
অনলাইনন মন্ত্রণালয় সমূনের কম মপররকল্পনা 

প্রণয়ননর রননদ মরিকা 

 

  

১.২ সোরয়কাটি কারা ব্যবোর 

করনবন? 

উনেখ্য যে, ২২টি মন্ত্রণালয় ও অরিদপ্তর/রবভাগ 

এর পুরি য াকাল পাস মন রনি মারণকরতঃ ৯টি 

আন্তঃমন্ত্রণালে় সভার আনো়জন করা েনয়নে, 

োনত কনর NPAN2 সংরিি পুরি কাে মক্রম 

রিরিত কনর তা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/দপ্তর/রবভানগর 

কম মপররকল্পনায় অন্তর্ভ মক্তকরনণর রবষনয় 

এডনভানকরস করা োয়। সুতরাং য াকাল 

পাস মনগণ রনি মারণ করনবন যে, বারষ মক পুরি 

কম মপররকল্পনা ও অগ্রগরত রবষয়ক তথ্য পূরনণ 

যক দারয়ত্বপ্রাপ্ত েনবন । দারয়ত্বপ্রাপ্তগণ 

অর সারগণ বাংলানদি জাতীয় পুরি পররষদ 

এবং এই সোরয়কাটির সাোয্য রননয় প্ররতবের 

বারষ মক পুরি কম মপররকল্পনা এবং প্ররত েয় মাস 

অন্তর কম মপররকল্পনার অগ্রগরত উক্ত অনলাইন 

পদ্ধরতর মাধ্যনম যপ্ররণ করনবন।  

১.১ পটভূরম  

রিতীয় জাতীয় পুরি পররকল্পনা (২০১৬-২০২৫) কাে মক্রম বাস্তবায়ননর লনযে এবং পুরি 

সমন্বয় করমটি গঠননর পররকল্পনা য াষনার মাধ্যনম বাংলানদি সরকার উপনজলা ও যজলা 

এবং যকন্দ্রীয় পে মানয়র বহুখাতরভরিক কাে মক্রমগুনলার অংিগ্রেণ, সমন্বয় সািন ও 

পররবীযণ রনরিত কনরনে। এটি একটি যুগান্তকারী পদনযপ। কাউরিল সভায় মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রীর রননদ মিনা বাস্তবায়ননর রনরমনি ২২টি মন্ত্রণালয় ও অরিদপ্তর/রবভাগ এর পুরি 

য াকাল পাস মন রনি মারণকরতঃ ৯টি আন্তঃমন্ত্রণালে় সভার আনো়জন করা েে় োনত 

NPAN2 সংরিি পুরি কাে মক্রম রিরিত কনর তা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/দপ্তর/রবভানগর 

কম মপররকল্পনায় অন্তর্ভ মক্তকরনণর রবষনয় এডনভানকরস করা েয়। এ িরনণর পদনযপ জাতীে ়

পে মায় যেনক শুরু কনর রবভাগীয় ও তার রনম্ন পে মানয় সমরন্বত পুরি কাে মক্রম বাস্তবায়নন 

সোয়ক। োর পররনপ্ররযনত, বাংলানদি জাতীয় পুরি পররষদ (রবএনএনরস) কাে মালনয়র 

তত্ত্বাবিানন যকন্দ্রীয় পে মানয় মন্ত্রণালয়রভরিক দি বের যময়াদী এবং বানজট সে বারষ মক পুরি 

কম মপররকল্পনা ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ প্রণয়ন করা েয়। উক্ত কম মপররকল্পনাসমূে প্রণয়ননর 

জন্য স্বাস্থ্ে ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালনয়র আওতািীন পুরি সংরিি নেট়ি অপানরিনাল 

প্ল্োন সে ২২টি মন্ত্রণালয় ও অরিদপ্তর/রবভাগ এর পুরি য াকাল পাস মন এবং উন্নয়ন সেনোগী 

প্ররতষ্ঠাননর প্ররতরনরিনদর অংিগ্রেনণ অদ্যবরি েয়টি কম মিালার আনয়াজন করা েয়।  

যেনেতু রবএনএনরস অর নসর একটি অন্যতম দারয়ত্ব েনে যজলা ও উপনজলা রভরিক পুরি 

সমন্বয় করমটি আনলািনা সানপনয ও সঠিক প্ররক্রয়ার মধ্য রদনয় প্রণীত সমরন্বত পুরি 

কম মপররকল্পনার কাে মকর বাস্তবায়নন পে মায়ক্ররমকভানব অগ্রগরতসমূে পে মানলািনা, 

মরনটররং ও সমন্বয় করা।  তাই এই উনদ্যাগনক স লভানব সম্পন্ন করার জন্য বাংলানদি 

জাতীয় পুরি পররষদ যকন্দ্রীয় পে মানয় পুরি কম মপররকল্পনা প্রণয়ন ও পররবীযনণর জন্য 

অনলাইন রভরিক পদ্ধরত ততরর এবং তা পরীযামূলকভানব োিাই সম্পন্ন কনরনে। এোড়া, 

যকন্দ্রীয় পুরি সমন্বয় করমটির সযমতা বৃরদ্ধর জন্য উক্ত অনলাইন পদ্ধরতর উপর বুরনয়ারদ 

প্ররিযণ সে একটি ব্যবোররক রননদ মরিকা প্রস্তুত কনরনে। োর মাধ্যনম যকন্দ্রীয় পে মানয় পুরি 

সমন্বয় করমটি তো য াকাল পারসনগণ রনয়রমত পুরি কম মপররকল্পনা ও অগ্রগরত প্রণয়ন 

এবং পররবীযনণর কাজ েোেে প্ররক্রয়া অনুসরণ এবং আনলািনার রভরিনত করনত 

পারনবন।   

বাাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পষ্টিষে 
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১.৩ অনলাইন  রনমর প্রকারনভদঃ 

বাংলানদি জাতীয় পুরি পররষদ কতৃক প্রদানকৃত অনলাইন কম মপররকল্পনা ও অগ্রগরত প্রদান রসনেনম বতমমানন দুই িরননর  রম রনয়নে । রননে তা যদওয়া েলঃ  

কম মপররকল্পনা প্রদান  রমঃ উনেখ্য যে, প্ররত অে মবেনর একবার কম মপররকল্পনা প্রদান  রম টি পুরন করনত েনব। পনর  রমটি আপনডট করা োনব।   

কম মপররকল্পনার অগ্রগরত প্রদান  রমঃ জুলাই যেনক রডনসম্বর এবং জানুয়ারী যেনক জুন এভানব বেনর ২ বার অেবা জুলাই যেনক জুন এভানব বেনর একবার 

কম মপররকল্পনা এর অগ্রগরত প্রদান  রম পুরন করনত েনব।   

 ১.৪ cwiPvjbv mnvwqKvwU e¨envi cÖwµqv 

১.৪.১ ওনয়ব সাইনট প্রনবি করার রনয়মঃ 

আপনার করম্পউটানর Google Chrome ব্রাউজারটি খুলুন। রননির রিনের মত ব্রাউজানরর এনেসবানর http://bnnc. gov.bd/ রলখুন/করপ কনর যপে করুন 

এবং Enter রদন।  

 

উপনরাক্ত URL রদনয় Enter রদনল বাংলানদি জাতীয় পুরি পররষনদর ওনয়ব সাইট টি আসনব।  

িাপ ১: এবার যমনু েনত পুরি কম মপররকল্পনা->যসবা সমূে->ওয়াকমপ্ল্োন 

মরনটররং রসনেম রলংনক রিক করুন। 

িাপ ২: এবার পুরি কম মপররকল্পনা যমনু েনত ->মন্ত্রণালয় রভরিক বারষ মক 

পুরি পররকল্পনা রলংনক রিক করুন। 

  

 

িাপ ৩: উপনরাক্ত রলংনক রিক করনল রননির মত ওনয়ব যপজ আসনব। উক্ত যপজ যেনক রবরভন্ন অপিন যেমন, ডোিনবাড ম, পুরি কম মপররকল্পনা প্রণয়ন, 

পুরি কম মপররকল্পনার অগ্রগরত, প্ররতনবদন, রসনেম ম্যাননজনমন্ট ও রননদ মরিকা 

যদখনত পানবন। 

  

১. ডোিনবাড মঃ এর মাধ্যনম পুরি কম মপররকল্পনার অগ্রগরত ও কম মপররকল্পনা 

প্রণয়ন অবস্থ্া যদখা োনব।  

২. পুরি কম মপররকল্পনা প্রণয়নঃ এর মাধ্যনম পুরি কম মপররকল্পনা প্রদান বা 

সংনিািন করনত েনব। এই যমনুনত ঢুকনত লগ-ইন করনত েনব। রননম্ন লগ-

ইন পদ্ধরত বণ মনা করা েনলা।  

৩. পুরি কম মপররকল্পনার অগ্রগরতঃ এর মাধ্যনম পুরি কম মপররকল্পনার অগ্রগরত 

প্রদান করনত েনব।  

৪. প্ররতনবদনঃ এর মাধ্যনম সংরিি মন্ত্রণালয় বা দপ্তনরর পুরি কম মপররকল্পনা 

ও অগ্রগরত যদখা োনব এবং ডাউননলাড করা োনব।  

৫. রসনেম ম্যাননজনমন্টঃ এটি মুলত অোডরমন (যেমন- রবএনএনরস) এর 

জন্য। এর মাধ্যনম রসনেনমর যকান পররবতমন ও সংনিািন করনত পারনব।  

৫. রননদ মরিকাঃ এখানন অনলাইন পদ্ধরতনত পুরি কম মপররকল্পনা প্রদাননর 

পদ্ধরত রবস্তাররত বণ মনা করা আনে।   

 

  

১ ২ 

৪ 

৬ 

৩ 

৫ 

http://bnnc.portal.gov.bd/
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১.৪.২ লগ-ইন করার রনয়মঃ 

উপনরাক্ত ওনয়বনপনজর বাম সাইনডর যমনু “পুরি কম মপররকল্পনা প্রণয়ন” রলংনক 

রিক করুন।  

“পুরি কম মপররকল্পনা প্রণয়ন” রলংনক রিক করনল রননির মত লরগন যপজ 

আসনব যসখানন আপনার লরগন ইউজার ও পাসওয়াড ম রদন এবং লরগন বাটনন রিক 

করুন।  

  

ঠিক মত লরগন েনল রননির মত উইনডা আসনব।   

  

 

বাষ্টষ িক পুষ্টি কর্ িপষ্টিকল্পনা অনলাইদন প্রণয়ণ কিাি পূদব ি ষ্টনম্নষ্টলষ্টিত ষ্টনয়র্ অনুযায়ী ষ্টিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্ িপষ্টিকল্পনা (২০১৬-২০২৫)-ি সাদে 

সাংষ্টিি প্রধান কায িক্রদর্ি উপকাে মক্রম ও কম ম সম্পাদন সূিক ততরর কনর রননত েনব, ো রননম্ন বণ মনা করা েনলাঃ 

উপকাে মক্রম যোগ করার রনয়ম:  

িাপ ১: যপনজর বাম পানির যমনু উপ কাে মক্রম সমূে রলংনক রিক করুন।  

 

িাপ ২: এরপর রননম্নাক্ত যপজ টি আসনব। রননম্নাক্ত যপনজ উপ কাে মক্রম যোগ করুন নানমর বাটনন রিক করনত েনব।  
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িাপ ৩: এরপর রননম্নাক্ত যপজ টি আসনব। এই যপনজ প্রেনম উপ কাে মক্রনমর নাম র নে যে উপ কাে মক্রম যোগ করনত েনব তার নামটি বাংলায় রলখনত েনব।  

 

িাপ ৪: উপ কাে মক্রমটি যে মন্ত্রণালনয়র অিীনন মন্ত্রণালয় এ রিক করার পর যসই মন্ত্রণালয় রনব মািন করুন।  

 

িাপ ৫: এরপর যকৌিল রনব মািন এর জন্য যকৌিল যেনক যকৌিল নং রনব মািন করনত েনব।  

 

িাপ ৬: েরদ যকৌিনলর অিীনন উপ যকৌিল োনক তােনল উপ যকৌিল েনত উপনকৌিল রনব মািন করনত েনব। আর েরদ না োনক তােনল রকছু রনব মািন এর 

প্রনয়াজন যনই।  
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িাপ ৭: এরপর উপ কাে মক্রমটি যে কাে মক্রম এর অিীনন যসই কাে মক্রম কাে মক্রম েনত রনব মািন করনত েনব।  

 

িাপ ৮: সবরকছু পূরণ ও রনব মািন এর পর রননির সাবরমট করুন বাটনন রিক করনল উপ কাে মক্রম টি স ল ভানব যোগ েনব। 

কম ম সম্পাদন সূিক যোগ করার রনয়ম:  

িাপ ১: বাম পানির যমনু েনত কম ম সম্পাদন সূিক সমূে রলংনক রিক করনত েনব।  

 

 

িাপ ২: এরপর রননম্নাক্ত যপজ টি আসনব। রননম্নাক্ত যপনজ সূিক যোগ করুন বাটনন রিক করনত েনব।  
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িাপ ৩: এরপর রননম্নাক্ত যপজ টি আসনব। এই যপনজ প্রেনম সূিক এর নাম র নে যে কম ম সম্পাদন সূিক যোগ করনত েনব তার নামটি বাংলায় রলখনত েনব।  

 

িাপ ৪: এরপর সূিনকর একক যেনক সূিনকর একক রনব মািন করনত েনব।  

 

িাপ ৫: এরপর পররমানপর একক যেনক পররমানপর একক রনব মািন করনত েনব।  

 

িাপ ৬: এরপর যকৌিল রনব মািন এর জন্য যকৌিল যেনক যকৌিল নং রনব মািন করনত েনব।  
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িাপ ৭: েরদ যকৌিনলর অিীনন উপ যকৌিল োনক তােনল উপ যকৌিল েনত উপনকৌিল রনব মািন করনত েনব। আর েরদ না োনক তােনল রকছু রনব মািন এর 

প্রনয়াজন যনই।  

 

িাপ ৮: কম ম সম্পাদন সূিকটি যে কাে মক্রম এর অিীনন যসই কাে মক্রম কাে মক্রম েনত রনব মািন করনত েনব।  

 

িাপ ৯: এরপর কম ম সম্পাদন সূিকটি যে উপ কাে মক্রম এর অিীনন যসই যসটি উপ কাে মক্রম েনত রনব মািন করনত েনব। 

 

িাপ ১০: সবরকছু পূরণ ও রনব মািন এর পর রননির সাবরমট করুন বাটনন রিক করনল কম ম সম্পাদন সূিক টি স ল ভানব যোগ েনব। 
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কম ম পররকল্পনা প্রণয়ন করার রনয়ম:  

১. প্রেনম ডাটা এরি যত রিক করার পর রননির যপজ টি আসনব। তারপর এই যপনজ উনেরখত নতুন বারষ মক পররকল্পনা সংনোজন করুন এ রিক করনত েনব। 

 

২. এরপর রননির ডাটা এরন্ট যপজটি আসনব।  

 

৩. যে মন্ত্রনালনয়র বা মন্ত্রণালনয়র অিীনন যকান রডপাট মনমন্ট এর ডাটা এরি করনত েনব যসই মন্ত্রণালয়/রডপাট মনমন্ট রনব মািন করনত েনব।  

 

৪. অে ম বের র ে যেনক যে অে ম বেনরর ডাটা এরি করা েনব যসই অে ম বের রসনলক্ট করনত েনব।  
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৫. ডাটা এরন্টর জন্য যে কয়টি row প্রনয়াজন তা Add Row বাটনন রিক এর মাধ্যনম row যুক্ত করা োনব। আর যকান কারনন েরদ যকান row মুনে 

য লনত িান তােনল Delete Row বাটনন রিক করনত েনব।  

 

৬. রননি যদওয়া েরবর সব র ে গুনলা রননি রলরখত িানপর মাধ্যনম পূরণ করনত েনব: 

 

• কম ম পররকল্পনা যোগ করনত েনল প্রেনম যকৌিল যেনক যকৌিল নং রনব মািন করনত েনব। তারপর যকৌিল এর অিীনন েরদ উপ যকৌিল োনক তােনল 

উপ যকৌিল র ে যেনক রনব মািন করনত েনব।  

• রিতীয় জাতীয় পুরি কম মপররকল্পনায় বরণ মত প্রিান কাে মক্রম র ে েনত প্রিান কাে মক্রম রনব মািন করনত েনব। সংরিি মন্ত্রণালয়/অরিদপ্তর রভরিক উপ-

কাে মক্রম র ে েনত উপকাে মক্রম রনব মািন করনত েনব।কম মসম্পাদন সূিক র ে যেনক কম মসম্পাদন রনব মািন করনত েনব। (রব.দ্র. েরদ উপ-কাে মক্রম ও 

কম মসম্পাদন সূিক এর ডাটা সাইনট না োনক তােনল অবশ্যই ডাটা এরন্টর পূনব ম উপ কাে মক্রম ও কম মসম্পাদন সূিক যোগ কনর রননত েনব।) 

• েরদ পূনব মর অে ম বেনর একই রজরনস রননয় কাজ করা েনয় োনক তনব পূনব মর অে মবেনরর ওই কানজর যে অজমন তানক রভরি রেনসনব িরা েয় এবং 

রভরি োকনল তা রভরি র নে রলখনত েনব।  

• যে অে ম বেনরর কম মপররকল্পনা যোগ করা েনব লযেমাো (জনসংখ্যা রভরিক/অন্যান্য) র নে উক্ত কানজর জন্য যে পররমান জনসংখ্যা বা অন্য 

রকছুনক লযে রেনসনব িরা েনব তা রলখনত েনব।  

• েরদ যকান যভৌগরলক সীমানক যকন্দ্র কনর যকান লযেমাো প্রকাি করা েয় তনব যসই যভৌগরলক সীমানা লযেমাো (যভৌগরলক সীমা) র নে উনেখ 

করনত েনব আর েরদ যকান যভৌগরলক সীমানা যদওয়া না োনক তনব র েটি খারল োকনব।  

• যে জায়গা েনত ডাটা/উপাি সংগ্রে করা েনয়নে তা উপাি র নে রলখনত েনব। আর েরদ এ রবষনয় যকান তথ্য না যদওয়া োনক তনব র ে টি খারল 

রাখনত েনব। 

• যে ডাটা/ উপাি যোগ করা েনে তার জন্য উক্ত অে ম বেনর যে পররমাণ টাকা বরাদ্ধ করা েনয়নে যসই পররমানটি উক্ত অে ম বেনরর প্রাক্করলত বানজট 

র নে উনেখ করনত েনব।  

• উক্ত অে মবেনরর কাে মক্রম (তেমারসক) র ে এর অিীনন ১ম,২য়, ৩য়, ৪ে ম নানম িারটি র ে রনয়নে র ে গুনলার যে কয়টি র ে েোঁ েনব তা Y 

রনব মািন করনত েনব আর েরদ যকান সংখ্যা উনেখ োনক তনব তা Y এর রননি রলখনত েনব অন্যোয় N েনব। েরদ যকান কানজর সানে যকান সংস্থ্া 

যুক্ত োনক তনব তা সংরিি সংস্থ্া র নে রলখনত েনব। আর যকান প্রকার মন্তব্য োকনল মন্তব্য র নে রলখনত েনব।  
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৭. েরদ ডাটা অনুনমাদনকারীর নাম উনেরখত োনক তনব অনুনমাদনকারীর নাম র নে তার নাম বাংলায় রলখনত েনব এবং তার পদবী পদবী র নে রলখনত 

েনব। অনুনমাদন এর তাররখ েরবর মত রনব মািন করনত েনব তাররখ র ে যেনক। 

 

৮. অনুনমাদনকারীর স্বাযর এর েরব েরদ োনক তনব প্রেনম স্বাযর র ে এর choose file এ রিক করনত েনব তারপর করম্পউটার এর যে জায়গায় েরবটি 

রনয়নে যসই জায়গা যেনক েরব টি রনব মািন কনর Open এ রিক করনত েনব। 

 

৯.সব উপাি যোগ করা েনয় যগনল তথ্য সংরযণ করুন বাটনন রিক করনল ডাটাটি সঠিকভানব যসভ েনব। 
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কম ম পররকল্পনার অগ্রগরত প্রণয়ন করার রনয়ম: 

 ১. প্রেনম ডাটা এরি যত রিক করার পর রননির যপজ টি আসনব। তারপর এই যপনজ উনেরখত পররকল্পনার অগ্রগরত রলরপবদ্ধ করুন এ রিক করনত েনব।  

 

২. এরপর রননম্নাক্ত যপজ টি আসনব। আপরন সেনজই Search র নে মন্ত্রনালয় বা রডপাট মনমন্ট এর নাম রলখনল তা সেনজই খু ুঁনজ পানবন। এোড়াও মন্ত্রণালয় ও 

অে ম বের র নে মন্ত্রণালয় / অে মবের রনব মািন কনর Filter বাটনন রিক এর মাধ্যনমও মন্ত্রণালয় খু ুঁনজ পানবন।  

 

৩. যে মন্ত্রণালয়/ রডপাট মনমন্ট এর কম ম পররকল্পনার অগ্রগরত রলরপবদ্ধ করনত েনব যসই মন্ত্রণালনয়র পানি Add work Progress বাটনন রিক করনত েনব। 

 

 ৪. এরপর রননির যপজ টি আসনব।  
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• রপররয়ড র ে যেনক সময়কাল রনব মািন করনত েনব। 

• অজমন (জনসংখ্যা রভরিক/অন্যান্য) কলানম যে  াঁকা র ে টি রনয়নে তানত ঐ বের এ জনসংখ্যা রভরিক/ অন্যান্য যযনে যে অগ্রগরত েনয়নে তা 

বাংলায় সংখ্যায় রলখনত েনব েরদ রকছু অরজমত েনয় না োনক তােনল ০ রদনয় পূরণ করনত েনব তনব বাংলা যকান িব্দ রলখা োনব না।  

• অজমন (যভৌগরলক সীমা) কলানমর রননি প্ররতটি row এর জন্য  াঁকা র ে রনয়নে যসই র নে যভৌগরলক যযনে েরদ যকান অগ্রগরত েনয় োনক তনব 

তা বাংলায় রলখনত েনব। 

•  উক্ত সমনয়র খরি কলানমর প্ররতটি রননি প্ররতটি row যত যে  াঁকা র ে রনয়নে তানত উক্ত কাজটি করনত ঐ অে ম বেনর যে পররমান অে ম খরি 

েনয়নে তা বাংলা সংখ্যায় রলখনত েনব।  

৫. এরপর সবগুনলা row এর  াঁকা জায়গা পূরণ করা েনয় যগনল তথ্য সংরযণ করুন বাটনন রিক করনত েনব তােনল পররকল্পনার অগ্রগরত রলরপবদ্ধ েনয় 

োনব।  

 

• View বাটনন রিক এর মাধ্যনম সংরিি মন্ত্রণালয়/রডপাট মনমন্ট এর কমম পরর কল্পনার অগ্রগরত যদখা োনব।  

 

• Print বাটনন রিক এর মাধ্যনম অগ্রগরত রপ্রন্ট করা োনব।  

 

উপনরর রনয়ম অনুোয়ী বারষ মক পুরি কমমপররকল্পনা অনলাইনন প্রণয়ণ ও তা োলনাগাদ করা োনব।  

তথ্য পুরনন সমস্যার সম্মখুীন েনল রননম্নউনেরখত রবএনএনরস-এর প্ররতরনরিনদর সানে যোগানোগ করুনঃ  

১।   ডা. যজোন আখতার রানা, সেকারর পররিালক, 

বাংলানদি জাতীয় পুরি পররষদ কাে মালয় 

যমাবাইল: +৮৮০১৯৭৭৭৫৩৭৭৯ 

ই-যমইল: drjehanbnnc@gmail.com 

২। যমাঃ রনজাম উরিন রবশ্বাস (কনসালনটন্ট) 

যমাবাইল: +৮৮০১৯১৩০১৯৯৪০ 

ই-যমইল nezam_ku@yahoo.com 

 

৩। আব্দুল মরজদ, (আইটি কনসালনটন্ট) 

যমাবাইল: +৮৮০১৭৬১৮৩৫০০১ 

ই-যমইল: ma.mozid26@gmail.com 

 

 


