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এে মাশসর িনয ই-ভাউচাশরর সহায়োর আওোয় বনি ধাবরে এেটট  যাশেশি খাদয কদওয়া হশি, যার 

মশিয স্বাস্থ্যের খািাশরর িনয সটিে  বরমাশণ প্রশয়ািনীয় খািারগুশলা কদওয়া থাশে। এ  াড়াও, এই 

 যাশেশির খািারগুশলাশে আ বন ও আ নার  বরিাশরর প্রশয়ািন অনুযায়ী  ুটি রশয়শ । 

 
 

• আ নাশে আমরা কয খািাশরর িাশেট বদশয়ব , োশে এমনভাশি এমন সি খািার কদওয়া আশ , 

যার ফশল আ বন সসু্থ্ থােশে  াশরন ও আ নার করাগ প্রবেশরাি ক্ষমো  ক্ত থাশে। মটর িােীয় 

খািার কযমন: িুশটর ডাল ও ক ালা যা আেঁ -সমৃদ্ধ ও বডশমর সাশথ এগুশলা কখশল ো আ নার 

 রীশর কপ্রাটটশনর  ুটি, কযমন: আয়রণ সরিরাহ েরশি, যা আ নার রক্তশে বিশুদ্ধ রাখশি। 

আ বন কয কভজিশটিল অশয়ল/কেল  াশেন, কেমন স্বাস্থ্যের ফযাট ও কেল আ নাশে িাড়বে 

 জক্ত কদশি ও এর ফশল আ নার  রীর বভটাবমন ও বমনাশরল িযিহার েরশে  ারশি। 

 

আমরা সিসময় আ নার মোমে শুবন এিং আ নার   ন্দমশো খািার আ নাশে কদওয়ার কচিা 

েবর। এই মাশস আমরা প্রবে িযজক্তর িনয িরাদ্দেৃে চাশলর  বরমাণ িাবড়শয় ১৩ কেজি েশরব । এ 

 াড়াও, আমরা আ নার িনয িরাদ্দেৃে ক ালা, আলু ও বডশমর  বরমাণ বিগুণ েশরব । 

 

এই বনি ধাবরে খাশদযর  যাশেট েযাশে েশরানাভাইরাশসর ঝুেঁ বে েমাশনার িনয এেটট অস্থ্ায়ী 

 দশক্ষ । িড় িরশনর ভীড় এবড়শয় চলা ও  রস্পশরর ো  কথশে ১ বমটার দরূত্ব িিায় রাখা 

গুরুত্ব ণূ ধ। সিাইশে বনরা শদ রাখশে আমরা খাদয গ্রহশণর প্রজিয়াটটশে যশোটা সম্ভি দ্রেুের েরার 

িনয খািাশরর কর নগুশলাশে আশগ কথশেই এেসাশথ  যাশেটিাে েরব । 

 

ডবিউএফব -এর  ক্ষ কথশে এর খাদয সহায়োর অং  বহশসশি প্রবেটট  বরিারশে সু ার বসবরয়াল 

কদওয়া হশে। ইশো ূশি ধ, কেিলমাত্র  ােঁচ ি শরর েম িয়সী ব শু ও গভধিেী ও িশুের দুি খাওয়াশনা 

নারীশদর িনয সু ার বসবরয়াল কদওয়া হশো। বেন্তু এখন ডবিউএফব  কথশে সেল  বরিারশে সু ার 



 
 

বসবরয়াল কদওয়া হশে কযন কোবভড-১৯ মহামারীর সময় প্রশেযশেই িাড়বে  ুটি  ায়। এর ফশল 

আ নার  বরিাশরর সিাই সুস্থ্ থােশি। 


