জাতীয় খাদ্য ও পু ষ্টি ষ্টিরাপত্তা িীষ্টত, ২০২০ (খসড়া)
ক. পটভূষ্টি
বাাংলাদেশ ববগত বতন েশদে খােয বনরাপত্তা ও পু বি পবরবিবতর টেেসই উন্নবত সাধন েদরদে। জনসাংখযা প্রায় বিগুণ হওয়া
সদেও এই সময়োদল খােয উৎপােন বৃ বির হার জনসাংখযা বৃ বির হাদরর তুলনায় টববশ বেল। জাতীয় পর্যাদয় মাথাবপেু
েযালবর প্রাবির বনবরদখ বাাংলাদেশ খােযশসয উৎপােদন স্বয়াংসম্পূ ণযতা অজযন েরদত সক্ষম হদয়দে। আয় বৃ বি ও োবরদ্র্য হ্রাস
এই ইবিত টেয় টর্, সমদয়র সাদথ সাদথ টেদশ খােয প্রাবির সু দর্াগ টবদড়দে। ২০০০-২০১৫ সময়োদল েৃবি শ্রবমদের প্রেৃত
মজু বরর হার প্রায় বিগুণ হদয়দে। দ্রুত অথযননবতে প্রবৃ বি বাাংলাদেশদে ২০১৫ সাদল বনম্ন-মধযম আদয়র টেদশর মর্যাোয়
টপ ৌঁদে বেদত সক্ষম েদরদে এবাং ২০২৪ সাদলর মদধয বাাংলাদেশ জাবতসাংদের স্বদপান্নত টেশসমূ দহর তাবলো টথদে
উত্তরদণর পদথ রদয়দে। পু বি পবরবিবতর উন্নবতর টক্ষদেও বাাংলাদেদশ অগ্রগবত অবজযত হদয়দে। পাৌঁচ বেদরর েম বয়সী
বশশুদের মদধয খবযতা ও েৃশোয়তার হাদরর মদতা অপু বির সূ চদে সমদয়র সাদথ সাদথ উন্নবত হদয়দে। পু বিহীনতার প্রবণতা
বা ‘ক্ষুধা’ পর্যদবক্ষদণ বযবহৃত সূ চদের হার ১৯৯৯-২০০১ সমদয় গদড় ২০.৮% টথদে হ্রাস টপদয় ২০১৬-২০১৮ সমদয় গদড়
১৪.৭% এ উপনীত হদয়দে। এেইভাদব, পাৌঁচ বেদরর েম বয়সী বশশুদের মদধয খবযতার হার ২০০৪ সাদলর ৫১% টথদে হ্রাস
টপদয় ২০১৭-২০১৮ সমদয় ৩১% এ োৌঁবড়দয়দে। এগুদলা সাম্প্রবতেোদল খােয ও পু বি বনরাপত্তা অজযদন টেদশর প্রশাংসনীয়
অগ্রগবতর পবরচয় বহন েদর।
অতীদতর এই আেিযণীয় সাফলয সদেও ১৬ টোটির টববশ মানু দির খােয ও পু বি বনরাপত্তা বনবিত েরদত বগদয় বাাংলাদেশ
জটিল বেেু চযাদলদের মু দখামু বখ হদয়দে, উপরন্তু ২০৩০ সাদলর মদধয জনসাংখযা ১৮ টোটি োবড়দয় র্াবার প্রাক্কলন রদয়দে।
এোড়াও বনেে ভববিযদত আসন্ন বেেু টনবতবাচে প্রবণতা ক্ষুধার অবসান, খােয বনরাপত্তা ও উন্নত পু বিমান অজযন ও টেেসই
েৃবির প্রসাদর বতয মাদন উদ্ভূত চযাদলেগুদলাদে আরও বাবড়দয় তুলদত পাদর এমন আশঙ্কা আদে। এসব প্রবণতার মদধয
রদয়দে অবযাহতভাদব জনসাংখযা বৃ বি, আয় ববিময বৃ বি, েৃবি উৎপােনশীলতায় শ্লথ গবত, অভযন্তরীণ ও আন্তজযাবতে
অবভবাসদনর ফদল েৃবি শ্রবমদের সাংেে বৃ বি, খােয উৎপােনশীলতায় জলবায়ু পবরবতয দনর ববরূপ প্রভাব, নগরায়ণ বৃ বির
ফদল নগরবাসীর খােয প্রাবির সু দর্াদগর টক্ষদে বাজার শৃ ঙ্খদলর উপর বনভয রশীলতা বৃ বি এবাং বনরাপে ও পু বিের খােয প্রাবির
টক্ষদে ক্রমবধযমান প্রবতবন্ধেতা ইতযাবে। নগরায়দণর ফদল টভাগ এবাং উৎপােন টেন্দ্রসমূ দহর পৃ থেীেরণ ও দূরত্ব বৃ বির
োরদণ বনরাপে ও পু বিের খােয প্রাবির ববিয়টি গুরুত্বপূ ণয হদয় উঠদে। মধযম ও উচ্চ-আয় টশ্রবণভুক্ত পবরবার, র্ারা বতবর ও
প্রবক্রয়াজাত খাবাদরর পর ক্রমশ বনভয রশীল হদয় পড়দে তাদের জনয বনরাপে খােয এেটি গুরুত্বপূ ণয ববচার্য ববিয়। ক্রমবধযমান
আয় এবাং নগরায়দণর ফদল খােযতাবলোয় বেেু বববচেয েদেদে, তদব তা অদনে ধীর গবতদত। উদেখয টর্, খােযশসয এখদনা
টমাে খােযশবক্ত গ্রহদণর ৬০% এর টববশ েখল েদর আদে। জনসাংখযার ৫০ শতাাংদশর টববশ সু িম খাবাদরর োেবতদত
রদয়দে; টর্খাদন বভোবমন ‘এ’, েযালবসয়াম, বজাংে এবাং আয়রদনর অভাব উদেখদর্াগয। এোড়া ‘অপু বির টবাঝা’ এড়াদত
না পারদল িূ লতা ও অসাংক্রামে টরাদগর প্রবণতা বাড়দত পাদর। গুরুত্বপূ ণয এসব োরণ সঠিেভাদব টমাোববলা েরা না হদল
বাাংলাদেশ খােয ও পু বি বনরাপত্তা অজযদন টর্ অগ্রগবত সাধন েদরদে তা হুমবের মু দখ পড়দত পাদর।
খােয মানু দির টম বলে অবধোরসমূ দহর মদধয অনযতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংববধাদনর ১৫(ে) অনু দেে অনু র্ায়ী
রাদের টম বলে োবয়ত্ব হদে সেল নাগবরদের খাদেযর টম বলে চাবহো পূ রদণর বযবিা েরা। এোড়া সাংববধাদনর ১৮(১)
অনু দেদে জনগদণর পু বির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাদিযর উন্নবতসাধনদে রাদের প্রাথবমে োবয়ত্ব বহদসদব গণয েরা হদয়দে।
সেল সমদয় সেল নাগবরদের েমযক্ষম ও সু ি জীবন র্াপদনর প্রদয়াজদন খােয ও পু বি বনরাপত্তা অজযদন বাাংলাদেশ সরোর
অিীোরবি। পাশাপাবশ বাাংলাদেশ সরোর জাবতসাংদের টেেসই উন্নয়ন অভীি ও লক্ষযসমূ দহর সাদথ বমল টরদখ ২০৩০
সাদলর মদধয োবরদদ্র্যর অবসান (এসবিবজ-১), ক্ষুধার অবসান, খােয বনরাপত্তা ও উন্নত পু বিমান (এসবিবজ-২) অজযদন
প্রবতশ্রুবতবি। এোড়া, বিতীয় আন্তজযাবতে পু বি সদেলন েময-োঠাদমা বাস্তবায়নসহ বববিে পু বি োর্যক্রম প্রসার আদদালন
(SUN Movement) এবাং জাবতসাংদের অযােশন অন বনউট্রিশন েশদের (UN Decade of Action on Nutrition)
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সেসযপে বাাংলাদেশ সরোর গ্রহণ েদরদে। বহু খাত-বভবত্তে েমযোদের জনয অগ্রাবধোর বনধযারণ, সম্পে এেেীেরণ ও
সাংহতেরণ এবাং পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিা উন্নয়দনর লদক্ষয বাাংলাদেদশ বিতীয় রােীয় বববনদয়াগ পবরেপনা বাস্তবায়নসহ
টবশ বেেু উদেযাগ চলমান রদয়দে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টোবিত ‘সেদলর জনয খােয বনরাপত্তা’ বনবিতেরদণর লদক্ষয বনরাপে
ও পু বিের খাদেযর চাবহো টমোদত সক্ষম এমন এেটি টেেসই খােয বযবিা উন্নয়দন নীবত-পবরেপনা গ্রহণ ও তার র্থার্থ
বাস্তবায়দনর প্রদয়াজনীয়তা অনস্বীোর্য। এ টক্ষদে প্রদয়াজনীয় বববনদয়াগসহ অনযানয েমযোে গ্রহদণ সাববযে বনদেয শনা প্রোদনর
জনয ববেযমান নীবত-োঠাদমা সাংদশাধন ও হালনাগাে েদর এেটি নতুন ‘খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’ প্রণয়দন বাাংলাদেশ
সরোর দৃঢ় অিীোর বযক্ত েদরদে।
সমোলীন বাস্তবতার সদি সাংগবত টরদখ অতীদতর খােয নীবতসমূ দহ টেদশ ধান উৎপােন বৃ বির টক্ষদে অবধেতর গুরুত্ব
বেদয় ধাদন স্বয়াংসম্পূ ণযতা অজযনদে প্রাথবমে লক্ষয বহসাদব গ্রহণ েরা হদয়বেল। অথযননবতে স্ববনভয রতা অজযদনর সাদথ সাদথ
টেদশ ধান-বভবত্তে েৃবি-অথযনীবতদত গুরুত্বপূ ণয পবরবতয ন লক্ষয েরা র্াদে। এর ফদল এখন এমন বেেু নীবত ও নীবত-উপেরণ
বতবরর সময় এদসদে র্া বববভন্ন পু বিসমৃ ি খােয সরবরাদহর জনয উৎপােন বববচেযদে উৎসাহ টেদব এবাং স্বািযসেত,
পু বিের, বববচেযপূ ণয, সু িম ও বনরাপে খােয গ্রহদণর মাধযদম সাববযে পু বি অবিার ঈবিত উন্নবত সাধন েরদব। খাদেযর বজববে
সিযবহার ও প্রাপযতা বৃ বির জনয বনরাপে পাবন ও সযাবনদেশন বযবিা (এসবিবজ-৬), সু স্বািয ও েলযাণ বযবিা বনবিতেরণ
(এসবিবজ-৩) এবাং খাদেযর ক্ষবত ও অপচয় হ্রাসসহ (এসবিবজ-১২) খােয পবরদবদশর সাববযে উন্নবতর প্রদয়াজন। উদেখয টর্,
অতীদতর খােয ও পু বি-সাংবশ্লি নীবতসমূ দহ দ্রুত ও োর্যেরভাদব োবিত পু বি অবিার উন্নবতর জনয পু বি-টেবন্দ্রে এবাং
পু বি-সাংদবেনশীল পিবত সু সাংহতেরদণর জনয সম্ভাবয সেল টক্ষদে পর্যাি সমন্বয়দে গুরুত্ব টেওয়া হদলও োবিত
ফলাফল অজযন সম্ভব হয়বন। নতুন নীবতমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন বববভন্ন ববেদপর মূ লযায়ন এবাং সামবগ্রেভাদব অগ্রাবধোর
বনধযারদণ বনরাপে ও পু বিের খােয প্রাবির ববিয়দে গুরুত্ব টেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ টক্ষদে পু বি ফলাফদলর উন্নবত অজযদন খােয
ও পু বি বযবিা উন্নয়দন বনদয়াবজত বহু সাংিা বভবত্তে োর্যক্রদমর আওতায় আন্তঃসাংদর্াগ েমযোদের রূপদরখা বতবর ও
ফলাফল প্রাবির টক্ষেগুদলাদে এে োতার বনদচ এদন সমন্বদয়র (এসবিবজ-১৬) টক্ষদে অবধেতর গুরুত্ব টেওয়া প্রদয়াজন।
এোড়া অাংশীোরীত্ব ও নীবত-সাংগবত উজ্জীববতেরণ ও বাস্তবায়দনর উপায়সমূ হ শবক্তশালী েরা (এসবিবজ-১৭) সম্ভব হদল
তা নতুন এই নীবতমালা বাস্তবায়দনর সহায়ে হদব।
এই টপ্রক্ষাপদে ২০৪১ সাল নাগাে এেটি উন্নত ও সমৃ ি টেশ গড়ার পদথ এবগদয় টর্দত টেেসই উন্নয়ন অভীদির চূড়ান্ত
বেদরর সাদথ বমল টরদখ বাাংলাদেশ সরোর জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দনর বসিান্ত বনদয়দে। এই নীবত ববদশিত
অিম ও নবম পঞ্চবাবিযেী পবরেপনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর জনয সহায়ে বনদেয শনা টেদব বদল আশা েরা হদে।
খাদ্য ও পু ষ্টি ষ্টিরাপত্তার সংজ্ঞা: ‘খােয ও পু বি বনরাপত্তা তখনই সম্ভব হয় র্খন ‘সেল সমদয় সেল জনগদণর শারীবরে
প্রদয়াজন ও উপদর্াবগতা টমোদত পর্যাি পবরমাদণ স্বািযসেত, বনরাপে ও পু বিের খােয সাংগ্রহ েরার টক্ষদে সামাবজে,
অথযননবতে ও টভ ত অবোঠাদমার সু ফল প্রাবির সু দর্াগ বজায় থাদে এবাং টসগুদলা স্বািযসেত ও সবক্রয় জীবন র্াপদনর
অনু কূল বনরাপে পাবন, সযাবনদেশন এবাং স্বািয ও টসবা প্রোদন সহায়ে এেটি টসবা-বযবিা ও পবরদবশ িারা সমবথযত হয়’
(খােয বনরাপত্তা ববিয়ে বববিে সদেলন -বসএফএস, ২০১২)।
খ. খাদ্য ও পু ষ্টি ষ্টিরাপত্তা িীষ্টতর দ্র্শ ি, লক্ষ্য ও উদ্দের্যাবলী
দ্র্শ ি: বাাংলাদেদশর সেল মানু ি সু ি ও েমযক্ষম জীবন র্াপদনর জনয প্রদয়াজনীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা অজযন েরদব।
লক্ষ্য: জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর লক্ষয হল খােয ও পু বি বনরাপত্তা সম্পবেয ত টেেসই উন্নয়ন অভীি অজযদনর
জনয খােয ও পু বি বনরাপত্তা অবিার উন্নবত েরা এবাং ২০৩০ সাদলর মদধয খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংবশ্লি অনযানয সেল
জাতীয় ও আন্তজযাবতে প্রবতশ্রুবত পূ রণ েরা।
2

উদ্দের্যাবলী:
উদ্দের্য ১. স্বািযসেত খাবার গ্রহদণর জনয বনরাপে ও পু বিের খােয সরবরাহ বযবিা বনবিতেরণ;
উদ্দের্য ২. সাশ্রয়ী মূ দলয বনরাপে ও পু বিের খােয প্রাবির সামথযয ও সু দর্াগ বৃ বি;
উদ্দের্য ৩. উন্নত পু বিমান অজযদনর লদক্ষয স্বািযসেত ও বববচেযপূ ণয খােয গ্রহণ ও খাদেযর বযবহার বৃ বি;
উদ্দের্য ৪. দুদর্যাগ-প্রবণ ও দুগযম অঞ্চলি দুি জনদগাষ্ঠীদে গুরুত্ব বেদয় জীবন চক্রবযাপী পু বি-সাংদবেনশীল সামাবজে
সু রক্ষা প্রাবির সু দর্াগ বৃ বিেরণ; এবাং
উদ্দের্য ৫. জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত বাস্তবায়দনর সাদথ সাংবশ্লি আন্তঃ-খাত োঠাদমার উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন,
সু শাসন প্রবতষ্ঠা এবাং অাংশীজদনর সক্ষমতা শবক্তশালীেরণ।
গ. িীষ্টত প্রণয়দ্দি অিু সৃত পদ্ধষ্টত ও পষ্টরপূ রক িীষ্টতসিূ দ্দের উপর ষ্টিভশরর্ীলতা
জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন গৃ হীত উদেখদর্াগয পিবত হল, খােয বযবিাদে পূ ণযািরূদপ ববদবচনা েরা। অথযাৎ
এটি এমন এেটি পিবত র্া ‘খােয বযবিার সেল উপাোন (পবরদবশ, মানু ি, উপেরণ, প্রবক্রয়া, অবোঠাদমা, প্রবতষ্ঠান, বাজার
ও বাবণজয) এবাং উৎপােন, প্রবক্রয়াজাতেরণ, ববতরণ ও ববপণন, খােয প্রস্তুতেরণ, খােয গ্রহণ ও সিযবহার এবাং
আথযসামাবজে ও পবরদবশগত সেল েমযোদের ফলাফল অন্তভুযক্ত েদর (বববিে খােয ও পু বি সম্পবেয ত জাবতসাংদের উচ্চ
পর্যাদয়র োস্ক টফাসয)’। উন্নত পু বিমান অজযদনর জনয পু বিের খােয বনবযাচদন বযবক্তর সক্ষমতা বৃ বি ও পু বিগত টেেসই
ফলাফল বনবিত েরদত সু দর্াগ সম্প্রসাবরত েরার জনয এই ধরদনর এেটি সামবগ্রে খােয বযবিার প্রদয়াজন। এই দৃবিভবি
সমবন্বতভাদব বহু খাত-বভবত্তে পেদক্ষপগুদলা শনাক্ত েরদত ও অগ্রাবধোর বনধযারণদে সহজ েদর। এই নীবতর সামবগ্রে
োঠাদমা পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিা উন্নয়দন চলমান বিতীয় রােীয় বববনদয়াগ পবরেপনায় বচবিত পাৌঁচটি স্তদম্ভর উপর
বভবত্ত েদর গঠিত হদয়দে ।
বাাংলাদেদশর অথযনীবত বাজারমু খী। এখাদন খােয উৎপােন, প্রবক্রয়াজাতেরণ ও ববপণন মূ লত টবসরোবর খাদতর ওপদর নযস্ত।
এই বাস্তবতায় নতুন নীবত প্রণয়ন েরা হদয়দে। সু তরাাং টবসরোবর খাদতর সেল এদজন্ট টর্মন: েৃিে, প্রবক্রয়াজাতোরী,
ববপণনোরী এবাং গ্রাহেদের অথযননবতে বসিাদন্তর পবরবতয নদে প্রভাববত েরার জনয এেবেদে প্রদণােনা োন এবাং অনযবেদে
আইবন বাধযবাধেতা ও সু শাসনদে প্রধান উপেরণ বহসাদব টেখা হদয়দে। এোড়া এই নীবতদত খােয মূ দলযর বিবতশীলতা ও
সামাবজে সু রক্ষা েমযসূবচ পবরচালনার জনয সরোবর খােয সাংগ্রহ, ববতরণ ও মজু ত েমযোদে প্রতযক্ষ ভূবমোর গুরুত্ব টেওয়া
হদয়দে। পাশাপাবশ পদরাক্ষভাদব েৃবি অবোঠাদমা ও পদণযর উন্নয়ন এবাং েৃবি গদবিণা ও উন্নয়দন বনবযাবচত টক্ষেসমূ দহ
সরোবর বববনদয়াগ ও টবসরোবর খাদতর সাদথ অাংশীোবরদত্বর মাধযদম উদেযাগ গ্রহণদে গুরুত্ব টেওয়া হদয়দে।
ইদতাপূ দবয বাাংলাদেশ সরোর খােয ও পু বি বনরাপত্তা সম্পবেয ত বববভন্ন খাদত টবশ েদয়েটি নীবতমালা প্রণয়ন েদরবেল। এই
নতুন ‘জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’টি জাতীয় খােয নীবত (২০০৬), জাতীয় সামাবজে সু রক্ষা টে শল (২০১৫), জাতীয়
পু বি নীবত (২০১৫), জাতীয় বশপ নীবত (২০১৬) ও জাতীয় েৃবি নীবত (২০১৮)-এর মদতা প্রাসবিে সেল খাদতর প্রধান
নীবতমালাসমূ দহর সাদথ সু সাংগবতপূ ণয। এেই সদি এই নীবত পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিা উন্নয়দন পবরপূ রে বহদসদব সরোর
েতৃযে গৃ হীতবয নীবত ও পেদক্ষপসমূ হদে বনদেয শ েদর। সাংর্ু বক্ত-ে’টত জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর সম্পূ রে ভূবমো
পালদন প্রদয়াজনীয় প্রাসবিে নীবতমালার তাবলো টেওয়া হদয়দে। সাংবশ্লি নীবতগুদলাদত খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর লক্ষয
অজযদন সম্পূ রে সেল টে শল ও পেদক্ষপ বাস্তবায়দনর জনয গৃ হীত বক্রয়ােলাপ ববস্তাবরতভাদব উপিাবপত ও আদলাবচত
হদয়দে। এটি স্বীেৃত টর্, জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর লক্ষয অজযন বহুলাাংদশই পবরপূ রে নীবতমালাসমূ দহ বচবিত
আন্তঃ-খাতবভবত্তে সফল োর্যক্রম বাস্তবায়দনর উপর বনভয রশীল থােদব ।
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ঘ. জাতীয় খাদ্য ও পু ষ্টি ষ্টিরাপত্তা িীষ্টতর উদ্দের্যসিূ ে অজশদ্দি ককৌর্লষ্টভষ্টত্তক উদ্দদ্যাগসিূ দ্দের ষ্টববরণ
উদ্দের্য ১: স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রেদ্দণর জিয ষ্টিরাপদ্ ও পু ষ্টিকর খাদ্য সরবরাে বযবস্থ্া ষ্টিষ্টিতকরণ
বাাংলাদেদশ খােয লভযতা প্রধানত অভযন্তরীণ খােয উৎপােদনর উপর বনভয রশীল। তদব, বনবেয ি বেেু খােযদ্র্দবযর টক্ষদে
আন্তজযাবতে বাবণজয গুরুত্বপূ ণয ভূবমো পালন েদর আসদে। মাথাবপেু খােয লভযতা বাড়াদত হদল অবশযই জনসাংখযা বৃ বির
হাদরর টচদয় টববশ হাদর খােয সরবরাহ বৃ বি েরদত হদব। সাম্প্রবতেোদল বাাংলাদেদশ জনসাংখযা বৃ বির হার হ্রাস টপদলও
টমাে জনসাংখযা প্রায় ১.২৫% হাদর প্রবত বের বৃ বি পাদে এবাং আবাবে জবমর পবরমাণ হ্রাস পাদে। অতএব, ক্রমবধযমান খােয
ও পু বি চাবহো টমোদত ববেযমান জবমদত খােয উৎপােন বৃ বি অবশযই চলমান রাখা েরোর।
খােয লভযতা বাড়াদনার দুটি উপায়: েৃবিদত উন্নত প্রর্ু বক্তর বযবহার এবাং টেেসইভাদব বনববড়তা বৃ বির মাধযদম খােয
উৎপােনশীলতা বৃ বি। এলদক্ষয প্রধান প্রধান োনাোর ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃ বির পাশাপাবশ েৃবি বববচেযেরদণর
প্রদয়াজদন আবাবে জবম ও বনদয়াবজত শ্রম সম্পদের টশ্রয়তর বযবহার বৃ বি েরা বাঞ্ছনীয়। উন্নত প্রর্ু বক্তর উন্নয়ন ও প্রসাদরর
মাধযদম অবধেতর পু বিসমৃ ি ফসল এবাং প্রাবণজ উৎসজাত খাদেযর উৎপােনশীলতা বৃ বি েরাও গুরুত্বপূ ণয। খােয বনরাপত্তায়
প্রাবণ ও মৎসয সম্পদের নানাববধ ভূবমো রদয়দে। এগুদলা সহজপাচয আবমি ও প্রদয়াজনীয় পু বি সরবরাহ েদর এবাং খাদেযর
মান ও বববচেয বৃ বি েরদত সহায়তা েদর। এেইভাদব তা ক্ষুধা বনরসদন, খােয বনরাপত্তা বনবিত েরদত এবাং পু বি পবরবিবতর
উন্নবতদত গুরুত্বপূ ণয অবোন রাদখ। এতদ্সাংবশ্লি পূ বযবতী নীবতমালাসমূ দহ প্রধান খােযশসয উৎপােদনর উপর গুরুত্ব টেওয়া
হদলও প্রাবণ ও মৎসয সম্পদের উপর গদবিণা ও উন্নয়দন পর্যাি টজার টেওয়া হয়বন।
খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত সামবগ্রে খােয উৎপােন ও লভযতা বৃ বিসহ উৎপােনশীলতা বৃ বির লদক্ষয প্রদয়াজনীয় প্রর্ু বক্ত
উদ্ভাবন এবাং গদবিণা ও উন্নয়ন োর্যক্রম বনবিত েরদব। এোড়া অবধেতর বববনদয়াদগর িারা টেেসইভাদব োর্যের সম্প্রসারণ
টসবার মাধযদম উদ্ভাববত প্রর্ু বক্তগুদলার প্রসার ও প্রচার েরার বযবিা েরদব। উদ্ভাববত প্রর্ু বক্তর ববস্তার টর্ন টোদনাভাদবই
ভববিযদত পবরদবদশর অবক্ষয় এবাং অবিবতশীলতার োরণ না হয় তা বনবিত েরার সাবযক্ষবণে প্রদচিা অবযাহত রাখাও
গুরুত্বপূ ণয। এমনভাদব টেেসই বনববড় েমযোদের ববস্তার েোদনা হদব টর্ন তা উৎপােনশীলতা, লাভজনেতা
(profitability) ও সম্পে বযবহাদর েক্ষতা অজযদনর টক্ষদে পবরদবশবান্ধব প্রর্ু বক্ত বযবহার বৃ বির মাধযদম পবরদবশ সাংরক্ষদণ
ভূবমো রাখদত সক্ষম হয়।
ককৌর্ল ১.১ খাদ্যর্সয, র্াক-সবষ্টজ ও ফলিূ ল, িৎসয ও প্রাষ্টণজ উৎদ্দসর খাদ্যসে পু ষ্টিকর খাদ্দদ্যর উৎপাদ্ির্ীলতা
ও কটকসই উৎপাদ্ি বৃ ষ্টদ্ধকরণ
উৎপােনশীলতা বৃ বির লক্ষয অজযদন খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর এেটি মূ ল টে শল হল উন্নত উৎপােন প্রর্ু বক্তগুদলা
প্রবতয ন, উন্নয়ন, প্রচার এবাং প্রসার বনবিত েরা। জলবায়ু পবরবতয দন সৃ ি ববরী আবহাওয়ার োরদণ জলবায়ু-অবভোত সহনশীল
প্রর্ু বক্ত (টর্মন - খরা, বনযা, অবতবরক্ত তাপ ও শীত এবাং লবণাক্ততা সবহষ্ণু জাত) গ্রহদণর মাধযদম উৎপােদনর ক্ষয়ক্ষবত
অদনোাংদশ হ্রাস েরা সম্ভব হদত পাদর। এ টক্ষদে জলবায়ু পবরবতয দনর অবভোত-সহনশীল ধান, গম ও ভুট্টার মদতা প্রচবলত
প্রধান খােয ফসদলর পাশাপাবশ আবমি সমৃ ি ফসল (টর্মন, িাল ও বশম) এবাং বভোবমন সমৃ ি ফল ও শােসববজ উৎপােদন
অবভোত সহনশীল প্রর্ু বক্ত বযবহাদর টজার টেওয়া উবচত। এেইভাদব প্রাবণসম্পদের টক্ষদে জলবায়ু পবরবতয দনর অবভোতসহনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রচার েরাও গুরুত্বপূ ণয। প্রচবলত প্রর্ু বক্ত ও বজবপ্রর্ু বক্তর সমন্বদয় বজনগত উন্নবত
সাধনও অদনে টক্ষদে সম্ভাবনাময় হদত পাদর। বজনগত উন্নবত সহদর্াদগ বা এেেভাদব ফসল, প্রাবণ ও মৎসয-সম্পে
বযবিাপনা উন্নয়দন উৎপােনশীলতা অজযদনর টক্ষদে ববদশি গুরুত্ব টেওয়া েরোর। বীজ, সার, েীেনাশে ও পাবনর মদতা
উপেরণগুদলার বযবহার েক্ষতা বৃ বি এবাং উত্তম েৃবি চচযা পিবতগুদলার মদধয পবরদবদশর পেবচি (environmental
footprint) হ্রাস েরদত পাদর এমন উন্নততর খােয বযবিাপনা শুধু মাে উৎপােনোরীদের মু নাফা-ই বৃ বি েদর না বরাং টেেসই
উন্নয়দনর টক্ষদেও অবোন রাদখ।
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উন্নত প্রর্ু বক্তর গ্রহণ ও প্রসার োর্যক্রম ত্বরাবন্বত েরার জনয সম্প্রসাবরত সরবরাহ বযবিা সাংস্কাদরর উপর টববশ গুরুত্ব টেওয়া
উবচত। প্রচবলত সম্প্রসারণ বযবিায় গদবিণা-প্রসূ ত প্রর্ু বক্তর বনবযাবচত পযাদেজগুদলা এেটি অনু ভূবমে ও স্তর-বভবত্তে
(horizontal and vertical) িানান্তর পিবত অনু সরণ েদর েৃিেদের োদে টপ ৌঁদে টেওয়া েরোর। বহুমু খী বাবণবজযে
েৃবিদত উন্নত প্রর্ু বক্তর দ্রুত প্রসার েোদত অদপক্ষােৃত েম উপর্ু ক্ত সম্প্রসারণ পিবতদে আরও োর্যের েরার জনয
র্থাসমদয় র্দথাপর্ু ক্ত সমন্বদয়র উদেযাগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। জাতীয় েৃবি নীবত ২০১৮-এর বনদেয শনা অনু সাদর সম্প্রসারণ বযবিা
উন্নবতর মূ ল টে শল: উৎপােেদের র্থাসমদয় পরামশয োন বনবিত েরদত সম্প্রসারণ বযবিার সক্ষমতা বৃ বি, িানীয় সরোর
প্রবতষ্ঠান ও েৃিে েল বা সবমবতর সেসয বা সমবায়ীদের অন্তভুযবক্তমূ লে অাংশগ্রহণদে উৎসাহ প্রোন এবাং ববদশিত দুদর্যাগপ্রবণ অঞ্চদল েৃবি সম্প্রসারণ োর্যক্রদম িানীয় জ্ঞান ও অবভজ্ঞতার প্রবতফলন বনবিত েরা প্রদয়াজন।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. উৎপােনশীলতা বৃ বি, েৃবি বহুমু খীেরণ, টেেসইভাদব েৃবি বনববড়তা বৃ বিেরণ এবাং পু বি োর্যক্রমসমূ দহর প্রসারেদপ
উন্নত ও জলবায়ু-উপদর্াগী প্রর্ু বক্তর ববোশ েটিদয় মাঠ পর্যাদয় সম্প্রসারণ ও অবভদর্াজন;
২. োর্যের এবাং অাংশগ্রহণমূ লে সম্প্রসারণ পবরদিবাগুদলার মাধযদম েৃিে ও খামাবর পর্যাদয় উন্নত প্রর্ু বক্তর প্রসার;
৩. প্রাবতষ্ঠাবনে সাংস্কাদরর মাধযদম ক্ষুদ্র্ েৃিেদের সময়মত ঋণ প্রাবির সু দর্াগ বৃ বি;
৪. টেেসইভাদব উৎপােনশীলতা অজযন এবাং স্বািয ও পবরদবশ সু রক্ষা বনবিতেদপ েৃবি উপেরণ (বীজ, চারা, জবম, েৃবি
র্ন্ত্রপাবত, পাবন, সার, েীেনাশে এবাং প্রাবণ ও মৎসয খােয) বযবহাদর েক্ষতা বৃ বিেদপ(ে) সমবন্বত শসয, মৎসয ও প্রাবণসম্পে উৎপােন বযবিাপনার উন্নত পিবত সম্প্রসারণ;
(খ) রাসায়বনে সাদরর সু িম প্রদয়াগ এবাং বজব-সাদরর বযবহাদর সদচতনতা বৃ বি ও উত্তম েৃবি চচযায় সমথযন বনবিতেরণ;
(গ) বীজ, েৃবি-রাসায়বনে ও সাদরর গুণগতমান বনবিতেদপ প্রদয়াজনীয় টক্ষদে প্রববধান প্রণয়ন এবাং টসগুদলার
প্রদয়াদগর টক্ষদে আইবন বাধযবাধেতা বনবিতেরণ;
(ে) আমন ও আউশ টম সু দম সম্পূ রে টসদচর সহজলভযতা বৃ বি এবাং টবাদরা টম সু দম টসদচর খরচ হ্রাসেদপ পাবন
সাশ্রয়ী ও পবরদবশ সেত ববেপ টসচ-প্রর্ু বক্তগুদলা বযবহাদর প্রসার ও প্রচার;
(ঙ) জবম প্রস্তুতেরণ টথদে ফসল আহরদণর সেল পর্যাদয় েৃবি োর্যক্রদমর র্াবন্ত্রেীেরদণর সু দর্াগ সৃ বি;
(চ) বাদয়াসাইিস বা জীবননাশদের (বালাই ও েীে নাশে, ফাবিসাইিস, হাববযসাইিস ইতযাবে) পবরবমত প্রদয়াগ বনবিত
েরাসহ মানব-স্বািয, প্রাবণজগৎ ও পবরদবদশর উপর টসগুদলার ববরূপ প্রভাব হ্রাসেরণ;
(ে) আন্তজযাবতেভাদব স্বীেৃত ওয়ান-টহলথ নীবতমালাসমূ হ অনু সরণ েদর প্রাবণসম্পদের জনয প্রবতদবশবান্ধব ও
োবয়ত্বশীল অনু শীলন পিবত প্রচলন, উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচাদরর উদেযাগ গ্রহণ;
(জ) পরজীবী ও সাংক্রামে টরাদগর বনয়ন্ত্রণেদপ, ববদশি েদর বৃ হত্তর পবরসদর টপাবি ও গবাবে প্রাবণ-পালদনর জনয
সম্প্রসাবরত টিোোন েমযসূবচ বাস্তবায়দনর মাধযদম প্রাবণর স্বািয টসবা বনবিতেরণ;
(ঝ) অযাবন্টবাদয়াটিদের বনয়বন্ত্রত বযবহাদর সদচতনতা বৃ বিসহ বনরাপেতার মান বজায় টরদখ মানসম্পন্ন প্রাবণজ খােযপণয
উৎপােদনর উপর অবধেতর গুরুত্ব আদরাপ;
৫. মৎসয ও প্রাবণ খােয বশদপর প্রসাদর অবধেতর সমথযন বনবিতেরণ;
৬. সামু বদ্র্ে মৎসয ও জলজ চাি টে শল ও বযবিাপনার টেেসই উন্নয়দনর মাধযদম সু নীল সম্পে প্রবৃ বি উন্নতেরদণ পবরদবশ
ববিয়ে রােীয় বববনদয়াগ পবরেপনা ও সু নীল অথযনীবত (Blue Economy) ববিয়ে েমযোদের সাদথ সমন্বয় সাধন;
৭. সেদলর টক্ষদে বাজাদর প্রদবশাবধোর বৃ বি এবাং উৎপাবেত খাদেযর ববধযত মূ লয প্রাবিদত উৎপােনোরী, উৎপােে েল
ও সমবাদয়র ভূবমো শবক্তশালীেরণ।
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ককৌর্ল ১.২ পু ষ্টি-সংদ্দবদ্ির্ীল খাদ্য উৎপাদ্ি বহুিু খীকরণ
পু বি সমৃ ি অোনাোর শসয, মৎসয ও প্রাবণজ খােয উৎপােদন অবধেতর গুরুত্ব আদরাপ েদর পু বি-সাংদবেনশীল উৎপােন
পিবতর বহুমু খীেরণ প্রদয়াজন। এ টক্ষদে উন্নত প্রর্ু বক্ত উদ্ভাবন, প্রসার ও প্রচারসহ গদবিণা বা উন্নয়ন োর্যক্রদম সরোবর
সহায়তা বৃ বির বযবিা গ্রহণ েরা েরোর। এোড়া খােয উৎপােদনর বববচেয বৃ বি েরদত গদবিণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণ
বববনদয়াগ ও আনু িবিে অনযানয সহায়তা প্রোদন জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত অবধেতর গুরুত্ব আদরাপ েরদব।
এলদক্ষয পাবরবাবরে পর্যাদয় পু বিের ও বববচেযপূ ণয খােয গ্রহণ বৃ বি েরদত বহুমু খী উৎপােন োর্যক্রদম বসতবাবড়দত খােয
উৎপােন বৃ বি েরা োড়াও বাবণবজযেভাদব উৎপােন বৃ বি ও বাজারজাতেরণদে অন্তভুযক্ত েরা হদব।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. সববজ, মৎসয, প্রাবণ ও দুগ্ধজাত খােযদ্র্বযসহ অণু পুবি-সমৃ ি খােযসামগ্রীর পাবরবাবরে পর্যাদয় উৎপােন ও খােয টভাগ
(িানীয়ভাদব প্রচবলত ও পেদনীয় খােযসহ অবযবহৃত বা অপ্রচবলত উৎদসর খােয) বহুমু খীেরদণ প্রসার ও প্রচার;
২. চুবক্তবভবত্তে চািাবাদের সু ববধার মাধযদম উচ্চ মূ দলযর ও পু বিসমৃ ি খােয উৎপােদন বাজার-সাংবশ্লি ঝুৌঁ বে হ্রাসেদপ
ফসল, মৎসয ও প্রাবণজ উৎদসর খাদেযর সাংগ্রহ, মজু ত, পবরবহন ও ববপণদন ক্ষয়ক্ষবত (পবরমাণ ও গুণগত) হ্রাস ও
ঋণ প্রাবির সু দর্াগ বৃ বির বযবিা গ্রহণ;
৩. ফসল, মৎসয ও প্রাবণজ উৎদসর খাদেযর উৎপােন ও ববপণন ঝুৌঁ বে হ্রাসেরদণ উপর্ু ক্ত বীমা েমযসূবচ বাস্তবায়ন েরা;
৪. অোনাোর শসয, মৎসয ও প্রাবণজ খােযপদণযর উৎপােন বৃ বি েরদত সাংগঠিত ববপণন সু ববধাসহ প্রবক্রয়াজাতেরণ ও
সাংরক্ষণ টে শদলর ববোশ, প্রসার ও সক্ষমতা বৃ বির বযবিা গ্রহণ;
৫. পু বি-সমৃ ি খােয (টর্মন- িাল, বাোম, বতলবীজ, উেযান শসয, মসলা এবাং প্রাবণজ উৎদসর খােয) উৎপােদনর জনয
উন্নত প্রর্ু বক্ত উদ্ভাবন এবাং টসগুদলার প্রসার ও প্রচাদর বরাদ্দ বৃ বির পাশাপাবশ পবরদবদশর ক্ষবত হ্রাদস উদেযাগ গ্রহণ;
৬. পু বি-সাংদবেনশীল খােয বহুমু খীেরণ অবধেতর োর্যের েরার লদক্ষয সাংবশ্লি সেল গদবিণা ও উন্নয়ন সাংিার
গদবিণা ও উন্নয়ন োর্যক্রম সমন্বয় ও এেদেবন্দ্রে (coordination and convergence) েরার পেদক্ষপ গ্রহণ।
উদ্দের্য ২: সাশ্রয়ী-িূ দ্দলয ষ্টিরাপদ্ ও পু ষ্টিকর খাদ্য প্রাষ্টির সাির্থশ য ও সু দ্দ াগ বৃ ষ্টদ্ধ
খােয প্রাবির সামথযয বা অবভগমযতা (access to food) হদে খােয ও পু বি বনরাপত্তার এেটি গুরুত্বপূ ণয ববিয়। অবভগমযতার
দুটি গুরুত্বপূ ণয উপাোন রদয়দে: এেটি টভ ত অবভগমযতা এবাং অনযটি অথযননবতে অবভগমযতা। এেটি পবরবাদরর টভ ত
অবভগমযতা ববপণন অবোঠাদমা, টর্মন -বাবড় টথদে বাজাদর র্াওয়ার রাস্তার মান ও দূরত্ব, গুোম অবোঠাদমা এবাং সাববযে
বাজার শৃ ঙ্খদলর উপর বনভয র েদর। তদব, দূরবতী এবাং প্রতযন্ত অঞ্চদলর টক্ষদে িানীয় বাজাদর খাদেযর বনরববেন্ন প্রাপযতার
উপদরও টভ ত অবভগমযতা বনভয রশীল। অপরবেদে, খাদেয অথযননবতে অবভগমযতা পবরবাদরর খােয প্রাবির সামথযয অথযাৎ
খােযমূ লয, পাবরবাবরে আয় ও সম্পে-বভবত্ত বা সম্পে-সাংিাদনর উপর বনভয র েদর। বনঃসদদদহ, পবরবাদরর বাড়বত আয়
তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাবড়দয় পাবরবাবরে খােয বনরাপত্তা উন্নত েরদত পাদর।
েীেযিায়ী খােয বনরাপত্তাহীনতার টক্ষদে োবরদ্র্য এেটি প্রধান বনধযারে বহদসদব পবরগবণত। োরণ িানীয় বাজাদর খােয পাওয়া
টগদলও েবরদ্র্দের খাদেয অবভগমযতার জনয পর্যাি ক্রয় ক্ষমতার অভাব ববেযমান। তদুপবর, অবভোত আক্রান্ত হওয়ার
প্রবণতা টববশ হওয়ার োরদণ েবরদ্র্দের খাদেয অবভগমযতা হ্রাস পায়। খাদেযর মূ লয বৃ বির োরদণ স্বভাবতই টভাক্তাদের
প্রেৃত আয় হ্রাদসর মাধযদম খােযদে েম অবভগময েদর টতাদল। সু তরাাং, খােযমূ দলযর বিবতশীলতা, ববদশিত স্বপ আদয়র
মানু দির জনয, খাদেযর অবভগমযতার এেটি গুরুত্বপূ ণয বনয়ামে। এোড়া ববধযত সম্পে-বভবত্ত আয় প্রবাদহ স্বপ-টময়াবে
বাধাসমূ দহর ঝুৌঁ বে হ্রাস েদর। োরণ সম্পদের এেটি অাংশ বববক্র েদর ক্ষণিায়ী আদয়র োেবত বেেু ো োটিদয় ওঠা সম্ভব।
খােযপদণযর মান ও মূ লয শৃ ঙ্খল দুটি বভন্ন উপাদয় স্বািযসেত এবাং পু বিের খাদেয অবভগমযতাদে প্রভাববত েদর। এেটি পণয
প্রাথবমে উৎপােে টথদে টভাক্তার োদে টপ ৌঁোদনার সাদথ সাদথ সরবরাহ ও মূ লয শৃ ঙ্খদল অথযননবতে মান র্ু ক্ত হয়। এই
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মূ লয সাংদর্াজন প্রবক্রয়াটি উৎপােনোরীসহ মূ লয শৃ ঙ্খদল বনদয়াবজত সেদলর আয় বৃ বি েদর। ক্ষুদ্র্ পবরসদরর
উৎপােনোরীদের সাদথ বাজার এবাং সু পারমাদেয েসমূ দহর সাংদর্াগ িাপন এেটি গুরুত্বপূ ণয আয়-বধযে টে শল বহদসদব খাদেয
অবভগমযতা বৃ বিদত ভূবমো রাদখ। খােযপদণযর ববপণন বযবিার েক্ষতা উন্নয়নসহ বনদয়াবজত সেদলর আদয়র উপর প্রভাব
টফলার পাশাপাবশ খাদেযর গুণগতমান, বনরাপেতা এবাং পু বিমান রক্ষায় এেটি উন্নত ও েক্ষ খােয মূ লয-শৃ ঙ্খল গুরুত্বপূ ণয
অবোন রাখদত পাদর।
ককৌর্ল ২.১ বাজার অষ্টভগিযতা উন্নতকরণ এবং খাদ্য বাজার ষ্টস্থ্ষ্টতর্ীলকরণ
এেটি োর্যের খােয বাজার বযবিা প্রবতষ্ঠার জনয বাজার োঠাদমাদে চাবহো, উৎপােদনর ধরন, প্রর্ু বক্তগত পবরবতয ন এবাং
ববি বাবণজয পবরদবদশর সদি তাল বমবলদয় চলদত হদব। বাজাদরর উন্নত পবরদবদশর জনয েক্ষ ববপণন বযবিা, মধযিতাোরী
অবোঠাদমা, উন্নত খােয সাংগ্রহ ও মজু ত বযবিাপনা গদড় টতালা েরোর। পাশাপাবশ বাজার উন্নয়নসহ প্রাসবিে টক্ষদে
প্রাবতষ্ঠাবনে বযবসায় সহায়তা ও প্রদণােনা প্রোদনর বযবিা গ্রহণ েরা প্রদয়াজন। এোড়া অবোঠাদমাগত উন্নয়ন, ববিমযহীন
আবথযে পবরদিবা, বনরাপেতার মান উন্নয়ন ও প্রদয়াগ, োর্যের বাবণজয-সহায়ে আইবন ও বনয়ন্ত্রণ বযবিা এবাং ভারসামযপূ ণয
বাজার বযবিার সহায়ে হদত পাদর এরূপ বাোইেৃত সরোবর খােয োর্যক্রম পবরচালনা েরা েরোর। তার মাধযদম খােয মূ লয
বিবতশীল েরার পাশাপাবশ এেটি োর্যের খােয বাজার ববোদশ পৃ ষ্ঠদপািেতা প্রোনদে অগ্রাবধোর টেওয়া বাঞ্ছনীয়।
পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিা প্রবতষ্ঠায় টবসরোবর খাতদে অবোন রাখদত সহায়তা েরার জনয ববপণন অবোঠাদমা ও
টর্াগাদর্াগ প্রর্ু বক্ত-বভবত্তে তথযবযবিা এবাং বযবসা উন্নয়দন েীেযদময়াবে বববনদয়াগ জরুবর। খােযপণয ববপণদনর সু ববধাগুদলা
টর্মন- উপর্ু ক্ত ববক্রয় িান, বনলাম ের, ওজন সরোম এবাং ববদুযবতে বববলাং বসদেম বাজাদরর োর্যোবরতা উন্নত েরদত
সহায়ে। এ োরদণ, বাজার অবোঠাদমাসমূ দহর সু ববধাবে (টর্মন- মৎসয ও টপাবির জনয িানান্তর, পবরবহন ও সাংরক্ষণ সু ববধা
সম্পন্ন ববপণন ও বাবণজয টেন্দ্র, আধু বনে েসাইখানাসহ মাাংস প্রবক্রয়াজাতেরণ োরখানা ও সাংরক্ষণাগার িাপন এবাং সব
ধরদনর পচনশীল খােযপদণযর জনয ববদশিাবয়ত টোল্ড টচইন, সাংরক্ষণ সু ববধা ও পবরবহন বযবিা) আরও সম্প্রসারণ েরা
েরোর।
সেদলর জনয খাদেযর বাজার মূ লয বিবতশীলেরদণর পাশাপাবশ অরবক্ষত, দুগযম অঞ্চদল বসবাসোরী ও আবেবাসী েবরদ্র্
জনদগাষ্ঠীর জনয সামাবজে সু রক্ষা ও বনরাপত্তা টবিনী োর্যক্রম পবরচালনা েরদত সরোবরভাদব মজু তেৃত খােয বযবহার েরা
হদয় থাদে। এ টক্ষদে, সামাবজে সু রক্ষা টে শদলর সদি সাংগবত টরদখ প্রদয়াজনীয় সরোবর মজু ত সাংরক্ষদণর জনয খােযশসয
সাংগ্রহ, পবরবহন ও ববতরণ োর্যক্রম পবরচালনায় েক্ষতা বৃ বিদত অবধেতর টজার টেওয়া েরোর। ঝুৌঁ বেপূ ণয টগাষ্ঠীগুদলাদে
সামাবজে সু রক্ষা ও বনরাপত্তা টবিনীর আওতায় সহায়তা প্রোদনর জনয চাবহোর সদি সাংগবত টরদখ সরোবর খােযশসয
মজু দতর োবিত পবরমাণ এবাং মজু তেৃত খােযশসয রক্ষণাদবক্ষদণর জনয টে শলগত অবিান বনধযারণ েরা অবত গুরুত্বপূ ণয
ববিয় (উদদ্দশয ৪ এর সাদথ সাংর্ু ক্ত)। সরোবর খােয মজু ত সাংগ্রহ ও বযবিাপনা োর্যক্রম পবরচালনা েরার টক্ষদে খােযশসয
বাজাদরর স্বাভাববে োর্যোবরতার উপর সম্ভাবয টনবতবাচে প্রভাব হ্রাস েরদত সহায়ে রূপদরখা বতবর েরা বাঞ্ছনীয়। বনবযাবচত
টক্ষদে সরোবর ও টবসরোবর টর্ থ উদেযাদগর বযবিাও গ্রহণ েরা প্রদয়াজন।
ববপণদনর জনয বববভন্ন ধরদনর বফ, শুল্ক এবাং খাজনা র্া বতয মাদন ববপণন বযবিায় ধার্য েরা হদে টসগুদলা আরও টর্ বক্তে
েরা েরোর। ববপণন এদজন্ট, পাইোর, অনানু ষ্ঠাবনে বববনদয়াগোরী এবাং ববপণদন অথযলবিোরীদের মদতা মধযিতাোরীদের
ইবতবাচে ভূবমোর স্বীেৃবত টেওয়া উবচত। ববপণন বযবিার বববভন্ন স্তদর নতুন উদেযাক্তা এদন বাজাদরর োঠাদমা উন্নয়দন
এবাং প্রবতদর্াবগতা বৃ বি েরদত বনয়ন্ত্রে ও আইবন সহায়তা প্রোন েরা প্রদয়াজন।
খােয বাজাদরর অবভগমযতা উন্নত েরদত এবাং খােয বাজারদে বিবতশীল েরদত বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. উন্নত সড়ে টর্াগাদর্াগ বযবিাসহ অনযানয অবোঠাদমাগত (টর্মন-গুোমজাতেরণ, সাইদলা ও ববদশিাবয়ত
বহমাগার, পবরশুষ্ক, মাড়াই ও টপিণর্ন্ত্র, সদতজ খাবাদরর িানীয় বাজার) সু ববধা উন্নয়দনর পাশাপাবশ মধযিতামূ লে
পবরদিবা (টর্মন-আবথযে টসবা ও বীমা সু ববধা, বনয়ন্ত্রে সাংিার উপবিবত, সম্পবত্তর স্বত্বাবধোর) এবাং ববপণন
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২.

৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

পবরোঠাদমা সু ববধাবে (টর্মন- ক্ষুদ্র্ েৃিে ও খু চরা টক্রতাদের মদধয সাংদর্াগ, টগ্রাথ-টসন্টার, সু পারমাদেয ে টচইন,
গ্রামীণ বাজার এবাং নারী উদেযাক্তাদের জনয ববপবণ টেন্দ্র) উন্নয়দনর মাধযদম উন্নত বাজার বযবিা প্রবতষ্ঠা ও পবরচালনা;
সরোবর খােযশসয মজু দতর জনয সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, পবরবহন ও ববতরণ বযবিাপনার উন্নয়ন ও েক্ষতা বৃ বি
(আপৎোলীন মজু ত, সামাবজে বনরাপত্তা মজু ত ও মূ লয বিবতশীলেরদণ বযবহার্য মজু দতর সমন্বদয় োবিত সরোবর
মজু দতর পবরমাণ ও িান বনধযারণসহ);
বাজার প্রবতবনবধ ও জনসাধারদণর জনয সরোবর খােয মজু ত ও ববতরণ পবরেপনার বনভয রদর্াগয তথয প্রচার টে শল
প্রবতয ন;
বাজার বযথযতার োরণসমূ হ (প্রবতদর্াবগতা-প্রবতকূল োর্যক্রম, সরবরাদহ বাৌঁধা বা এেদচটিয়া বযবসা ইতযাবে) দূরীভূত
েদর সু শৃঙ্খল বাজার পবরচালন বযবিা বজায় রাখার পাশাপাবশ মূ দলযর অস্বাভাববে হ্রাস-বৃ বি টরাধেরণ;
খােযশসয ববতরদণর পাশাপাবশ িাল, বাোম ও টভাজযদতদলর মদতা পু বিের খােযগুদলা অন্তভুযক্ত েরার সম্ভাবযতা
র্াচাই এবাং সরোবর খােয মজু ত ও ববতরণ বযবিায় পু বি-সাংদবেনশীলতা উন্নতেরণ;
তথয ও টর্াগাদর্াগ প্রর্ু বক্ত-বভবত্তে বাজার সাংবশ্লি তদথযর েক্ষ বযবিাপনা ও তথযপ্রবাহ পিবতর উন্নয়ন;
সাবযক্ষবণেভাদব এেটি বাজার অনু কূল পবরবিবত ববরাজমান রাখদত মানসেত খােযপদণযর পর্যািতা ও টর্াগানেক্ষতা বৃ বি এবাং খােযপদণযর বাবণজয সহজীেরণ, উোরীেরণ, সমন্বয় ও সু সাংহতেরণ।

ককৌর্ল ২.২ খাদ্য িূ লয র্ৃ ঙ্খল ও ষ্টবপণি বযবস্থ্া উন্নতকরণ
খােয প্রস্তুতেরণ, প্রবক্রয়াজাতেরণ ও ববক্রদয়র ধরন শুধু মাে ববপণন েক্ষতাই নয়, খাদেযর চূড়ান্ত পু বিমান এবাং
বনরাপেতাদেও অদনোাংদশ প্রভাববত েদর। খাদেযর সাববযে মূ লযমাদন অদপক্ষােৃত েম অবোন রাখদলও এমন ধরদনর
মধযবতী পেদক্ষপগুদলাদে এেেীেরদণর মাধযদম মূ লয-শৃ ঙ্খলদে সাংবক্ষি েদর মূ লয সাংদর্াজদন বাড়বত েক্ষতা অজযন েরা
সম্ভব। ববদশিত নারী ও েবরদ্র্ জনদগাষ্ঠীর জনয এমন সব মূ লয সাংদর্াজনমূ লে বক্রয়ােলাপগুদলা খুৌঁ দজ টবর েরা েরোর র্া
তাদের সম্ভাবয ববেপ আদয়র উৎস বতবর েরদত পাদর। এ টক্ষদে, পু বিসমৃ ি ও স্বািযসেত খাদেযর মান ও মূ লয শৃ ঙ্খদল
েক্ষতা বৃ বির সু ববধাদথয অবধেতর বববনদয়াগ েরা প্রদয়াজন। পু বি সাংদবেনশীল খােযপদণযর মান ও মূ লয-শৃ ঙ্খল ববোদশর
মাধযদম উৎপােনোরী ও টভাক্তাদের পদক্ষ আেিযণীয় ও নযার্যমূ লয প্রাবি সম্ভব হদত পাদর। অসাংগঠিত বাজারগুদলা
পু নগযঠিত েদর উৎপােনোরী, প্রবক্রয়াজাতোরী ও টভাক্তাদের সাংদর্াগ িাপদনর মাধযদম খােযপদণযর ববপণন চযাদনল উন্নত
েরা প্রদয়াজন।
বনরাপে ও পু বিোয়ে খােযপদণযর ববোশ পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিা প্রবতষ্ঠার মূ ল চাববোঠি। এই নীবত খােয
প্রবক্রয়াজাতেরণ উদেযাক্তাদের প্রর্ু বক্তগত, পবরচালনামূ লে এবাং বযবসাবয়ে েক্ষতা উন্নয়দন আগ্রহী বযবক্তদের সক্ষমতা
টজারোর েরদব। সময় উপদর্াগী প্রবশক্ষণ সবদচদয় দুবযল জনদগাষ্ঠীদেও ক্ষুদ্র্ ও মাঝাবর বশদপ (এসএমই) বনদয়াবজত হওয়ার
সু দর্াগ প্রাবির জনয প্রদয়াজন মদতা েক্ষ েদর গদড় তুলদত পাদর। টবসরোবর খাদত খােয-বাজার শৃ ঙ্খদল েদয়ে লক্ষ
পাইোর, বমলার ও ক্ষুদ্র্ বযবসায়ী রদয়দে। র্ারা টেশ বযাপী খােয ক্রয়, প্রবক্রয়া, মজু ত, পবরবহন ও ববপণদনর সাদথ জবড়ত।
অভযন্তরীণ ও রিাবন উভয় বাজাদরর চাবহো পূ রদণ আধু বনে ও পু বি-সাংদবেনশীল পিবতদত সাংগ্রহ, বমবলাং, পবলবশাং, বাোই,
পবরষ্কার, টগ্রবিাং, পযাদেবজাং ও সাংরক্ষণ টে শলগুদলার প্রচার, প্রসার ও সক্ষমতা বৃ বি েরা প্রদয়াজন।
খােয ক্রয় ববক্রয় সাংক্রান্ত োদজ তথয বভবত্তে বসিান্ত গ্রহণ ও প্রদয়াগ বনবিত েরদত বাজাদরর অাংশগ্রহণোরীদের সময়মত,
পর্যাি এবাং বনভয রদর্াগয বাজার সম্পবেয ত তথয প্রাবির বযবিা থাো প্রদয়াজন। আইবসটি-বভবত্তে বাজার তথয পিবত এ জাতীয়
বসিান্তগুদলা বাস্তবায়দন সময় উপদর্াগী উচ্চমাদনর তথয সরবরাহ েরদত পাদর। টমাবাইল টফান এবাং ইন্টারদনদের মাধযদম
বাজার তদথযর সহজ সু দর্াগ খােযপণয িানান্তর, পবরবহণ ও টলনদেদনর টক্ষদে ক্ষুদ্র্ েৃিে ও উৎপােনোরীদের বযয়
অদনোাংদশ হ্রাস েরদত পাদর। এই নীবত র্থার্থ টে শল অবলম্বদনর মাধযদম প্রচবলত বাজার বযবিা এবাং আইবসটির সাংবমশ্রণ
ও সমন্বদয়র মাধযদম বাজাদরর তথযগুদলাদত ববধযত অবভগমযতাদে সহজতর েরদব।
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এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. খােযপদণযর মূ লয শৃ ঙ্খদল েক্ষতা বৃ বিোরে োর্যক্রম (টর্মন- ববপণন শৃ ঙ্খদলর বেেযয বা মধযস্বত্বদভাগীর সাংখযা হ্রাস,
টক্রতা-ববদক্রতা ও ববপণন প্রবতবনবধদের মদধয সাংদর্াগ বৃ বি এবাং খােযদ্র্দবযর ক্ষবত ও অপচয় হ্রাস) উদ্ভাবন ও প্রসার;
২. প্রবক্রয়াজাতেরণ এবাং মূ লয সাংদর্াজদনর সু ববধাসহ আধু বনে জ্বালাবন-সাশ্রয়ী প্রর্ু বক্ত গ্রহদণ আবথযেভাদব সক্ষম ও
স্বাবলম্বী ক্ষুদ্র্, মাঝাবর ও বৃ হৎ বাবণবজযে প্রবতষ্ঠানসমূ হ প্রবতষ্ঠা ও তাদের উন্নয়দন উৎসাহ প্রোন;
৩. অবোঠাদমা উন্নয়ন, প্রবক্রয়াজাতেরণ, মূ লয সাংদর্াজন এবাং ববপণদন টবসরোবর বববনদয়াগ আেৃি েরদত সক্ষম এমন
পবরদবশ সৃ বির বযবিা গ্রহণ;
৪. পু বি-সাংদবেনশীল খােযপদণযর প্রস্তুত ও ববপণন বযবিা উন্নয়ন এবাং বযবসাবয়ে প্রবতবন্ধেতা অপসারদণ অগ্রাবধোর প্রোন;
৫. তথয ও টর্াগাদর্াগ প্রর্ু বক্ত বযবহাদরর মাধযদম আগাম-সতেয তা ও বাজার তদথযর অবাধ সরবরাদহ েক্ষ বযবিা
বনবিতেরণ।
ককৌর্ল ২.৩ িূ লয র্ৃ ঙ্খদ্দলর সকল প শ াদ্দয় পু ষ্টিগুণ সংরক্ষ্ণ ও উন্নতকরণ
ফসল উদত্তালন পরবতী সাংরক্ষণ, প্রবক্রয়াজাতেরণ, পবরবহন, ববপণন, বাবণজয, ববজ্ঞাপন এবাং খু চরা ববক্রদয়র সেল পর্যাদয়
খােযপদণযর পু বি মাদনর হ্রাস বা বৃ বি েেদত পাদর। উোহরণস্বরূপ, খােযশসয ও িাদলর টক্ষদে সঠিেভাদব জাবমযদনশন ও
মবটাং পিবত বযবহাদরর মাধযদম ববধযতভাদব পু বি উপাোন (আবমি, বভোবমন ও খবনজ লবণ) ও অবধেতর বজব-লভযতা প্রাবি
সম্ভবপর হয়। অপরবেদে উষ্ণতার েীেযাবয়ত প্রভাদবর োরদণ পু বি উপাোন নি হদয় টর্দত পাদর। খােযদ্র্দবযর গুণগতমান
এবাং পবরমাণ উভয় ধরদনর ক্ষবত টরাধেদপ এই নীবত উপর্ু ক্ত খােয সাংরক্ষদণর উত্তম অনু শীলন ও চচযাসমূ দহর ববোশ ও
প্রচারদে সহায়তা েরদব। এেইভাদব, বহমাবয়তেরণ, আচার ও জু স (রস) প্রস্তুতেরণ, টে োজাতেরণ ও পাস্তুবরতেরদণর
মাধযদম খােযপদণযর োর্যের িাবয়ত্বোদলর প্রসার খােযবাবহত টরাগ প্রবতদরাধ এবাং স্বািযসেত খােয গ্রহণ অনু শীলদনর
ববোশদে সমথযন েরদব।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. মূ লয শৃ ঙ্খদলর সেল পর্যাদয় (পবরবহন, প্রবক্রয়াজাতেরণ, পযাদেবজাং, মজু ত, পাইোবর, খু চরা ববক্রয়) পু বিগুণ সাংরক্ষণ;
২. সেল সম্ভাবয ও োর্যের টক্ষদে খােয সমৃ িেরণ (ফটিযবফদেশন) ও পু বি বৃ বি োর্যক্রম সম্পােন;
৩. সরোবর-টবসরোবর অাংশীোবরত্ব (বপবপবপ)-এর মাধযদম খােয প্রবক্রয়াজাতেরণ অঞ্চল িাপন এবাং িানীয় পর্যাদয় খােয
প্রবক্রয়াজাতেরণ বশদপর উন্নয়দনর পাশাপাবশ পু বি সাংরক্ষদণ সহায়ে লাগসই প্রর্ু বক্তর উদ্ভাবন ও ববোশ বনবিতেরণ;
৪. সেল প্রোর খাদেযর বনরাপে মান (safety standard) বনধযারণ এবাং তা প্রবতপালদন বনদেয শনা প্রণয়ন ও প্রচার,
খাদেযর পু বিগত মান, বনরাপেতার মাো ও শনাক্তেরণ বচি (traceability) সম্ববলত টলদববলাং পিবত এবাং আইনগত
বাধযবাধেতা প্রবতপালদনর সু ববধাদথয র্দথাপর্ু ক্ত েমযপ্রবক্রয়া বনধযারণ, প্রসার ও প্রচার (উদদ্দশয ৫ এর সাদথ সাংর্ু ক্ত);
৫. টবসরোবর খাদতর সক্ষমতা বৃ বিেরণ(ে) খাদেযর বনরাপেতা পরীক্ষা ও বাজার টথদে অবনরাপে পণয প্রতযাহার োর্যক্রম পবরচালনায় খােযপণয
উৎপােনোরী, পবরদবশে, ববপণনোরী এবাং খু চরা ববদক্রতাদের সাদথ োর্যের সাংবশ্লিতা এবাং অাংশীোবরত্ব
বযবিার উন্নয়ন;
(খ) খােয বনরাপেতার মান পরীক্ষা ও ফলাফল এবাং অনযানয ববদশ্লিণধমী প্রদয়াজনীয় তথযাবে অাংশীজদনর োদে
োর্যেরভাদব টপ ৌঁদে টেওয়ার জনয িানীয় পর্যাদয় খােয পরীক্ষাগার িাপন ও ববেবশতেরণ;
(গ) খাদেযর মান ও মূ লয শৃ ঙ্খল উন্নয়ন এবাং সু ববধাজনে আবথযে পবরদিবা প্রাবি বনবিতেদপ অাংশীোবরত্বমূ লে
তথযভাোর ও বাজার বু বিমত্তা (market intelligence) বযবিা প্রবতষ্ঠা ও তার ববস্তার।
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ককৌর্ল ২.৪ দ্ষ্টরদ্র ও খাদ্য ষ্টিরাপত্তােীি জিদ্দগাষ্ঠীর আয় বৃ ষ্টদ্ধ
গ্রামীণ েবরদ্র্দের েমযসাংিান ও আয় বাড়াদনার জনয বববভন্ন টে শল রদয়দে। জবমদত গ্রামীণ েবরদ্র্দের প্রদবশাবধোর সীবমত
হওয়ার োরদণ তাদের আদয়র বৃ বি মূ লত েৃবি-ববহভূযত েমযসাংিাদনর উপর বনভয র েদর। গ্রাম অঞ্চদল েৃবি-ববহভূযত
োর্যক্রমগুদলা প্রসাবরত হদয়দে। এর মদধয রদয়দে কুটির বশপ, পবরবহন োর্যক্রম, মূ লয সাংদর্াজদনর জনয েৃবি
প্রবক্রয়াজাতেরণ, েৃবি র্ন্ত্রপাবত টমরামত ও রক্ষণাদবক্ষদণর বযবিা, বযবক্তগত পবরদিবা, টোে আোদরর বযবসা এবাং বনমযাণ ।
েক্ষতা ববোশ, ঋণ প্রোন, পবরবহন অবোঠাদমাগত উন্নবত এবাং ববপণন সহায়তার মাধযদম এই নীবত গ্রামীণ অ-েৃবি অথযনীবতর
আরও সম্প্রসারণদে উৎসাবহত েরদব।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. গ্রামীণ র্ু বে ও নারীদের জনয র্াবন্ত্রেীেরদণর টক্ষদে েমযমুখী প্রবশক্ষদণর (টর্মন, েৃবি র্ন্ত্রপাবত টমরামত ও টসবা)
সু দর্াগগুদলা বাবড়দয় েৃবি এবাং েৃবি ববহভূযত েমযদক্ষদের প্রসার ও প্রচার;
২. েৃবিবভবত্তে বশপ ও গ্রামীণ েৃবি-ববহভূযত অথযনীবতর প্রবৃ বির জনয পর্যাি ঋণ, প্রর্ু বক্ত, তথযদসবাসহ অনযানয সহায়ে
টসবা ও প্রবশক্ষণ প্রোন;
৩. িানীয়ভাদব প্রবক্রয়াজাতেরদণর মাধযদম মূ লয সাংদর্াজন এবাং ববক্রদয়র সু দর্াগ বতবর সহ ব্র্যাবডাং োর্যক্রম সম্প্রসারণ
েদর সমবায় বভবত্তে প্রবক্রয়ােরণ বশদপর ববোশদে সমথযন প্রোন;
৪. মূ লয শৃ ঙ্খদলর সেল স্তদর, ববদশিত নারীদের জনয, েমযসাংিাদনর সু দর্াগ সৃ বি ত্বরাবন্বতেরণ;
৫. প্রবতবন্ধী ও সু ববধাববঞ্চত মানু দির জনয ববদশি েমযসাংিাদনর সু দর্াগ সৃ বি েরা এবাং তাদের পাবরশ্রবমে প্রাবির টক্ষদে
টর্দোদনা প্রোদরর অদর্ বক্তে ববিময দূরীেরণ।
উদ্দের্য ৩: উন্নত পু ষ্টিিাি অজশিকদ্দে স্বাস্থ্যকর ও ববষ্টিত্র্যপূ ণশ খাদ্য গ্রেণ ও খাদ্দদ্যর বযবোর বৃ ষ্টদ্ধ
স্বািযসেত খােযই হদে উন্নত পু বি, সু স্বািয এবাং েলযাদণর বভবত্ত। বনরাপে এবাং উন্নত মাদনর আবমি ও অণু পুবি সমৃ ি খােযোেবতর ফদল মানু দির শারীবরে ও বু বিবৃ বত্তে ববোশ ও অথযননবতে উৎপােনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। বববচেযময় খােযপ্রাবি এেটি
পবরবাদরর সেল বযবক্তর জনয উপর্ু ক্ত পবরমাদণ অণু পুবির সাংিাদনর টক্ষদে অপবরহার্য পূ বযশতয বহদসদব ববদববচত।
শুধু মাে েযালবর-সমৃ ি খাদেযর পবরবদতয পু বি উপাোন সমৃ ি ফলমূ ল, শাে-সববজ, দুগ্ধজাত ও প্রাবণজ উৎদসর খােয গ্রহদণর
মাধযদম বববচেয আনার অনযতম চাবলোশবক্ত হল টভাক্তার সাববযে ক্রয়ক্ষমতা বৃ বি, ক্রমবধযমান নগরায়ণ ও ববিায়ন। টসই
সাদথ টভাক্তাদের খাদেযর ধরন বনধযারদণ এ সেল চাবলোশবক্তর টনবতবাচে প্রভাবও রদয়দে। উোহরণ স্বরূপ, সমদয়র সাদথ
সাদথ স্বপ-পু বিমান সম্পন্ন সহজলভয খােয গ্রহদণর মাো টবদড় চদলদে। বাাংলাদেশ ববগত েশে টথদেই খােয বববচেয আনার
টচিা চাবলদয় সু ফল পাদে, তদব তা হদে ধীর গবতদত। ‘জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’ খােয বববচেয আনার প্রবক্রয়ার
গবত বৃ বির জনয োজ েরদব। এ লদক্ষয উচ্চ খােযশবক্ত অথচ স্বপ পু বিসমৃ ি ও সহজলভয খােয গ্রহণ বনরুৎসাবহতেরদণ বববধবনদিধ প্রদয়াগ, পু বিের ও স্বািয-সেত খােযগ্রহণ জনবপ্রয়েরণ, টভাক্তার সদচতনতা বৃ বি, পু বি সম্পবেয ত বশক্ষাোদনর মাধযদম
খােয বহুমু খীেরণ প্রবক্রয়া উন্নয়ন ও পু বিের সু িম খােয গ্রহণ বযবিা উন্নতেরদণ সক্ষমতা বৃ বির প্রদচিা গ্রহণ েরদব।
টভাক্তার খােয বনবযাচন প্রায়শই বযবক্তগত জ্ঞান, স্বাে, পেদ, আদবগ এবাং ক্ষুধা টমোদনার প্রবৃ বত্ত িারা প্রভাববত হয়। এগুদলা
আবার বযবক্তর সামাবজে পবরমেল ও পাবরপাবিযে অবিা, িানীয় খাবার টোোদনর উপবিবত, খাদেযর ধরন ও মূ দলযর প্রভাদব
পবরববতয ত হয়। এোড়া, খােয বযবিার সাববযে রূপোদন সহায়তাোরী সরোবর নীবত-টে শল ও আেিযণীয় ববজ্ঞাপদনর প্রচার
প্রভাব টফদল থাদে। এ সেল প্রভাব খােয পবরদবদশর অন্তভুযক্ত। টভাক্তারা েী খােয গ্রহণ েদর তাদত তাদের বযবক্তগত
অগ্রাবধোরগুদলারও প্রভাব থাদে। উোহরণস্বরূপ, সাববযে মূ লযদবাধ তথা জনস্বািয সদচতনতা, সামাবজে ও পবরদবশ সম্পদেয
োবয়ত্বদবাধ, প্রাবণ-েলযাণ ববিদয় দৃবিভবি ইতযাবেদে প্রাধানয বেদয় টভাক্তাদের অদনদেই খােয বাোই েদরন।
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ককৌর্ল ৩.১: জীবিিদ্দের প্রষ্টতটি প শ াদ্দয়র জিয সু পাষ্টরর্কৃত িাত্র্া অিু ায়ী কটকসইভাদ্দব ষ্টিরাপদ্ ও পু ষ্টিকর
খাদ্যপ্রাষ্টি ষ্টিষ্টিতকরদ্দণ দ্ীঘশ দ্দিয়াষ্টদ্ পষ্টরকেিা প্রণয়ি
টেদশ পু বিের ও স্বািযসেত খাবাদরর পর্যািতা জনসাংখযার বৃ বি ও জনবমবতে োঠাদমাদত পবরবতয ন, নগরায়ণ ও আয়-বৃ বির
িারা প্রভাববত হয়। এরূপ খােয চাবহোর ধরদনর পবরবতয দনর টপ্রক্ষাপদে প্রদয়াজনীয় খােয সরবরাহ বনবিতেদপ েীেযদময়াবে
পবরেপনা গ্রহণ প্রবক্রয়ায় সবযদমাে খাদেযর প্রদয়াজনীয়তা বনণযয় েরা প্রদয়াজন। খােয সরবরাহ ও চাবহোর মদধয প্রাক্কবলত
বযবধান হ্রাস েরদত সরোর ববধযত উৎপােন, প্রবক্রয়াজাতেরণ বা বাবণদজযর মাধযদম প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ বনদত সহায়তা
েরদব। এোড়া ববদশিত শহরাঞ্চদল আধু বনে ও সহজলভয খাদেযর ক্রমবধযমান চাবহো টমোদত সাববযে খােয বযবিার পবরবতয ন
চলমান রদয়দে।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. খাদেযর টর্াগান ও পু বি অবিা ববদশ্লিদণর মাধযদম খাদেযর চাবহো ও ধরন বনধযারণক্রদম িানীয় পর্যাদয় স্বািযসেত ও
বববচেযপূ ণয খাদেযর প্রাবি বনবিতেদপ োবিত খােয ও পু বি গ্রহদণর লক্ষযমাো প্রবতষ্ঠা;
২. জাতীয় পর্যাদয় সু িম খাদেযর সাংিাদনর জনয বয়স, শারীবরে গঠন, বলি, টপশা এবাং োবয়ে ও বু বিবৃ বত্তে েমযোদের
ধরনদভদে টশ্রবণবভবত্তে চাবহো টমোদত জনপ্রবত খােয শবক্ত ও পু বি উপাোদনর প্রদয়াজনীয়তা বনরূপণ;
৩. স্বািযসেত ও সবক্রয় জীবন র্াপদনর জনয টমাে পু বি চাবহো ববদবচনায় টরদখ পু বির োেবত ববদশ্লিণ েদর জাতীয় পর্যাদয়র
চাবহো টমোদত খােয উৎপােন ও সরবরাদহর পবরেপনা প্রণয়ন;
৪. িানীয় পর্যাদয় (ববদশিত চর, হাওড় ও পাহাবড় এলাোয়) উৎপাবেত খােযদে অগ্রাবধোর প্রোন েদর স্বপতম মূ দলয পু বি
চাবহো টমোদত সক্ষম এমন খােযতাবলো প্রণয়ন ও প্রচার;
৫. সেদলর জনয পু বিের ও স্বািযসেত টেেসই খােয বযবিার অনুকূল পবরদবশ উন্নয়ন এবাং চাবহো ও সরবরাহ ববদবচনায়
টরদখ প্রদয়াজনীয় পবরেপনা প্রণয়ন ও তার োর্যের বাস্তবায়ন বনবিতেরণ।
ককৌর্ল ৩.২: পু ষ্টি-জ্ঞাি বৃ ষ্টদ্ধ, উত্তি খাদ্য িিশার প্রসার এবং ষ্টিরাপদ্ ও পু ষ্টিকর খাদ্য গ্রেদ্দণ উৎসােদ্াি
বাাংলাদেদশর জনগদণর উন্নত স্বাদিযর জনয পর্যাি মযাদক্রা-পু বি (শেয রা, আবমি, চববয এবাং টতল) গ্রহদণর পাশাপাবশ টল হ,
বভোবমন-এ এবাং অনযানয অণু পুবি-সমৃ ি খােযগ্রহণ বনবিত েরা অপবরহার্য। খােয ও পু বি বনরাপত্তা অজযদনর জনয বযয়-সাশ্রয়ী
ও োর্যের পু বি বশক্ষা েমযসূবচ বাস্তবায়দন টজার টেওয়া প্রদয়াজন। এই ধরদনর বশক্ষা েমযসূবচ খােয মূ লয শৃ ঙ্খদল জবড়ত সেল
পক্ষসহ (প্রস্তুতোরী, পবরবহনোরী এবাং ববপণনোরী) টভাক্তাদেরদেও অন্তভুযক্ত েরদব এবাং এ টক্ষদে ববদশিত গৃ হিাবল
পর্যাদয় খােয প্রস্তুবতর োদজ জবড়তদের (টর্মন, টসবা প্রোনোরী নারী) উদেখদর্াগযভাদব টববশ গুরুত্ব প্রোন েরদব। এোড়া,
বশদপর গুণগত মান বৃ বির োর্যক্রমদে হদত হদব ববস্তৃত খােয টে শদলর এেটি অাংশমাে, র্া পু বিের খােয প্রবতয ন ও
খােযতাবলো বববচেযেরদণর সম্পূ রে হদব। এোড়া এো বনবিত েরা গুরুত্বপূ ণয টর্, সু পাবরশেৃত পু বি গ্রহণ মাো ও চাবহো
টমোদত বাবণবজযেভাদব প্রস্তুতেৃত পবরপূ রে খােযসমূ হ (সমৃ িেৃত খােযসহ) িানীয়ভাদব প্রাি খাদেযর তুলনায় অবধেতর
গ্রহণদর্াগয ববেপ এমন প্রচার েরা বাঞ্ছনীয় নয়। অণু পুবির অভাবজবনত অপু বির েীেযিায়ী টনবতবাচে প্রভাব ববদবচনা েদর
শুধু মাে অণু পুবির অভাদব সাংেেময় অবিায় থাো বযবক্তদের টক্ষদে অণু পুবির অভাব হ্রাসেদপ এেটি োর্যের খােয সমৃ িেরণ
েমযসূবচ (প্রবতবষ্ঠত মানবনয়ন্ত্রণ বযবিাসহ) বাস্তবায়ন েরা আবশযে। অণু পুবি-সমৃ ি খাদেযর প্রাপযতা বৃ বি এবাং অণু পুবি গ্রহদণ
উিুিেরণ েমযসূবচদে আরও সু সাংহত েরা প্রদয়াজন। গভয বতী ও মাতৃদুগ্ধ-োনোরী মাতা এবাং বশশুদের (মাতৃগভয টথদে শুরু
েদর প্রথম ১০০০ বেদনর জনয) পু বি অবিার উন্নবতদত ববদশি গুরুত্ব প্রোন েদর েমযসূবচ বাস্তবায়ন েরা বাঞ্ছনীয়। এোড়া উচ্চ
আয়ভুক্ত বতন-পঞ্চমাাংদশর তুলনায় বনম্ন আয়ভুক্ত দুই-পঞ্চমাাংশ পবরবাদরর বশশুদের মদধয অবধেতর খবযতার হার ববরাজমান
থাোয় বনম্ন আদয়র দুই-পঞ্চমাাংশ পবরবাদরর বশশুদের খবযতার হার েমাদত ববদশি োর্যক্রম গ্রহণ েরা েরোর।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
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১. বববচেযপূ ণয খােয গ্রহণ ও পর্যাি পু বি উপাোন প্রাবির জনয পু বিসমৃ ি খােয প্রস্তুতেরণ, উপর্ু ক্ত রন্ধন পিবতর প্রচলন
এবাং িানীয় টম সু বম পু বিের খােয সাংবমশ্রদণ খােয সমৃ িেরণ পিবত পবরচালনা, প্রসার ও প্রচার;
২. েৃবি, মৎসয, প্রাবণসম্পে ও দুগ্ধজাত খােযপদণযর মান ও মূ লয শৃ ঙ্খল ববিদয় েক্ষতা বৃ বির জনয স্বািয ও পবরবার
পবরেপনা েমীসহ সেল সম্প্রসারণ টসবায় বনদয়াবজতদেরদে জাতীয়ভাদব খােয-বভবত্তে পু বি উন্নয়দন প্রবশক্ষণ ও
সমন্বদয়র োদজ ভূবমো রাখার সক্ষমতা বৃ বি;
৩. বেদশার-বেদশারী, নারী ও বশশুদের টেন্দ্র েদর স্বািযসেত পু বিের খােয বমশ্রণ, অণু পুবি-সমৃ ি িানীয় খােয প্রস্তুত
প্রণাবলর বযবহার, বনরাপে খােয প্রস্তুতেরণ, সাংরক্ষণ ও টলদবল ববিদয় টভাক্তা সদচতনতা বৃ বি এবাং পু বি আচরণ
পবরবতয নোরী টর্াগাদর্াগ োর্যক্রম পবরচালনা;
৪. অপু বি প্রবতদরাধ ও বনয়ন্ত্রদণ সমবন্বত পু বি বশক্ষা টে শলসমূ হ বৃ বি;
৫. স্বািযসেত খােয গ্রহণ বৃ বিেদপ বয়স, বলি ও ববদশি শারীবরে অবিা (গভয বতী ও মাতৃদুগ্ধ-োনোরী) এবাং জাতীয়
অসাংক্রামে টরাগ বনয়ন্ত্রণ টে শদলর আদলাদে খােয বনদেয বশো বতবর এবাং তার প্রচার ও বযবহাদর উৎসাবহতেরণ।
ককৌর্ল ৩.৩: ষ্টিরাপদ্ পাষ্টি, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও উন্নত পয়:ষ্টিষ্কার্ি বযবস্থ্ার িাধ্যদ্দি খাদ্দদ্যর বজষ্টবক বযবোর সদ্দবশ াচ্চ
প শ াদ্দয় উন্নীতকরণ
অপু বির নানা ধরন আদে। সব ধরদনর অপু বির অদনে আন্তঃসম্পবেয ত টম বলে, তাৎক্ষবণে ও অন্তবনযবহত োরণ রদয়দে র্ার
প্রভাব দূর েরদত এেদর্াদগ োজ েরা প্রদয়াজন। অপু বির নানা োরণও থাদে। এর অদনেগুদলা স্বািযসেত ও বনরাপে খােয
এবাং বনরাপে পানীয় জল প্রাবিদত প্রদবশাবধোদরর সমসযা, বশশু ও টোে বশশুর অপর্যাি টসবা ও খাওয়াদনার চচযা, অপর্যাি
সযাবনদেশন ও স্বািযবববধ, স্বািয পবরদিবার অপর্যািতা, োবরদ্র্য এবাং বনম্ন আথযসামাবজে অবিা িারা সৃ বি হয়।
পু বি গ্রহণ ও সঠিে বযবহার বযবক্তর স্বাদিযর অবিার উপর বনভয র েদর, র্া আবার পবরেন্নতা ও সযাবনদেশনসহ অনযানয োরদণর
উপর বনভয রশীল। তাই পাবন, পয়:বনষ্কাশন বযবিা ও স্বািযবববধ (ওয়াশ) উন্নতেরদণ গৃ হীত নীবত ও োর্যক্রম বাস্তবায়দন টজার
টেওয়া েরোর। পর্যাি বনরাপে পাবন প্রাবি এবাং স্বািয ও সযাবনদেশদনর শতয পূ রণ েরা না হদল িায়বরয়া, অদন্ত্রর েৃবম ও পু বি
টশািণ েরার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবাং মানবদেদহ মল-বাবহত জীবাণু গুদলার প্রদবশ সহজতর হয়। েনেন অসু িতা পু বিহীনতা ও
দুবযলতা বাবড়দয় সাংক্রমদণর ঝুৌঁ বে বৃ বি েদর এবাং অসু িতাসহ পু বি অবিার অবনবতর এেটি দুিচক্র বতবর েদর। বযােদেবরয়া,
বশপবজযয ও ভারী ধাতু (বসসা, টক্রাবময়াম, আদসযবনে ইতযাবে) মু ক্ত বনরাপে খােয ও পাবনর সাংিাদনর উপর টজার টেদব জাতীয়
খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত। টরাগ বনয়ন্ত্রণ োর্যক্রম স্বািয ও পু বির পবরবিবতর উন্নবতদত বনবিতভাদব অবোন রাদখ। খােয টথদে
প্রাি পু বির বযবহার বৃ বিেদপ সরোর এনবজওদের সহদর্াবগতায় স্বািয, জনসাংখযা ও পু বি খাত েমযসূবচসহ বববভন্ন েমযসূবচ
বাস্তবায়ন েরদে। খােয ও পু বি বনরাপত্তা উন্নয়ন ত্বরাবন্বত েরদত এ ধরদনর েমযসূবচ আরও টজারোর েরা প্রদয়াজন।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. প্রবতদিধে প্রোন েমযসূবচ সম্প্রসারণ, িাসতদন্ত্রর সাংক্রমণ বনয়ন্ত্রণ, েদলরা ও িায়বরয়া প্রবতদরাধ েমযসূবচর সম্প্রসারণ;
২. প্রসব পূ বযবতী টসবা, প্রসব পরবতী টসবা, বশশুর বৃ বি পরীক্ষণ ও পরামশযোন এবাং জাতীয় পু বি টসবার বাস্তবায়ন টজারোর
েরা, েবমউবনটি বিবনেদে র্ু ক্ত েরা, বশশু এবাং নারীদের ক্রমাগত দুবযলতা এবাং অণু পুবির োেবত টথদে রক্ষা;
৩. পান েরার জনয ও গৃ হিাবল োদজ বযবহাদরর জনয বনরাপে পাবনর সরবরাহ বৃ বি;
৪. স্বািযসেতভাদব খাবার প্রস্তুবত, প্রেশযন ও পবরদবশন এবাং সঠিেভাদব হাত পবরষ্কার েরাসহ উত্তম বযবক্তগত স্বািয চচযা
বৃ বিদত প্রচারণামূ লে োর্যক্রদমর সম্প্রসারণ বনবিতেরণ;
৫. পবরদবশগত ও মানব স্বািয সু রক্ষােদপ স্বািযসেতভাদব বচবেৎসা-বজযযসহ অনযানয বজযয অপসারণ ও পু নরায় বযবহাদরর
উপদর্াগীেরদণ প্রদয়াজনীয় পিবত প্রবতষ্ঠা ও প্রসার সাধন;
৬. খােয ও পাবনবাবহত টরাগ বনয়ন্ত্রদণ প্রাবণ টথদে মানবদেদহ সাংক্রমণদর্াগয টরাগ প্রবতদরাধসহ ববজ্ঞানসেত ও উন্নত
পয়:বনষ্কাশন বযবিার সু দর্াগ সৃ বি ও উত্তম স্বািযবববধ চচযার উন্নবত সাধন ।
12

উদ্দের্য ৪: দুদ্দ শ াগ প্রবণ, দুগশ ি অঞ্চলস্থ্ দুস্থ্ জিদ্দগাষ্ঠীদ্দক গুরুত্ব ষ্টদ্দ্দয় জীবি িেবযাপী পু ষ্টি-সংদ্দবদ্ির্ীল সািাষ্টজক
সু রক্ষ্া প্রাষ্টির সু দ্দ াগ বৃ ষ্টদ্ধকরণ
োবরদ্র্য ও ক্ষুধা অবসাদনর লদক্ষয সেল টশ্রবণ ও বয়স টভদে অনযদের তুলনায় বপবেদয় পড়া টরাধেদপ অন্তভুযবক্তমূ লে পেদক্ষপ
গ্রহণ েরা প্রদয়াজন। এোড়া প্রােৃবতে, স্বািযগত বা আবথযে ববপর্যদয়র োরদণ স্বপোলীন বা টম সু বম খােয বনরাপত্তাহীনতার
সেু খীন েবরদ্র্ ও অরবক্ষত জনদগাষ্ঠীর সু স্বািয ও েলযাণ বনবিত েরদত জীবন চক্রবযাপী সামাবজে সু রক্ষা এবাং খােয-বভবত্তে
বনরাপত্তা টবিনীর মাধযদম সরোবর সমথযন অবযাহত রাখদত ‘জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’ প্রবতশ্রুবতবি। সামাবজে সু রক্ষা
এবাং খােয-বভবত্তে বনরাপত্তা টবিনীর আওতায় পবরচাবলত বমশ্র েমযোদের মাধযদম অবভোদতর োরদণ সৃ ি ক্ষয়ক্ষবত টথদে
েবরদ্র্ ও অরবক্ষতদের পু নরুিার েরা জরুবর। এ জনয সামাবজে সহদর্াবগতার পাশাপাবশ অবভোদতর ক্ষবত প্রবতদরাধমূ লে
েীেযদময়াবে সক্ষমতা ও আয় বৃ বি োর্যক্রমসমূ হদে অবধেতর শবক্তশালীেরদণ র্থার্থ পেদক্ষপ টনওয়া বাঞ্ছনীয়। এোড়া, সরোবর
খাদত খােয সাংগ্রহ, মজু ত ও ববতরণ বযবিাপনার েক্ষতা বৃ বির লদক্ষয সরোবর খােয ববতরণ বযবিাদে জাতীয় সামাবজে সু রক্ষা
টে শদলর সাদথ সু -সমবন্বতেরদণর মাধযদম আরও োর্যের এবাং পু বি-সাংদবেনশীল বযবিা বহদসদব গদড় টতালা েরোর।
বনযা, খরা এবাং অনযানয প্রােৃবতে দুদর্যাগ-প্রবণ ও জলবায়ু পবরবতয দনর োরদণ সব টথদে ক্ষবতগ্রস্ত অঞ্চলসমূ দহ বসবাসোরী
জনদগাষ্ঠী সাধারণত খােয ও পু বি বনরাপত্তাহীনতায় টভাদগ। এ টক্ষদে খােয ও পু বি বনরাপত্তার জনয ক্ষবতের প্রভাবেগুদলা
ক্ষণিায়ী হদলও, এর ফদল ববপর্যস্ত জনদগাষ্ঠী েীেয সমদয়র জনয খােয বনরাপত্তাহীনতায় পবতত হয়। অবভোতগুদলা সাধারণত
দ্রুততার সাদথ উৎপােনশীল সম্পদের ক্ষয় এবাং স্বািযহাবন েোদনার পাশাপাবশ বেদশার-বেদশারী ও তরুণ-তরুণীদের বশক্ষা
োর্যক্রদম অাংশগ্রহণ বযাহত েদর। এদত তাদের ভববিযৎ উৎপােনশীলতাও অদনোাংদশ ক্ষুণ্ণ হদত পাদর। এ সেল োরদণ
তাৎক্ষবণে অবভোত বযবিাপনার জনয োর্যের ও টেেসই বনরাপত্তা টবিনীর প্রদয়াজনীয়তা অনস্বীোর্য। এ ধরদনর বনরাপত্তা
টবিনী শুধু মাে স্বপিায়ী খােয বনরাপত্তাহীনতা টরাদধর টক্ষদেই নয়, স্বপিায়ী খােয বনরাপত্তাহীনতাদে েীেযিায়ী খােয ও পু বি
বনরাপত্তাহীনতায় রূপান্তর এড়াদনার জনযও গুরুত্বপূ ণয ভূবমো রাখদত সক্ষম। অনযানয অরবক্ষত টগাষ্ঠী র্থা - বশশু, বয়স্ক, প্রবতবন্ধী,
সাংখযালেু এবাং প্রতযন্ত অঞ্চদল অথবা শহুদর ববস্তদত বসবাসোরী বাস্তুচুযতরা েীেযোলীন খােয বনরাপত্তাহীনতায় ভুগদত পাদর। এ
সেল জনদগাষ্ঠীর খােয ও পু বি বনরাপত্তা বনবিতেদপ এেটি সু -পবরেবপত ও োর্যের সামাবজে সু রক্ষা বযবিার উপবিবতর গুরুত্ব
অনস্বীোর্য। এোড়া েৃবি পু নবযাসন ও েৃবিদত দুদর্যাগ প্রশমন েদর এমন েমযোদের মাধযদম েৃিেদের জনয সামাবজে সু রক্ষা
বযবিা পবরচালনা েরার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দে।
ককৌর্ল ৪.১. সরকাষ্টর খাদ্যর্সয িজু ত ও ষ্টবতরণ বযবস্থ্াপিা উন্নষ্টতকরণ
বাাংলাদেদশ খােয ও পু বি বনরাপত্তা বনবিতেদপ সরোবর খােযশসয মজু ত ও ববতরণ বযবিা (ববদশিত প্রধান খােযশদসযর টক্ষদে)
এেটি প্রধান ‘প্রবতরক্ষামূ লে’ ভূবমো পালন েদর আসদে। এটি বতনটি উপাদয় ভূবমো টরদখ থাদে: (ে) সরোবর খােযশসয
সাংগ্রহ োর্যক্রদমর মাধযদম উৎপােনোরীদের সহায়তা প্রোন; (খ) বাজাদর খােযশদসযর মূ লয অস্বাভাববে বৃ বির বা দুমূ যদলযর
সমদয় নযার্যমূ দলয খােযশসয ববক্রদয়র মাধযদম টভাক্তাদের সহায়তা প্রোন; এবাং (গ) দুদর্যাগ-েববলত এলাোয় এবাং দুি
জনদগাষ্ঠীর জনয সরাসবর োণ সহায়তা বা সরোবর খােয সহায়তা প্রোন। সাধারণত উৎপােে ও টভাক্তা উভয় পক্ষই খাদেযর
ববরাজমান প্রতযাবশত বাজার মূ লয টথদে উপেৃত হদয় থাদে। েবরদ্র্ ও প্রাবন্তে েৃিেদের সহায়তা প্রোন েরদত বনববড় সাংগ্রহ
এলাোর গড় উৎপােন বযদয়র টথদে বেেু ো উচ্চ স্তদর সরোবর সাংগ্রহ-মূ লয বনধযারণ েরা হয়। সরোবর খােয মজু ত বযবিাপনার
জনয পর্যাি গুোমজাতেরণ ও মজু ত সাংরক্ষদণর আধু বনে সু ববধা বৃ বিেদপ সরোর ইবতমদধয প্রদয়াজনীয় বববনদয়াগও সম্পন্ন
েদরদে। এ টক্ষদে সরোর উৎপােনোরী ও টভাক্তা উভদয়র স্বাথযরক্ষায় ভারসাময বজায় টরদখ খােযপণয সরবরাহ শৃ ঙ্খদল
ববঘ্নতা টঠোদত বাজার সহায়ে হস্তদক্ষদপর মাধযদম সরোবর খােয বযবিা পবরচালনা েরদত পাদর। বাজার বযবিার স্বাভাববে
োদজ বাধা সৃ বি না েদরই এো েরা সম্ভব। সরোবর গুোদম সাংরবক্ষত পু বিসমৃ ি চালসহ খােয পদণযর গুণগত মান বনয়ন্ত্রদণর
জনয প্রদয়াজনীয় সঠিে ও সহায়ে প্রবক্রয়া উদ্ভাবন ও প্রদয়াগ বযবিা গ্রহণ েরা েরোর। এোড়া খােয সাংগ্রহ, গুোমজাতেরণ,
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বাবণজয প্রসার ও ববতরণ সু ববধা আধু বনোয়দনর টক্ষদে টবসরোবর খাদতর গুরুত্বপূ ণয ভূবমো গ্রহদণ সরোবর পৃ ষ্ঠদপািেতা
অবযাহত থাো বাঞ্ছনীয়।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. সরোবর খােয ববতরদণর প্রদয়াজনীয়তা ববদবচনা েদর সঠিে সমদয় সঠিে িাদন সরোবর খােয োর্যক্রম বাস্তবায়দনর জনয
প্রদয়াজনীয় খােযশসয মজু দতর পবরমাণ বনধযারদণর বভবত্তদত খােযশসয ক্রয়, উৎপােন সহায়তা প্রোন এবাং খােয বাবণদজযর
মাধযদম বাজার সরবরাহ বযবিা রক্ষণাদবক্ষণ;
২. সরোবর খােয বযবিাপনাদে বাবণবজযে আমোবনর সাদথ সমন্বয় েদর (টেশীয় উৎপােদন টনবতবাচে প্রভাব এড়াদত
প্রদয়াজদনর অবতবরক্ত আমোবন বনরুৎসাবহত েরাসহ) সময়মত ও দ্রুততার সাদথ দুদর্যাগ টমাোববলা েরার টে শলগত
উদদ্দশয পূ রণ;
৩. সরোবর খােয ববতরণ বযবিায় মজু তেৃত খােযপদণযর গুণগত মান সাংরক্ষণ ও বনয়ন্ত্রদণর বযবিা গ্রহণ;
৪. ফেো োরবাবরর মাধযদম খােযপণয মজু ত এবাং েৃবেমভাদব খােয সাংেে সৃ বি বনরুৎসাবহতেরণ ও এরূপ োর্যক্রম বন্ধ
েরদত উপর্ু ক্ত আইবন বববধববধান চালু েরণ;
৫. বনয়বমতভাদব খােয শদসযর অভযন্তরীণ উৎপােন, বাজার মূ লয, মজু ত এবাং আমোবন পবরবিবত পবরবীক্ষণ;
৬. সাশ্রয়ী মূ দলয খােযশসয ববক্রদয়র মাধযদম েবরদ্র্ ও অরবক্ষত টভাক্তাদের খােয বনরাপত্তা ও ক্রয়ক্ষমতা বৃ বিেদপ টর্ বক্তে
পর্যাদয় মূ লয সহায়তা প্রোন।
ককৌর্ল ৪.২. দুদ্দ শ াগ প্রর্িিিূ লক উদ্দদ্যাগ গ্রেদ্দণর িাধ্যদ্দি দুদ্দ শ াগ প্রষ্টতদ্দরাধ্, পু িবশ াসি ও কিাকাষ্টবলা বযবস্থ্ার উন্নয়ি
এই টে শদলর আওতায় দুদর্যাগ আক্রান্ত এলাোর েৃিেদের উৎপােনশীল ক্ষমতা দ্রুত বফদর টপদত সহায়তা েরার জনয
ক্ষবতগ্রস্ত পবরবারদে রক্ষার জনয জরুবর খােয সহায়তা ও পু নবযাসন েমযসূবচ পবরচালনাদে স্বপদময়াবে োর্যক্রম বহদসদব গ্রহণ
েরা েরোর। এ টক্ষদে েৃবি অবভদর্াজন ও বহুমু খীেরণ েমযোে দুদর্যাগ ও জলবায়ু পবরবতয দনর প্রভাব টমাোববলায় অসমথয
পবরবারগুদলাদে সহায়তা (টর্মন, ঝুৌঁ বে হ্রাস) প্রোদন সক্ষম হয়। উদেখয টর্, দুদর্যাগ-েববলত এলাোয় সরোবর খােয ববতরণ
োর্যক্রম দুদর্যাদগর ববরূপ প্রভাব উপশদমর টক্ষদে এেটি মূ ল উপাোন বহসাদব ববদববচত হয়। এোড়া, সরোবর খােয ববতরণ
োর্যক্রদম খােযশদসযর পাশাপাবশ িাল, বাোম, টভাজয টতল, মাে ও শুৌঁেবের মদতা পু বিের খাবার অন্তভুযক্তেরদণর উপায়
খুৌঁ দজ টবর েরা প্রদয়াজন। অদনে টক্ষদেই সবযজনীন খােয ববতরণ েমযসূবচ টজডার ববদবচনার উপর বনভয র েদর পবরচাবলত হয়
না। পাবরবাবরে পর্যাদয় প্রাি খাদেযর র্থার্থ বযবহাদরর টক্ষদে ববদশিত সঠিেভাদব খােয বনবযাচন ও প্রস্তুতেরণ এবাং বশশুর
র্দে পাবরবাবরে স্বািযচচযায় নারীর প্রদয়াজনীয় ভূবমো ববদবচনা েদর েমযসূবচ গ্রহণ ও পবরচালনা েরাও গুরুত্বপূ ণয। এোড়া
র্থাসমদয় সু ষ্ঠুভাদব োণ সরবরাহ বযবিা পবরচালনা বনবিতেদপ দুদর্যাগ বযবিাপনায় েীেযদময়াবে োর্যের পিবত উদ্ভাবন এবাং
তার সাদথ সাংগবতপূ ণয টরদখ সরোবর খােয মজু ত নীবতমালা প্রণয়ন ও পবরচালন েরা বাঞ্ছনীয়। উদেখয টর্, সরোদরর পাশাপাবশ
দুদর্যাগোদল দুি জনদগাষ্ঠীর মাদঝ োর্যেরভাদব খােয ববতরদণ টবসরোবর সাংিাসমূ দহরও গুরুত্বপূ ণয ভূবমো রাখার সু দর্াগ
রদয়দে। সাংেেোলীন খােয বযবিাপনা পিবত পবরচালনার মাধযদম দুদর্যাগ প্রস্তুবত ও দুদর্যাগ পরবতী পু নবযাসন োর্যক্রম খােয
ও পু বি বনরাপত্তার এেটি গুরুত্বপূ ণয উপাোন। দুদর্যাগোলীন সমদয় দ্রুত োণ সরবরাদহর জনয র্থািাদন পর্যাি খােয মজু ত
গদড় তুদল তার র্থার্থ সাংরক্ষণ েরা েরোর। পাশাপাবশ এ টক্ষদে প্রাবতষ্ঠাবনে সক্ষমতা বৃ বি েরাও দুদর্যাগ প্রস্তুবত োর্যক্রদম
অন্তভুযক্ত। এেইভাদব, খরা ও বনযার ঝুৌঁ বেপূ ণয অঞ্চদলর ভূ-িাবনে মানবচোয়টণর (GIS) মাধযদম দুদর্যাদগর সম্ভাবযতা সম্পবেয ত
তথয সাংগ্রহ ও ববদশ্লিণ োর্যক্রম পবরচালনা এবাং দুদর্যাগ প্রস্তুবত বনদত সহায়তা েরদত পাদর। তথযপ্রর্ু বক্ত বযবহাদরর মাধযদম
জনসাংখযা োঠাদমা, আয় ও পু বিগত দুবযলতা সাংবশ্লি জাতীয় তথযভাোদরর উপর বভবত্ত েদর পাবরবাবরে স্তদরর তদথযর সাদথ
িানীয় ও জাতীয় পর্যাদয়র তথয সাংদর্াজন েরদল তা বনরাপত্তা টবিনীর লক্ষযমাো বনধযারদণ এেটি শবক্তশালী উপায় হদত
পাদর। এোড়া, এেে জাতীয় বনবন্ধন বযবিা (single registry system)-এর আওতায় খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংবশ্লি তথযাবে
অন্তভুযবক্তর মাধযদম উবদ্দি জনদগাষ্ঠী বচবিতেরদণর টক্ষদেও ফলোয়ে হদত পাদর। এেটি শবক্তশালী দুদর্যাগ প্রশমন বযবিা
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পবরচাবলত হদল প্রবল দুদর্যাগ ও প্রেে খােয বনরাপত্তাহীনতা টমাোববলাদতও সহায়তা েদর। পু বি ও টজডার সাংদবেনশীল
দুদর্যাগ প্রশমন বযবিা পবরচালনায় োঠাদমাগত বা োঠাদমা ববহভূযত উভয় ধরদনর উন্নয়নই গুরুত্বপূ ণয। আশ্রয়দেন্দ্র বনমযাদণর
মত অবোঠাদমার উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ োর্যক্রদমর পাশাপাবশ বনযা বা জদলাচ্ছ্বাস পরবতী েৃবি পু নবযাসন োর্যক্রম পবরচালনা
েরা প্রদয়াজন। খরার োরদণ ফলন হ্রাস-টরাদধ পবরপূ রে টসচ ও বনযা বনয়ন্ত্রদণ বাৌঁধ বনমযাদণর পাশাপাবশ বনমজ্জন ও খরা
সহনশীল জাত উদ্ভাবন ও প্রসার, প্রবশক্ষণ ও জনসদচতনতা বৃ বিমূ লে োর্যক্রমও দুদর্যাগ টমাোববলায় োর্যের ভূবমো রাদখ।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. প্রবতকূল ও জলবায়ু পবরবতয ন সহনশীল ও স্বপ সমদয় উৎপােনক্ষম শসয, মৎসয ও প্রাবণজ উৎসজাত খােয উৎপােন বৃ বি
এবাং এসব উৎপােদন লাগসই প্রর্ু বক্তর প্রদয়াগসহ বববভন্ন পিবতর মাধযদম েৃবি বযবিার বিবতশীলতা বৃ বিেরণ;
২. সেল েবরদ্র্ পবরবার ববদশিত েবরদ্র্ েৃিে ও খামাবরদের টক্ষদে দুদর্যাদগর ববরূপ প্রভাব টমাোববলার সামথযয বৃ বি ও
েবরদ্র্দের বসত বাবড়দত ফসল ও প্রাবণপালদন সহায়তা প্রোনসহ ‘এেটি বাবড়, এেটি খামার’ জাতীয় বযবিার প্রসার;
৩. সরোবর খােয মজু দতর সমদয়াপদর্াগী ও টে শলগত সাংরক্ষণ এবাং দুদর্যাগ েববলতদের মাদঝ দ্রুততার সাদথ ববতরণ
োড়াও বাজাদর খাদেযর প্রাপযতা বনবিতেদপ খােয ও দুদর্যাগ টমাোববলা, প্রশমন ও পু নবযাসন বযবিা সু সমবন্বতেরণ;
৪. দুদর্যাগ-আক্রান্ত জনদগাষ্ঠীর জনয ববদশিত নারী, বৃ ি ও বশশুদের গুরুত্ব বেদয় আপৎোলীন সমদয় বাসিাদনর বযবিাসহ
বনরাপে খােয ও পাবন সরবরাহ এবাং সু -স্বািয সাংরক্ষণ বযবিার বনিয়তা প্রোন;
৫. পু বিগত বেে বেদয় অরবক্ষত জনদগাষ্ঠীদে গুরুত্ব বেদয় জাতীয় সু রক্ষা টে শদলর লক্ষয বনধযারণ বযবিা বনবিতেরণ।
ককৌর্ল ৪.৩. অসির্থশ ও বাস্তুোরাসে ঝুুঁষ্টকপূ ণশ ও দ্ষ্টরদ্র জিদ্দগাষ্ঠীর জিয সািাষ্টজক সু রক্ষ্া ও ষ্টিরাপত্তা কবিিী কিশ সূষ্টি
র্ষ্টির্ালীকরণ
জীবন চক্রবযাপী সামাবজে সু রক্ষা ও বনরাপত্তা টবিনীর িারা সেদলর জনয খােয ও পু বি প্রাবি বনবিতেদপ এই টে শলটির
োর্যের বযবহার অতীব গুরুত্বপূ ণয। জীবনচদক্রর সাদথ সাংর্ু ক্ততার োরদণ সামাবজে বনরাপত্তা ও সু রক্ষা টবিনীমূ লে উদেযাগ
জীবদনর নানা পর্যাদয়র (টর্মন-গভয াবিা, প্রসূ বতোল, বশশব, বেদশার বা টপ্র ঢ়াবিা) বজববে চাবহো পূ রদণ ভূবমো রাদখ। তাই
পবরবতয নশীল সামাবজে ও অথযননবতে টপ্রক্ষাপদে পু বির প্রাপযতার টক্ষদে এসব উদেযাগ ঝুৌঁ বেপূ ণয ও অরবক্ষত জনদগাষ্ঠীর
জীবদন প্রভাব টফদল।
অথযননবতে সমৃ বি, গ্রামীণ ও েৃবির রূপান্তর এবাং পবরবতয নশীল ববিদমযর োরদণ অদনে মানু ি েমযহীন হদত পাদর এবাং এরা
খােয ও পু বি বনরাপত্তাহীনতায় ভুগদত পাদর। বনভয রদর্াগয ও অনু বমত সামাবজে সু রক্ষা ও বনরাপত্তা টবিনীসমূ দহ সু ববধাববঞ্চত
ও অনগ্রসর বযবক্তদের (টর্মন- বয়স্ক, েীেযোল ধদর অসু ি, প্রবতবন্ধী) অন্তভুযবক্তর মাধযদম োঠাদমাগত পবরবতয নগুদলাদে
আরও সু ফলোয়ে েরা সম্ভব। সরোবর খােয ববতরণ োর্যক্রদমর এেটি গুরুত্বপূ ণয বেে হল সঠিে উপোরদভাগী বনবযাচন। এ
টক্ষদে বববভন্ন আবিদের উপর বভবত্ত েদর উপোরদভাগী বনবযাচন েরদত হয়। টর্মন- টভ দগাবলে (প্রতযন্ত বা েবরদ্র্ পীবড়ত
অঞ্চল), টম সু বম (ফসল টতালার পূ বযবতী সময়) এবাং ববপর্যদয়র তীব্র্তা (বযাপে বনযা বা খরা)। লক্ষয বনধযারদণর এই ববিয়গুদলা
বেেু টক্ষদে এদে অদনযর সীমা অবতক্রম (overlapping) েরদত পাদর। এেইভাদব অবত েবরদ্র্ এবাং সু ববধাববঞ্চত জনদগাষ্ঠীদে
লক্ষয েদর সামাবজে সু রক্ষা টবিনীর সম্প্রসারণ এবাং োর্যের বাস্তবায়ন প্রদয়াজন।
এই টে শল সেল অরবক্ষত জনদগাষ্ঠীদে অভীি েদর সামাবজে সু রক্ষা টবিনীর আওতাভুক্ত েরা এবাং নগে সহায়তার
পবরপূ রে বহসাদব খােয সহায়তা ও প্রবশক্ষণ সু ববধাদে র্ু ক্ত েদর পু বি সাংদবেনশীলতা বনবিত েরদত রূপদরখা প্রণয়দন সাহার্য
েরদব। সামাবজে বীমা সু ববধাগুদলার জনয রূপদরখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নোদল গভয বতী নারী ও মাতৃদুগ্ধ োনোরী মাতাদের
মদতা পু বির বেে বেদয় অরবক্ষত জনদগাষ্ঠীদে অগ্রাবধোর টেওয়াদত এই টে শল সহায়ে বযবিা গ্রহণ বনবিত েরদব।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
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১. অরবক্ষত ও অনগ্রসর এলাোয় বসবাসরত অসমথয ও বাস্তুহারা জনদগাষ্ঠীর জনয জীবন চক্রবভবত্তে সামাবজে বনরাপত্তা
ও সু রক্ষা টবিনী শবক্তশালীেরণ;
২. পু বির বেে টথদে অরবক্ষত েল ববদশিত মা ও বশশুদের জনয পু বি-সাংদবেনশীল খােয সমৃ িেরণ েমযসূবচসহ উপর্ু ক্ত
সামাবজে বনরাপত্তা েমযসূবচ প্রবতয ন ও বাস্তবায়ন;
৩. টম সু বম অভাদবর সমদয় েবরদ্র্ জনদগাষ্ঠীর জনয সামাবজে সু রক্ষা টবিনীর মাধযদম পর্যাি খােয প্রাবি বনবিতেরণ;
৪. সামাবজে বনরাপত্তা েমযসূবচর সাদথ েৃবি উন্নয়ন, আয় বৃ বি, ক্ষুদ্র্ বযবসা এবাং খােযপদণযর বযবসা উন্নয়দনর
উদেযাগসমূ দহর র্থার্থ সমন্বয়সাধন ও সহদর্াবগতা প্রাবি বনবিতেরণ।
উদ্দের্য ৫: খাদ্য ও পু ষ্টি ষ্টিরাপত্তা িীষ্টত বাস্তবায়দ্দির সাদ্দর্থ সংষ্টিি আন্তঃ-খাত কাঠাদ্দিার উন্নয়ি ও সিন্বয়সাধ্ি এবং
সু র্াসি প্রষ্টতষ্ঠা ও অংর্ীজিদ্দদ্র সক্ষ্িতা র্ষ্টির্ালীকরণ
খােয ও পু বি বনরাপত্তা বৃ বিদত োর্যের রূপদরখা প্রণয়ন এবাং নীবত ও েমযসূবচর বাস্তবায়দন বহুখাত-বভবত্তে পবরেপনা,
সহদর্াবগতা ও সমন্বয় সাধন বাঞ্ছনীয়। এো পু বির ফলাফল সদবযাচ্চ পর্যাদয় বনদয় টর্দত েরোর । নীবত-টে শল ও েমযসূবচসমূ হ
পরস্পর সাংগবত েরদত টসগুদলার সময়ানু গ ও োর্যের বাস্তবায়ন এবাং সমদয়র ধারাবাবহেতায় টে শলগুদলাদে র্থার্থভাদব
হালনাগাে েদর অবধেতর োর্যেরভাদব বাস্তবায়দনর জনয এেটি সামবগ্রে সু শাসন বযবিার প্রদয়াজন। বহু খাত-বভবত্তে
োর্যক্রমসমূ হদে (টর্মন- মন্ত্রণালয় ও িানীয় প্রবতষ্ঠানসমূ দহর বনজস্ব উদেযাদগ বাস্তবায়নাধীন খােয ও পু বি বনরাপত্তা বৃ বিমূ লে
উৎপােন, প্রবক্রয়ােরণ, ববপণন, প্রস্তুতেরণ ও খােয গ্রহণ) সেল আবিে টথদে টজডার ও পু বি সাংদবেনশীল েরা প্রদয়াজন।
এ টক্ষদে বহুখাত-বভবত্তে উন্নয়ন েমযসূবচ গ্রহণ ও বাস্তবায়দন প্রাবতষ্ঠাবনে সক্ষমতা বৃ বি অপবরহার্য। এেইভাদব, খাদেযর ক্ষবত
এবাং অপচয় হ্রাদসর পাশাপাবশ ববজ্ঞানসেত মান-বভবত্তে বনরাপে খােয উৎপােন, প্রবক্রয়াজাতেরণ, প্রস্তুতেরণ ও ববপণদন
এেটি োর্যের বনয়ন্ত্রণ োঠাদমা (টর্মন-রাসায়বনে, টেস উপাোন, ভারী ধাতু, ক্ষবতের অণু জীব এবাং তাদের উৎস টথদে খােয
দূিণ মু ক্তেরদণ র্থার্থ বনয়ন্ত্রণ পিবত অনু সরণ) প্রবতষ্ঠা েরদত হদব। পাশাপাবশ বনয়ন্ত্রণধমী োর্যেলাদপর মাধযদম নজরোবর
বযবিা ও বনরাপে খােয আইদন বচবিত অপরাদধর সাক্ষয-প্রমাণ প্রাবি সাদপদক্ষ শাবস্ত-ববধান বাঞ্ছনীয়। জাতীয় খােয ও পু বি
বনরাপত্তা নীবতর এই উদদ্দশয অজযদন সরোর বনদম্নাক্ত টে শলাবে গ্রহণ েরদব।
ককৌর্ল ৫.১ খাদ্য ষ্টিরাপদ্তা উন্নতকরণ, িাি ষ্টিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য ষ্টিরাপদ্তা ও স্বাস্থ্যষ্টবষ্টধ্ সম্পদ্দকশ সদ্দিতিতা বৃ ষ্টদ্ধ
খােয ও পু বি বনরাপত্তার সাববযে উন্নয়দন বনরাপে খােয প্রাবির বনিয়তা ববধান বতয মাদন এেটি ক্রমবধযমানভাদব আদলাবচত
গুরুত্বপূ ণয উন্নয়ন বচন্তা। বববভন্ন উৎদসর খােয রাসায়বনে, অবতক্ষুদ্র্ টেস-উপাোন, ভারী ধাতু ও ক্ষবতের অণু জীব িারা দূবিত
হয়। র্থার্থ বনয়ন্ত্রণ পিবতদত দূিণমু ক্ত েদর এবাং ববজ্ঞানসেতভাদব প্রবতবষ্ঠত খােয বনরাপেতার মান অনু সাদর উৎপােন,
প্রবক্রয়াজাতেরণ, প্রস্তুতেরণ ও ববপণদন সহায়ে োর্যের বনয়ন্ত্রণ োঠাদমা পবরচালনার মাধযদম নাগবরেদের আিস্ত েরা
এেটি গুরুত্বপূ ণয ‘খােয অবধোর’ বহদসদব ববদববচত হয়। এই নীবত বাস্তবায়দনর এেটি গুরুত্বপূ ণয টে শল হদে, বনরাপে খােয
প্রাবি বনবিতেদপ গৃ হীতবয বনয়ন্ত্রণধমী োর্যেলাদপর টর্ বক্তেভাদব নজরোবর বযবিা পবরচালনা েদর বচবিত অপরাদধর সাক্ষযপ্রমাণ প্রাবি সাদপদক্ষ শাবস্ত ববধান এবাং এেই সদি খােয প্রতারণা ও দূিণ প্রবতদরাধ বযবিার উন্নয়ন। টেশীয় ও আন্তজযাবতে
বাবণদজযর টক্ষদে খাদেযর বনরাপেতা ও গুণগত মান বনয়ন্ত্রণ খু বই গুরুত্বপূ ণয। বাাংলাদেশ ববি বাবণজয সাংিার (িবিউটিও)
অধীদন সযাবনোবর ও ফাইদোসযাবনোবর এবাং বাবণদজয োবরগবর বাধা (Technical Barrier to Trade) সাংবশ্লি চুবক্ত এবাং
টোদিক্স আবলদমনেযাবরয়াস েবমশন (Codex Allementarious Commission)-এর সেসয বহদসদব বনরাপে খাদেযর
টর্াগান বনবিতেরদণ স্বাক্ষরোরী টেশ। তাই খােয উৎপােন টথদে গ্রহণ পর্যন্ত পু দরা খােয শৃ ঙ্খদল উত্তম চচযার বযবহার ও
দূিণ টরাদধর পাশাপাবশ খােয ববতরদণর সদি জবড়ত সেল স্বািয-ঝুৌঁ বে মূ লযায়ন ও প্রবতদরাদধ অগ্রাবধোর প্রোন েরা বাঞ্ছনীয়।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
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১. সনে প্রোনোরী, পবরেশযনোরী ও সতযতা র্াচাইোরী সাংিাসমূ দহর অযাদক্রবিদেশদনর িারা বনরাপে খােযমাদনর
বাধযবাধেতা প্রবতপালদন সেবত প্রোন বযবিা (compliance) উন্নয়ন ও পবরচালনা বনবিত েরা;
২. খােয বনরাপেতার জনয র্থার্থভাদব স্বীেৃত লযাবদরেবরসমূ দহর এেটি টনেওয়ােয িাপন ও টসবা সম্প্রসারণ;
৩. খােয দূিণ ঝুৌঁ বে ববদশ্লিটণর ফল প্রোশ, প্রচার এবাং ভারী-ধাতু, মাইদোেবক্সন ও দূিেমু ক্ত খােয গ্রহদণ সদচতনতা বৃ বি;
৪. প্রাথবমে পর্যাদয়র উৎপােন োর্যক্রম (টর্মন- উত্তম েৃবি চচযা, উত্তম মৎসয চচযা, উত্তম প্রাবণ-পালন চচযা) এবাং মাাংস ও
দুগ্ধ উৎপােদন উত্তম পিবত অনু শীলদনর মাধযদম খাদেযর বনরাপেতা ও মান সাংরক্ষণ পিবত উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচার;
৫. খােয প্রবক্রয়াজাতেরণ পর্যাদয় উত্তম উৎপােন চচযা, উত্তম স্বািযবববধ চচযা এবাং ববপবত্ত-ববদশ্লিণ ও সাংেে বনয়ন্ত্রণ পদয়ন্ট
(HACCP) েমপ্লাদয়ন্ট হওয়ার বাধযবাধেতা প্রবতপালদন সহায়ে অনু শীলন বযবিা উন্নয়ন ও পবরচালনা বনবিতেরণ;
৬. শসয, প্রাবণ ও মৎসযজাত পদণযর (উদদ্দশয-২ এর সাদথ সাংবশ্লি) বনরাপেতা ও গুণগতমাদনর বনিয়তা ববধানসহ দূিণ
উৎদসর সন্ধান লাদভ (tracability) লাগসই পিবতর ববোশ, উন্নয়ন ও তার র্থার্থ পবরচালনা বনবিতেরণ;
৭. উৎপােন ও খােয ববপণন শৃ ঙ্খদল ক্ষবতোরে সাংরক্ষণ-উপেরণ (বপ্রজারদভটিভ) এবাং ববিাক্ত রাসায়বনে দ্র্দবযর র্দথে
বযবহাদরর ফদল উদ্ভূত স্বািয ঝুৌঁ বে বনয়ন্ত্রদণর জনয উপর্ু ক্ত োর্যের বযবিার বাস্তবায়ন বনবিতেরণ;
৮. বনরাপে খােয আইন ও প্রববধাদনর বাধযবাধেতা অনু র্ায়ী আমোবনেৃত খাদেযর বনরাপেতা বনবিতেদপ সাংগ-বনদরাধ ও
আমোবন নীবত আদেশ বাস্তবায়দনর টক্ষদে বনরাপে খােয সাংবশ্লি বনদেয শাবলীর সাদথ সমন্বয় েদর বনরাপে খােয বনয়ন্ত্রণ
বযবিা পবরচালনা বনবিতেরণ;
৯. বনরাপে খােয ববিদয় বশক্ষা ও টভাক্তা সদচতনতা উন্নয়ন এবাং খােয বনরাপেতার ববিদয় টভাক্তাদের আিা বৃ বিমূ লে
পেদক্ষপ গ্রহণ, ফলাফল পবরবীক্ষণ ও প্রবতদবেন প্রোশ।
ককৌর্ল ৫.২ খাদ্যদ্রদ্দবযর ক্ষ্ষ্টত ও অপিয় হ্রাস
খােযদ্র্দবযর ক্ষবতর োরদণ পু বিমান ও অথযননবতে মূ লয হ্রাস পায়। খােযদ্র্দবযর ক্ষবত ও অপচয় পদরাক্ষভাদবও বনরাপে ও
পু বিের খােয গ্রহদণ প্রভাব টফলদত পাদর। ফসল আহরণ, প্রবক্রয়ােরণ, পবরবহন এবাং ববপণদনর সময় উদেখদর্াগয পবরমাদণ
খােয নি হয়। খাবার প্রস্তুত েরার আদগ গৃ হিাবল পর্যাদয় মজু তোদল অবতবরক্ত হাদর খােযদ্র্দবযর ক্ষবত েদে থাদে। খােয বজযয
বলদত সাধারণত বাবড়দত, টহাদেল-টরদস্তারাৌঁ এবাং েযাোবরাং-টসবায় সাংেটিত টেববল বজযযদে টবাঝায়। বববভন্ন পন্থা এবাং
টে শদলর মাধযদম মূ লয শৃ ঙ্খদল োর্যেরী সব পর্যাদয় েেদত থাো ক্ষবত হ্রাস অদনেগুদলা ববিদয়র উপর বনভয রশীল।
খাদেযর ক্ষবত ও অপচয় টরাদধ বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. ফসল উদত্তালদন সঠিে সময় ও আহরণ প্রর্ু বক্ত বনধযারণ এবাং খামার-পর্যাদয় মজু ত োর্যক্রদম উন্নত পিবত ও অবোঠাদমা বযবহাদরর মাধযদম খাদেযর ক্ষবত হ্রাস ও অপচয় (পু বিমান অপচয়সহ) টরাধ বনবিতেরণ;
২. ববজ্ঞান-বভবত্তে পিবত অবলম্বদন উদ্ভাববত বযয়-সাশ্রয়ী লাগসই প্রর্ু বক্ত প্রদয়াদগর মাধযদম খােয ক্ষবত ও অপচয় হ্রাস
োর্যক্রদম েক্ষতা বৃ বি এবাং উত্তম পিবত ও আচরণ অনুশীলন টজারোরেরণ (উদদ্দশয -২ এর আওতায় উৎপােনপরবতী প্রবক্রয়ােরণ, সাংরক্ষণ, পবরবহন, পযাদেবজাং, মজু ত, ববপণন এবাং অবযবহৃত খােয পু নবযযবহার সম্পবেয ত);
৩. খােয অপচয় ও ক্ষয়ক্ষবত প্রবতদরাধ এবাং পবরদবশ সাংরক্ষদণ জাতীয় এবাং আন্তজযাবতেভাদব স্বীেৃত টসরা অনু শীলন ও
অভযাসসমূ হ অনু সরণ েদর বযবহাবরে জ্ঞান, বশক্ষা, সদচতনতা ও প্রচার বৃ বিেরণ;
৪. খােয অপচয় ও ক্ষয়ক্ষবত প্রবতদরাধ এবাং পবরদবশ সাংরক্ষদণ বযবহাবরে জ্ঞান, বশক্ষা, সদচতনতা ও প্রচার বৃ বিেরণ।
ককৌর্ল ৫.৩ তর্থযষ্টভষ্টত্তক পষ্টরকেিা, প শ দ্দবক্ষ্ণ, িূ লযায়ি এবং বৃ েত্তর অংর্ীদ্াষ্টরদ্দত্বর িাধ্যদ্দি িীষ্টতিালা ও কিশ সূষ্টির
োলিাগাদ্ পষ্টরসংখযাি ও তর্থযষ্টভষ্টত্তক ষ্টবদ্দিষণ কা শ েি উন্নতকরণ
খােয ও পু বি বনরাপত্তা উন্নয়দন ববদশ্লিণবভবত্তে অগ্রাবধোরমূ লে ও বাস্তবসেত োর্যক্রম গ্রহণ অতযন্ত গুরুত্বপূ ণয। নীবতমালা
ও োর্যক্রম বাস্তবায়ন-পিবতর প্রদয়াজনীয় সাংদশাধদনর জনয তথয সাংগ্রহ ও ববদশ্লিণ এবাং গদবিণালব্ধ ফলাফলসমূ দহর
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র্থার্থ বযবহার বাঞ্ছনীয়। সময়মত ও বনভয রদর্াগয তথয পাওয়া টগদল নীবত ববেপ বা পেদসমূ হ বাোইদয়র টক্ষদে সু ববধাঅসু ববধা ববদশ্লিণ ও বসিান্ত গ্রহণ সহজতর হয়। এই বসিান্ত গ্রহণ প্রবক্রয়ার মূ লনীবত হদে, প্রমাণবভবত্তে নীবত-পবরেপনা,
ববদশিজ্ঞ মতামত গ্রহণ ও সাংলাদপর সু দর্াগ বৃ বির পাশাপাবশ েক্ষতার সদি নীবত পেদসমূ দহর বাোই, পর্যাদলাচনা ও
জবাববেবহতা পিবতর উন্নয়ন। নীবত ববদশ্লিণ োর্যক্রম পবরচালনার জনয স্বাধীন গদবিণা প্রবতষ্ঠাদনর সক্ষমতা এমনভাদব বৃ বি
েরা উবচত র্াদত েদর তাদের পবরচাবলত গদবিণা ও পর্যদবক্ষদণর মাধযদম পাওয়া নীবত-সু পাবরশসমূ হ সরোবর নীবত-বনধযারণী
োর্যক্রদম প্রমাণ-বভবত্তে ও ববদশ্লিণাত্মে ফলাফল প্রাবিদত অবতবরক্ত উৎস বহদসদব অবোন রাখদত পাদর। এ োরদণ, জাতীয়
খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত বাস্তবায়দনর সমথযদন বাড়বত সক্ষমতা প্রাবিদত সরোর খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংবশ্লি সেল
সরোবর ও টবসরোবর এবাং জাতীয় ও আন্তজযাবতে গদবিণা ও এোদিবমে প্রবতষ্ঠানসমূ দহর ববদশ্লিণাত্মে ও নীবত-পবরেপনা
োর্যক্রদম অবোন রাখার সক্ষমতা ও সু দর্াগ বৃ বির প্রদচিা ও সহায়তা অবযাহত রাখদত সদচি হদব।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. বনয়বমত তথয সাংগ্রহ, সমন্বয়, সামেসযেরণ ও ববধেরণ, বববনময় ও প্রসার এবাং উন্নত পিবতর মাধযদম খােয ও পু বি
বনরাপত্তা সাংবশ্লি বনভয রদর্াগয ও হালনাগােেৃত তথয, পবরসাংখযান, ববদশ্লিণ ও পরামশযপে প্রণয়ন ও প্রচার;
২. খােয উৎপােন, সরবরাহ, চাবহো ও মূ লয সাংবশ্লি পূ বযাভাস প্রোদনর জনয ‘বৃ হৎ তথযভাোর (Big Data)’-বভবত্তে
ববদশ্লিণ এবাং তথযপ্রর্ু বক্ত বযবহাদরর সু ববধা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩.খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত বাস্তবায়দন অগ্রগবত, পু বিগত ফলাফল এবাং প্রভাদবর উপর বনভয রদর্াগয পর্যদবক্ষণ োর্যক্রম
পবরচালন ও প্রবতদবেন প্রণয়ন বনবিতেরণ;
৪. এেটি বক্রয়াশীল, সু সাংহত ও পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিা উন্নয়দনর জনয বচবিত অগ্রাবধোর টমোদত সক্ষম এমন
েমযপবরেপনার নেশা উপিাপন এবাং তা বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় পিবত ও পেদক্ষপসমূ দহর সাববযে সমন্বয়;
৫. বৃ হত্তর সামাবজে ও অথযননবতে খাত (বযবক্ত খাত, সামাবজে উন্নয়ন সাংিা, টবসরোবর সাংিা, গদবিণা প্রবতষ্ঠান)
ইতযাবের সাদথ পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিায় অন্তভুযক্ত েমযসূবচগুদলাদে র্ু ক্তেরদণ সহায়তা প্রোন;
৬. জাতীয় আথযসামাবজে উন্নয়ন টে শলাবেদত খােয বনরাপত্তা উন্নয়ন ও উন্নত পু বিমান অজযদনর প্রবতশ্রুবতর সপদক্ষ নীবতপবরেপনা গ্রহণ এবাং আন্তঃসাংিা সমন্বয় ও সহদর্াবগতা বৃ বির মাধযদম সাববযে উন্নয়ন প্রদচিা সু সাংহতেরণ।
ককৌর্ল ৫.৪ খাদ্য বযবস্থ্ায় কা শ কর ষ্টিয়ন্ত্রণ পদ্ধষ্টত পষ্টরিালি, জলবায়ু পষ্টরবতশ দ্দির অষ্টভঘাত সষ্টেষ্ণুতা বৃ ষ্টদ্ধ এবং
কজন্ডার ভূষ্টিকার উন্নয়ি
বনরাপে ও মানসম্পন্ন খাদেযর সরবরাহ বনবিত েরাসহ বাজাদরর আচরণ ও েমযক্ষমতা উন্নবত েরদত প্রববধান প্রদয়াজন। এ
সেল আইবন বনদেয শনা ও বনয়মোনু ন র্াদত োর্যের হয়, তার জনয বাধযবাধেতামূ লে (েমপ্লাদয়ন্স) েমযসূবচ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
েরা প্রদয়াজন। জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত ববেযমান বনদেয শনা ও বনয়মোনু ন হালনাগাে ও তার র্থার্থ বাস্তবায়ন
বনবিত েরদত উদেযাগ গ্রহণ েরদব এবাং টর্খাদন প্রদয়াজন টসখাদন নতুন বেেু বনয়ম-পিবত গদড় তুলদব।
জলবায়ু অবভোত সহনশীলতা বলদত জলবায়ু সাংক্রান্ত আোতদে প্রবতদরাধ এবাং পু নরুিার েরার ক্ষমতাদে টবাঝায়। েৃবি
উৎপােদনর টক্ষদে অবভোত সবহষ্ণুতা বৃ বির পাশাপাবশ চাপ-সহনশীল (খরা, জলমিতা, উষ্ণতা বা শীতলতা) বববভন্ন জাদতর
ফসল এবাং বযবিাপনা পিবত অনু শীলদনর (উদদ্দশয ১ এর সদি সাংর্ু ক্ত) মাধযদম জলবায়ুর অবভোদতর ক্ষবত প্রবতদরাধ ও
পু নরুিার েরার ক্ষমতা উন্নত হয়। জলবায়ু পবরবতয দনর ফদল বববভন্ন শসয এবাং প্রাবণসম্পে উৎপােদন তুলনামূ লে সু ববধাসমূ হ
গ্রহণেদপ শসয ও েৃবি োর্যক্রমদে প্রদয়াজনমাবফে ববেপ ধারায় পবরবতয ন েরা প্রদয়াজন। জলবায়ু পবরবতয দনর োরদণ
ক্ষবতগ্রস্ত উৎপােেদের আবথযে সহায়তা প্রোন েরার মাধযদম তাদের অবভোত সবহষ্ণুতা উন্নতেরণ বেেু বেেু টক্ষদে
অপবরহার্য হদয় ওদঠ। ‘জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’ উন্নত প্রর্ু বক্তর সাংিাদনর মাধযদম জলবায়ুর অবভোত সবহষ্ণুতা
উন্নত েরার জনয বববভন্ন উৎপােন োর্যক্রদমর উপর জলবায়ু পবরবতয দনর প্রভাব েমাদত তুলনামূ লে সু ববধা বনবযাচন, আবথযে
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ও অনযানয সরোবর সহায়তা প্রাবির (টর্মন- েৃবি বীমা, ক্ষুদ্র্ ৠণ ও দুদর্যাগ-পরবতী পু নবযাসন েমযসূবচ) টক্ষদে সক্ষমতা বৃ বির
সু দর্াগ সাংক্রান্ত তথয সরবরাদহর মাধযদম সম্ভাবয টক্ষদে েৃিে ও খামাবরদের েবমউবনটি গদড় টতালায় টজার বেদয়দে।
টজডার-টমইনবিবমাং হল এেটি আন্তঃ-খাত (ক্রস োটিাং) উপাোন, র্া খােয বযবিা ও মূ লয-শৃ ঙ্খদলর সেল টক্ষদে প্রদর্াজয
এেটি ববিয় হদত পাদর; টর্মন- নারীরা খােয উৎপােন, প্রবক্রয়াজাতেরণ, ববপণন এবাং পু বিের খাবার আহরণ ও প্রস্তুবতর
টক্ষদে প্রভাবে অথবা মূ ল ভূবমো পালন েদর। এ টক্ষদে, টজডার-বভবত্তে ববিময নারীর উৎপােনশীল অবোন সীবমত েদর
এবাং তাদের টনবতবাচে পবরবিবতদত টফদল। নারীর সক্ষমতা বৃ বি, অথযায়দনর বযবিা র্া অন্তভুযবক্তমূ লে ও টজডারসাংদবেনশীল এবাং টজডার-বভবত্তে অসাময ও ববিময টমাোববলায় টজডার-টমইনবিবমাংদয়র জনয প্রাবতষ্ঠাবনে সাংস্কার
প্রদয়াজন। জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত খােযবযবিা ও মূ লয-শৃ ঙ্খদলর সব আবিে টথদেই টজডার-টমইনবিম-মূ লে
প্রচারণা বৃ বি েরদব।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. েক্ষ বনয়ন্ত্রে সাংিা ও খােয বনরাপেতা বনয়ন্ত্রণ প্রবক্রয়া পবরচালনার পাশাপাবশ খােয বাজার বযবিাপনা ও ববপণন বনয়ন্ত্রণ,
প্রবতদর্াবগতা ববদরাধী েমযোে বনয়ন্ত্রণ ও নযার্য বাবণদজযর পবরদবশ উন্নয়ন, মাতৃদুগ্ধ ববেপ ও পবরপূ রে বশশু
খােযসাংবশ্লি বববধববধান প্রবতপালন এবাং অসাংক্রামে টরাগ প্রবতদরাধ, খােয মূ লয বিবতশীলেরণ, খােয প্রাবির অবধোর
প্রবতষ্ঠা, বজব-বনরাপেতা ও পবরদবশ সাংরক্ষণ সাংবশ্লি নীবত ও টে শলাবের োর্যের বাস্তবায়ন;
২. টজডার-বভবত্তে জ্ঞান, তথয ও প্রর্ু বক্ত, অথযননবতে েমযোে ও বাজাদর নারীদের প্রদবশাবধোর বৃ বির মাধযদম জাতীয়
খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতদত টজডার-ভূবমো টজারোরেরণ;
৩. খােয বযবিায় জলবায়ু-অবভোত সহনশীলতা বৃ বিেদপ লাগসই পিবতর ববোশ, উন্নয়ন, প্রসার ও উন্নতেরণ ।
ককৌর্ল ৫.৫ অংর্ীজি সিন্বদ্দয় জাতীয় খাদ্য ও পু ষ্টি ষ্টিরাপত্তা িীষ্টতদ্দত র্াসি পদ্ধষ্টত, িীষ্টত-সংগষ্টত, সক্ষ্িতা
র্ষ্টির্ালীকরণ ও কিতৃত্ব কজারদ্ার করণ
উন্নয়ন েমযসূবচ ও বববনদয়াগ পবরেপনা গ্রহণোদল নীবতগত অগ্রাবধোরগুদলা এেবেত েদর প্রেপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
পবরবীক্ষদণর টক্ষদে সাংবশ্লি সেল সরোবর সাংিার সক্ষমতা টজারোর েরা অতযন্ত গুরুত্বপূ ণয ববিয়। জাতীয় খােয ও পু বি
বনরাপত্তা নীবতসহ খােয ও পু বি সাংবশ্লি সেল টে শলপদে প্রেত্ত প্রবতশ্রুবত পূ রণেদপ সাংবশ্লি মন্ত্রণালদয়র সহদর্াবগতায় প্রণীত
েমযপবরেপনা বাস্তবায়দনর িারা োর্যের েরা হদব। এোড়া নীবত পবরবতয দনর োর্যোবরতা ও প্রভাব পর্যাদলাচনার জনয এেটি
মবনেবরাং ও মূ লযায়ন বযবিার োর্যের েমযোে বনবিত েরা জরুবর। সাংবশ্লি সেল মন্ত্রণালয় ও সরোবর সাংিা ‘জাতীয় খােয ও
পু বি বনরাপত্তা নীবত’ বাস্তবায়দন তাদের সক্ষমতার োেবত বনরূপণ েরদব ও োেবত পূ রদণ র্থার্থ পেদক্ষপ টনদব। খােয ও
পু বি বনরাপত্তার সমবন্বত োর্যক্রমদে িানীয় পর্যাদয় ববস্তৃতেরণসহ ফলাফল পর্যদবক্ষণ, েময-পবরেপনা গ্রহণ ও বাস্তবায়দন
সরোবর খাদত ববরাজমান সীবমত প্রাবতষ্ঠাবনে ক্ষমতা এেটি বড় বাধা বহদসদব টেখা বেদত পাদর। বববনদয়াগ েমযসূবচর বাস্তবায়ন
টে শদল প্রদয়াজনীয় সাংদশাধনক্রদম খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর োময ফলাফল অজযন সম্ভব হদব।
বতয মাদন খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংবশ্লি শাসন-োঠাদমার শীদিয রদয়দে 'খােয পবরেপনা ও পবরধারণ েবমটি (এফবপএমবস)',
র্া খােয ও পু বি বনরাপত্তা-ববিয়ে মন্ত্রণালয়সমূ দহর োবয়ত্বপ্রাি মন্ত্রী ও সবচবগদণর সমন্বদয় গঠিত ১৯ সেসয বববশি েবমটি।
খােযমন্ত্রীর সভাপবতদত্ব অনুবষ্ঠত এফবপএমবস’র সভায় খােয ও পু বি বনরাপত্তার সব বেে ববদবচনা েদর পবরেপনা, সমন্বয় ও
ফলাফল পর্যদবক্ষদণর টক্ষদে সাববযে টনতৃত্ব ও বেে বনদেয শনা প্রোন েরা হয়। তদুপবর খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর
আওতাভুক্ত োর্যক্রম িানীয় পর্যাদয় বাস্তবায়ন, তোবধান ও সমন্বয় সাধদন িানীয় পর্যাদয়র (টজলা, উপদজলা ও ইউবনয়ন)
োর্যালয়সহ িানীয় সরোর প্রবতষ্ঠান, এনবজও, বসবভল টসাসাইটি সাংিা ও টবসরোবর খাদতর অাংশগ্রহণ বৃ বি েরা প্রদয়াজন।
বতয মান প্রাবতষ্ঠাবনে োঠাদমায় ‘খােয পবরেপনা ও পবরধারণ ইউবনে (এফবপএমইউ)’র মাধযদম জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা
নীবত ও েমযসূবচ বাস্তবায়ন এবাং ফলাফল পর্যদবক্ষদণর জনয প্রমাণ-বভবত্তে ববদশ্লিদণর জনয এেটি শবক্তশালী বভবত্ত রদয়দে।
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অপর্যাি ববদশ্লিণাত্মে ক্ষমতা, সীবমত মানবসম্পে ও পবরবিবত ববদশ্লিদণ অসম্পূ ণত
য ার ফদল অযাি-হে বসিান্ত টনওয়ার
সু দর্াগ সৃ বি হয়। এ োরদণ খােয ও পু বি বনরাপত্তা েমযসূবচ পবরেপনা ও পর্যদবক্ষদণ টবসরোবর খাত, রাে-ববহভূযত সহায়ে
প্রবতষ্ঠান এবাং প্রভাবে টক্ষেগুদলাদে র্ু ক্ত েরাও গুরুত্বপূ ণয। উদেখয টর্, বহুমাবেে অাংশীোবরত্ব প্রবক্রয়ার টপ্রক্ষাপদে
এফবপএমইউ’র টনতৃত্বাধীন সমন্বয় বযবিা এখদনা প্রাথবমে পর্যাদয় আদে। এ টক্ষদে, খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত বাস্তবায়দন
োর্যেরভাদব অাংশগ্রহণ ও সহদর্াবগতা উন্নয়ন েরার জনয টনতৃত্ব প্রোদনর সক্ষমতা দৃঢ়েরণ হল আদরেটি দুদভয েয চযাদলে,
র্া এেটি র্থার্থ সমন্বয় টে শল প্রণয়ন েদর টমাোববলা েরা প্রদয়াজন। বহু খাত-বভবত্তে েমযসূবচর মাধযদম খােয ও পু বি
বনরাপত্তা সু দৃঢ়েরদণ গৃ হীতবয েমযোে বাস্তবায়দন প্রদয়াজন হদব নীবত সাংগবত প্রবতষ্ঠা। জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত
এমন এেটি োঠাদমা বতবর েরদব র্া খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংবশ্লি বববভন্ন খাদত নীবত সাংগবত বনবিত েরদত সক্ষম হদব।
এ টে শল বাস্তবায়দনর লদক্ষয বনম্নবলবখত উদেযাগসমূ হ গ্রহণ েরা হদব:
১. খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংক্রান্ত তথয প্রবাহ উন্নত েরাসহ এতদ্সাংবশ্লি সেল খাত ও প্রবতষ্ঠানসমূ দহর মদধয তথয বববনময়
এবাং খােয ও পু বি অবিার পবরবতয নশীলতা ববিয়ে জ্ঞাদনর প্রসার;
২. নীবত-গ্রহণ, পু বি টনতৃত্ব এবাং প্রাসবিে সবচবালয় ও সরোবর প্রবতষ্ঠানসমূ দহর প্রাবতষ্ঠাবনে সক্ষমতা সু দৃঢ় েরা;
৩. আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয়সহ খােয ও পু বি বনরাপত্তার সেল টক্ষে জু দড় নীবত-সাংগবত প্রবতষ্ঠা েরা;
৪. িানীয় সরোর েতৃযপক্ষ, মাঠ প্রশাসন ও টবসরোবর সাংিা (সামাবজে ও বযবক্ত খাতসহ) এবাং টভাক্তা স্বাথয সাংরক্ষণ
ববিয়ে প্রবতষ্ঠানসমূ দহর মদধয সমন্বয় ও টর্ থ প্রদচিার উন্নয়ন;
৫. সরোবর খাদতর প্রর্ু বক্ত ও জ্ঞান িানান্তদরর সু ববধা বেদয় টবসরোবর খাতদে শবক্তশালীেরণ;
৬. বযবক্ত খাদতর উদেযাক্তাদের বনদয় এেটি প্রবতবনবধত্বোরী সমন্বয়ে সত্তা গঠন ও োর্যের পবরচালনা বনবিতেরদণ
সরোদরর পক্ষ টথদে সহায়ে ভূবমো পালন, র্াদত েদর বববেন্নভাদব োর্যরত টগাষ্ঠী-সত্তাগুদলাদে এেবেত েদর খােয
ও পু বি বনরাপত্তা অজযদনর টক্ষদে তাদের অবোন রাখার সু দর্াগ বৃ বি ও টর্ থ প্রদচিাসমূ হ সু সাংহত েরা র্ায়;
৭. টবসরোবর খাত ও সামাবজে সাংিাসমূ দহর সক্ষমতা বৃ বিদত প্রদয়াজনীয় সরোবর সমথযন প্রোদনর পাশাপাবশ তাদের
তথয-বভবত্তে ববদশ্লিণ সক্ষমতা উন্নয়দন সরোবর পৃ ষ্ঠদপািেতা প্রোন:
ে. খােয ও পু বি বনরাপত্তা সমন্বয় ও বাস্তবায়নোরী সাংিাসমূ দহর সাদথ োর্যের অাংশগ্রহণ ও সম্পৃ ক্ততা বৃ বিেরণ;
খ. প্রবতষ্ঠাদনর বনজস্ব েমযদক্ষে, বযবসাবয়ে টক্ষে এবাং প্রভাবে এলাোর আথযসামাবজে বাস্তবতার বভবত্তদত এেটি
তথয, জ্ঞান ও ববদশ্লিণধমী নীবতগত অবিান গ্রহণ-পূ বযে োর্যেরভাদব নীবত বনধযারেদের সাদথ চলমান ও আসন্ন
বাস্তবতার বনবরদখ মত বববনমদয়র মাধযদম টবসরোবর খাদতর অবোন রাখার সু দর্াগ বৃ বিেরণ;
৮. খােয ও পু বি বনরাপত্তার অাংশীজনদের অাংশীোবরত্ব উন্নয়দনর জনয অবোঠাদমা বতবর ও উন্নয়ন এবাং বযবক্ত টথদে বযবক্ত
(বপেুবপ) ও সরোবর-টবসরোবর অাংশীোবরত্ব (বপবপবপ) োর্যক্রদম পারস্পবরে োয়বিতা, স্বেতা এবাং বযবয়ত অদথযর
ববপরীদত োবিত উপদর্াবগতা (value for money) প্রাবি বনবিতেরণ।
ঙ. িীষ্টত পষ্টরকেিা বাস্তবায়দ্দি প্রাষ্টতষ্ঠাষ্টিক বযবস্থ্া
খােয ও পু বি বনরাপত্তার সেল টক্ষদে সাববযে টনতৃত্ব োন েরদে পু নগযঠিত 'খােয পবরেপনা ও পবরধারণ েবমটি' (এফবপএমবস)।
এফবপএমবস বতয মাদন সেল পবরেপনা, সমন্বয় ও মবনেবরাং-এর মযাদডে বনদয় প্রাবতষ্ঠাবনে শাসন ও পবরচালন োঠাদমার শীিয
পর্যাদয়র প্রবতষ্ঠান। জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত বাস্তবায়দনর সময় এেই শাসনতাবন্ত্রে োঠাদমা অনু সরণ েরা হদব।
এফবপএমবস খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংবশ্লি সেল মন্ত্রণালয়সহ সেল সরোবর সাংিার খােয ও পু বি উন্নয়নমূ লে োর্যক্রদমর
সু ফল প্রাবি বনবিত েরার জনয সাববযে টনতৃত্ব ও উপদেশ প্রোন েরদব। প্রদর্াজয সেল টক্ষদে িানীয় সামাবজে সাংিা ও
টবসরোবর খাদতর সবক্রয় সহদর্াবগতা ও অাংশগ্রহদণর মাধযদম িানীয় সরোর প্রবতষ্ঠানসমূ হ োড়াও আন্তঃমন্ত্রণালয়
সাংিাসমূ দহর খােয ও পু বি বনরাপত্তা সাংবশ্লি োর্যক্রম ও উদেযাগ বাস্তবায়ন েরা হদব।
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খােয পবরেপনা ও পবরধারণ েবমটি (এফবপএমবস)-এর বতয মান োঠাদমাদত রদয়দে েশটি মন্ত্রণালয় (খােয মন্ত্রণালয়, েৃবি
মন্ত্রণালয়, অথয মন্ত্রণালয়, িানীয় সরোর, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্বািয ও পবরবার েলযাণ মন্ত্রণালয়, বাবণজয
মন্ত্রণালয়, মৎসয ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়, দুদর্যাগ বযবিাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়, পবরেপনা মন্ত্রণালয়, এবাং মবহলা ও বশশু
ববিয়ে মন্ত্রণালয়)। এসব গুরুত্বপূ ণয মন্ত্রণালদয়র টববশর ভাগই খােয বনরাপত্তা ও েৃবি উন্নয়দনর সাদথ সম্পবেয ত। টর্দহতু
জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর টেন্দ্রীয় এেটি অি বহদসদব উন্নত পু বিমান অজযদনর উপর গুরুত্ব আদরাপ েরা হদয়দে
টসদহতু ভববিযদত এফবপএমবস’র সেসযপে সম্প্রসারণ েদর পাবযতয চট্টগ্রাম ববিয়ে মন্ত্রণালয়, সমাজেলযাণ মন্ত্রণালয়, বশপ
মন্ত্রণালয়, পবরদবশ, বন ও জলবায়ু পবরবতয ন মন্ত্রণালয়সহ ‘বাাংলাদেশ জাতীয় পু বি পবরিে’টে এফবপএমবস’টত অন্তভুযবক্তর
ববিয় ববদবচনাদর্াগয। এই নীবত বাস্তবায়নেদপ বববভন্ন পর্যাদয় সামেসযপূ ণযেরণ ও পু বি-সাংদবেনশীল খােয বযবিার উন্নয়দনর
লদক্ষয র্থাসমদয় এফবপএমবস’টত প্রদয়াজনীয় পবরবতয ন সাধন েরা হদব, র্াদত েদর খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবতর উদদ্দশয
অজযদনর টক্ষদে এফবপএমবস বাাংলাদেশ সরোদরর পদক্ষ সাববযে টনতৃত্ব প্রোদনর ভূবমো সফলভাদব পালন েরদত পাদর।
ি. উপসংোর
জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’র মূ ল বববশিয হদে বনরাপে ও পু বিের খােয প্রাবি বৃ বির মাধযদম সেদলর জনয খােয
বনরাপত্তা ও উন্নত পু বিমান অজযন। এ োরদণ প্রদর্াজয সেল টক্ষদে বনরাপে ও পু বিের খােয প্রাবির ববিয়টিদে গুরুত্ব বেদয়
সাংবশ্লি সেল প্রেপ, েমযসূবচ, োর্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় উপদেশ ও বেে-বনদেয শনা প্রোন েরা হদব। বহু
খাত-বভবত্তে েমযসূবচসমূ দহর ফলাফল বহদসদব উন্নত পু বিমান অজযদন ভূবমো রাখার ববিয়টিদে এই নীবত সদবযাচ্চ গুরুত্ব
প্রোন েদরদে। এলদক্ষয, খােয বনরাপত্তা ও উন্নত পু বিমান অজযদন সহায়তাোরী সেল মন্ত্রণালয় ও সাংিাসহ িানীয় সরোর,
জাবতসাংে এবাং টবসরোবর সাংিাসমূ দহর আওতায় বতয মাদন পবরচালনাধীন এবাং ভববিযদত গৃ হীতবয সেল প্রেপ, েমযসূবচ,
েময-পবরেপনা, টে শল ও নীবতসমূ হদে ‘জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’র লক্ষয ও উদদ্দদশযর সাদথ সাংগবতপূ ণয েরা
হদব। সদবযাপবর িানীয় পর্যায়সহ সেল পর্যাদয় সমন্বয় সাধন, সহদর্াবগতা উন্নয়ন ও টর্ থ প্রদচিা গ্রহদণর মাধযদম খােয ও পু বি
বনরাপত্তা উন্নয়নধমী োর্যক্রদমর ফলাফল মূ লযায়ন চলমান টরদখ টসগুদলার সফল বাস্তবায়ন বনবিতেদপ সরোর প্রদয়াজনীয়
সব বযবিা গ্রহণ েরদব। আশা েরা র্ায় টর্, ‘জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত’র োর্যের বাস্তবায়দনর মাধযদম বাাংলাদেশ
২০৩০ সাল নাগাে সেদলর জনয োবিত খােয ও পু বি বনরাপত্তা অজযদন সফল হদব।

21

সং ু ষ্টি - ‘ক’
জাতীয় খাদ্য ও পু ষ্টি ষ্টিরাপত্তা িীষ্টতর পষ্টরপূ রক প্রাসষ্টিক িীষ্টতসিূ ে
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

জাতীয় েৃবি নীবত, ২০১৮
জাতীয় সামাবজে বনরাপত্তা টে শল ও েময-পবরেপনা, ২০১৮
বিতীয় জাতীয় পু বি েময-পবরেপনা, ২০১৭
বিতীয় রােীয় বববনদয়াগ পবরেপনা, ২০১৭
অসাংক্রামে টরাগ-বযাবধ বনয়ন্ত্রদণ বহু-খাত-বভবত্তে েময-পবরেপনা, ২০১৮
বেদশার স্বািয উন্নয়দন জাতীয় টে শল, ২০১৭
সিম পঞ্চ-বাবিযে পবরেপনা, ২০১৬
পাবন বববধমালা, ২০১৬
জাতীয় বশপ নীবত, ২০১৬

১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.

আমোবন নীবত আদেশ, ২০১৫-২০১৮
অণু -পু বি োেবত প্রবতদরাধ ও বনয়ন্ত্রদণ জাতীয় টে শল, ২০১৫
জাতীয় েৃবি সম্প্রসারণ নীবতমালা (খসড়া), ২০১৫
জাতীয় পু বি নীবত, ২০১৫
পাবন আইন, ২০১৩
জাতীয় খােয নীবত ও েমযপবরেপনা, ২০০৯
বাাংলাদেশ জলবায়ু পবরবতয ন টে শল ও েময-পবরেপনা, ২০০৯
টভাক্তা অবধোর সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯
জাতীয় প্রাবণসম্পে উন্নয়ন নীবত, ২০০৭
জাতীয় মৎসয উন্নয়ন টে শল, ২০০৬
জাতীয় জলবায়ু পবরবতয ন অবভদর্াজন েময-পবরেপনা, ২০০৫
জাতীয় পাবন নীবত, ১৯৯৯
জাতীয় মৎসয নীবত, ১৯৯৮
জাতীয় বনরাপে পাবন সরবরাহ ও সযাবনদেশন উন্নয়ন টে শল, ১৯৯৮
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িীষ্টত প্রণয়দ্দির জিয অিু ষ্টষ্ঠত কাষ্টরগষ্টর আদ্দলািিার তাষ্টরখ ও স্থ্াদ্দির তাষ্টলকা
২০ জানু য়াবর ২০১৯ - এফবপএমইউ েনফাদরন্স রুম; এফবপএমইউ-আইএফবপআরআই- এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও
পু বি বনরাপত্তা নীবত -২০১৯ প্রণয়দন োবরগবর আদলাচনা সভা
৪ টফব্রুয়াবর ২০১৯ - এবপএসইউ েনফাদরন্স রুম; এবপএসইউ - বজওবব - আইএফবপআরআই -এমইউবসএইচ; জাতীয়
খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত ২০১৯ প্রণয়ন ববিয়ে োবরগবর আদলাচনা সভা
১২ টফব্রুয়াবর ২০১৯ আইবপএইচ েনফাদরন্স রুম; ববএনএনবস- বজওবব -উন্নয়ন সহদর্াগী-এনবজও-এমইউবসএইচ;
বাাংলাদেশ জাতীয় পু বি পবরিদের (ববএনএনবস) সদি জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দনর
োবরগবর আদলাচনা সভা
২৭ টফব্রুয়াবর ২০১৯ পযান-পযাবসবফে টসানারগাৌঁও টহাদেল; এফবপএমইউ- খােয অবধেির -আইএফবপআরআইএমইউবসএইচ সদি জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দনর োবরগবর উন্মু ক্ত আদলাচনা সভা
২৫ মাচয ২০১৯ বজইবি, পবরেপনা েবমশন ভবন; বজইবি- বজওবব - আইএফবপআরআই -এমইউবসএইচ; সাধারণ
অথযনীবত ববভাদগর সদি জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন নীবতগত পরামশয
১ এবপ্রল ২০১৯ ববআইএসএস েনফাদরন্স হল; ববআইএসএস - বজওবব - টিিাবিউবজ -এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও
পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন গঠিত োবরগবর উপ-েবমটিগুদলার প্রথম ববঠে
১৮-২৩ জু ন ২০১৯ এফবপএমইউ েনফাদরন্স রুম; এফবপএমইউ - বজওবব - টিিাবিউবজ -এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও
পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন গঠিত োবরগবর উপ-েবমটিগুদলার বিতীয় ববঠে
২৯ জু লাই ২০১৯ বসরিাপ েনফাদরন্স রুদম; এফবপএমইউ - বজওবব - টিিাবিউবজ -এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও পু বি
বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন গঠিত োবরগবর উপ-েবমটিগুদলার চূড়ান্ত ববঠে
৩০ টসদেম্বর ২০১৯, টহাদেল টরাজ বভউ, বসদলে; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা
নীবত প্রণয়দন ববভাগীয় পর্যাদয়র মতবববনময় েমযশালা
৩ অদটাবর ২০১৯, টহাদেল টিয়ার গাদিযন ইন্টারনযাশনাল, খু লনা; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও
পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন ববভাগীয় পর্যাদয়র মতবববনময় েমযশালা
১০ অদটাবর ২০১৯, টহাদেল গ্রযাড পােয , ববরশাল ; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা
নীবত প্রণয়দন ববভাগীয় পর্যাদয়র মতবববনময় েমযশালা
১৪ অদটাবর ২০১৯, বে টপবননসু লা চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা
নীবত প্রণয়দন ববভাগীয় পর্যাদয়র মতবববনময় েমযশালা
২১ অদটাবর ২০১৯, পর্যেন টমাদেল, রাজশাহী; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত
প্রণয়দন ববভাগীয় পর্যাদয়র মতবববনময় েমযশালা
২৪ অদটাবর ২০১৯, টসবমনার েক্ষ, েৃবি অথযনীবত ও গ্রামীণ সমাজ ববজ্ঞান অনু িে, বাাংলাদেশ েৃবি ববিববেযালয়,
ময়মনবসাংহ; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন
ববভাগীয় পর্যাদয়র মতবববনময় েমযশালা
২৮ অদটাবর ২০১৯, টসবমনার েক্ষ, আরবিআরএস, রাংপু র; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয় খােয ও পু বি
বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন ববভাগীয় পর্যাদয়র মতবববনময় েমযশালা
৭ নদভম্বর ২০১৯, উইবড োউন, বিবন্ধু আন্তজযাবতে সদেলন টেন্দ্র, ঢাো; এফবপএমইউ_বজওবব_এমইউবসএইচ; জাতীয়
খােয ও পু বি বনরাপত্তা নীবত প্রণয়দন জাতীয় পর্যাদয় মতবববনময় েমযশালা।
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