিলোটড়িরনে উপড়হহড়তে সম্ভবনোে ঝড়ুঁ ে প্রসরে
েড়মটিে দৃড়ি আেষ যণ েরেন। তরব, িোজোে িরল বোেোরম ড়বষোি আিলোটড়িরনে উপড়হহড়ত >৭০% নি হয় বরল ডোিঃ লড়লতো উরেখ
েরেন। এছোিো, েসুন, আেোে shelf life মধ্যম প্ যোরয়ে হওয়োরত তো বতযমোন মপ্রযোপরট অন্তভুযি েেো ম্রত পোরে বরলও ড়তড়ন মন্তব্য
েরেন।
- ডোিঃ মমোস্তোড়িজুে েহমোন, COVID 19 মে জরুেী পড়েড়স্থড়ত ড়বরবচনো েরে এই অবস্থোয় খোদ্য সোহোরে ড়বষরয় ড়েেড়নরে যশনো মেওয়োে
জন্য েড়মটিরে অনুরেোধ েরেন।
- জনোব এ এি এম ইেবোল েড়বে, উরেখ েরেন ম্, ড়িতীয় জোতীয় পুড়ি েমযপড়েেল্পনো (২০১৬-২৫) বোস্তবোয়রনে অাংশ ড়হসোরব দুর্ যোগ
ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়রে ড়বএনএনড়সে পয হরত দুর্ যোগ পীড়িত এলোেোয় প্ররেয় শুেনো খোদ্য সোহোরেে পুড়িমোন উন্নয়রনে লরযে

ড়বড়িন্ন সময় পেোমশয প্রেোন েেো হয়। ড়বএনএনড়সসহ ড়বশ্বখোদ্য েমযসূড়চে অনুরেোধসমূরহে মপ্রড়যরত দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়
হরত স্বোস্থে ও পড়েবোে েল্যোণ মন্ত্রণোলয়রে এেটি েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটি গঠনপূব যে এ ড়বষরয় সুপোড়েশ প্রেোরনে ড়নড়মত্ত পত্র মপ্রেণ
েেো হয়। উি েোড়েগড়ে েড়মটিে েো্ যপড়েড়ধ অনুসোরে সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ এবাং ড়শশুে খোদ্য প্যোরেজ প্ যোরলোচনো ছোিোও COVID
19-এে খোদ্য প্যোরেজ ড়বষরয় েোরজে সুড়বধোরে য ড়তনটি সোব-গ্রুরপ ড়বিি হরয় েোজ েেোে প্রস্তোব ড়তড়ন উত্থোপন েরেন।
- েড়মটি উপরেোি প্রস্তোরব সম্মড়ত প্রেোন েরে ৮ ই এড়প্রল েড়মটিে পেবতী সিোয় সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ, ড়শশুে খোদ্য প্যোরেজ এবাং
COVID 19-এে খোদ্য প্যোরেজ ড়বষরয় সোব-গ্রুরপে খসিো প্রস্তোবনো উপস্থোপরনে জন্য অনুরেোধ েরে।
- নতুন সেস্য ড়হসোরব ডোিঃ তোহড়মে আহরমে, ড়সড়নয়ে ডোইরেক্টে, আইড়সড়ডড়ডআে, ড়ব এবাং ডোিঃ মহড়সন আলী, ড়িল্যোন্স
েনসোলট্যোি-িয়রে মেো-অপ্ট েেোে প্রস্তোব উত্থোড়পত হয়।
ড়সদ্ধোন্ত:
১. েড়মটি সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ প্ যোরলোচনো ও প্রস্তোবনোে পোশোপোড়শ ৫ বছরেে েম বয়সী ড়শশুরেে জন্য ও COVID 19 পড়েড়স্থড়তরত
প্রেোনর্োগ্য খোদ্য প্যোরেজ সুপোড়েশ েেরব।
২. সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ, ড়শশুে খোদ্য প্যোরেজ এবাং COVID 19-এে খোদ্য প্যোরেজ ড়বষরয় েোরজে সুড়বধোরে য ড়তনটি সোব-গ্রুরপ
(পড়েড়শি ‘ে’) ড়বিি হরয় েড়মটিে সেস্যবৃন্দ েোজ েেরবন। ”সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ” সোব-গ্রুপ অধ্যোপে নোজমো শোহীন-এে মনর্তরত্ব,
”ড়শশু খোদ্য প্যোরেজ” সোব-গ্রুপ জনোব ড়পয়োড়ল মুস্তোড়ি-ে মনর্তরত্ব এবাং ”COVID 19”-এে খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ জনোব এ এি এম
ইেবোল েবীে-এে মনর্তরত্ব েোজ েেরব।
৩. ৮ ই এড়প্রল েড়মটিে ২য় সিোয় সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ, ড়শশুে খোদ্য প্যোরেজ এবাং COVID 19-এে খোদ্য প্যোরেজ ড়বষরয় সোবগ্রুপসমূহ খসিো প্রস্তোবনো উপস্থোপন েেরব।
৪. নতুন সেস্য ড়হসোরব ডোিঃ তোহড়মে আহরমে, পুড়ি ড়বিোগ প্রধোন, আইড়সড়ডড়ডআে, ড়ব এবাং ডোিঃ মহড়সন আলী, ড়িল্যোন্স েনসোলট্যোি
-িয়রে মেো-অপ্ট েেোে প্রস্তোব অনুরমোড়েত হয়।
েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে আহ্বোয়ে ড়হসোরব ডোিঃ মমো: খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স েড়মটিে সেল সেস্যরে িোর্চয়য োল/
অনলোইন সিোয় অাংশগ্রহণ েরে সিোটিরে েো্ যেেী েেোে জন্য ধন্যবোে জোড়নরয় সিোে সমোড়ি ম োষণো েরেন।

ডো. মমো. খড়ললুে েহমোন
মহোপড়েচোলে,
বোাংলোরেশ জোতীয় পুড়ি পড়েষে (ড়বএনএনড়স)

পড়েড়শি ‘ে’ সোব-গ্রুপসমূহ:
সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ
অধ্যোপে নোজমো শোহীন (েলরনতো)
ডো. লড়লতো িট্টোচো্ য
এ এি এম ইেবোল েবীে
মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ
তড়নমো শোেড়মন
মমোহোম্মে েড়ন
িোেহোনো শোেড়মন
খুেশীে জোহোন

ড়শশু খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ
ড়পয়োড়ল মুস্তোড়ি (েলরনতো)
এ এি এম ইেবোল েবীে
মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ
আশড়িয়ো আড়জম
িোড়েয়ো শবনম
িোেহোনো শোেড়মন
ডো. এস মে েয়
মমোহোম্মে হোড়িজুল ইসলোম

COVID 19- খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ
এ এি এম ইেবোল েবীে (েলরনতো)
অধ্যোপে নোজমো শোহীন
ডো. লড়লতো িট্টোচো্ য
মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ
আশড়িয়ো আড়জম
িোড়েয়ো শবনম
িোেহোনো শোেড়মন
ডো. েোমরুন্নোহোে

পড়েড়শি ‘খ’ (অাংশগ্রহণেোেী েড়মটি সেস্য/সাংড়িিরেে তোড়লেো):
1. ডোিঃ মমোিঃ খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স
2. ডোিঃ এসএম মমোস্তোড়িজুে েহমোন, লোইন ড়ডরেক্টে, এনএনএস (মেো-মচয়োে, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে)
৩. জনোব মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ, মপ্রোগ্রোম পড়লড়স অড়িসোে (পুড়ি), ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ
৪. জনোব তড়নমো শোেড়মন, ড়নউড়িশন অড়িসোে, ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ
৫. জনোব ড়পয়োড়ল মুস্তোড়ি, প্রধোন, ড়নউড়িশন মসেশন, ইউড়নরসি
৬. জনোব আশড়িয়ো আড়জম, ড়নউড়িশন অড়িসোে, ইউড়নরসি
৭. ডোিঃ মগোলোম মমোিঃ সোেী, ড়নউড়িশন মেশোড়লি, ইউড়নরসি
৮. জনোব মমোহোম্মে েড়ন, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে মেো-অড়ড যরনটে
৯. জনোব িোড়েয়ো শবনম, ন্যোশনোল প্ররিশনোল অড়িসোে, ড়বশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো
১০. জনোব িোেহোনো শোেড়মন, ন্যোশনোল েনসোলট্যোি, ড়বশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো
১১. অধ্যোপে নোজমো শোহীন, পুড়ি ও খোদ্য ড়বজ্ঞোন ইনড়স্টটিউট, ঢোেো ড়বশ্বড়বদ্যোলয়
১২. জনোব এ এি এম ইেবোল েবীে, েনসোলট্যোি, ড়বএনএনড়স
১৩. ডো. লড়লতো িট্টোচো্ য, ড়সড়নয়ে ড়নউড়িশন এডিোইজোে, এিএও
১৪. ডো. েোমরুন্নোহোে, ড়প্রড়ন্সপোল ড়েসোচ য অড়িসোে, বোেরডম
১৫. জনোব মমোহোম্মে হোড়িজুল ইসলোম, ড়সড়নয়ে মটেড়নেেোল মেোঅড়ড যরনটে, মেয়োে বোাংলোরেশ

দুর্ যোগ পীড়িত জনরগোষ্ঠীরে প্ররেয় শুেনো খোবোরেে প্যোরেটসহ ড়বড়িন্ন খোদ্য সোহোরেে পুড়িমোন উন্নয়রনে লরযে সুপোড়েশ
প্রেোরনে ড়নড়মত্ত গঠিত েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে ২য় সিোে েো্ যড়ববেণী
সিোপড়ত: ডো. মমো. খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, বোাংলোরেশ জোতীয় পুড়ি পড়েষে (ড়বএনএনড়স)
সিোে স্থোন: িোর্চয়য োল/ অনলোইন সিো
তোড়েখ ও সময়: ০৮.০৪.২০২০ ড়রিঃ মবলো ০২:৩০
িোর্চয়য োল/ অনলোইন সিোয় অাংশগ্রহণেোেী েড়মটি সেস্যরেে তোড়লেো পড়েড়শি ‘ে’ মত মেয়ো হরলো।
েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে আহ্বোয়ে ডোিঃ মমো: খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স অাংশগ্রহণেোেী েড়মটিে সেস্যরেে ২য়
সিোয় (িোর্চয়য োল/ অনলোইন) স্বোগত জোনোন। এেপে েড়মটিে সেস্য সড়চব ডো: এসএম মমোস্তোড়িজুে েহমোন, লোইন ড়ডরেক্টে, এনএনএস
(মেো-মচয়োে, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে) সিোে েো্ যক্রম শুরু েরেন। পূব যবতী সিোে ড়সদ্ধোন্ত অনুসোরে সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ, ড়শশুে
খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ এবাং COVID 19 খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ তোরেে প্ যোরলোচনো িলোিল এবাং সুপোড়েশ পৃেেিোরব উপস্থোপন
েরেন।
সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ ড়বদ্যমোন শুেনো খোবোরেে প্যোরেরজে প্ যোরলোচনোয় প্রোি অসোমঞ্জস্যতোসমূহ (gap) উপস্থোপন েরেন১) সোধোেণ খোদ্য প্যোরেরজ উরেড়খত ড়মড়নেোট চোল মেোন ড়নড়ে যি প্রেোরেে চোল নয় বোং এটি মমড়শরন েোটো মছোট আেোরেে চোল ্োরত
ড়িটোড়মন এবাং খড়নজ উপোেোরনে অিোব েরয়রছ, ২) আন্তজযোড়তে মোন অনুসোরে প্যোরেজটি মপ্রোটিন, চড়ব য এবাং অনুপুড়িে প্ররয়োজনীয়
চোড়হেো পূেরণ সযম নয়, ৩) নডুলস স্বোস্থেেে খোবোে ড়হসোরব পড়েগড়ণত নয় ম্রহতু এরত প্ররয়োজনীয় পুড়ি উপোেোন অনুপড়স্থত েরয়রছ,
৪) প্যোরেজটি ৫ বছরেে ড়নরচে বয়সী ড়শশুরেে জন্য উপর্োগী নয় এবাং ৫) প্যোরেজটি েতড়েরনে জন্য প্রেোন েেো হরে তো ড়নড়ে যি েেো
মনই। এই ড়বরিষরণে উপে ড়িড়ত্ত েরে, সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ অধ্যোপে নোজমো শোহীন-এে মনর্তরত্ব দুর্ যোগেোলীন সমরয়
যড়তগ্রস্থ পড়েবোরেে (গরি ৫ সেস্য ড়বড়শি পড়েবোে) তোৎযড়ণে পুড়ি চোড়হেো পূেরণ নুন্যতম ২ মেরে ৩ ড়েরনে শুেরনো খোবোরেে
প্যোরেজ (অনুপুড়িসমৃদ্ধ ড়বস্কুট, ড়চিো এবাং লোল ড়চড়নে সমন্বরয়) এবাং দুর্ যোগ পেবতী সমরয় ৭-১০ ড়েরনে জন্য সুপোড়েশকৃত খোবোরেে
প্যোরেরজে খসিো উপস্থোপন েরেন। উপস্থোপনোয় ৭-১০ ড়েরনে জন্য প্ররেয় শুেনো খোবোরেে প্যোরেরজ ড়মড়নেোট চোরলে পড়েবরতয
অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোল (Fortified Rice) এবাং সোেো ড়চড়নে পড়েবরতয লোল ড়চড়ন বো গুি মেয়ো সহ অনুপুড়িসমৃদ্ধ মতল (Fortified Oil),
আরয়োড়ডনযুি লবণ ও িোজো মটে / মুগ ডোল প্রেোরনেও প্রস্তোব েেো হয়।
ড়শশু খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ জনোব ড়পয়োড়ল মুস্তোড়ি-ে মনর্তরত্ব ৬-৫৯ মোস বয়সী ড়শশুরেে জন্য ১,০৭৬ ড়েরলোেেোলড়ে ্োে ১০-১৫%
মপ্রোটিন মেরে, ৩০% িেোট মেরে এবাং অনুপুড়ি ১ RNI (weighted average) ড়বরবচনো েরে ড়শশু খোরদ্যে খসিো প্যোরেজ
উপস্থোপন েরে। ড়বগত ০৬ এড়প্রল, ২০২০-এ দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় ের্তযে জোেীকৃত ড়শশুখোদ্য ক্রয় ড়বষয়ে অড়িস অড যোেটি
প্ যোরলোচনো েরে সোব-গ্রুপটি, ১) প্যোরেরজ সোধোেণ চোল এবাং ড়বড়িটরে অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোল (fortified rice) এবাং অনুপুড়িসমৃদ্ধ
ড়বস্কুট (fortified biscuit) ড়েরয় প্রড়তস্থোপন এবাং ২) প্যোরেজ হরত সোগু, মোনসম্পন্ন মেড়ডরমড খোবোে এবাং ড়মল্কড়িটো দুধ বোে
মেয়োে প্রস্তোব মেয়ো হয়। সোব-গ্রুপটি দুর্ যোগেোলীন সমরয় পাঁচ বছরেে েম বয়সী ড়শশুরেে জন্য দুধ, ড়বড়িট এবাং মোনসম্পন্ন মেড়ডরমড
খোবোে ড়বতেণ ড়বএমএস আইন, ২০১৩ এে পড়েপন্থী হওয়োয় উরিগ প্রেোশ েরে। এছোিো ড়বএমএস আইন, ২০১৩ বোস্তবোয়রন মোননীয়
প্রধোনমন্ত্রীে ড়নরে যশনো েরয়রছ মরমযও উরেখ েরে ড়নউড়িমন ক্লোস্টোে এে পয মেরে স্বোস্থে ও পড়েবোে েল্যোণ মন্ত্রণোলয়রে ড়বষয়টি
অবড়হত েরে তো দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়ে নজরে আনোে জন্য ড়বএমএস মেোড মড়নটড়োং এে জন্য েোড়য়ত্বপ্রোি জনস্বোস্থে
পুড়ি প্রড়তষ্ঠোনরে অনুরেোধসমৃদ্ধ পত্র মপ্রেরণে ড়বষরয় এসময় আরলোচনো হয়।
COVID 19-

খোদ্য প্যোরেজ সোব-গ্রুপ জনোব এ এি এম ইেবোল েবীে-এে মনর্তরত্ব সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ এবাং ড়শশু খোদ্য
প্যোরেজরে অবলম্বন েরে সরচতনতো বৃড়ধধমূলে communication message- সহ COVID 19-এে দুটি খসিো প্যোরেজ
উপস্থোপন েরে। মেোড়িড ১৯-এে সময় সোেো মেরশ উদ্দীি জনরগোষ্ঠীে জন্য প্ররয়োজনীয় খোদ্য চোড়হেো, ব্যড়ি প্ যোরয় sedentary
lifestyle-এে জন্য েম েেোলড়ে চোড়হেো এবাং ইড়মউন ড়সরস্টরমে বোিোরনোে প্রর্োজনীয়তো ইতেোড়ে ড়বষয় ড়বরবচনো েরে খোদ্য মেশন
িোেো ব্যড়ি প্রড়ত ২১০০ েেোলড়েে চোড়হেোে ৭৫% পূেরণে পেোমশয মেয়ো হয়। এছোিো, ১) সোধোেণ খোদ্য প্যোরেরজে ড়চিো ও ড়চড়নে
পড়েবরতয আলু ও মেঁয়োজ অন্তভুযিেেণ, সোধোেণ চোরলে পড়েবরতয অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোল (fortified rice) অন্তভুযিেেণ এবাং ২) ৫

বছরেে েম বয়সী ড়শশুরেে খোরদ্য ববড়চত্র আনয়রনে জন্য ড়শশুে খোদ্য মেশরন তোজো শোেসবড়জ এবাং িল মেনোে জন্য নগে অরে যে
প্রেোরনে প্রস্তোবনো মেয়ো হয়।
উন্মুি আরলোচনো:
- ডোিঃ মহড়সন আলী, পেোমশযে সোধোেণ ও ড়শশু খোদ্য প্যোরেরজে জন্য প্রস্তোড়বত অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোরলে (fortified rice) সোেোরেরশ
সহজলিেতো, shelf life এবাং ড়সওড়িড ১৯ টি পড়েড়স্থড়তরত খোদ্যমূল্য ওঠোনোমো ড়বষয়টি ড়নরয় উরিগ প্রেোশ েরেন। ড়নউড়িশন
অড়িসোে, ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ তড়নমো শোেড়মন এে মপ্রড়যরত বরলন ম্, অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোল এখন বোড়ণড়জেেিোরব পোওয়ো ্োয় এবাং বন্যো,
ঘূড়ণ যঝরডে মরতো সোধোেণ দুর্ যোরগে সময় দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়ে প্ররয়োজনীয় চোড়হেো পূেরণ সযমতো সেেোেী প্ যোরয়
েরয়রছ। জনোব এ এি এম ইেবোল েড়বে উরেখ েরেন ম্, দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় COVID 19 পড়েড়স্থড়ত চলোেোলীন
সমরয় মেঁয়োজ স্থোনীয়িোরব ক্রয় েেোে ড়নরে যড়শেো ড়েরয়রছ ্ো খোদ্য প্যোরেরজ মেঁয়োরজে অন্তভুযড়িে ড়বষয়টিরে যুড়িযুি প্রমোণ েরে।
- জনোব মমোহোম্মে েড়ন, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে মেো-অড়ড যরনটে উরেখ েরেন ম্, পণ্য সাংগ্রহ ও ড়বতেরণ সেরেোরেে সযমতো ড়বরবচনো েেো
উড়চত এবাং প্যোরেরজসমূরহে সোরে প্ররয়োজনীয় operational গোইরডন্স প্রেোন েেো প্ররয়োজন।
- ডোিঃ মমো: খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স ড়শশু খোদ্য প্যোরেজটি েীিোরব এবাং েোেো মপরত পোরে মস ড়বষয়টি েি েেোে
জন্য অনুরেোধ েরেন। জনোব মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ, মপ্রোগ্রোম পড়লড়স অড়িসোে (পুড়ি), ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ জোনোন ম্, এটি সোধোেণ খোদ্য
সোহোরেে পোশোপোড়শ ম্সব পড়েবোরে ৫ বছরেে েম বয়সী ড়শশু েরয়রছ মসসেল পড়েবোে প্রব্তোড়বত ড়শশু খোদ্য সোহোে পোওয়োে উপযুি।
জনোব মমোহোম্মে েড়ন আরেো উরেখ েরেন ম্, দুর্ যোগেোলীন সমরয় বহু সেস্যড়বড়শি পড়েবোরে খোদ্য সোহোে িোগোিোড়গে বোস্তবতো
মমোেোরবলো েেরত ড়শশুরেে জন্য পৃেে বেোরদ্দে ড়বষয়টি গুরুত্বপূণ য।
- সরচতনতো বৃড়ধধমূলে communication message ড়বষরয় এেটি গ্রুপ েোজ েেোে ড়বষরয় আরলোচনো হয়। এছোিো নতুন
সেস্য ড়হসোরব ডোইরেক্টে, আইড়পএইচএন এবাং প্রড়তড়নড়ধ, ইউড়নরসিরে মেো-অপ্ট েেোে প্রস্তোবও এসময় উত্থোড়পত হয়।
ড়সদ্ধোন্ত:
১. সোধোেণ খোদ্য প্যোরেজ, ড়শশুে খোদ্য প্যোরেজ এবাং COVID 19-এে খোদ্য প্যোরেজ ড়বষরয় ড়তনটি সোব-গ্রুপ ের্তযে উপস্থোড়পত
খসিো প্যোরেজসমূহ communication messages, technical note সহ চূিোন্তেেণপূব যে প্ররয়োজরন ১১ এড়প্রল, ২০২০ এে
মরধ্য পুনেোয় েড়মটিরত উপহহোপন।
২. দুর্ যোগেোলীন সমরয় পাঁচ বছরেে েম বয়সী ড়শশুরেে জন্য দুধ, ড়বব্ুট এবাং মোনসম্পন্ন মেড়ডরমড খোবোে ড়বতেণ ড়বএমএস আইন,
২০১৩ এে পড়েপন্থী ড়বধোয় ড়নউড়িশন ক্লোস্টোরেে পয মেরে দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়ে ড়শশু খোদ্য ক্রয় ড়বষয়ে অড়িস অড যোে
সম্পরেয স্বোস্থে ও পড়েবোে েল্যোণ মন্ত্রণোলয়রে অবড়হত েেো এবাং আইরনে ড়বষয়টি দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়ে নজরে আনোে
জন্য জনস্বোস্থে পুড়ি প্রড়তষ্ঠোন (ড়বএমএস মেোড মড়নটড়োং এে জন্য েোড়য়ত্বপ্রোি)-মে অনুরেোধসমৃদ্ধ পত্র মপ্রেণ েেরব। এরযরত্র আপোতত
আইড়পএইচএন সড়চব স্বোস্থে মসবো ড়বিোগ বেোবে পত্র ড়েরবন এবাং মহোপড়েচোলে, দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ অড়ধেিে এবাং ড়সড়নয়ে
সহোেোড়ে সড়চব (ত্রোে-১), দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় বেোবে েড়প ড়েরবন।
৩. সরচতনতো বৃড়ধধমূলে communication message ড়বষরয় তড়নমো শোেড়মন, ড়পয়োড়ল মুস্তোড়ি, আশড়িয়ো আড়জম,
িোড়েয়ো শবনম, িোেহোনো শোেড়মন, এ এি এম ইেবোল েবীে, ডো. েোমরুন্নোহোে, ডোিঃ মহড়সন আলী, মমোহোম্মে হোড়িজুল ইসলোম গ্রুরপ
েোজ েেরবন।
৪. নতুন সেস্য ড়হসোরব ডোইরেক্টে, আইড়পএইচএন এবাং প্রড়তড়নড়ধ, ইউড়নরসিরে মেো-অপ্ট েেোে প্রস্তোব অনুরমোড়েত হয়।
ডো. মমো. খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স এবাং েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে আহ্বোয়ে েড়মটিে সেল সেস্যরে তোরেে
ড়বড়িন্ন খোদ্য সোহোে প্ যোরলোচনো ও সুপোড়েশ ড়বষরয় েোজ েেোে জন্য ধন্যবোে জোড়নরয় সিোে সমোড়ি ম োষণো েরেন।

ডো. মমো. খড়ললুে েহমোন
মহোপড়েচোলে,
বোাংলোরেশ জোতীয় পুড়ি পড়েষে (ড়বএনএনড়স)

পড়েড়শি ‘ে’ (অাংশগ্রহণেোেী েড়মটি সেস্য/সাংড়িিরেে তোড়লেো)):
1. ডো. মমো. খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স
2. ডোিঃ এসএম মমোস্তোড়িজুে েহমোন, লোইন ড়ডরেক্টে, এনএনএস (মেো-মচয়োে, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে)
3. ডোিঃ মড়িজুল ইসলোম বুলবুল, মডপুটি মপ্রোগ্রোম ম্যোরনজোে, এনএনএস
4. জনোব মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ, মপ্রোগ্রোম পড়লড়স অড়িসোে (পুড়ি), ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ
৫. জনোব তড়নমো শোেড়মন, ড়নউড়িশন অড়িসোে, ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ
৬. জনোব ড়পয়োড়ল মুস্তোড়ি, প্রধোন, ড়নউড়িশন মসেশন, ইউড়নরসি
৭. জনোব মমোহোম্মে েড়ন, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে মেো-অড়ড যরনটে
৮. জনোব িোড়েয়ো শবনম, ন্যোশনোল প্ররিশনোল অড়িসোে, ড়বশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো
৯. জনোব িোেহোনো শোেড়মন, ন্যোশনোল েনসোলট্যোি, ড়বশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো
১০. অধ্যোপে নোজমো শোহীন, পুড়ি ও খোদ্য ড়বজ্ঞোন ইনড়স্টটিউট, ঢোেো ড়বশ্বড়বদ্যোলয়
১১. জনোব এ এি এম ইেবোল েবীে, েনসোলট্যোি, ড়বএনএনড়স
১২. ডো. লড়লতো িট্টোচোড়জয, ড়সড়নয়ে ড়নউড়িশন এডিোইজোে, এিএও
১৪. ডো. েোমরুন্নোহোে, ড়প্রড়ন্সপোল ড়েসোচ য অড়িসোে, বোেরডম
১৫. ডোিঃ মহড়সন আলী, ড়িল্যোন্স েনসোলট্যোি
১৬. জনোব আশড়িয়ো আড়জম, ড়নউড়িশন অড়িসোে, ইউড়নরসি
১৭. জনোব মমোহোম্মে হোড়িজুল ইসলোম, ড়সড়নয়ে মটেড়নেেোল মেোঅড়ড যরনটে, মেয়োে বোাংলোরেশ

দুর্ যোগ পীড়িত জনরগোষ্ঠীরে প্ররেয় শুেনো খোবোরেে প্যোরেটসহ ড়বড়িন্ন খোদ্য সোহোরেে পুড়িমোন উন্নয়রনে লরযে সুপোড়েশ
প্রেোরনে ড়নড়মত্ত গঠিত েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে ৩য় সিোে েো্ যড়ববেণী
সিোপড়ত: ডো. মমো. খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, বোাংলোরেশ জোতীয় পুড়ি পড়েষে (ড়বএনএনড়স)
সিোে স্থোন: িোর্চয়য োল/ অনলোইন সিো
তোড়েখ ও সময়: ১২.০৪.২০২০ ড়রিঃ মবলো ০৩:০০
িোর্চয়য োল/ অনলোইন সিোয় অাংশগ্রহণেোেী েড়মটি সেস্যরেে তোড়লেো পড়েড়শি ‘ে’ মত মেয়ো হরলো।
েোড়েগড়ে/ ড়বরশষজ্ঞ েড়মটিে আহ্বোয়ে ডোিঃ মমো: খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স অাংশগ্রহণেোেী েড়মটিে সেস্যরেে ৩য়
সিোয় (িোর্চয়য োল/ অনলোইন) স্বোগত জনোন। এেপে েড়মটিে সেস্য সড়চব ডো: এসএম মমোস্তোড়িজুে েহমোন, লোইন ড়ডরেক্টে, এনএনএস
সিোে েো্ যক্রম শুরু েরে েরেন।
সিোয় জনোব মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ, মপ্রোগ্রোম পড়লড়স অড়িসোে (পুড়ি), ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ দুর্ যোগ পীড়িত এলোেোয় ড়বড়িন্ন বয়স ও
টোরগটয গ্রুরপে জন্য খোদ্য চোড়হেো ড়নধ যোেণ ও প্ররেয় খোদ্য সোহোরেে প্ যোরলোচনো ও পুড়িমোন উন্নয়ন সাংক্রোন্ত সাংড়যি েোড়েগড়ে েড়মটিে
সুপোড়েশ েড়মটিে অনুরমোেরনে জন্য উপস্থোপন েরেন।
উন্মুি আরলোচনো:
- ডোিঃ মহড়সন আলী, ড়িল্যোন্স েনসোলট্যোি ”সুপোড়েশ সমূহ”- এই ড়শরেোনোমটিে পড়েবরতয ড়নরে যড়শেো উরেখ েেোরে অড়ধে যুড়িযুি
বরল মন্তব্য েরেন ম্রহরতু উরেড়খত ড়বষয়সমূহরে মূলত অনুসেণ েরেই সুপোড়েশকৃত খোদ্য প্যোরেজসমূহ প্রস্তুত েেো হরয়রছ।
- জনোব িোেহোনো শোেড়মন, ন্যোশনোল েনসোলট্যোি, ড়বশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো অনুপুড়িে সমৃদ্ধ খোবোে ড়হসোরব শুধু fortified food মবোঝোরনো
হরয়রছ ড়েনো তো জোনরত চোন। এরযরত্র প্রোকৃড়তেিোরব লিে micronutrient rich food এবাং fortified food উিয়ই
উরেখ েেোে জন্য েড়মটি সুপোড়েশ প্রেোন েরে।
- জনোব মমোহোম্মে েড়ন, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে মেো-অড়ড যরনটে (িোেপ্রোি) ”দুর্ যোগেোলীন সমরয় আশ্রয়রেরে অবস্থোন মনয়ো যড়তগ্রস্থ
পড়েবোেরে...”- মেরে আশ্রয়রেে শব্দটি বোে মেয়োে অনুরেোধ েরেন েোেণ এরত খোদ্য প্যোরেজসমূহ শুধুমোত্র আশ্রয়রেরে
অবস্থোনেোেীরেে জন্যই প্রর্োজে তো মরন হরত পোরে।
- ডোিঃ এসএম মমোস্তোড়িজুে েহমোন, লোইন ড়ডরেক্টে, এনএনএস (মেো-মচয়োে, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে) “ড়শশু খোরদ্য ড়বড়িন্ন মেোম্পোড়ন হরত
ক্রয়ড়ক্রত দুধ” ইতেোড়ে উরেখ নো েরে ড়বএমএস আইন ২০১৩ এে সাংড়িি অনুরেেটি হুবহু উরেখ েেোে পেোমশয মেন।
- জনোব িোেহোনো শোেড়মন ৫ বছরেে ড়নরচ ড়শশুরেে জন্য প্রস্তোড়বত ড়শশু খোদ্য প্যোরেরজ ”অনুপুড়িসমৃদ্ধ ড়বস্কুট (fortified
biscuit)” অন্তভুযড়ি ড়বএমএস আইন ২০১৩ এে লঙ্ঘন হরব ড়েনো মস ড়বষরয় প্রশ্ন উত্থোপন েরেন। আরলোচনো সোরপরয
অনুপুড়িসমৃদ্ধ ড়বস্কুট বোড়ণড়জেেিোরব উৎপোড়েত নো হওয়োয় তো প্রস্তোড়বত ড়শশু খোদ্য প্যোরেরজ অন্তভুযড়িরত মেোন সমস্যো মনই বরল
েড়মটি ড়সদ্ধোরন্ত উপনীত হয়।
উপরেোি আরলোচনোে ড়িড়ত্তরত েড়মটি ড়নম্নড়লড়খত পড়েবতযন/ সাংরশোধরনে জন্য পেোমশয প্রেোন েরে:
1. ”সুপোড়েশ সমূহ”- এই ড়শরেোনোমটিে পড়েবরতয ড়নরে যড়শেো উরেখ েেরত হরব।
2. ”ড়নরে যড়শেো অনু্োয়ী বেড়নে প্ররয়োজনীয় শড়িে ১০-১৫% আড়মষ মেরে এবাং ৩০% চড়ব য মেরে আসো বোঞ্ছনীয়”- এখোরন
৩০% চড়ব যে পড়েবরতয ১৭% েরে তথ্যটি সঠিেিোরব উপস্থোপন েেরত হরব।
3. ”খোদ্য উপেেণ বোছোইরয়ে সময় অনুপুড়িে সমৃদ্ধ খোবোে অন্তভুযড়ি েেরত হরব”- এখোরন অনুপুড়িে সমৃদ্ধ খোবোেরে সাংজ্ঞোড়য়ত
েেরত হরব।
4. ”দুর্ যোগেোলীন সমরয় আশ্রয়রেরে অবস্থোন মনয়ো যড়তগ্রস্থ পড়েবোেরে .....”- আশ্রয়রেরে অবস্থোন মনয়ো অাংশটি বোে মেয়ো।
5. ড়শশু খোদ্য প্যোরেজ েোরেে জন্য প্রর্োজে তো উরেখ েেরত হরব।

6. “ড়শশু খোরদ্য মেোনিোরবই ড়বড়িন্ন েম্পোড়ন হরত ক্রয়ড়ক্রত দুধ প্রেোন েেো ্োরব নো, ্ো ড়ব এম এস মেোড ...েরে”- এই
লোইনটিে পড়েবরতয ড়বএমএস আইন ২০১৩ এে সাংড়িি অনুরেেটি হুবহু উরেখ েেরত হরব।
7. ”এই েোড়েগড়ে েড়মটি বতযমোন COVID 19 দুর্ যোগেোলীন খোদ্য সহোয়তোে ড়বষরয়ও ...অড়তড়েি নগে অে য প্রেোরনে ড়বষরয়
সুপোড়েশ প্রেোন েরে”- নগে অে য প্রেোন মেন প্ররয়োজন তো েেরত হরব।
8. “দুর্ যোগ পেবতী আশ্রয় মেরে তোৎযড়ণে খোদ্য সেবেোরহে সুপোড়েশকৃত খোদ্য তোড়লেো”- এখোরন তোৎযড়ণে বলরত ২ মেরে
৩ ড়েরনে জন্য উরেখ েরে মেয়ো।
9. খোদ্য প্যোরেজসমূরহ উড়েড়খত আইরটমসমূরহে িগ্োাংশ পড়েমোণরে ড়বতেরণে সুড়বধোরে য ড়নেটবতী সহরজ পড়েমোপর্োগ্য/
বোজোরে সহজলিে (েোউড়ডাং পড়েমোণ) পড়েমোরপ উপস্থোপন েেোে জন্য সুপোড়েশ েেো হয়।
10. প্রোপ্যতোে ড়বষয়টি ড়বরবচনোয় ড়নরয় প্যোরেজ- ২ -এ মটে ডোল এে ড়বেল্প ড়হসোরব মুগ ডোল িোজোে উরেখ েেো।
11. প্যোরেজ- ৩ এ মেোন ধেরণে বোেোম (ড়চনো বোেোম) তো উরেখ েেো।
12. প্রোপ্যতোে ড়বষয়টিে ড়বরবচনোয় প্রস্তোড়বত প্যোরেজ- ২, ৩ ও ৪- এ ”অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোল (fortified rice)” এে পড়েবরতয পূণ য
চোল উরেখ েেো এবাং পোেটীেোয় “অনুপুড়িসমৃদ্ধ চোল (fortified rice)” এে সুপোড়েশ প্রেোন েেো।
13. ”প্রোেড়মে ও গণড়শযো মন্ত্রণোলয় এবাং খোদ্য মন্ত্রণোলরয়ে সোরে সমন্বরয়ে” ড়বষয়টি উরেখ নো েেো।
14. মখসোড়েে ডোল উচ্চমোত্রোয় গ্রহরণ Toxicity হওয়োে ঝড়ুঁ ে েোেোয় বরল পোেটীেোয় মখসোড়েে ডোল নো মেয়ো ড়বষরয়
সতেযতোবোণী উরেখ েেো।
ড়সদ্ধোন্ত:
১. প্ররয়োজনীয় সাংরশোধন সোরপরয প্রস্তোড়বত খোদ্য প্যোরেজসমূরহে দুর্ যোরগে সময় ড়বতেরণে জন্য সুপোড়েশ েরে েোড়েগড়ে েড়মটিে
ড়েরপোট য communication messages সহ চূিোন্ত েেত আগোমী ১৩ এড়প্রল, ২০২০ এে মরধ্য স্বোস্থে ও পড়েবোে েল্যোণ মন্ত্রণোলরয়
মপ্রেণ।

ডো. মমো. খড়ললুে েহমোন
মহোপড়েচোলে,
বোাংলোরেশ জোতীয় পুড়ি পড়েষে (ড়বএনএনড়স)

পড়েড়শি ‘ে’ (অাংশগ্রহণেোেী েড়মটি সেস্য/সাংড়িিরেে তোড়লেো):
1. ডোিঃ মমো: খড়ললুে েহমোন, মহোপড়েচোলে, ড়বএনএনড়স
2. ডোিঃ এসএম মমোস্তোড়িজুে েহমোন, লোইন ড়ডরেক্টে, এনএনএস (মেো-মচয়োে, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে)
3. ডোিঃ মমোশোেি মহোরসন মেওয়োন, পড়েচোলে, জনস্বোস্থে পুড়ি প্রড়তষ্ঠোন
4. ডোিঃ মড়িজুল ইসলোম বুলবুল, মডপুটি মপ্রোগ্রোম ম্যোরনজোে, এনএনএস
৩. জনোব মমোিঃ সোড়মউল মনওয়োজ, মপ্রোগ্রোম পড়লড়স অড়িসোে (পুড়ি), ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ
৪. জনোব তড়নমো শোেড়মন, ড়নউড়িশন অড়িসোে, ড়বশ্ব খোদ্য েমযসূড়চ
৫. জনোব ড়পয়োড়ল মুস্তোড়ি, প্রধোন, ড়নউড়িশন মসেশন, ইউড়নরসি
৬. জনোব আশড়িয়ো আড়জম, ড়নউড়িশন অড়িসোে, ইউড়নরসি
৭. জনোব মমোহোম্মে েড়ন, ড়নউড়িশন ক্লোস্টোে মেো-অড়ড যরনটে
৮. জনোব িোড়েয়ো শবনম, ন্যোশনোল প্ররিশনোল অড়িসোে, ড়বশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো
৯. জনোব িোেহোনো শোেড়মন, ন্যোশনোল েনসোলট্যোি, ড়বশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো
১০. অধ্যোপে নোজমো শোহীন, পুড়ি ও খোদ্য ড়বজ্ঞোন ইনড়স্টটিউট, ঢোেো ড়বশ্বড়বদ্যোলয়
১১. জনোব এ এি এম ইেবোল েবীে, েনসোলট্যোি, ড়বএনএনড়স
১২. ডো. লড়লতো িট্টোচোড়জয, ড়সড়নয়ে ড়নউড়িশন এডিোইজোে, এিএও
১৪. ডো. েোমরুন্নোহোে, ড়প্রড়ন্সপোল ড়েসোচ য অড়িসোে, বোেরডম
১৫. ডোিঃ মহড়সন আলী, ড়িল্যোন্স েনসোলট্যোি
১৬. জনোব খুেশীে জোহোন, ডোইরেক্টে, ড়বড়বএি

