করর্যোর্নো র্র্যর্ফর্তী শর্ক্ষোব্যর্ফস্থোরক র্চর্র র্যোখরর্ত শর্ক্ষোর্থীরর্দর্য র্র্যকোরর্যর্য র্র্োয়র্তো প্রর্দোর্ন
ইর্ভর্দোর্দ ইর্র্রোর্ভ
র্মোর্যো দর্দর্-কোর্র র্ম্পরকে র্রচর্তর্ন, র্তাঁরর্দর্য শর্নশ্চয়ই আর্য আঁচ কর্যরর্ত র্ফোশক দর্নই দর্ম, চর্রর্ভোর্ন করর্যোর্নোকোরর্রই শুধু র্থর্ভরক দর্নই দর্দরর্র্য
শর্ক্ষোব্যর্ফস্থো, র্ফর্যং করর্যোর্নো র্র্যর্ফর্তী র্র্ভরয় আরর্যো কঠির্ন র্র্ভয় আর্োর্য র্ম্ভোর্ফর্নো র্যরয়রে । অরর্নরকর্যই আর্ঙ্কো, করর্যোর্নো, র্শর্যশস্থশর্ত স্বোর্বোশর্ফক
র্র্ফোর্য র্র্য শর্ক্ষো প্রশর্তষ্ঠোর্নগুরর্রো দর্পর্য চোলু র্রর্রও, দর্দরর্ শর্ক্ষোর্থী ঝরে র্েোর্য র্োর্য শর্নকট অর্তীরর্তর্য দর্মরকোরর্নো র্র্ভয়রক েোশর্রয় র্মোরর্ফ। অরর্নক
শর্ক্ষোশর্ফর্ধরর্দর্য র্ধোর্যণো দর্ম , করর্যোর্নো-র্র্যর্ফর্তী র্র্ভরয় ২০ র্র্তোংর্ শর্ক্ষোর্থী শর্ফদ্যোর্ররয় শর্পর্যরর্ফ র্নো। অর্থ েোৎ গরে দর্দরর্র্য প্রশর্ত র্াঁচজর্ন শর্ক্ষোর্থীর্য
র্ভরে একজর্ন শর্ফদ্যোর্ররয় র্তোরর্দর্য দর্র্ল ক্লোর্টি করর্য দর্পরর্ররে।
দর্দরর্র্য শর্ক্ষোব্যর্ফস্থোয় এর্ভর্ন দর্ভোেক র্রোগোর্য দর্েরর্ন প্রর্ধোর্ন কোর্যণ অর্ফশ্যই অর্থ েনর্নশর্তক র্ভন্দো। করর্যোর্নোর্য প্রোদুর্বেোরর্ফ দর্দরর্র্য দর্ভোট
জর্নর্ংখ্যোর্য একটি র্ফরেো অংর্ কর্ভের্ীর্ন র্রয় র্রেরে। র্পরর্র অর্থ েনর্নশর্তকর্বোরর্ফও র্তোর্যো র্রয় র্রেরে র্বঙ্গুর্য। করর্যোর্নো
-র্র্যর্ফ ের্তী র্র্ভরয় আরর্যো
অরর্নরকই চোকুশর্য র্োর্যোরর্ফ , র্ফন্ধ র্রয় র্মোরর্ফ র্তোরর্দর্য আরয়র্য র্র্থ। এর্ভর্তোর্ফস্থোয় অরর্নক র্ফোর্ফো -র্ভোরয়র্য র্রক্ষই আর্য র্ন্তোর্নরক স্কুরর্র র্োঠোরর্নো র্ম্ভর্ফ
র্রর্ফ র্নো।
শর্ফরর্র্লর্ত শর্দর্ন র্ভজুর্য শকং র্ফো স্বল্প আরয়র্য র্ভো -র্ফোর্ফোর্যো চোইরর্ফ, শর্ফদ্যর্ভোর্ন অর্থ েনর্নশর্তক র্ংকরট র্তোরর্দর্য র্ন্তোর্নর্যোও দর্মর্ন স্কু দর্র র্মোওয়োর্য
র্র্যর্ফর্তীরর্ত দকোরর্নো কোজ শুরু করর্য , শর্নরজরর্দর্য অন্নর্ংস্থোর্ন শর্নরজর্যোই করর্য এর্ফং র্ংর্োর্য চোর্রোরর্তও শকছুটো অর্ফর্দোর্ন র্যোখরর্ফ। দর্দরর্র্য
শর্ক্ষোব্যর্ফস্থোয় এই আর্ন্ন শর্ফর্রর্দর্য র্ভোত্রোরক শকছুটো র্রর্রও প্রর্শর্ভর্ত কর্যরর্ত র্োরর্য দর্ম শজশর্নর্টি র্তো র্রর্রো শর্ভড দড শর্ভর্র। করর্যোর্নো র্র্যর্ফর্তী র্র্ভরয়
স্কুর্রগুরর্রোরর্ত শর্ক্ষোর্থী ঝরে র্েোর্য র্োর্য র্মর্তটো র্রর্ফ র্ফরর্র আর্ঙ্কো কর্যো র্রে, র্ফোস্তরর্ফ র্তোর্য দচরয় অরর্নকটোই র্য়রর্তো কশর্ভরয় আর্নো র্ম্ভর্ফ র্রর্ফ।
র্ফোংর্রোরর্দর্ পৃশর্থর্ফীর্য র্র্ফরচরয় জর্নর্ফহুর্র র্নয়টি দর্দরর্র্য একটি। এ দর্দরর্র্য প্রশর্তটি র্নোগশর্যক র্োংশর্ফর্ধোশর্নকর্বোরর্ফ অন্ন, র্ফস্ত্র, আশ্রয়, শর্ক্ষো
ও শচশকৎর্ো দর্বোরগর্য র্র্ভোর্ন অশর্ধকোর্যী (র্ংশর্ফর্ধোরর্নর্য অনুরের্দ ১৫), একই র্দ্ধশর্তর্য র্র্ভমুখী ও র্োর্ফ েজর্নীর্ন শর্ক্ষো ব্যর্ফস্থো প্রশর্তষ্ঠো এর্ফং একটি
শর্নশর্দ েষ্ট স্তর্য র্র্ম েন্ত র্কর্র শর্শুর্য অনর্ফর্তশর্নক ও র্ফোের্তোমূর্রক শর্ক্ষোর্দোরর্ন র্যোষ্ট্র ও র্র্যকোর্য প্রশর্তশ্রুশর্তর্ফদ্ধ
(র্ংশর্ফর্ধোরর্নর্য অনুরের্দ ১৭)। র্যোষ্ট্র
র্োংশর্ফর্ধোশর্নকর্বোরর্ফ জর্নগরণর্য পুশষ্ট ও জর্নজীর্ফরর্নর্য উন্নশর্ত র্োর্ধরর্ন অঙ্গীকোর্যর্ফদ্ধ (র্ংশর্ফর্ধোরর্নর্য অনুরের্দ ১৮)। দর্ম দকোরর্নো দর্দরর্র্য মূর্র শর্বশি র্রর্রো
শর্শক্ষর্ত র্র্ভোজ। দর্দর্র্ফোর্ী শর্শক্ষর্ত র্নো র্রর্র গণর্তরের্য উরেশ্য র্ফোর্ধোগ্রস্ত র্য়। শর্ক্ষোর্য মূর্র র্ফোর্ধো র্রর্রো র্দোশর্যদ্র্য ও র্রচর্তর্নর্তোর্য অর্বোর্ফ। র্দোশর্যরদ্র্য র্য
কোর্যরণ র্ভো-র্ফোর্ফো র্ন্তোর্নরর্দর্য স্কুরর্র র্োঠোরর্ত চোয় র্নো। র্তোর্যো র্ভরর্ন করর্য শর্ক্ষো গ্রর্রণর্য দর্থরক জীশর্ফকো অজেরর্নর্য জন্য কোজ কর্যো র্বোরর্রো। এর্ধর্যরর্নর্য
র্ভরর্নোর্বোরর্ফর্য কোর্যরণ অরর্নক দর্ভর্ধোর্ফী ও র্ম্ভোর্ফর্নোর্ভয় েোত্র - েোত্রী শর্ক্ষো র্ফশির্ত র্রে , র্মো আর্ভোরর্দর্য দর্দরর্র্য জন্য অর্ভঙ্গর্র। দটকর্ই উন্নয়র্ন
২০৩০- এর্য র্রক্ষয অজেরর্ন র্ফোংর্রোরর্দর্ অঙ্গীকোর্যর্ফদ্ধ।
র্ভোর্নর্নীয় প্রর্ধোর্নর্ভেী দর্খ র্োশর্র্নো দঘোশর্লর্ত র্শর্যকল্পর্নো ২০৪১-এ র্ফর্দর্রোরর্ফ দর্দরর্র্য অর্থ ের্নীশর্ত , র্দোশর্যদ্র্য মুক্ত র্রর্ফ র্ফোংর্রোরর্দর্। সুর্োর্র্ন ,
গণর্তে, শর্ফরকন্দ্রীকর্যণ ও র্ক্ষর্ভর্তো বৃশদ্ধ- এ চোর্যটি প্রোশর্তষ্ঠোশর্নক স্তর্য শর্বশি করর্য উন্নর্ত দর্দর্ র্রর্ফ র্ফোংর্রোরর্দর্। ২০৪১ এর্য র্ভরে উন্নর্ত র্ফোংর্রোরর্দর্
গঠর্ন এর্ফং উন্নয়রর্নর্য র্ধোর্যোরক দটকর্ই কর্যরর্ত র্ফর্তের্ভোর্ন প্রজন্রক দর্মোগ্য করর্য গরে দর্তোর্রো অর্তযন্ত জরুশর্য। দ্রুর্ত র্শর্যর্ফর্তের্নর্ীর্র শর্ফরের্য র্োরর্থ র্তোর্র
শর্ভশর্ররয় আর্ভোরর্দর্য শর্শুরর্দর্য শর্ফে র্নোগশর্যক শর্রর্রর্ফ গরে তুর্ররর্ত র্রর্ফ। এজন্য শর্শুর্য র্োর্যীশর্যক বৃশদ্ধ
, র্ভোর্নশর্ক শর্ফকোর্ ও সুস্বোরস্থযর্য জন্য
পুশষ্টকর্য খোদ্য গুরুত্বপূণ ে ভূশর্ভকো র্োর্রর্ন কর্যরে। শর্ফদ্যোর্ররয় গর্ভরর্নোর্রর্মোগী র্ফয়রর্র্য শর্শুরর্দর্য এর্কর্র চোশর্র্দো পূর্যণ ও শর্ক্ষোর্য অশর্ধকোর্য প্রশর্তষ্ঠোয়
স্কুর্র শর্ভর্র কোর্ম েক্রর্ভ শর্ফরর্র্ল ভূশর্ভকো র্যোখরে। র্র্যকোর্য এর্ফং শর্ফে খোদ্য কর্ভেসূশচ দর্মৌর্থর্বোরর্ফ ২০১১ র্োর্র দর্থরক শুরু করর্য স্কুর্র শর্পশডং কর্ভেসূশচ , র্মো
র্ফর্তের্ভোরর্ন দর্দরর্র্য ১০৪ টি উর্রজর্রোয় র্ফোস্তর্ফোশয়শর্ত র্রে। এ কর্ভেসূশচর্য আওর্তোয় ৩২.৩১ র্রোখ প্রোক-প্রোর্থশর্ভক ও প্রোর্থশর্ভক শর্ফদ্যোর্ররয়র্য েোত্র েোত্রীরক শর্ফরর্র্লর্বোরর্ফ প্রস্তুর্তকৃর্ত উচ্চ পুশষ্টর্ভোর্ন র্মৃদ্ধ ৭৫ গ্রোর্ভ শর্ফস্কুট র্র্যর্ফর্যোর্ কর্যো র্রে।
স্কুর্র শর্ভর্র কর্ভেসূশচরক র্র্ফ েজর্নীর্ন কর্যোর্য র্ভোেরর্ভ শর্ক্ষোয় র্কর্র র্ধর্যরর্নর্য বর্ফর্লম্য শর্নর্যর্ র্ন, শর্ক্ষোর্থীরর্দর্য জন্য খোদ্য শর্নর্যোর্িো র্ফর্রয় সৃশষ্ট
কর্যো এর্ফং শর্খর্নর্পর্র অজের্ন ত্বর্যোশির্ত কর্যোর্য র্ভোেরর্ভ জোর্তীয় উন্নয়রর্ন ব্যোর্ক ভূশর্ভকো র্যোখো র্ম্ভর্ফ। এ জন্য স্কুর্র শর্ভর্র কর্ভেসূশচরক অগ্রোশর্ধকোর্য
দর্দওয়ো র্রয়রে। প্রোক -প্রোর্থশর্ভক ও প্রোর্থশর্ভক শর্ফদ্যোর্ররয় গর্ভরর্নোর্রর্মোগী দর্দরর্র্য র্কর্র শর্শুরক স্বল্পর্ত র্ভ র্র্ভরয়র্য র্ভরে র্র্ম েোয়ক্ররর্ভ স্কুর্র শর্ভর্র
র্নীশর্তর্য আওর্তোয় এরর্ন র্তোরর্দর্য শর্ক্ষো, পুশষ্ট,স্বোস্থয ও র্োর্ভোশজক শর্নর্যোর্িোয় র্মর্থো অর্ফর্দোর্ন র্যোখো; এই কোর্ম েক্রর্ভ শর্ক্ষোর্য গুণগর্তর্ভোর্ন বৃশদ্ধর্র্ গ্রোর্ভ ও
র্র্র্য, র্ধর্নী ও গশর্যরর্ফর্য র্ভরে ব্যর্ফর্ধোর্ন কশর্ভরয় শর্ক্ষোর্য র্ভোরর্নর্য র্োর্থ েকয দূর্যীকর্যরণ র্র্োয়ক র্রর্ফ। শর্শুরর্দর্য
র্োর্ভশয়ক ক্ষুর্ধো শর্নর্ফোর্যণ ও পুশষ্ট
র্র্োয়র্তোর্য স্থোয়ী কর্ভেসূশচ শর্রর্রর্ফ শর্ক্ষোর্থীরর্দর্য দর্ভর্ধোর্য উৎকর্ল ে র্োর্ধর্ন , শচন্তো ও কল্পর্নোর্শক্তর্য শর্ফকোর্ , সৃজর্নর্ীর্রর্তো ও উৎর্োর্দর্ন র্ক্ষর্ভর্তো
বৃশদ্ধপূর্ফ েক র্তোরর্দর্য র্দক্ষ , দর্মোগ্য ও র্ভোর্নর্ফর্ম্পরর্দ র্শর্যণর্ত কর্যরর্ত কোর্ম েকর্য ভূশর্ভকো র্যোখরে। দর্দরর্র্য প্রোক -প্রোর্থশর্ভক ও প্রোর্থশর্ভ ক স্তরর্যর্য র্কর্র
শর্ক্ষোর্থীরক শর্ফদ্যোর্ররয় র্বশর্তে , উর্শস্থশর্তর্য র্োর্য বৃশদ্ধ , র্োরঠ র্ভরর্নোশর্নরর্ফর্ ও শর্ফদ্যোর্ররয় র্ধরর্য র্যোখো ,শর্নর্যোর্র্দ খোর্ফোর্য র্শর্যরর্ফর্র্ন ও স্বোস্থযঝশুঁ ক
শর্নর্যর্রর্নর্য জন্য পুশষ্ট ও খোদ্য -শর্নর্যোর্িোর্য প্রশর্ভর্ত র্ভোর্ন বর্তশর্য ও প্ররয়োগ কর্যো , স্কুর্র চর্রোকোরর্র শর্ক্ষোর্থীর্য ক্ষুর্ধো শর্নবৃশির্য র্ভোে দর্ভ শর্ক্ষো -শর্ক্ষক
র্ংরর্মোগ র্র্ভয় বৃশদ্ধ কর্যো, র্মোরর্ত শর্ক্ষোর্থীর্যো অশর্ধক র্র্ভয় শর্ফদ্যোর্ররয় ক্ষুর্ধোমুক্ত প্রোণর্ফন্ত অর্ফস্থোয় শর্নর্যোর্ভয় ও অনুকূর্র র্শর্যরর্ফরর্ শর্ক্ষো র্রোর্ব কর্যরর্ত
র্োরর্য।স্থোর্নীয় কশর্ভউশর্নটিরক র্ম্পৃক্ত করর্য শর্ফরর্র্ল করর্য র্ভোরয়রর্দর্যরক র্রঙ্গ শর্নরয় দর্দর্ীয় মূল্যরর্ফোর্ধ ও খোদ্য -র্ংস্কৃশর্ত র্ংর্যক্ষণপূর্ফ েক স্কুর্র র্র্ভরয়
শর্শুর্য পুশষ্টচোশর্র্দো পূর্যণ এর্ফং স্বোস্থযর্ফোর্ন , র্র্ফর্র, র্ক্ষর্ভ, দর্ভর্ধোর্ফী জর্নর্ফর্র বর্তশর্যর্য র্ভজবুর্ত শর্বশি গঠর্ন করর্য। এই র্নীশর্তরর্ত র্ফোংর্রোরর্দর্ র্র্যকোর্য
অনুরর্ভোশর্দর্ত প্রোক-প্রোর্থশর্ভক ও প্রোর্থশর্ভক স্তরর্য অেয়র্নর্যর্ত (শর্ফরর্র্ল চোশর্র্দোর্ম্পন্ন ও প্রশর্তর্ফন্ধী শর্শুর্র্ ) র্কর্র শর্শুরক র্র্ম েোয়ক্ররর্ভ কর্ভেসূশচ র্য
আওর্তোয় আর্নোর্য উর্র্য গুরুত্ব প্রর্দোর্ন কর্যো র্রয়রে। এ র্ররক্ষয র্র্যকোর্য শর্ফদ্যোর্ররয় শর্ক্ষোর্থীর্য অর্ফস্থোরর্নর্য র্র্ভয় অনুর্োরর্য প্ররয়োজর্নীয় কযোর্রশর্য ও
পুশষ্টর্ভোর্নর্মৃদ্ধ খোদ্য র্র্যর্ফর্যোর্ শর্নশশ্চর্ত কর্যোর্য র্র্দক্ষরর্ গ্রর্ণ কর্যরে ।

-২স্কুর্র শর্ভর্র এর্য সুর্পর্র র্োওয়োয় র্ফর্যগুর্নো দজর্রোর্য র্ফোর্ভর্নো, জোর্ভোর্রপুরর্যর্য ইর্র্রোর্ভপুর্য, এর্ফং র্ফোন্দর্যর্ফোরর্নর্য র্রোর্ভো উর্রজর্রোয় ডশিউএর্পশর্র্য
র্র্রর্মোশগর্তোয় ২০১৩ র্োর্র দর্থরক র্োইর্রট প্রকল্প শর্রর্রর্ফ শর্ভড- দড শর্ভর্র শর্ক্ষোর্থীরর্দর্য র্ভোরঝ শর্ফর্তর্যণ কর্যো র্য়।
র্ফর্তের্ভোরর্ন ১৬ টি উর্রজর্রোয় স্কুর্র শর্ভর্র (শর্ভড-দড শর্ভর্র) কোর্ম েক্রর্ভ চোলু আরে। ২০২১ র্োরর্র ২৫০ টি উর্রজর্রোয় ৬৫ র্োজোর্য ৬২০ টি
প্রোর্থশর্ভক শর্ফদ্যো র্ররয় এ কোর্ম েক্রর্ভ র্ফোস্তর্ফোশয়র্ত র্রর্ফ। ২০২২ র্োরর্র আরর্য ১০০ টি উর্রজর্রো মৄক্ত করর্য দর্ভোট ৩৫০ টি উর্রজর্রোয় এ কোর্ম েক্রর্ভ
র্শর্যচোর্রর্নো কর্যো র্রর্ফ। ২০২৩ র্োরর্রর্য র্ভরে র্র্ম েোয়ক্ররর্ভ র্র্ফ র্র্যকোশর্য প্রোর্থশর্ভক শর্ফদ্যোর্রয়রক এ কোর্ম েক্ররর্ভর্য আওর্তোয় আর্নো র্রর্ফ। শর্ভড -দড শর্ভর্র
শর্রর্রর্ফ র্কর্র েোত্র-েোত্রীরক শর্তর্ন শর্দর্ন র্যো ন্নো কর্যো খোর্ফোর্য এর্ফং শর্তর্ন শর্দর্ন শর্ফস্কুট র্র্যর্ফর্যোর্ কর্যো র্রর্ফ। র্ভেণোর্রয় স্কুর্র শর্পশডং প্রকরল্পর্য আওর্তোয়
করর্যোর্নোর্য কোর্যরণ শর্ক্ষো প্রশর্তষ্ঠোর্ন র্ফন্ধ র্থোকোর্য দপ্রশক্ষরর্ত ১০৪ টি উর্রজর্রোর্য র্র্যকোশর্য প্রোর্থশর্ভক শর্ফদ্যোর্ররয়র্য র্কর্র শর্ক্ষোর্থীরর্দর্য প্ররর্তযকরক ২৫
দর্থরক ৫০ প্যোরকট শর্ফস্কুট র্ফোশে র্ফোশে দর্ৌুঁদে দর্দওয়ো র্রয়রে। এেোেোও শর্ভড-দড শর্ভরর্রর্য জন্য র্ভজুর্দ চোর্র, ডোর্র শর্ফর্তর্যণ কর্যো র্রয়রে।
মুশজর্ফর্ফরর্ল ে ১৬ টি উর্রজর্রোয় দর্ভোট ২ র্োজোর্য ২৫৬ টি শর্ফদ্যোর্ররয়র্য প্রোয় ৪ র্রোখ ৩০ র্োজোর্য শর্ক্ষোর্থীর্য র্ভোরঝ শর্ভড-দড শর্ভর্র র্র্যর্ফর্যোর্
কর্যো র্রয়রে। র্র্যকোশর্য এই কোর্ম েক্ররর্ভ প্রোর্থশর্ভক শর্ফদ্যোর্ররয়র্য শর্ক্ষোর্থীরর্দর্য স্কুর্র
চর্রোকোরর্র প্রশর্তশর্দর্ন খোর্ফোর্য দর্দওয়ো র্রে কুশেগ্রোর্ভ দজর্রোর্য
দর্যৌর্ভোর্যী ও র্যোশজর্ফপুর্য , শর্দর্নোজপুরর্যর্য পৄর্রর্ফোশে , র্োর্ফর্নোর্য দর্ফেো , র্নওগাঁ দজর্রোর্য দর্োর্যর্ো , গোইর্ফোন্ধোর্য র্োঘোটো , দর্র্যপুরর্যর্য র্নোশর্রর্তোর্ফোেী ,
জোর্ভোর্রপুরর্যর্য ইর্র্রোর্ভপুর্য , শর্রর্যোজপুরর্যর্য র্ভঠর্ফোশেয়ো ও কোউখোর্রী , দগোর্োর্রগরের্য টুশঙ্গর্োেো , র্মরর্োরর্যর্য শঝকর্যগোেো , খুর্রর্নোর্য র্ফটিয়োঘোটো ,
র্ফর্যগুর্নোর্য র্ফোর্ভর্নো, র্রক্ষীপুর্য দজর্রোর্য র্র্দর্য উর্রজর্রো এর্ফং সুর্নোর্ভগরের্য র্ধর্ভের্োর্ো উর্রজর্রো। স্কুর্র শর্ভর্র কর্ভেসূশচর্য আওর্তোয় উর্রজর্রো শর্নর্ফ েোচর্ন কর্যো
র্রয়রে র্দোশর্যদ্র্য ম্যোর্ অনুর্মোয়ী। খোদ্যঘোটশর্ত এর্রোকোর্র্ আর্থ ের্োর্ভোশজক ও দর্বৌরগোশর্রক কোর্যরণ অর্নগ্রর্র্য (দর্মর্ভর্ন- দুগর্ভে চর্য, র্োওর্য, উর্কূর্রীয়
অির্র, র্োর্ফ ের্তয এর্রোকো, চো-র্ফোগোর্নর্র্ র্কর্র শর্শেরয় র্েো) এর্রোকোরক অগ্রোশর্ধকোর্য দর্দওয়ো র্রয়রে।
গণপ্রজোর্তেী র্ফোংর্রোরর্দর্ র্র্যকোরর্যর্য স্বোস্থয ও র্শর্যর্ফোর্য কল্যোণ র্ভেণোর্রয় কতৃকে গঠির্ত কোশর্যগশর্য কশর্ভটির্য পুশষ্ট শর্ফরর্র্লজ্ঞরর্দর্য
সুর্োশর্যর্কৃর্ত স্কুর্র শর্ভর্র কর্ভেসূশচর্য জন্য ন্যযর্নর্তর্ভ পুশষ্ট চোশর্র্দোর্মূর্ শর্নশশ্চর্ত কর্যো র্য় , প্রশর্তশর্দরর্নর্য প্ররয়োজর্নীয় র্শক্ত চোশর্র্দোর্য (কযোর্রশর্য) ন্যযর্নর্তর্ভ
৩০% স্কুর্র শর্ভর্র দর্থরক আর্ো শর্নশশ্চর্ত কর্যো র্য় , র্মো প্রোক -প্রোর্থশর্ভক ও প্রোর্থশর্ভক শর্ফদ্যোর্ররয় অেয়র্নর্যর্ত ৩-১২ র্ফের্য র্ফয়শর্ দেরর্র ও দর্ভরয়
শর্শুরর্দর্য জন্য প্ররর্মোজয র্রর্ফ। অর্ধ ে -শর্দর্ফর্ স্কুরর্রর্য দক্ষরত্র বর্দশর্নক প্ররয়োজর্নীয় পুশষ্ট -চোশর্র্দোর্য (micronutrient requirements) ন্যযর্নর্তর্ভ
৫০% স্কুর্র শর্ভর্র দর্থরক আর্ো শর্নশশ্চর্ত কর্যো র্য়। র্ফোংর্রোরর্দরর্র্য জোর্তীয় খোদ্যগ্রর্ণ শর্নরর্দ েশর্কো
(Bangladesh Desirable Dietary
Guidelines) অনুর্মোয়ী বর্দশর্নক প্ররয়োজর্নীয় র্শক্তর্য ১০-১৫% দপ্রোটির্ন দর্থরক এর্ফং ১৫-৩০% চশর্ফ ে দর্থরক আর্ো শর্নশশ্চর্ত কর্যো র্য়। র্তরর্ফ
স্যোচুরর্যরটড র্ফো র্ম্পৃক্ত চশর্ফ ের্য র্শর্যর্ভোণ ১০%-এর্য দচরয় কর্ভ র্যোখ র্য়।
র্ফোংর্রোরর্দরর্ স্কুর্র শর্ভর্র কর্ভেসূশচ র্ফোস্তর্ফোয়রর্নর্য জন্য প্রোর্থশর্ভক ও গণশর্ক্ষোগ র্ভেণোর্রয় র্রর্ফ েোচ্চ র্র্যকোশর্য কতৃের্ক্ষ শর্রর্রর্ফ র্দোশয়ত্ব
র্োর্রর্ন কর্যরে। শর্শুরর্দর্য স্বোস্থযঝশুঁ ক শর্নর্যর্র্নও র্ম্পরর্দর্য কোর্ম েকর্য ব্যর্ফর্োর্য শর্নশশ্চর্ত কর্যোর্য জন্য র্ভেণোর্রয় কতৃেক শর্ন
র্ধ েোশর্যর্ত কোর্ম েপ্রণোর্রী
অনুর্র্যণপূর্ফ েক প্রোর্থশর্ভক শর্ক্ষো অশর্ধর্দপ্ত র্য এই কর্ভেসূশচ র্ফোস্তর্ফোয়র্ন কর্যরে। এেোেোও শর্ক্ষো উর্কর্যণ র্ংগ্ররর্র্য জন্য র্র্যকোরর্যর্য র্র্োয়র্তো বৃশদ্ধ
কর্যো র্রয়রে।
র্ভোর্নর্নীয় প্রর্ধোর্নর্ভেী দর্খ র্োশর্র্নোর্য র্রক্ষয র্রে র্ফস্তুগর্ত উন্নয়রর্নর্য র্ভোেরর্ভ উন্নর্ত দর্দর্ গঠরর্নর্য র্োর্োর্োশর্ একটি উন্নর্ত জোশর্তও গঠর্ন
কর্যো। আর্য উন্নর্ত জোশর্ত গঠর্ন কর্যোর্য জন্য দর্ভর্ধো
-মূল্যরর্ফোর্ধ, দর্দর্োত্মরর্ফোর্ধ, র্ভর্ভত্বরর্ফোরর্ধর্য র্র্ভিয় প্ররয়োজর্ন। র্ফস্তুগর্ত উন্নয়রর্নর্য র্োর্োর্োশর্
উন্নর্তজোশর্ত গঠরর্ন র্ভোনুরর্লর্য আশত্মক উন্নয়র্ন প্ররয়োজর্ন। র্ফস্তুগর্ত উন্নয়রর্নর্য র্ভোেরর্ভ উন্নর্ত দর্দর্ গঠর্ন কর্যো র্ম্ভর্ফ দর্মর্ভর্ন সুর্যম্য অট্টোশর্রকো , দর্তু,
র্নর্দীর্য র্তর্ররর্দর্ শর্দরয় টোরর্নর্র শর্নর্ভেোণ , ফ্লোইওর্বোর্য ইর্তযোশর্দ। আর্য উন্নর্ত জোশর্ত গঠর্ন কর্যরর্ত র্রর্ফ দর্ভর্ধো , র্ভর্নর্ন, মূল্যরর্ফোর্ধ ও দর্দর্োত্মরর্ফোর্ধ সৃশষ্টর্য
র্ভোেরর্ভ। শর্ফগর্ত একর্দর্রক র্র্যকোরর্যর্য র্নোর্নোমুখী প্ররচষ্টোর্য র্পরর্র শর্দর্নর্ফর্দর্র র্রয়রে জীর্ফর্নর্ভোরর্নর্য উন্নশর্ত ঘরটরে। শকন্তু জোশর্ত গঠরর্ন আর্ভোরর্দর্য
আরর্যো অরর্নক কোজ কর্যরর্ত র্রর্ফ অরর্নক র্র্থ র্োশে শর্দরর্ত র্রর্ফ এটো একশর্দরর্ন এর্ফং র্র্যকোরর্যর্য একোর্য র্রক্ষ র্ম্ভর্ফ র্নয়।
র্করর্রর্য র্শিশর্রর্ত প্ররচষ্টোয় র্ভোেরর্ভ আগোর্ভী শর্দরর্নর্য র্বশর্ফষ্যর্ত আর্ভোরর্দর্য শর্শুরর্দর্য টোরগটে করর্য সুশর্নশর্দ েষ্ট কর্ভেসূশচর্য র্ভোেরর্ভ জোশর্ত
গঠরর্ন ভূশর্ভকো র্যোখরর্ত র্রর্ফ। র্তরর্ফই জোশর্তর্য শর্র্তোর্য স্বরের্য দর্োর্নোর্য র্ফোংর্রোরর্দর্ অজের্ন কর্যো র্ম্ভর্ফ র্রর্ফ।
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