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খাদয্ মানুেষর aনয্তম েমৗিলক চািহদা। বাংলােদেশর কৃিষিনভর্র aথ র্নীিতেত খােদয্র ভূিমকা aতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্- েযখােন েদেশর জনগণ
তােদর আেয়র েবশীরভাগ খােদয্র জনয্ বয্য় কের। রাে র থম o ধান দািয়তব্ হল সকল সমেয় সবার জনয্ িনরবিচ্ছন্নভােব খাদয্ সরবরাহ
িনিশ্চতকরণ। গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর 26(ক) aনুেচ্ছদ aনুযায়ী রাে র েমৗিলক দািয়তব্ সকল নাগিরেকর খােদয্র েমৗিলক
চািহদা পূরেণর বয্বস্থা করা। সরকােরর কায র্িবিধ aনুযায়ী জািতর জনয্ eকিট িনভর্রেযাগয্ খাদয্ িনরাপত্তা বয্বস্থা িতষ্ঠার দািয়তব্ খাদয্ o
দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা ম ণালেয়র uপর নয্স্ত। 2৯৯7 সােলর িবশব্ খাদয্ শীষ র্ সেম্মলেন গৃহীত সংজ্ঞা aনুযায়ী সকল সমেয় সকল নাগিরেকর
কমর্ক্ষম o সুস্থ জীবন যাপেন েয়াজনীয় খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা িনিশ্চতকেল্প সবার জনয্ খাদয্ িনরাপত্তা aজর্েন বাংলােদশ সরকার
aঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকােরর সকল uন্নয়ন পিরকল্পনায় eর িতফলনo ঘেটেছ।
বাংলােদশ 2৯৯5 সােলর uরুগুেয় বািণজয্ চুিক্ত (GATT Uruguay Round Agreement)-eর eকিট সব্াক্ষরকারী েদশ - েযখােন
aনয্ানয্ িবষেয়র সােথ কৃিষ বািণজয্ uদারীকরণ নীিতo গৃহীত হেয়েছ। বাংলােদশ uন্নয়ন েফারােমর সভার পরামশর্মেত 3111 সােল
"বাংলােদেশর জনয্ eকিট সািব র্ক খাদয্ িনরাপত্তা নীিত" িশেরানােম টাস্ক েফাস র্ িতেবদন ণয়েনর মাধয্েম েদেশর খাদয্ িনরাপত্তা
কায র্কর্মেক বিধ র্ত আিঙ্গেক সুসংহত করার িকর্য়া শুরু হয়। সকেলর জনয্ খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকেল্প সরকােরর েচষ্টােক uচ্চ aগর্ািধকার
দান করত: iেতামেধয্ আরo সঙ্গিতপূণ র্ o সুসংহত করা হেয়েছ। েযাজয্ েক্ষে িবদয্মান নীিত o েকৗশলসমূহ পুনিব র্নয্ােসর মাধয্েম
তা সম্পন্ন করা হেয়েছ। iেতাপূেব র্ 2৯99 সােল গৃহীত েদেশর থম খাদয্নীিতর লক্ষয্ িছল খাদয্শেসয্র uৎপাদন বৃিদ্ধ o সব্য়ংসম্পূণ র্তা
aজর্েনর মাধয্েম সবার জনয্ খাদয্ িনরাপত্তা িবধান। েকবলমা খাদয্শেসয্র েক্ষে েযাজয্ কের ণীত খাদয্নীিত, 2৯99-েত খাদয্শেসয্র
লভয্তা বয্িতেরেক খাদয্ িনরাপত্তার েক্ষে গুরুতব্পূণ র্ aেনক িবষেয় aপূণ র্তা েথেক যায়। স িত গৃহীত দাির িবেমাচন েকৗশল পে র
আেলােক eবং িবশব্ খাদয্ শীষ র্ সেম্মলেন গৃহীত খাদয্ িনরাপত্তার সংজ্ঞা aনুযায়ী বিধ র্ত আিঙ্গেক বতর্মান খাদয্নীিত ণয়ন করা হেয়েছ।
িবগত দশেক বাংলােদেশ খাদয্ বয্বস্থার েক্ষে বয্াপক পিরবতর্ন eেসেছ - েযখােন চাল o গেমর বাজাের aিধকমা ায় সরকাির হস্তেক্ষপ
কিমেয় বাজারমুখী করা হেয়েছ; eকi সােথ সরকাির খাদয্ িবতরণ বয্বস্থােক সুসংহত কের দির o দুস্থ পিরবারসমূেহর জনয্ aিধকতর
লক্ষয্মুখী করা হেয়েছ। aিধকন্তু, খাদয্শেসয্র uৎপাদন বৃিদ্ধ o জাতীয় পয র্ােয় খাদয্শেসয্র লভয্তা সেন্তাষজনকভােব বজায় থাকায় eবং
পুিষ্টিশক্ষাসহ িশশু o নারীর পুিষ্ট uন্নয়নমুখী েচষ্টাসমূহেক aন্তভুর্ক্ত কের সরকােরর খাদয্নীিতর বয্ািপ্ত কর্মশ সার লাভ কেরেছ।
বাংলােদেশর জীবনধারেণাপেযাগী গর্ামীণ aথ র্নীিতেত খাদয্ িনরাপত্তাহীনতার িবষয়িট েমৗিলক খােদয্র uৎপাদন, জনসংখয্া বৃিদ্ধ eবং
চাষেযাগয্ জিম ােসর uপর সরাসির িনভর্রশীল। েদেশ িবদয্মান দাির াবস্থায় uপিরuক্ত িনয়ামকসমূহ জাতীয় খাদয্ িনরাপত্তা িবধানেক
জিটল কের তুেলেছ।
সবার জনয্ খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ বতর্মােন বাংলােদেশর জনয্ aনয্তম চয্ােলঞ্জ। েদেশ খাদয্শসয্ uৎপাদন o খাদয্ লভয্তার েক্ষে
uেল্লখেযাগয্ সফলতা aজর্ন সেত্তব্o বয্িক্তগত, পািরবািরক o জাতীয় পয র্ােয় খাদয্ িনরাপত্তা িবধান সরকােরর জনয্ eকিট গুরুতব্বহ িবষয়
হেয় থাকেছ। সব্াধীনতার পর েথেক বাংলােদশ aভয্ন্তরীণ খাদয্শসয্ uৎপাদেন তাৎপয র্পূণ র্ সফলতা aজর্ন কেরেছ- যা বহুলাংেশ জাতীয়
পয র্ােয় a তুল খাদয্ লভয্তার সমসয্া দূরীকরেণ সহায়ক হেয়েছ। পয র্াপ্ত খােদয্র লভয্তা িনিশ্চতকরেণর আবশয্কতা aনসব্ীকায র্ হেলo
জাতীয় খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ যেথষ্ট নয়। সবার জনয্ খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ দির o দুস্থ পিরবারসমূেহর জনয্ খাদয্ ািপ্তর
ক্ষমতা o সংগৃহীত খােদয্র যথাযথ বয্বহাের সেচষ্ট হoয়া েয়াজন।
2৯৯7 সােলর িবশব্ খাদয্ শীষ র্ সেম্মলেনর েঘাষণা o সহ াব্দ uন্নয়ন লক্ষয্ (3111) aনুযায়ী বাংলােদশ সরকার েদেশ দির জনেগাষ্ঠীর
সংখয্া 3126 সােলর মেধয্ aেধ র্েক নািমেয় আনার লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ কেরেছ। e লক্ষয্মা া aজর্েনর জনয্ খাদয্ িনরাপত্তার সকল িদক,
যথা- (2) aভয্ন্তরীণ কৃিষ বয্বস্থার aিধকতর দক্ষতা আনয়নসহ খােদয্র বিধ র্ত লভয্তা, (3) খাদয্ িনরাপত্তাহীন জনেগাষ্ঠীর জনয্ বিধ র্ত খাদয্
ািপ্তর ক্ষমতা aজর্েন সহায়তা, (4) খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধকেল্প দির o দুস্থ জনেগাষ্ঠীর েটকসiভােব আয় বৃিদ্ধর বয্বস্থা, (5) সকেলর
জনয্ িনরাপদ খাদয্ সরবরাহ eবং (6) েভাগকৃত খােদয্র যথাযথ বয্বহার o কায র্কািরতা বৃিদ্ধর মাধয্েম পুিষ্টহীনতা িনরসেন েয়াজনীয়
কায র্কর্ম গর্হণ করা দরকার। সািব র্ক খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকেল্প খাদয্ o দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা ম ণালয় িনজসব্ দািয়তব্াধীন কায র্কর্ম
পিরচালনার পাশাপািশ সহায়ক সকল কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর জনয্ সহেযাগী ম ণালয় o সংস্থা কতৃর্ক খাদয্ িনরাপত্তা বৃিদ্ধমূলক নীিত o
কমর্সূিচ বাস্তবায়েনর েচষ্টা চালােত সকল কােরর সহায়তা দান িনিশ্চত করেব। eভােব সরকােরর সকল সংিশ্লষ্ট ম ণালয় o সংস্থার
িনজসব্ খাদয্ িনরাপত্তা বৃিদ্ধমূলক (aনুেমািদত খাদয্নীিতর আেলােক পরবত কােল সহেযাগী ম ণালয়সমূেহর সহায়তায় সমিনব্তভােব
ণীতবয্ খাদয্ িনরাপত্তা কমর্পিরকল্পনায় িনধ র্ািরত) কমর্সূিচসমূহ সিম্মিলতভােব বাস্তবায়েনর মাধয্েম সািব র্কভােব খাদয্ িনরাপত্তা aজর্ন
সম্ভব হেব।
1

খ. খাদয্নীিতর লক্ষয্ o uেদ্দশয্
সকল সমেয় সকল জনগেণর জনয্ eকিট িনভর্রেযাগয্ খাদয্ িনরাপত্তা বয্বস্থা িনিশ্চত করার লেক্ষয্ গৃহীত খাদয্নীিতর uেদ্দশয্সমূহ হেবuেদ্দশয্- 2: িনরবিচ্ছন্নভােব পয র্াপ্ত িনরাপদ o পুিষ্টকর খাদয্ সরবরাহ করা ;
uেদ্দশয্- 3: জনগেণর কর্য়ক্ষমতা বৃিদ্ধসহ খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা/সুেযাগ বৃিদ্ধ করা ; eবং
uেদ্দশয্- 4: সকেলর (িবেশষত: নারী o িশশুর) জনয্ পয র্াপ্ত পুিষ্ট িবধান করা ।

গ. সািব র্ক খাদয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার ধারণাগত কাঠােমা
খাদয্নীিতর েঘািষত লক্ষয্ হেচ্ছ সকল সমেয় সকল জনগেণর জনয্ eকিট িনভর্রেযাগয্ খাদয্ িনরাপত্তা বয্বস্থা িনিশ্চত করা। e লক্ষয্ aজর্েনর
জনয্ েদেশ িবদয্মান খাদয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার ভূত uন্নয়ন েয়াজন। বাংলােদেশর ে ক্ষাপেট খাদয্নীিত eকিট বহুমাি ক িবষয় - েযখােন
িবিভন্ন ম ণালয় eবং সংস্থা খাদয্ িনরাপত্তা সংিশ্লষ্ট সব্ সব্ কমর্সূিচ o েকৗশলসমূহ বাস্তবায়েনর মাধয্েম সাধারণ লক্ষয্ িহেসেব eকিট
িনভর্রেযাগয্ খাদয্ িনরাপত্তা বয্বস্থা গেড় েতালার জনয্ সেচষ্ট থাকেব।
খাদয্ িনরাপত্তা uন্নয়নকেল্প eকিট ফল সূ খাদয্নীিত ণয়ন বাংলােদেশর জনয্ aতীব গুরুতব্পূণ র্ িবষয়। জািতর কলয্ােণ িনেয়ািজত সবার
জনয্ eিট eকিট গভীর তাৎপয র্বহ িবষয়। খাদয্ িনরাপত্তার সংজ্ঞানুযায়ী তখনi খাদয্ িনরাপত্তা িবরাজমান - যখন সকেলর জনয্ eকিট
কমর্ক্ষম, সব্াস্থয্কর o uৎপাদনমুখী জীবনযাপেনর জনয্ সকল সমেয় পয র্াপ্ত পিরমােণ িনরাপদ o পুিষ্টমানসম্পন্ন খােদয্র লভয্তা o ািপ্তর
ক্ষমতা িবদয্মান থােক। খাদয্ িনরাপত্তার aনয্তম eকিট uপাদান হল জাতীয় পয র্ােয় পয র্াপ্ত পিরমােণ খােদয্র লভয্তা (Availability
of Food) যা ায়শi জাতীয় খাদয্ িনরাপত্তার সমাথ র্ক িহেসেব বয্বহৃত হেয় আসেছ। aপর aপিরহায র্ uপাদান হল বয্িক্ত o পিরবার
পয র্ােয় পয র্াপ্ত পিরমােণ খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা (Access to Food)। খাদয্ িনরাপত্তার তৃতীয় aপিরহায র্ uপাদান হল খােদয্র ৈজিবক
বয্বহার (Utilisation of Food), যা aনয্ানয্ িনয়ামকসমূহ যথা-সুসব্াস্থয্ o সব্াস্থয্সম্মত পিরেবেশর uপিস্থিত eবং পিরবার বা সরকার
কতৃর্ক সমােজর দুস্থ জনেগাষ্ঠীেক সহায়তা দােনর সামথয্র্ের uপর িনভর্রশীল। সামিগর্ক খাদয্ িনরাপত্তা aজর্েনর িবষয়িট পারষ্পিরক
সম্পকর্যুক্ত িবিভন্ন িনয়ামেকর uপর িনভর্রশীল েযখােন যুগপৎভােব েতয্কিট িনয়ামকi যেথষ্ট গুরুতব্ পাoয়া আবশয্ক। eসকল িনয়ামেকর
মেধয্ সুিনিদ র্ষ্ট পারষ্পিরক িনভর্রতা িবদয্মান থাকায় খাদয্ িনরাপত্তা সম্পিকর্ত সকল িবষেয়র মেধয্ সূক্ষ্ম ভারসাময্ বজায় রাখা aপিরহায র্।
বাংলােদেশর ে ক্ষাপেট জাতীয় পয র্ােয় খােদয্র লভয্তা (National Food Availability) aভয্ন্তরীণ খাদয্ uৎপাদন, সরকাির o
েবসরকাির মজুদ eবং আন্তজর্ািতক বািণেজয্র পিরমােণর দব্ারা িনধ র্ািরত হয়। বািণজয্ uদারীকরেণর সােথ সােথ জাতীয় খাদয্ িনরাপত্তা
িবধােন আন্তজর্ািতক বাজাের খােদয্র সরবরাহ o মূলয্ পিরিস্থিতর গুরুতব্ কর্মশ বৃিদ্ধ েপেয় আসেছ। পিরবােরর িনজসব্ uৎপাদন/সংগর্েহর
ক্ষমতা, পিরবােরর খাদয্ মজুেদর পিরমাণ eবং স্থানীয় বাজাের খােদয্র লভয্তার uপর পিরবার পয র্ােয় খােদয্র লভয্তা (Household
Food Availability) িনভর্র কের। তেব uপেরািল্লিখত িবষয়ািদ বাজার কায র্কর্ম aবকাঠােমা, aভয্ন্তরীণ uৎপাদেনর েমৗসুিম িভন্নতা,
বাজার দক্ষতা o সরকাির খাদয্ িবতরণ বয্বস্থার কায র্কািরতার uপর aেনকাংেশ িনভর্রশীল।
পািরবািরক খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা (Household Food Access) আয়, সম্পদ, িবেদশ েথেক পাঠােনা aথ র্ ািপ্ত, uপহার, ঋণ, আয়হস্তান্তর eবং খাদয্ সাহাযয্ ািপ্তর uপর িনভর্র কের। পািরবািরক আয় o খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধর মাধয্েম পিরবার পয র্ােয় খাদয্ িনরাপত্তা
বৃিদ্ধ করা সম্ভব। aিধকন্তু, বিধ র্ত সম্পদ-িভিত্ত পািরবািরক আেয়র সামিয়ক বয্াঘােতর ঝুিঁ ক াসসহ িতকূল সমেয় পািরবািরক খাদয্
িনরাপত্তা ােসর মা া েঠকােনার েক্ষে সহায়ক ভূিমকা পালন কের। বাজাের খাদয্মূলয্ বৃিদ্ধর কারেণ কৃত আয় (real income) কেম
িগেয় কর্য়ক্ষমতা াস পাoয়ায় িনম্নআেয়র পিরবারসমূহ সামিয়ক খাদয্ িনরাপত্তাহীনতায় (transitory food insecurity) পিতত
হয়।
খােদয্র লভয্তা eবং খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা/সুেযাগ বৃিদ্ধর মাধয্েম ক্ষুধা িনবারণ করা সম্ভব হেলo তােত aপুিষ্ট (malnutrition) িনরসন
সম্ভব নাo হেত পাের। দীঘ র্কালীন aপুিষ্টর কারণ মূলত খাদয্ েভাগ o aসুস্থতার িমথিস্কর্য়ার মেধয্ িনিহত থােক যা ৈজিবক েয়াজন
েমটােত বয্াঘাত ঘটায় eবং সামিগর্ক সব্াস্থয্ eবং সব্াস্থয্কর পিরেবশেক িবরূপভােব ভািবত কের। পুিষ্ট aবস্থা uন্নয়েনর জনয্ িনরাপদ o
পুিষ্টকর খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা িনিশ্চতকরণ aপিরহায র্। খাদয্-বিহভূর্ত aনয্ানয্ েয়াজনীয় uপকরেণর (েযমন - uন্নত সব্াস্থয্েসবা, িশক্ষা,
পয়ঃিনস্কাশন, িনরাপদ পািন) a তুলতা o aকায র্কর সরবরাহ বয্বস্থা eবং তার দক্ষ পিরচালনার aভােব দুস্থ o সুিবধাবিঞ্চতেদর
uন্নয়নসহ েয়াজনীয় খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধকেল্প iেতামেধয্ গৃহীত বয্বস্থাসমূেহর কায র্কািরতােক aথ র্হীন কের তুলেত পাের। aসহায়
জনেগাষ্ঠীর পুিষ্টবস্থা uন্নয়েনর জনয্ uন্নত সব্াস্থয্-বয্বস্থা o সব্াস্থয্কর পিরেবশসম্মত সুিবধািদ স্থানীয় পয র্ােয় সহজলভয্ কের তা পিরবােরর
িশশু, নারী o দু:স্থ সদসয্েদর িনকট েপৗঁছােনার সুবয্বস্থা িনিশ্চত করা aপিরহায র্। aন্তঃপিরবার (intra-household) পয র্ােয় যথাযথ
পিরচয র্ায় aভয্াস গড়নসহ পিরবােরর সদসয্েদর মেধয্ িলঙ্গেভদ বা aনয্ েকান পক্ষপািততব্ না কের ৈজিবক েয়াজনীয়তার িভিত্তেত
খাদয্েভাগ িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম e লক্ষয্ aজর্ন সম্ভব।
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জাতীয় খাদয্নীিতর uেদ্দশয্, পদ্ধিত-েকৗশল o কায র্াবলী
uেদ্দশয্ -2. িনরবিচ্ছন্নভােব পয র্াপ্ত িনরাপদ o পুিষ্টকর খাদয্ সরবরাহ করা
খাদয্ িনরাপত্তার aনয্তম আিঙ্গক হল aবয্াহতভােব সকল জনেগাষ্ঠীর আেয়র সােথ সংগিতপূণ র্ভােব খাদয্ চািহদা েমটােনার জনয্ খােদয্র
লভয্তা িনিশ্চত করা। eকিট কমর্ঠ o সুস্থ জীবন aজর্েনর জনয্ েয পিরমাণ গুণসম্পন্ন খােদয্র েয়াজন েসi পিরমাণ খাদয্ সকেল সবসময়
কর্য় করেত পারেল খাদয্ িনরাপত্তা aিজর্ত হয়। eেক্ষে িস্থিতশীল মূেলয্ খাদয্শসয্ সরবরাহসহ শসয্ বিহভূর্ত পুিষ্টকর খােদয্র uৎপাদন o
বাজারজাতকরণ, দির েদর কমর্সংস্থান o কৃত আয় বৃিদ্ধ eবং পুিষ্ট uন্নয়েনর লেক্ষয্ সািব র্ক কৃিষ uন্নয়ন aপিরহায র্। uচ্চফলনশীল শসয্জাত
বয্বহােরর পাশাপািশ বাংলােদেশর uব র্র জিম, পয র্াপ্ত িমক o পািন সম্পেদর তুলতা iতয্ািদ সুিবধার কারেণ াকৃিতক দুেয র্াগিবহীন
বছরসমূেহ েদেশ যেথষ্ট পিরমাণ ধান uৎপাদন সম্ভবপর হেয়েছ। eসকল কারেণi aভয্ন্তরীণ খাদয্ aথ র্নীিতেত শসয্ িহেসেব চােলর
আিধপতয্ বজায় থাকেছ। খােদয্ সব্িনভর্র হoয়া বাংলােদশ সরকােরর eকিট লক্ষয্ eবং সরকার aভয্ন্তরীণ েভােগর জনয্ যেথষ্ট পিরমাণ
খাদয্শসয্ uৎপাদন িনিশ্চতকরেণ েচষ্টা চািলেয় আসেছ।

েকৗশল 2.2. দক্ষ o েটকসiভােব খাদয্ uৎপাদন বৃিদ্ধ
দীঘ র্েময়ােদ খাদয্ িনরাপত্তা aজর্েন েচষ্টাসমূেহর মুল িদক হেচ্ছ দক্ষ o েটকসiভােব aভয্ন্তরীণ খাদয্ uৎপাদন বৃিদ্ধ। েটকসiভােব খাদয্
uৎপাদন বৃিদ্ধ িনিশ্চতকরেণ uন্নত কৃিষ বয্বস্থার মাধয্েম uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ o সািব র্ক পুিষ্ট চািহদার িনিরেখ কৃিষেক বহুমুখীকরণ
েয়াজন। কৃিষ uন্নয়ন o স সারণ, িবদয্মান ভূিমর সেব র্াত্তম o দক্ষ বয্বহার, কৃিষ uপকরণসহ েসেচর জনয্ পািনর দক্ষ বয্বহার,
ািণসম্পদ, মৎসয্ o ফলসহ aশসয্জাত খাদয্ uৎপাদেনর জনয্ কৃিষ িনিবড়করেণ uন্নত কৃিষ যুিক্ত, গেবষণা o কৃিষঋণ সরবরােহর
লেক্ষয্ aনয্ানয্ েয়াজনীয় পদেক্ষপসহ সরকার িনেম্নাক্ত পদ্ধিত o কায র্াবলী গর্হণ করেব:
2.2.2. কৃিষ uন্নয়ন o স সারণ
েটকসiভােব দীঘ র্েময়ােদ aভয্ন্তরীণ খাদয্শসয্ uৎপাদন o শসয্-বহুমুখীকরণ, খাদয্াভয্াস পিরবতর্নসহ uন্নত বীজ সরবরাহ eবং মািটর
গুণগতমান সংরক্ষেণর মাধয্েম uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধর িনিমেত্ত সরকার গেবষণা o স সারণমূলক িনম্নিলিখত কায র্কর্মসমূহ গর্হণ করেব:
2) লাগসi যুিক্ত uদ্ভাবেন ােয়ািগক কৃিষ গেবষণা কায র্কর্ম গর্হণ o স সারণ কায র্কর্ম শিক্তশালীকরেণ পয র্াপ্ত aথ র্ায়ন;
3) aঞ্চলিভিত্তক ভূিমর uৎপাদনশীলতা, শেসয্র uপযুক্ততা eবং আনুষিঙ্গক কৃিষ পিরেবশ ৈবিশষ্টয্াবলী িবেবচনােন্ত eকিট দীঘ র্েময়াদী
খাদয্ uৎপাদন পিরকল্পনা ণয়ন;
4) খাদয্ uৎপাদন বৃিদ্ধকেল্প রাস্তাঘাট, খাল o েসচ বয্বস্থা, পল্লী িবদুয্তায়ণ eবং বাজার aবকাঠােমা uন্নয়েন িবিনেয়াগ; eবং
5) কৃিষ গেবষণা o স সারেণর জনয্ েয়াজনীয় মানব সম্পেদর uন্নয়ন eবং লাগসi uৎপাদন যুিক্তর সােরর জনয্ মানব সম্পেদর
ফল সূ বয্বহার িনিশ্চতকরণ।
2.2.3 পািন সম্পেদর দক্ষ বয্বহার
খাদয্শসয্ o aনয্ানয্ ফসেলর uৎপাদন eবং ফলন বৃিদ্ধর জনয্ েসচ aনয্তম ধান uপাদান। দীঘ র্েময়ােদ ফসল uৎপাদেনর িনিবড়তা o
ফলেনর হার কর্মানব্েয় বৃিদ্ধর জনয্ eকিট সুপিরকিল্পত েসচ বয্বস্থাপনা কায র্কর্ম গর্হেণর মাধয্েম uৎপাদন eবং uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধর জনয্
aনয্ানয্ েয়াজনীয় পদেক্ষপসহ সরকার িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ গর্হণ করেব:
(2) েসচযুক্ত eলাকাসমূেহর মেধয্ ফলন বয্বধান (yield gap) াস o েটকসiভােব দীঘ র্েময়ােদ uৎপাদন বৃিদ্ধ aবয্াহত রাখেত ফসল
চােষর িনিবড়তা o uৎপাদনশীলতা বাড়ােনার লেক্ষয্ কৃষকেদরেক সম্পূরক েসচ বয্বহােরর জনয্ uৎসািহতকরণ;
3) সরকাির o েবসরকাির খােত েসেচর জনয্ ভূ-uপিরস্থ o ভূ-গভর্স্থ পািন বয্বহার eবং েসচ aবকাঠােমা uন্নয়েন uৎসািহতকরণ;
4) চাষাবােদর জনয্ িনরাপদ, দূষণমুক্ত েসেচর পািনর দক্ষ বয্বহার িনিশ্চতকরণ;
5) eলাকািভিত্তক aংশগর্হণমূলক েসচ বয্বস্থাপনা পদ্ধিতর বাস্তবায়ন;
6) ভূ-গভর্স্থ পািনর uপর িনভর্রশীলতা কমােনার লেক্ষয্ eকিট পািন সংরক্ষণ নীিত-েকৗশল uদ্ভাবনকরত: সংরিক্ষত পািন সম্পূরক েসচ
কােজ বয্বহােরর জনয্ পদেক্ষপ গর্হণ;
7) মৎসয্ সম্পেদর ক্ষিত না কের সরকাির o েবসরকাির পয র্ােয় েসচ কােজ ভূ-uপিরস্থ পািনর সহনীয় পয র্ােয় বয্বহার িনিশ্চতকরণ;
8) কৃিষ uৎপাদন কায র্কর্েমর জনয্ বয্বহৃত েসচয সমূেহ েসচকােল িনরবিচ্ছন্নভােব িবদুয্ৎ সরবরাহ িনিশ্চতকরণ;
9) পািন সংরক্ষণ o বয্বহােরর জনয্ বিধ র্তহাের েসচ যুিক্ত uন্নয়ন o েয়ােগ uৎসািহতকরণ; eবং
৯) লাগসi েসচ যুিক্তর সার eবং বৃিষ্টিনভর্র eলাকায় খরা েমাকােবলার জনয্ পিরপূরক পদেক্ষপ গর্হণ।
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2.2.4. কৃিষ uপকরেণর াপয্তা eবং তার দক্ষ বয্বহার
গর্হণেযাগয্ মূেলয্ সময়মত uন্নতমােনর কৃিষ uপকরেণর াপয্তা o তার দক্ষ বয্বহােরর uপর খাদয্ uৎপাদন বহুলাংেশ িনভর্রশীল। কৃিষ
uপকরেণর াপয্তা eবং তার দক্ষ বয্বহার িনিশ্চতকেল্প সরকার িনেম্নাক্ত কায র্াবলী গর্হণ করেব:
2) শসয্ o মৎসয্ চােষ েয়াজনীয় uপকরেণর সরবরাহ ঘাটিত o uচ্চহাের মূলয্বৃিদ্ধ েরাধকেল্প সারসহ aনয্ানয্ uপকরেণর পয র্াপ্ত
পিরমােণ সময়মত o সুষম বণ্টন িনিশ্চতকরণ;
3) সােরর সুষম বয্বহার িনিশ্চতকেল্প সামঞ্জসয্পূণ র্ মূলয্নীিত ণয়ন;
4) বীজ খােত েবসরকাির িবিনেয়াগ uৎসািহতকরণ;
5) িবেশষ েক্ষে বীজ আমদািন uদারীকরেণর িবষয়িট িনিশ্চতকরণ ;
6) বীজ, কৃিষ-রাসায়িনক বয্ o সােরর মান-িনয় েণর েক্ষে িবিধ ণয়ন eবং তার যথাযথ েয়াগ িনিশ্চতকরণ ;
7) কৃষক, মৎসয্ চািষ eবং বয্বসায়ীেদর জনয্ সার o কৃিষ রাসায়িনক বয্ািদ বয্বহার সম্পিকর্ত িশক্ষণ বয্বস্থার মাধয্েম uৎপািদত
পেণয্ trace element-eর পিরমাণ সীিমতকরণ ;
8) শসয্েক্ষেত বয্বহৃত কীটনাশক বয্বহার সীিমতকরেণর মাধয্েম মৎসয্ সম্পেদর uৎপাদন বৃিদ্ধ িনিশ্চতকরণ ;
9) ফসেলর uৎপাদন বৃিদ্ধর জনয্ সমিনব্ত বালাi বয্বস্থাপনা o সমিনব্ত ফসল বয্বস্থাপনা কমর্সূিচর সার সাধন ; eবং
৯) াকৃিতক পদ্ধিতেত বালাi িনয় ণিভিত্তক "সমিনব্ত বালাi বয্বস্থাপনা কমর্সূিচ (IPM)" েজারদারকরণ eবং বিধ র্তহাের ৈজবসার
বয্বহােরর মাধয্েম পিরেবশসম্মত, েটকসi কৃিষবয্বস্থা o সংরক্ষণ পদ্ধিত চলন িনিশ্চতকেল্প পদেক্ষপ গর্হণ।
2.2.5 কৃিষ বহুমুখীকরণ, uন্নত যুিক্ত o গেবষণা
খাদয্ লভয্তার াথিমক uপাদান িহেসেব aভয্ন্তরীণ খাদয্শসয্ uৎপাদন বৃিদ্ধকরা ছাড়াo aশসয্ ফসল o ফসল বিহভূর্ত খাদয্ uৎপাদন
বৃিদ্ধকেল্প কৃিষেক বহুমুখীকরণ, uন্নত কৃিষ- যুিক্ত গেবষণা/স সারণ eবং uেত্তালেনাত্তর ক্ষয়ক্ষিত সীিমতকরণ গুরুতব্পূণ র্। e লেক্ষয্
সরকােরর নীিত হেব:
2) aশসয্ ফসল (িবেশষত: ডাল, ৈতলবীজ, মসলা o শাকসবিজ)-eর েক্ষে uন্নত যুিক্তর মাঠ পয র্ােয় বয্বহার uেল্লখেযাগয্ভােব বৃিদ্ধ
করা;
3) েমৗসুম, জাত eবং uেত্তালন যুিক্ত বয্বহােরর পয র্ায়েভেদ ফলমূল, শাক-সবিজ o মসলার uৎপাদন িভন্নতার কারেণ বাজাের সরবরাহ
েবেড় েগেল মা ািতিরক্ত ক্ষিত o aপচয় েরােধ লাগসi বয্বস্থা গর্হণ;
4) খরা বণ eলাকায় বসবাসরত জনেগাষ্ঠীর খাদয্ িনরাপত্তা বৃিদ্ধকেল্প বৃিষ্টিনভর্র চাষাবােদ বয্বহােরর জনয্ বনয্া o খরা সহনশীল জাত
িচিহ্নতকরণ eবং লবণাক্ততা সীিমতকরেণর জনয্ যথাযথ যুিক্ত uদ্ভাবন, uন্নয়ন o সার সাধন;
5) aিত স িত uৎপাদন পদ্ধিতেত Gentically Modified (GM) শসয্জােতর মাধয্েম uৎপািদত খােদয্র সব্াস্থয্গত ভাব
পিরধারণ ; eবং
6) সমিনব্ত ািতষ্ঠািনক সহেযািগতার মাধয্েম eযাবৎ uদ্ভািবত ফসল o পশু-পাখীর েক্ষে uন্নতজাত uদ্ভাবেন ৈজব যুিক্ত গেবষণা o
uন্নয়ন িবষেয় আরo গুরুতব্ দানসহ েবসরকাির সংস্থাসমূহেক বিধ র্তহাের সম্পৃক্তকরণ।
2.2.5.2 খাদয্শসয্ বিহভূর্ত (শাকসবিজ, ৈতলবীজ, ডাল o ফলমূল) ফসেলর uৎপাদন বৃিদ্ধ
খাদয্শসয্ বিহভূর্ত ফসেলর uৎপাদন বৃিদ্ধর শ্লথগিতর ে ক্ষাপেট খাদয্শসয্ বিহভূর্ত ফসেলর uৎপাদন o uৎপাদনশীলতা ত বৃিদ্ধকেল্প
eবং মূেলয্র িস্থিতশীলতা আনয়েনর লেক্ষয্ সরকার িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ গর্হণ করেব 2) খাদয্শসয্ বিহভূর্ত ফসেলর েক্ষে কৃিষতািত্তব্ক গেবষণা eবং স সারণ কায র্কর্মেক aিধকতর aগর্ািধকার দান;
3) সুদৃঢ় স সারণ o uপকরণ েসবা-সহায়তাপূণ র্ যথাযথ বয্বস্থাপনা পদ্ধিতেত আধুিনক জােতর ফসল বতর্ন;
4) খাদয্শসয্-বিহভূর্ত ফসেলর uৎপাদন তব্রািনব্ত করার লেক্ষয্ সুসংগিঠত িবপণন সুিবধাসহ িকর্য়াকরণ, সংরক্ষণ বয্বস্থা o
গুদামজাতকরণ iতয্ািদর uন্নয়ন;
5) েমৗসুিম ফলমূল, শাকসবিজ, মৎসয্ o ািণজাত পণয্সহ aনয্ানয্ ফসেলর uেত্তালেনাত্তর পয র্ােয় uন্নত যুিক্ত সােরর জনয্
িবিনেয়াগ সহায়তা o কৃষকেদর িশক্ষণ দান; eবং
6) ৈজব যুিক্ত গেবষণায় সহায়তা দানসহ সব্ােস্থয্র uপর GM খােদয্র সব্ল্প o দীঘ র্েময়াদী ভাব পিরধারণ।
2.2.5.3. শসয্ বিহভূর্ত ( ািণসম্পদ o মৎসয্ সম্পদ) কৃিষ uন্নয়ন
সুষম খাদয্েভােগর জনয্ েয়াজনীয় দুধ, মাংস o িডেমর uৎস হেচ্ছ ািণসম্পদ। েদেশর সামিগর্ক খাদয্ uৎপাদন বৃিদ্ধ তব্রািনব্ত করার
জনয্ ািণসম্পদ o মৎসয্ খােত বিধ র্ত হাের uৎপাদনেক eেক্ষে aনয্তম িনধ র্ারক িহেসেব িবেবচনা করা হয়। েদেশর খাদয্ িনরাপত্তা
eবং ৈবেদিশক মু া aজর্েন ািণসম্পদ o মৎসয্ e দুিট খােতর েয়াজনীয়তা িবেবচনােন্ত সরকার িনেম্নাক্ত কায র্কর্মসমূহ গর্হেণর
মাধয্েম uৎপাদন বৃিদ্ধ o uন্নয়ন সাধেন uৎসাহ দান করেব :
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

গেবষণা, িশক্ষণ o স সারণ শিক্তশালীকরেণর মাধয্েম মৎসয্ o পশুসম্পেদর গুণগতমান o uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ;
বয্াপকহাের িটকা দােনর মাধয্েম সংকর্ামক েরাগসহ পরজীিবক্ষত িনয় ণ, হ স-মুরিগ o গবািদ পশুর সব্াস্থয্েসবা uন্নয়ন eবং
আিদ জািতসমূেহর সংরক্ষণ িনিশ্চতকরণ;
মৎসয্ o ািণেদর জনয্ মৎসয্ o ািণ খাদয্ (fish, poultry and livestock feed) uৎপাদন িশল্প uন্নয়েন সহায়তা দান;
মৎসয্ o ািণজাত পেণয্র uৎপাদন যুিক্ত o uপকরণ সরবরাহ, পণয্ সংরক্ষণ o িবপণেন uন্নত যুিক্তর সােরর জনয্ িবিনেয়াগ
সহায়তা, িবপণন েনটoয়াকর্ স সারণ;
সব্ল্প-সম্পদশালী o দির েদর েক্ষে েবসরকাির সংস্থাসমূহেক বিধ র্তহাের সম্পৃক্তকরণপূব র্ক যুিক্ত uন্নয়ন o সাের সহায়তা
দান;
ধান েক্ষেত সমিষ্টগতভােব মাছ o ধান েযৗথ uৎপাদেনর সার িনিশ্চতকরণ;
পিরেবশবান্ধব o িবজ্ঞানসম্মত িচংিড় uৎপাদন o িকর্য়াকরেণ uৎস পয র্ােয় uন্নতমান িনিশ্চতকরণসহ বিধ র্ত uৎপাদন
uৎসািহতকরণ; eবং
সামুি ক মৎসয্ সম্পেদর েটকসi আহরেণর েকৗশল uদ্ভাবন o স সারণ।

2.2.6 কৃিষঋণ
aভয্ন্তরীণ uৎপাদন বৃিদ্ধকেল্প সম্পদ-িনিবড় আধুিনক যুিক্ত গর্হেণর মাধয্েম uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধকেল্প কৃিষেক িনিবড় o বহুমুখীকরেণ
কৃিষঋেণর ভূিমকা aপিরহায র্। কৃষকেদর জনয্ কৃিষঋেণর লভয্তা o ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধকেল্প aনয্ানয্ েয়াজনীয় পদেক্ষপসহ সরকার
িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ গর্হণ করেব :
2) যথাসমেয় কৃিষঋেণর াপয্তা িনিশ্চতকেল্প ঋণ সরবরােহর যথাযথ ািতষ্ঠািনক পদ্ধিত বতর্ন ; eবং
3) ভূিমহীন, ািন্তক o ক্ষু কৃষকসহ সকল কৃষেকর জনয্ ঋণ ািপ্তর ক্ষমতা uন্নয়েনর মাধয্েম পািরবািরক খাদয্ িনরাপত্তা o uৎপাদনশীলতা
বৃিদ্ধর জনয্ দির কৃষকেদরেক কৃিষ uৎপাদন সংিশ্লষ্ট ক্ষু ঋণ কমর্সূিচর aন্তভুর্িক্তকরণ।
েকৗশল -2.3. দক্ষ খাদয্বাজার
খাদয্ বাজােরর সেন্তাষজনক aবস্থােনর েক্ষে চািহদা, uৎপাদেনর ধারা, যুিক্ত eবং িবশব্বািণেজয্র পিরেবেশর পিরবতর্েনর সােথ aভয্ন্তরীণ
খাদয্ বাজার কাঠােমােক সামঞ্জসয্পূণ র্ করা েয়াজন। িবরাজমান বাজার কাঠােমার দক্ষতা িনরূপেণর েক্ষে নূয্নতম মূেলয্ বাজারজাতকরণ
দািয়তব্ সম্পাদনসহ বাজার পিরেবশ পিরবতর্েনর সােথ চািহদা o েযাগােনর সংেবদনশীলতার িবষয়সমূহ িবেবচয্। খাদয্বাজাের aসংখয্
েকর্তা o িবেকর্তা থাকা সেত্তব্o বয্াপক eলাকাজুেড় ছিড়েয় থাকা ক্ষু uৎপাদনকারীগেণর আগমন, aনুন্নত পিরবহন o েযাগােযাগ বয্বস্থা,
খাদয্ বয্ পিরবহেন আনুষ্ঠািনক বা aনানুষ্ঠািনক িতবন্ধকতা, িটপূণ র্ পণয্িবনয্াস (grading) iতয্ািদ িবষয় িতেযািগতামূলক বাজার
পিরেবশ সৃিষ্টেক বয্াহত কেরেছ। বাজার aবকাঠােমা uন্নয়ন, েবসরকাির বািণেজয্ aবাধ চলাচল o গুদামজাতকরণ, িবপণন কায র্াবলীর
জনয্ েয়াজনেবােধ েবসরকাির খাতেক uৎসাহদায়ক সুিবধািদ o ািতষ্ঠািনক সহায়তা দান iতয্ািদ বাজার পিরেবেশর uন্নয়েনর জনয্
aতয্াবশয্কীয়। খাদয্ িনরাপত্তা aজর্েনর লেক্ষয্ বাজার বয্বস্থা uন্নয়েন পক্ষপাতমুক্ত ঋণ, িবপণন সহায়ক আiন o বািণজয্ aনুকূল
িনয় ণমূলক পিরেবশ eবং মূলয্ িস্থিতশীলকরেণর জনয্ খাদয্শসয্ বাজাের aনুকূল সরকাির হস্তেক্ষপ aন্তভুর্ক্ত।
2.3.2 বাজার aবকাঠােমা uন্নয়ন
যেথাপযুক্ত মানসম্মত eবং িনভর্রেযাগয্ বাজার aবকাঠােমাi হেচ্ছ সামিগর্ক aথ র্নীিত eবং বািণেজয্র েটকসi বৃিদ্ধর েমৗিলক িনয়ামক।
জাতীয় খাদয্ িনরাপত্তায় েবসরকাির খােতর aবদান রাখার সুেযাগ সৃিষ্টর জনয্ পিরবহণ সুিবধা, গুদামজাতকরণ, aবকাঠােমা iতয্ািদেত
দীঘ র্েময়াদী িবিনেয়াগ সহায়তা দান েয়াজন। বাজার সুিবধািদ েযমন - িবিকর্র জনয্ যেথাপযুক্ত স্থান, িনলাম কক্ষ, oজনয iতয্ািদ খাদয্
বাজােরর দক্ষতা uন্নয়েন িনিমত্তসব্রূপ।
দক্ষ খাদয্ বাজার aবকাঠােমা uন্নয়ন o সংরক্ষেণর জনয্ সরকার িনেম্নর কায র্াবলী সম্পাদন করেব 2) ফসল uেত্তালন পরবত পয র্ােয় পিরচয র্া, পণয্িবনয্াস, eক ীকরণ eবং িকর্য়াজাতকরণ সুিবধািদ uন্নয়ন o aপচয় ােসর মাধয্েম
খামারজাত পণয্ািদ বাজারজাতকরেণর িবিভন্ন পয র্ােয় লাগসi যুিক্ত সহেযােগ aবকাঠােমাগত সুিবধািদ স সারণ ;
3) খামারজাত পণয্ িবপণেনর িবিভন্ন পয র্ােয় সংরক্ষণ o িকর্য়াজাতকরণ সুিবধািদ uন্নয়েন সমবায়িভিত্তক িবপণন বয্বস্থা গঠেন uৎসাহ
দান o uন্নয়ন ;
4) যেথাপযুক্ত স্থােন খাদয্ িকর্য়াকরণ o সংরক্ষেণর জনয্ স্থাপনা িতষ্ঠায় uেদয্াক্তােদরেক বিধ র্তহাের মূলধন o ঋণ, সহায়তা দান ;
5) যথােযাগয্ স্থােন াথিমক o মাধয্িমক বাজার uন্নয়েন সহায়তা দান ; eবং
6) খামার o বাজােরর সংযুিক্ত সড়েকর uন্নয়ন eবং aনয্ানয্ েসবামূলক সহায়তা িনিশ্চতকরণ।
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2.3.3. েবসরকাির খাদয্ বয্বসা uৎসািহতকরণ
েদেশ েবসরকাির খােত খাদয্ বয্বসায় লক্ষািধক খুচরা o পাiকাির বয্বসায়ী eবং িমল মািলকগণ কর্য়, িকর্য়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পিরবহন
eবং িবপণেন িনেয়ািজত। aভয্ন্তরীণ o রপ্তািন বাজােরর চািহদামািফক কািঙ্ক্ষত সরবরাহ িনিশ্চতকরেণর জনয্ আধুিনক ছ টাi,
পিরচ্ছন্নকরণ, বাছাi o েমাড়কজাতকরণ পদ্ধিতর uন্নয়ন েয়াজন।
েবসরকাির খােত খাদয্ বয্বসা uৎসািহতকরেণ সরকার িনেম্নর কায র্াবলী সম্পাদন করেব :
2) েবসরকাির খাদয্ িবপণন, িকর্য়াজাতকরণ,বাছাi o মজুদ সংরক্ষেণ যেথাপযুক্ত uৎসাহদায়ক বয্বস্থা বজায় থাকেব ;
3) েয়াজেনর সময় শুল্কহার সমনব্য় o aনয্ানয্ শাসিনক সহায়তা দােনর মাধয্েম আমদািন uৎসািহতকরণ eবং aভয্ন্তরীণ
uৎপাদেন িবরূপ ভাবকারী aিতিরক্ত আমদািন পিরহােরর মাধয্েম ক্ষিতকর ভাব সীিমতকরণ,eবং
4) uদব্ৃত্ত uৎপাদন o সরবরাহকালীন সমেয় কৃিষ পেণয্র রপ্তািন বৃিদ্ধ uৎসািহতকরণ।
2.3.3.2 খাদয্ েবয্র েবসরকাির গুদাম eবং চলাচল বয্বস্থা uন্নয়ন
েবসরকাির খােত িবদয্মান গুদামজাতকরণ সুিবধািদ খাদয্শসয্ eবং aনয্ানয্ খাদয্ বয্ দীঘ র্েময়ােদ সংরক্ষেণর uপেযাগী নয়। eজনয্
মানসম্মত িবজ্ঞানিভিত্তক সংরক্ষণাগার িনিমর্ত হoয়া েয়াজন। িনধ র্ািরত বয্িভিত্তক গুদাম o িহমাগার িনমর্াণ eবং পিরবহেনর জনয্
যানবাহন সংগর্হ iতয্ািদেত েবসরকাির খােত ঋণ সুিবধািদ দােন বয্াংক আiন সহজীকরণ o সংেশাধেনর মাধয্েম সরকােরর নীিত
uৎসাহদায়ক হেব।
েবসরকাির পয র্ােয় খাদয্ বয্ গুদামজাতকরণ o চলাচল uন্নয়েন সরকার :
2) েদেশ খাদয্ েবয্র aবাধ চলাচল uদারীকরণ o
3) uপযুক্ত স্থােন গুদাম কাঠােমা uন্নয়েন ঋণ সুিবধািদ িনিশ্চত করেব।
2.3.3.3 খাদয্ বয্বসায় uদার ঋণ (Liberal Credit) পদ্ধিত েজারদারকরণ
uন্নত বাজার কাঠােমা িতষ্ঠার গুরুতব্পূণ র্ পূব র্শতর্ হেচ্ছ খাদয্ বয্বসায় নবাগতেদর aংশগর্হণ বৃিদ্ধ o তােদর ঋণ ািপ্তেত বাধা-িনেষধ
াস। খাদয্ িবপণেন uদার ঋণ িবতরণ পদ্ধিত েজারদারকরেণর মাধয্েম aিধক uৎপাদনজিনত বাজারজাতকরেণর সংিশ্লষ্ট aেনক
সমসয্াi দূরীকরণ সম্ভব।
খাদয্ বয্বসায় ঋেণর াপয্তা িনিশ্চতকরেণর জনয্ বাংলােদশ সরকার 2) পরামশর্ eবং পিরবীক্ষণ েসবার মাধয্েম uদার ঋণ িবতরণ পদ্ধিত েজারদার o
3) পল্লী eবং দুগমর্ eলাকায় বয্াংিকং সুিবধািদ স সারেণ সহায়তা দান করেব।
2.3.4 বািণজয্সহায়ক আiন eবং িনয় ণমূলক পিরেবশ uন্নয়ন
বাজারেক বািণজয্সহায়ক িবিধ-িবধােনর আoতায় আনার েক্ষে িবিভন্ন কার িবপণন আiেনর ধারাসমূহ eবং কারবার থা পুনিব র্নয্াসসহ
িবপণন চাজর্, কর eবং শুল্ক যুিক্তসংগত করা o বাজার uন্নয়ন িনিশ্চত করা েয়াজন। খামারজাত পেণয্র িবপণেন েসবাসমূেহর দক্ষ
সরবরাহ বয্বস্থা খুবi গুরুতব্পূণ র্। িবপণেন িনেয়ািজত িবিভন্ন িবপণন- িতিনিধ, পাiকার, aনানুষ্ঠািনক িবিনেয়াগকারী o আিথ র্ক সহায়তা
দানকারী মধয্সব্তব্কারীেদর aনুকূল ভূিমকােক সব্ীকৃিত দান করা েয়াজন। বাজার কাঠােমা uন্নয়েন িনয় ণমূলক o আiনগত সহায়তা
বাজােরর েতয্ক পয র্ােয় নতুনেদর েবশ uৎসািহত করার মাধয্েম িতেযািগতা বৃিদ্ধেত সহায়ক হেব।
বািণজয্সহায়ক আiন eবং িনয় ণমূলক পিরেবশ uন্নয়ন িনিশ্চতকেল্প সরকার িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ গর্হণ করেবঃ
2) খাদয্পেণয্র েবসরকাির মজুদ o সরবরাহ বয্বস্থার eকিট িনভর্রেযাগয্ পিরবীক্ষণ বয্বস্থা চালুকরণ ;
3) বাজাের িনেয়ািজত মধয্স্থতাকারীেদর aনুকূল ভূিমকােক সব্ীকৃিত িনিশ্চতকরণ ; eবং
4) িতেযািগতামূলক িবপণন সাের eিন্ট- াষ্ট o eকেচিটয়া বাজার িতষ্ঠা িনেরাধক িবিধ ণয়ন o েয়াগ।
2.3.5 পূব র্-সতক করণ o বাজার তথয্ পদ্ধিত uন্নয়ন eবং চার
জাতীয় খাদয্ সরবরাহ বয্বস্থাপনা eবং খাদয্ িনরাপত্তা িবধােন eকিট দক্ষ কায র্কর পূব র্-সতক করণ বয্বস্থা গুরুতব্পূণ র্ িনয়ামক। eকিট দক্ষ
o কায র্কর পূব র্-সতক করণ পদ্ধিত িবশব্ পূব র্-সতক করণ বয্বস্থার সােথ সমিনব্তভােব পিরচািলত হoয়া েয়াজন।
e লেক্ষয্ সরকার িনেম্নাক্ত কায র্াবলী সম্পন্ন করেব :
2) জাতীয় o িবশব্পয র্ােয়র uভয় েক্ষে সমিনব্তভােব খাদয্ uৎপাদেনর পিরমাণ সম্পেকর্ আবহাoয়ার পূব র্াভাস সংকর্ান্ত
িনভর্রেযাগয্ তথয্ পিরেবশন ;
3) aভয্ন্তরীণ o আন্তজর্ািতক বাজারসমূেহ িবরাজমান সরবরাহ, চািহদা o মূলয্ পিরিস্থিত eবং জলবায়ু , খাদয্ uৎপাদন o
িবদয্মান সরবরাহ সম্পেকর্ সব্ল্প o দীঘ র্কালীন পূব র্াভাস দান ; eবং
4) uন্নত বয্বস্থাপনার জনয্ খাদয্ তথয্ o পূব র্-সতক করণ িবষেয় িবেশ্লষণমূলক ক্ষমতা বৃিদ্ধর জনয্ গেবষণা পিরচালনা eবং
াকৃিতক দুেয র্াগ িবষেয় uন্নত পূব র্াভাস পদ্ধিতর বতর্ন।
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েকৗশল -2.4. মূলয্ িস্থিতশীলকরেণ খাদয্শসয্ বাজাের aিবকৃত সরকাির হস্তেক্ষপ
খাদয্ শসয্ বাজাের সরকাির হস্তেক্ষপ eবং খাদয্ শেসয্র মজুত বয্বস্থাপনার েক্ষে বাংলােদশ সরকার uৎপাদনকারী o েভাক্তা uভেয়র
সব্াথ র্রক্ষায় ভারসাময্ বজায় রাখার েচষ্টা চািলেয় যােচ্ছ, যােত কৃিষ বৃিদ্ধ বা দির জনগেণর খাদয্ িনরাপত্তা বয্াহত না হয়। িবেশষত:
বাংলােদেশর দির জনগেণর (uৎপাদক o েভাক্তা) কলয্ােণ খাদয্শেসয্র মূলয্ eকিট গুরুতব্পূণ র্ িনয়ামক। খাদয্ শেসয্র uৎপাদন বয্েয়র
ঊধব্র্গিত কৃষকেদর আেয়র aিনশ্চয়তা বৃিদ্ধ করা ছাড়াo কৃিষকােজ aতয্াবশয্কীয় েসচ, কৃিষ-য পািত eবং aনয্ানয্ দীঘ র্েময়াদী খােত
েবসরকাির িবিনেয়ােগ িনরুৎসািহত কের। েযেহতু দির পিরবােরর খােদয্র জনয্ বয্য় বতর্মােন পিরবােরর েমাট আেয়র শতকরা 81 ভােগরo
েবশী, তাi েভাক্তাপয র্ােয় খােদয্র মূলয্ uেল্লখেযাগয্ভােব বৃিদ্ধ েপেল দির পিরবােরর কৃত আয় াস পায়। ফেল তােদর খাদয্ গর্হেণর
পিরমাণ াস পায়- যা তােদর জীবেনর জনয্ হুমিকসব্রূপ হেত পাের। বাজােরর মূলয্ িস্থিতশীলতােক তব্রািনব্তকরণ, িতেযািগতা
uৎসািহতকরণ, খাদয্ িনরাপত্তা uন্নয়েন eবং েবসরকাির বািণজয্ o গুদামজাতকরণেক িনরুৎসািহত না কের সরকার খাদয্শসয্ বাজাের
aিবকৃত হস্তেক্ষপ কমর্সূিচর পিরকল্পনা গর্হণ কের। িবেশষত: আন্তজর্ািতক বাজাের ত পিরবতর্ন, aভয্ন্তরীণ uৎপাদেন াসবৃিদ্ধ eবং
uপযু র্পির াকৃিতক দুেয র্ােগর কারেণ খােদয্র মূলয্ aবয্াহতভােব িস্থিতশীল রাখা সহজ নয়। খাদয্শেসয্র মূেলয্র বয্াপক uঠানামার কারেণ
eকিট aিবকৃত মূলয্ িস্থিতশীলকরণ নীিত eকান্ত আবশয্ক।
2.4.2 aভয্ন্তরীণ খাদয্ uৎপাদেন মূলয্ সহায়তা
aভয্ন্তরীণ uৎপাদন o কৃষেকর আয় বৃিদ্ধর জনয্ পয র্াপ্ত uৎপাদন সহায়তা দােন ধান সংগর্হ aঞ্চেল (intensive procurement
zone) খাদয্শেসয্র গড় uৎপাদন বয্েয়র ঊেধব্র্ খাদয্শসয্ সংগর্হ মূলয্ িনধ র্ারণপূব র্ক সরকাির সংগর্েহর েচষ্টা চালােনা হয়। সরকাির
সংগর্হমূলয্ (fixed procurement price)-eর সােথ গুদামখরচ, পিরবহন o িবতরণ বয্য় জিড়ত থাকায় সরকাির িবতরণ (public
food distribution)-eর েক্ষে সরকারেক uেল্লখেযাগয্ পিরমাণ ভতুির্ ক দান করেত হয়।
aভয্ন্তরীণ খাদয্ uৎপাদন uৎসািহত করার জনয্ সরকােরর নীিত হেব :
2) aভয্ন্তরীণ খাদয্ বাজার হেত খাদয্শসয্ কর্েয় ;
ক) কৃষকেদর পয র্াপ্ত মুনাফা eবং uৎপাদন বয্য় পিরপূরেণর জনয্ যথাযথ মূেলয্ (তেব মূলয্ eত েবশী না হয় যা aনয্ানয্ নীিত িবেরাধী
কাজ করােক uৎসািহত কের) aভয্ন্তরীণ সরকাির সংগর্হ কমর্সূিচ গর্হণ ;
খ) uন্মুক্ত িতেযািগতামূলক দরপে র মাধয্েম aভয্ন্তরীণ বাজার েথেক কর্য়।
3) uৎপাদেকর লাভজনক মূলয্ িনিশ্চতকরেণ িবপণন পদ্ধিত uন্নয়েন সহায়তা দান ; eবং
4) েবসরকাির খােত গুদামজাতকরণ o বাজার aবকাঠােমা uন্নয়েন uৎসাহ দান করা।
2.4.3 সরকাির খাদয্শসয্ মজুদ
aভয্ন্তরীণ uৎপাদন কমেবিশ হবার ফেল খাদয্শেসয্র মূলয্ aসব্াভািবক াস-বৃিদ্ধকােল যুগপৎভােব েভাক্তা o uৎপাদনকারীর কলয্ােণর
িবষয়িট িবেবচনায় েরেখ সরকার সরাসির কর্য়-িবকর্েয়র মাধয্েম খাদয্শসয্ বাজাের হস্তেক্ষপ কের। সরকাির খাদয্ িবতরণ বয্বস্থার ধান
লক্ষয্ হল সব্াভািবক বাজার মূেলয্ খাদয্ কর্েয় aসমথ র্ দির জনেগাষ্ঠীর জনয্ খাদয্-সহায়ক uন্নয়ন কমর্সূিচ eবং আয় সঞ্চালনমূলক কমর্সূিচ
পিরচালনা করা। খাদয্িভিত্তক িবিভন্ন সরকাির কায র্কর্ম পিরচালনার জনয্ েয়াজনীয় খাদয্শেসয্র মজুদ সংরক্ষণ করা ছাড়াo সরকার
দুেয র্াগকালীন জরুরী েয়াজন পিরপূরেণর জনয্ িনরাপত্তা মজুদ সংরক্ষণ কের। সা িতক বছরসমূেহ খাদয্ uৎপাদন বৃিদ্ধ aবয্াহত থাকা
ছাড়াo খাদয্ বয্বস্থাপনায় আশানুরূপ uন্নিত িতফিলত হেয়েছ। জাতীয় খাদয্ o পুিষ্ট নীিত (2৯৯8)-েত সরকাির খাদয্ মজুেদর পিরমাণ
কমপেক্ষ 9 লাখ েম: টেন সংরক্ষেণর নীিত েঘাষণা করা হেয়েছ। খাদয্শসয্ আমদািনর aিনিশ্চত আগমন o জরুরী েয়াজেন সরকার 21
লাখ েম: টন খাদয্শসয্ সরকাির মজুদ িহসােব সংরক্ষেণর িসদ্ধান্ত গর্হণ কেরেছ। তেব aভয্ন্তরীণভােব খাদয্শসয্ সংগর্হ েমৗসুেম সরকাির
মজুেদর পিরমাণ সাধারণত e লক্ষয্মা া aিতকর্ম কের eবং ফসল uেত্তালনপূব র্ সমেয় সরকাির মজুেদর পিরমাণ লক্ষয্মা ার নীেচ থােক।
সংগর্হ o িবতরেণর পিরবতর্ন (variable seasonal need) িবেবচনায় eেন খাদয্ মজুদ গড়েন বাস্তব aবস্থার িতফলন থাকেব।
সরকাির খাদয্শসয্ মজুদ সংরক্ষেণর েক্ষে সরকার িনেম্নাক্ত বয্বস্থা গর্হণ করেব :
2) খাদয্শসয্ মজুেদর িনয়িমত পিরবীক্ষণ, খাদয্ মূলয্, খাদয্ সাহাযয্ ািপ্তর সম্ভাবনা, েবসরকাির আমদািন, aভয্ন্তরীণ uৎপাদন, সরকাির
সংগর্হ o িবতরণ iতয্ািদ কায র্কর্ম িনয়িমত পিরবীক্ষণ ;
3) সরকাির খাদয্ বয্বস্থাপনােক সামিগর্ক বািণজয্নীিতর সােথ সমিনব্ত কের িবেশষত: খাদয্ সরবরাহ ঘাটিতকােল েয়াজনীয় বাজার
সরবরাহ বৃিদ্ধমূলক েকৗশল aবলমব্ন ;
4) দির জনেগাষ্ঠীর জনয্ লক্ষয্মুখী খাদয্ িবতরণ বয্বস্থার সব্াচ্ছন্দয্ েয়াগ, কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট, েবসরকাির খাদয্ বয্বসায়
uৎসাহদায়ক বয্বস্থা সংরক্ষণ িবেবচনায় িনেয় সরকাির খাদয্ সংগর্েহর পিরমাণ িনধ র্ারণ ; eবং
5) সংগর্হ o িবতরেণর েমৗসুিম পিরবতর্ন িবেবচনায় েরেখ aথ র্বছেরর শুরুেত 21 লাখ েম: টন খাদয্শেসয্র সরকাির মজুদ সংরক্ষণ।
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2.4.4 েভাক্তােদর মূলয্ সহায়তা
লক্ষয্মুখী খাদয্ িবতরণ কমর্সূিচসমূহ দির জনগেণর পািরবািরক খাদয্ িনরাপত্তা বৃিদ্ধর aনয্তম িনয়ামক। সরকার দির o দুস্থ
পিরবারসমূেহর পািরবািরক খাদয্ িনরাপত্তা বৃিদ্ধর জনয্ িবিভন্ন কার কমর্সূিচ যথা - দুস্থ জনেগাষ্ঠীর uন্নয়ন (VGD), কােজর িবিনমেয়
খাদয্/aথ র্, দুস্থ জনেগাষ্ঠীর জনয্ খাদয্ সহায়তা (VGF), িশক্ষার জনয্ খাদয্/aথ র্ iতয্ািদ লক্ষয্মুখী কায র্কর্ম পিরচালনা কের। সীিমত
সম্পেদর কারেণ eসকল কায র্কর্েমর আoতাবিহভূর্ত aথচ পুিষ্টর িদক হেত ঝুিঁ কপূণ র্ দির পিরবারসমূেহর খাদয্ িনরাপত্তা বৃিদ্ধ করার
eকিট িবকল্প েকৗশল হেচ্ছ বাজার মূেলয্র aসব্াভািবক বৃিদ্ধ েরাধ করা।
েভাক্তােদর মূলয্ সহায়তা দােনর লেক্ষয্ সরকার িনেম্নাক্ত বয্বস্থা গর্হণ করেব :
2) aসব্াভািবক মূলয্বৃিদ্ধর সমেয় েখালা বাজার িবকর্য় (OMS), সব্ল্পমূেলয্/িবনামূেলয্ খাদয্শসয্ সরবরাহ ;
3) িবেশষ aগর্ািধকার াপ্ত েগাষ্ঠীর জনয্ aতয্াবশয্কীয় aগর্ািধকার (EP), aনয্ানয্ aগর্ািধকার (OP) eবং বৃহৎ কমর্সংস্থান িশল্প (LEI)
iতয্ািদ িবতরণ খােত িনধ র্ািরত মূেলয্ খাদয্শসয্ িবকর্য় ;
4) uচ্চ মূেলয্র কারেণ পুিষ্ট ঝুিঁ ক বণ দির জনগেণর মােঝ লক্ষয্মুখী খাদয্ কায র্কর্েমর মাধয্েম খাদয্শসয্ সরবরাহ।
uেদ্দশয্ -3. জনগেণর কর্য় ক্ষমতা eবং খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধ করা
পয র্াপ্ত খাদয্শেসয্র াপয্তা িনিশ্চতকরেণ গৃহীত েচষ্টায় সহায়তা দান ছাড়াo সকল পিরবােরর (িবেশষত: দির েদর) পািরবািরক খাদয্
ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধর জনয্ বাংলােদশ সরকার দুিট মুখয্ পন্থা aবলমব্ন কের। থমত: তাৎক্ষিণক খাদয্ িনরাপত্তার েয়াজন পিরপূরেণর জনয্
সব্ল্প েময়ােদ খাদয্ ািপ্ত ক্ষমতা বৃিদ্ধর জনয্ কিতপয় কমর্সূিচর মাধয্েম সরাসির খাদয্ হস্তান্তর বা খাদয্-সাহাযয্ নগদায়েণর মাধয্েম াপ্ত aথ র্
িবতরণ। িদব্তীয়ত: কমর্সংস্থানমূলক aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধর মাধয্েম দীঘ র্ েময়ােদ দির জনগেণর খাদয্ ািপ্ত ক্ষমতা বৃিদ্ধ eবং খাদয্ সংগর্েহর
সামথয্র্সহ কর্য় ক্ষমতা েটকসiভােব uন্নীতকরেণর জনয্ নীিতমালা বাস্তবায়েন uন্নয়ন কেল্প িবিনেয়াগ। দাির য্ িবেমাচন েকৗশল
বাস্তবায়েনর মাধয্েম খাদয্ িনরাপত্তার eকিট ধান িনয়ামক িহেসেব খাদয্ ািপ্তর aথ র্ৈনিতক ক্ষমতা বৃিদ্ধ পােব।
েকৗশল -3.2 . তাৎক্ষিণক aিভঘাত বয্বস্থাপনা
বাংলােদেশ ায়i বনয্া, সাiেক্লান eবং aনয্ানয্ াকৃিতক দুেয র্ােগর কারেণ সৃষ্ট আপদকালীন খাদয্ িনরাপত্তাহীনতা দূরীকরেণ জরুরী স্তুিতর
েয়াজন হয়। ক্ষিতগর্স্তেদর তাৎক্ষিনক দুদ র্শা লাঘেবর uেদ্দেশয্ জরুরী াণ কমর্সূিচ পিরচালনা করা হয়। দুেয র্াগ েমাকােবলায় আধুিনক o
িনভর্রেযাগয্ সতক করণ পদ্ধিত বয্বহােরর মাধয্ম দুেয র্ােগর িবরূপ ভাব কিমেয় আনা সম্ভব। দুেয র্াগ েমাকােবলায় বাংলােদেশর uেল্লখেযাগয্
সাফলয্ সেত্তব্o বয্াপক দািরে র কারেণ াকৃিতক দুেয র্াগ বণ eলাকায় দুব র্ল aবকাঠােমােত বসবাসকারী দির জনেগাষ্ঠীেক দুেয র্ােগর
িবরূপ ভাব সহনেযাগয্ মা া পয র্ন্ত াস করা যায়িন। বতর্মােন জরুরী িবতরেণর েয়াজেন সরকারেক িতনমােসর সমপিরমাণ খাদয্শেসয্র
মজুত সংরক্ষণ eবং াণ কায র্কর্ম পিরচালনার জনয্ জরুরী খাদয্ িবতরণসহ িনরাপদ পািন, ঔষধ eবং aনয্ানয্ েয়াজনীয় বয্ািদ সংরক্ষণ
করেত হয়। eেক্ষে েদেশর জনয্ eকিট কায র্কর সািব র্ক দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা পদ্ধিত পিরচালনা aপিরহায র্। তাছাড়া াকৃিতক দুেয র্াগ
বণতাসহ স্থানীয় o আন্তজর্ািতক বাজাের পিরবতর্নশীল পিরিস্থিতর কারেণ বছরিভিত্তক খাদয্শেসয্র নূয্নতম সরকাির মজুদ মা াo
পয র্ােলাচনা েয়াজন।
3.2.2 কৃিষেত দুেয র্াগ েমাকােবলার জনয্ িবেশষ পদেক্ষপ
খরা, বনয্া o সাiেক্লােনর মত ঘন ঘন াকৃিতক দুেয র্ােগর কারেণ বাংলােদেশর কৃিষ aিতমা ায় ঝুিঁ ক বণ। ঘন ঘন াকৃিতক দুেয র্াগ দির
জনগেণর সীিমত সম্পদেক াস কের eমনিক কখনo কখনo সম্পূণ র্ভােব ধব্ংস কের। নদী ভাঙ্গন eবং কৃিষ জিমর গুণগত aবক্ষেয়র
ফেল e সমসয্া আরo কট হয়। বনয্া o খরা বণ aিধক ঝুিঁ কপূণ র্ eলাকায় দাির য্ eবং খাদয্ িনরাপত্তাহীনতা aিধক হেয় থােক। eসকল
াকৃিতক দুেয র্ােগর aিভঘােত ৈবরী কৃিষ পিরেবশযুক্ত নাজুক বাস্তুসংস্থানসম্পন্ন দির কৃষকেদর চাষাবােদ aপূরণীয় ক্ষিত হয়। ফেল তােদর
তাৎক্ষিণক খাদয্ িনরাপত্তাহীনতা আরo েবেড় যায়। দুেয র্াগ স্তুিত eবং দুেয র্াগ-পরবত পুনব র্াসন কায র্কর্ম খাদয্ িনরাপত্তার eকিট গুরুতব্পূণ র্
uপাদান। কৃিষেত াকৃিতক দুেয র্ােগর িবরূপ ভাব েমাকােবলার জনয্ aনয্ানয্ েয়াজনীয় পদেক্ষপসহ সরকার িনেম্নাক্ত পদেক্ষপ aনুসরণ
করেব :
2) িবপুল ফলন াস o ফসলহািন eড়ােনার জনয্ খরার সময় সম্পূরক েসচ দান ;
3) জাতীয় কৃিষ গেবষণা পদ্ধিতর মাধয্েম সুিনিদ র্ষ্ট eলাকািভিত্তক বনয্া o খরা সহনশীল জােতর ফসল uদ্ভাবন o সার eবং ধান
ফসলসমূেহর uৎপাদন যুিক্ত uন্নয়ন o স সারণ eবং
4) সব্াভািবকভােব বনয্ামুক্ত বছের িভিটস্থােন ফলমূল শাকসবিজ চাষাবাদ, সামািজক বনায়ন, পশুপালন eবং বসতবািড়েত হ সমুরগী খামার স্থাপনসহ বসতবািড়েত বাগান uন্নয়েন কায র্কর্ম গর্হণ।
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3.2.3 সরকাির মজুদ হেত জরুরী িবতরণ
াকৃিতক দুেয র্াগজিনত জরুরী খাদয্ পিরিস্থিতর েয়াজেন সরকাির খাদয্ মজুদ হেত খাদয্ িবতরেণর মাধয্েম সরকার ত বয্বস্থা গর্হণ কের।
দুেয র্াগকবিলত eলাকায় সরকাির িবতরণ খােদয্র াপয্তা বৃিদ্ধ কের eবং েযাগান o চািহদার ভারসাময্হীনতা িনরসনপূব র্ক বাজার মূলয্
িস্থিতশীল করেত সাহাযয্ কের।
দুেয র্াগ কবিলত eলাকায় ক্ষিতগর্স্ত পিরবােরর জরুরী খাদয্ েয়াজন েমটােত সরকােরর নীিত হেব :
2) দুেয র্ােগর সমেয় ক্ষিতগর্স্ত পিরবােরর মেধয্ ত খাদয্ িবতরণ িনিশ্চতকরণ ;
3) িনয়িমত খাদয্িভিত্তক কায র্কর্েমর জনয্ েয়াজনীয় মজুদ সংরক্ষণ ছাড়াo নূয্নপেক্ষ 4 (িতন) মােসর জরুরী খাদয্ িবতরণ চািহদা
পিরপূরেণ খাদয্শেসয্র পয র্াপ্ত মজুদ সংরক্ষণ ;
4) েকান eকিট িনিদ র্ষ্ট েদশ েথেক খাদয্ আমদািনর েক্ষে সম্ভাবয্ ঝুিঁ ক ােসর জনয্ সরকাির বািণিজয্ক আমদািন (তেব aিধক
আমদািন পিরহােরর জনয্ েয়াজনীয় সতকর্তা aবলমব্নসহ)-র েক্ষে uৎস বহুমুখীকরণ ; eবং
5) পদ্ধিতগত aপচয় াস eবং দক্ষ মজুদ বয্বস্থাপনার মাধয্েম সরকােরর সািব র্ক খাদয্ িবতরণ বয্য় াসকরণ।
3.2.4. েবসরকাির কারবার eবং মজুেদর মাধয্েম েযাগান বৃিদ্ধর পদেক্ষপ
খাদয্শেসয্র আন্তজর্ািতক বািণেজয্ েবসরকাির খােতর aংশগর্হণ uদারীকরেণর মাধয্েম সরকার uৎপাদন ঘাটিতকােল স্থানীয় েযাগােনর
সব্ল্পতা েমটােত েবসরকাির খােত খাদয্শেসয্র আমদািন uৎসািহত কের।
aভয্ন্তরীণ
সরকার 2)
3)
4)
5)

uৎপাদন ঘাটিত পিরপূরেণ eবং aথ র্ৈনিতকভােব খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধকেল্প েবসরকাির খােতর aংশগর্হণ িনিশ্চতকেল্প

খােদয্র মজুদ eবং চলাচেল িতবন্ধকতা aপসারণ িনিশ্চত করেব ;
গুদামজাতকরণ eবং মজুদ সংরক্ষেণর জনয্ ঋণ সুিবধািদ দান করেব;
দক্ষ গুদামজাতকরেণ eবং িবতরণ েকৗশল uন্নয়েন সহায়তা দান করেব;
aসব্াভািবকভােব aভয্ন্তরীণ eবং আন্তজর্ািতক মূলয্ বৃিদ্ধজিনত সমসয্া দূর করার জনয্ েয়াজনীয় েক্ষে বািণজয্ eবং আিথ র্ক
নীিত গর্হেণর মাধয্েম েবসরকাির আমদািন uৎসািহত করেব ; eবং
6) েবসরকািরখােতর মাধয্েম ত eবং দক্ষভােব খাদয্ সরবরােহর জনয্ সরকাির গুদাম o aনয্ানয্ পিরচালন সুিবধািদ েযৗিক্তক
মূেলয্ েবসরকাির পয র্ােয় বয্বহােরর সুেযাগ দান করেব।

েকৗশল -3.3 . খাদয্ িনরাপত্তা uন্নয়েন লক্ষয্মুখী খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচর ফল দ বাস্তবায়ন
বছরবয্াপী চরম পুিষ্ট ঝুিঁ কর সম্মুখীন aিতদির জনেগাষ্ঠীর েবসরকাির খাদয্বাজার েথেক খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা aপয র্াপ্ত। aিধকন্তু, েদেশর
ায় aেধ র্ক জনেগাষ্ঠী দাির সীমার নীেচ aবস্থান করায় aেনক পিরবারi েমৗসুিম খাদয্ িনরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয় aথ র্াৎ তারা মন্দা
েমাৗসুেম ক্ষুধা, aপুিষ্ট o বঞ্চনার িশকার হয়। aনয্ েপশার জনেগাষ্ঠীর মােঝ িবেশষ ঝুিঁ কপূণ র্ িহেসেব িদন মজুর, েজেল eবং মািঝগণo
aন্তভুর্ক্ত। e ছাড়াo সমেয়র সােথ স্থান পিরবতর্েনর কারেণ দুঃস্থতায় পিতত eবং েবশীমা ায় পুিষ্ট ঝুিঁ কর সম্মুখীন পিরবারসমূহ
িচিহ্নতকরণপূব র্ক eকিট দক্ষ লক্ষয্মুখী কমর্সূিচ (সচ্ছল সদসয্েদর সুিবধা দান না কের) পিরচালনার মাধয্েম লক্ষয্-জনেগাষ্ঠীর কৃত আয়
o খাদয্ েভােগর পিরমাণ বহুলাংেশ বৃিদ্ধ করা যায়। তাi eকিট সফল লক্ষয্মুখী কায র্কর্েম লক্ষয্-বিহভূর্ত পিরবােরর মােঝ েবহাত হoয়া
(leakage) াস করা aপিরহায র্। েবহােতর ফেল লক্ষয্মুখী হস্তেক্ষেপর বয্য় বৃিদ্ধ পায় eবং বয্য়-সা য় াস পায়। দুস্থ জনেগাষ্ঠীর মােঝ
শহর eলাকার বিস্তবাসী eবং গর্ােমর ভূিমহীনরাi চরম দুেভর্ােগর িশকার হয়। আেয়র সীমাবদ্ধতা eবং িনম্নমােনর পয়ঃিনস্কাশন বয্বস্থার
কারেণ শহেরর বিস্তবাসীেদর পুিষ্টহীনতা খুবi কট। গর্ামীণ দুস্থ জনেগাষ্ঠীর মােঝ পুিষ্টহীনতা ভূিমহীন পিরবার o তােদর পিরবােরর
সদসয্েদর মেধয্ কটভােব িবস্তৃত। eছাড়া বৃদ্ধ, সব্ামীবিঞ্চত, aসহায় িবধবা, িতবন্ধী সদসয্ িনেয় গিঠত আরo িকছু দির পিরবােরর জনয্
সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনী স সািরত হoয়া দরকার।
েভৗেগািলক িনশানা (gepgraphic targetting)-র মাধয্েম েদেশর সুিনিদ র্ষ্ট দুস্থ জনপূণ র্ eলাকাসমূেহ লক্ষয্মুখী হস্তেক্ষপ গর্হণ করা
হয়। eেক্ষে কমর্সংস্থােনর সুেযােগর aভাব, িনম্নমােনর aবকাঠােমা o কৃিষ uন্নয়ন eবং িবেশষভােব াকৃিতক দুেয র্ােগর েকাপ iতয্ািদ
িবষয়o aন্তভুর্ক্ত হেত পাের। e সকল িবেবচনায় বনয্া বণ eলাকা িবেশষত: ধান ধান নদী তীরবত ভাঙ্গন eলাকা eবং শহেরর
বিস্তসমূহ েদেশর সবেচেয় পুিষ্টগতভােব দুস্থ eলাকা িহেসেব গণয্। তাi বাংলােদশ সরকার কট পুিষ্টহীনতা িবরাজমান eমন জনেগাষ্ঠী,
aঞ্চল eবং েমৗসুেম আয়-বণ্টন, লক্ষয্মুখী খাদয্ িবতরণ eবং গণপূতর্ কমর্সূিচর মাধয্েম লক্ষয্মুখী কমর্সূিচ গর্হণ কের। দির পিরবােরর
খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধকরেণ সরকাির খাদয্ িবতরণ বয্বস্থার আoতায় সরকার িনম্নিলিখত কমর্সূিচ বাস্তবায়ন করেব :
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2) খাদয্ o দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা ম ণালয় কতৃর্ক পিরবারসমূেহর মেধয্ সরাসির জরুরী াণ িবতরণ ;
3) দুস্থ জনেগাষ্ঠীর জনয্ খাদয্ সরবরাহ (িভিজeফ) কমর্সূিচর আoতায় দুেয র্াগ পরবত সমেয় ক্ষিতগর্স্ত পিরবােরর মেধয্ েযৗিক্তক
সময় পয র্ন্ত লক্ষয্মুখী খাদয্ িবতরণ ;
4) স্থানীয় সরকার েকৗশল aিধদপ্তর, পািনসম্পদ ম ণালয়, খাদয্ o দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা ম ণালয় eবং aনয্ানয্ সংস্থা কতৃর্ক
পিরচািলত কােজর িবিনমেয় খাদয্ কমর্সূিচর আoতায় পাির িমক িহেসেব খাদয্শসয্ িবতরণ;
5) িশক্ষণ o uন্নয়ন কমর্কােণ্ড aংশগর্হণকারী দির পিরবােরর মেধয্ সরাসির িবতরণ (েযমন - মিহলা o িশশুিবষয়ক ম ণালয়
পিরচািলত দুস্থ জনেগাষ্ঠী uন্নয়ন - কমর্সূিচ বাস্তবায়ন) eবং
6) aিত দির o সুিবধাবিঞ্চত জনেগাষ্ঠীর জনয্ সামািজক িনরাপত্তা েবষ্টনীর স সারণ o ফল দ বাস্তবায়ন।
েকৗশল -3.4. কমর্সংস্থানমূলক আয় বৃিদ্ধ
সব্ল্পেময়ােদ খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চত করেত বতর্মােন পিরচািলত সরকাির o eন.িজ.o কমর্সূিচসমূহ যিদo দির পিরবারসমূেহর বাড়িত
খাদয্ ািপ্ত o আয় বৃিদ্ধেত aবদান রাখেছ, তেব দীঘ র্েময়ােদ ম-িনিবড় aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধi েদেশর সকল পিরবােরর জনয্ িবস্তৃত িভিত্তেত
পয র্াপ্ত খাদয্ ািপ্তর aিধকার িনিশ্চতকরেণর ধান uপায় হেত পাের। েযেহতু দির জনেগাষ্ঠীর ভূিম o মূলধেন েবশািধকার সীিমত,
েসেহতু কমর্সংস্থান বৃিদ্ধর িবষয়িটেত aিধক গুরুতব্ দান করা uিচত। aিধকাংশ দির জনগণ পল্লী eলাকায় বসবােসর কারেণ বাংলােদেশ
েটকসiভােব পািরবািরক খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণর পূব র্শতর্ হেচ্ছ গর্ামীণ aথ র্নীিতর ত বৃিদ্ধ। পিরবার-পয র্ােয় খাদয্ িনরাপত্তার মা া
uন্নয়েনর জনয্ গুরুতব্পূণ র্ হল িবেশষ িশক্ষণ কমর্সূিচর বয্বস্থা, েমৗিলক সম্পদ (মিহলােদর খাস জিম ািপ্ত সুিবধাসহ) eবং িবেশষত: দির
মিহলােদর জনয্ ঋণ-সুিবধা দান। শসয্, পশুসম্পদ (েপাি সহ) o শসয্-বিহভূর্ত পণয্ uৎপাদন o িবপণন কায র্কর্েম (যার জনয্ aভয্ন্তরীণ
o ৈবেদিশক বাজাের চািহদা বতর্মােন িবদয্মান) মিহলা-েকি ক uেদয্াগসমূহ aগর্ািধকার পােব।
বাংলােদশ সরকার দির জনেগাষ্ঠীর আয়বৃিদ্ধর জনয্ বহু uন্নয়নমূলক নীিত o কল্প হােত িনেয়েছ তন্মেধয্ uেল্লখেযাগয্ হল2) মিহলা o িতবন্ধীেদর জনয্ আয়বৃিদ্ধমূলক কমর্কােণ্ড সহায়তা দান;
3) কমর্সংস্থান বৃিদ্ধকরণ যুিক্তেত িবিনেয়াগ uৎসািহত করা;
4) কৃিষিভিত্তক িশল্প uন্নয়েন uৎসাহদায়ক সুিবধা দান;
5) গর্ামীণ িশেল্পর সাের িবেশষ সহায়তা;
6) িশক্ষা o দক্ষতা uন্নয়ন িবষয়ক কমর্সূিচ eবং
7) বয্াপকিভিত্তক বৃিদ্ধ সাের সামিষ্টক নীিত গর্হণ।
3.4.2

মিহলা o িতবন্ধীেদর জনয্ আয়বৃিদ্ধমূলক কমর্কােণ্ড সহায়তা

খাদয্ িনরাপত্তায় মিহলােদর aবদান ায়শi মূলয্ািয়ত হয় না। তারা পিরবােরর খাদয্ o পুিষ্টর uৎস সংগিতপূণ র্ভােব বজায় রাখার জনয্
সব র্দা াণান্ত েচষ্টারত। পিরবােরর কলয্ােণ কর্মবধ র্মান দািয়তব্শীলতার কারেণ পািরবািরক খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ নারীরা কায র্কর
মাধয্ম (effective vehicle) িহেসেব িবেবিচত। aন্তঃপিরবার খাদয্ িনরাপত্তা িবধান eবং পিরবােরর িতিট সদেসয্র পুিষ্টবস্থা িনধ র্ারেণ
নারীরা েক ীয় ভূিমকা পালন কের।
uৎপাদনবধ র্ক সম্পেদর ািপ্ত সুিবধাসহ uপকরণ o েসবামূলক সহায়তা দােনর মাধয্েম কর্মবধ র্মান aথ র্ৈনিতক কমর্কােণ্ড মিহলােদর
aিধকহাের aন্তভুর্িক্তসহ নারীিভিত্তক uন্নয়ন কমর্সূিচ বতর্ন করা েয়াজন। স সারণ েসবা, বৃিত্তমূলক িশক্ষা, ঋণ eবং যুিক্তেত নারীেদর
েবশািধকার কম। aথ র্ৈনিতক uন্নয়ন o খাদয্ িনরাপত্তায় িতবন্ধী o মিহলােদর aিধকতর aবদােনর eসব িতবন্ধকতা দূরীকরেণ সরকার
দৃঢ় িতজ্ঞ।
e সকল িবষেয় সহায়তা দােনর জনয্ সরকােরর লক্ষয্ হেব 2) কৃিষখােত সকল uন্নয়ন কমর্কােণ্ড মিহলােদর aংশগর্হণ সার eবং গর্ামীণ মিহলােদর uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধর জনয্ গর্ামীণ কৃিষ
uৎপাদন, িকর্য়াজাতকরণ eবং িবপণন কমর্কােণ্ড সুেযাগ eবং েকৗশল সরবরাহ ;
3)
িতবন্ধী o নারী-িনভর্র লক্ষয্মুখী িশক্ষণ কমর্সূিচ eবং ঋণ, নতুন যুিক্তসহ uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধক্ষম সম্পেদর uপর মিহলােদর
িনয় ণ eবং েবশািধকার িনিশ্চতকরণ ; eবং
4) aথ র্ৈনিতক কমর্কােণ্ড মিহলােদর aংশগর্হণ করার জনয্ নারীসম্পৃক্ত কল্প o কমর্সূিচ বতর্ন eবং
5) পািরবািরক খাদয্ িনরাপত্তা শিক্তশালীকরেণর জনয্ মিহলােদর সামথয্র্ বৃিদ্ধেত যথাযথ সহায়ক uেদয্াগ গর্হণ।
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3.4.3

কমর্সংস্থান বৃিদ্ধমূলক যুিক্তেত িবিনেয়াগ

যুিক্ত uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ কের িকন্তু তা সাধারণত মূলধন-িনিবড় eবং িমক িতস্থাপক হেয় থােক। eরূপ aবস্থা সচরাচর হয় না।
তবুo uৎপাদন পদ্ধিতর সােথ ম িনিবড় যুিক্তর সমনব্য় ঘেট eমন যুিক্তর িনব র্াচন বাঞ্ছনীয় হoয়া uিচৎ। uদাহরণসব্রূপ uচ্চ-ফলনশীল
ধান চাষাবােদর uেল্লখ করা যায়। aভয্ন্তরীণ o আন্তজর্ািতকভােব িতেযািগতামূলক uৎপাদেনর জনয্ uপযুক্ত যুিক্ত গর্হণ o uন্নয়েনর
েকান িবকল্প েনi। িশক্ষা o দক্ষতার aভাব ায়শi uপযুক্ত যুিক্ত গর্হেণ বাধা হেয় দ ড়ায়।
3.4.4 কৃিষিভিত্তক িশল্প uন্নয়েন uৎসাহদায়ক সুিবধা
কৃিষিভিত্তক িশেল্পর uন্নয়ন বহুমুখী কৃিষেক পশ্চাদেযাগ িশেল্প পিরণত কের গর্ামীণ দির েদর আয় বাড়ােত সাহাযয্ কের। কৃিষিভিত্তক
িশেল্পর বতর্মান aনগর্সরতার ে ক্ষাপেট eখােত ঋণসহ আিথ র্ক সুিবধািভিত্তক িবেশষ uৎসাহমূলক সহায়তা দান করা েয়াজন।
কৃিষিভিত্তক িশেল্পর বৃিদ্ধর সব্ােথ র্ যেথাপযুক্ত যুিক্ত uন্নয়ন সহায়তাসহ গর্ামীণ বাজােরর সােথ শহর, আঞ্চিলক o িবশব্বাজােরর সােথ
েযাগসূ স্থাপন, পিরবহন o িকর্য়াজাতকরণ সুিবধািদর সহজলভয্তা গুরুতব্পূণ র্।
3.4.5. গর্ামীণ িশেল্পর সাের িবেশষ সহায়তা
গর্ামীণ িশেল্পর সােরর সব্ােথ র্ (িবেশষত: েয সকল eলাকা eেক্ষে পশ্চাৎপদ) যথাযথ uৎসাহমূলক সহায়তা কায র্কর্ম গর্হণ করা uিচত।
েয়াজনীয় েক্ষে ক্ষু গর্ামীণ uেদয্াক্তােদর জনয্ িবেশষ েণাদনামূলক সরকাির সহায়তা (যথা- গর্ামীণ o ক্ষু বীমা পদ্ধিতেত আংিশক
ি িময়াম সহায়তা) দান করার মাধয্েম সামািজক িনরাপত্তা কায র্কর্ম uেল্লখেযাগয্ ভূিমকা রাখেত পাের। eেক্ষে মিহলা পিরচালনাধীন
ম-িনিবড় গৃহিভিত্তক uেদয্াগেক িবেশষ aগর্ািধকার দান করা দরকার।
3.4.6. িশক্ষা, দক্ষতা eবং মানব সম্পদ uন্নয়ন
েমৗিলক o বয্বহািরক িশক্ষা হেচ্ছ যুিক্ত গর্হেণর পূব র্শতর্। িশক্ষা o দক্ষতা uন্নয়েনর জনয্ সরকাির eবং েবসরকাির খােত বতর্মােন
পিরচািলত কমর্সূিচসমূহেক মবাজােরর চািহদার িভিত্তেত মূলয্ায়ন করা uিচত। eেক্ষে িবেদেশ দক্ষ জনশিক্ত রপ্তািন সম্ভাবনা aেনব্ষণসহ
জাতীয় aথ র্নীিতর েয়াজেন দক্ষ িমেকর কারেভেদ বাজার চািহদা o কমর্সংস্থােনর সুেযাগ িনধ র্ারণকেল্প eকিট জিরপ পিরচালনা করা
আবশয্ক।
3.4.7.

ম-িনিবড় বৃিদ্ধর সাের সামিষ্টক নীিত গর্হণ

aথ র্ৈনিতক বৃিদ্ধ সব্য়ংিকর্য়ভােব সকেলর আেয়র িনশ্চয়তা দান কের না। সামিষ্টক aথ র্নীিতর মূল িতপাদয্ হেচ্ছ দির জনেগাষ্ঠীর
মবাজার সৃিষ্টসহ আত্ম-কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট। দির জনেগাষ্ঠীর ত আয় বৃিদ্ধi সরকাির নীিতর মূল লক্ষয্ হoয়া uিচত। আর eজনয্
গর্ামীণ aথ র্ৈনিতক aবস্থার ত uন্নয়েনর জনয্ নীিতমালা ণয়ন, ক্ষু ঋণসহ aনয্ানয্ ঋণ-সুিবধা, ভূিম o মূলধেন দির জনগেণর
ক্ষমতায়েনর সুেযাগ বৃিদ্ধ করা েয়াজন - যা কারান্তের সমােজর বেয়াবৃদ্ধ, দুস্থ-মিহলা, o িতবন্ধী জনেগাষ্ঠীর জনয্ িবকল্প সামািজক
িনরাপত্তামূলক বয্বস্থা িহেসেব ভূিমকা রাখেব।
uেদ্দশয্ -4. সকেলর (িবেশষত: নারী o িশশুর) জনয্ পয র্াপ্ত পুিষ্ট িবধান
খাদয্শেসয্র uৎপাদন বৃিদ্ধসহ আপদকালীন ঘাটিত o aিভঘাত েমাকােবলায় বাংলােদশ uেল্লখেযাগয্ভােব সফল হেলo েদেশর eক বৃহৎ
জনেগাষ্ঠীর মােঝ পুিষ্ট সমসয্া কটভােব িবদয্মান। aনয্ানয্ কমর্সূিচর সােথ সরকার জাতীয় খাদয্ o পুিষ্টনীিত (2৯৯8) eবং পুিষ্ট সম্পিকর্ত
জাতীয় কমর্পিরকল্পনা (2৯৯8) aনুেমাদন কেরেছ। জাতীয় পুিষ্ট পিরষদ সিকর্য়করণসহ বৃহৎ পিরসের পুিষ্ট eবং খাদয্ বয্বহােরর সমসয্া
সংিশ্লষ্ট িবষয়ািদ িবেবচনায় সরকার জাতীয় পুিষ্ট কল্প গর্হণ কেরেছ। জািতসংঘ সহ াব্দ uন্নয়ন লেক্ষয্র আেলােক ণীত দাির য্ িবেমাচন
েকৗশলপে o পুিষ্ট িবষয়েক aনয্তম eেজণ্ডা িহেসেব গর্হণ করা হেয়েছ। মানব সম্পদ uন্নয়েনর েক্ষে পুিষ্টেক সেব র্াচ্চ aগর্ািধকার িহেসেব
সরকার গর্হণ কেরেছ। eেক্ষে সুদূর সারী লক্ষয্ হেচ্ছ েদেশর সামিগর্ক uন্নয়ন িকর্য়ায় পুিষ্ট িবষয়ক কমর্সূিচসমূহেক কায র্করভােব
aঙ্গীভূতকরণ। খােদয্র বয্বহার eবং পুিষ্ট, িবেশষত: দুস্থ বয্িক্তর (দির মিহলা, িশশু o িতবন্ধী) জনয্ পয র্াপ্ত মুখয্ পুিষ্ট uপাদানসমৃদ্ধ
(কয্ােলাির, আিমষ, চিব র্ o েতল) খাদয্ েভাগ, মাiেকর্ািনuি েয়ন্ট সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদয্ কমর্সূিচ, পুিষ্ট িশক্ষা o তথয্ িবতরণ সািব র্ক পুিষ্ট
aবস্থা uন্নয়েন ভূিমকা রােখ। সেব র্াপির েরাগ িতেরাধ o িনয় ণ, পািন eবং পয়ঃিনস্কাশন বয্বস্থার বাiের বৃহৎ পিরসের সব্াস্থয্ সুিবধা
uন্নয়ন কমর্সূিচo aন্তভুর্ক্ত করা আবশয্ক।
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েকৗশল 4.2 সব্াস্থয্সমৃদ্ধ জািত গঠেন সুষম খােদয্র সংস্থানকেল্প সুদূর সারী জাতীয় পিরকল্পনা
uন্নত জািত িহেসেব েদশেক গেড় তুলেত ৈদিহক, মানিসক o বুিদ্ধবৃিত্তক সামথয্র্সম্পন্ন মানব সম্পেদর uন্নয়ন আবশয্ক। েদেশর aথ র্ৈনিতক
বৃিদ্ধ, পািরবািরক আেয়র পিরবতর্ন তথা সািব র্ক আথ র্-সামািজক পিরবতর্েনর সােথ সংগিতপূণ র্ভােব খাদয্ চািহদার পিরবতর্ন িবেবচনায়
িনেয় খাদয্ uৎপাদন o বাজারজাতকরণ সংিশ্লষ্ট পিরকল্পনা গর্হণ বাঞ্ছনীয়। সব্াস্থয্সমৃদ্ধ জািত গঠেন খাদয্াভয্াস পিরবতর্েনর িনিমেত্ত চােলর
uপর িনভর্রতা কর্মানব্েয় কিমেয় eেন সুষম খােদয্র সংস্থানকেল্প সুদূর সারী জাতীয় পিরকল্পনা বাস্তবায়েন সরকার িনেম্নাক্ত uেদয্াগ গর্হণ
করেব:
4.2.2. সব্াস্থয্সমৃদ্ধ জািত গঠেন শারীিরক সামেথয্র্র েয়াজেন সুদূর সারী লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ
2) সািব র্ক পিরবতর্েনর সােথ সংগিতপূণ র্ভােব শারীিরক সামথয্র্ের েয়াজেন সুদূর সারী লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ eবং
3) খাদয্ চািহদার পয র্ায়কর্িমক সুদূর সারী পিরবতর্ন িবেবচনায় িনেয় খাদয্ ািপ্ত সংিশ্লষ্ট পিরকল্পনা গর্হণ ।
4.2.3. ৈদিহক, মানিসক o বুিদ্ধবৃিত্তক েয়াজন aনুসাের খাদয্ গর্হেণর মা া িনধ র্ারণ
2) সব্াস্থয্সমৃদ্ধ জািত গঠনকেল্প সুষম খাদয্ সংস্থােনর কািঙ্ক্ষত লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ eবং
3) শারীিরক গঠন o েপশােভেদ সুষম খােদয্র েয়াজনীয়তার িনিরেখ জন িত গড় কয্ােলাির চািহদা িনধ র্ারণ।
4.2.4.

েয়াজনীয় পুিষ্ট-চািহদা পিরপূরেণ সুষম খাদয্ সংস্থানকেল্প পদেক্ষপ গর্হণ
2) সুষম খাদয্ গর্হেণর কািঙ্ক্ষত লক্ষয্ পয র্ায়কর্েম aজর্েন সংবিলত পিরকল্পনা ণয়ন eবং
3) খাদয্ েভােগর uপর িনয়িমত সমীক্ষার িভিত্তেত বাংলােদেশর জনয্ eকিট িনভর্রেযাগয্ ফুড বয্ালয্ান্স শীট স্তুত o
হালনাগাদকরণ ।

4.2.5. সব্ল্পতম বয্েয় সুষম খাদয্ সংস্থানকেল্প পদেক্ষপ গর্হণ
2) “সুষম খাদয্েভােগ সহায়ক” সব্ল্পবয্য় সমব্িলত স্থানীয় েমনুিভিত্তক খাদয্ তািলকা স্তুতকরণ eবং
3) সব্ল্পবয্য় সমব্িলত সুষম খােদয্র স্থানীয় পয র্ােয় uৎপাদেনর মাধয্েম াপয্তা বৃিদ্ধর লেক্ষয্ পদেক্ষপ গর্হণ।
েকৗশল -4.3. দুস্থ জনেগাষ্ঠীর জনয্ পয র্াপ্ত পুিষ্টকর খাদয্ সরবরাহ
খাদয্ িনরাপত্তা নীিতর াণেক হেচ্ছ পুিষ্টদায়ক খাদয্ (েযমন- কয্ােলাির, আিমষ, চিব র্ eবং ৈতল iতয্ািদ) েভােগর িনশ্চয়তা দান। দুস্থ
জনেগাষ্ঠী িবেশষ কের িতবন্ধী, িশশু o নারী (িবেশষত: িকেশারী, গভর্বতী o দুগ্ধদা ী মাতা)-েদর পুিষ্টর জনয্ পয র্াপ্ত শকর্রা, আিমষ, চিব র্
o ৈতল সমৃদ্ধ খাদয্ ািপ্ত বৃিদ্ধ করা েয়াজন। মুখয্ খাদয্ uপাদান (ময্ােকর্ািনuি েয়ন্ট) সমৃদ্ধ খাদয্ পয র্াপ্ত পিরমােণ গর্হণ িনিশ্চতকেল্প
সরকােরর নীিত হেব eনিজo eবং uন্নয়ন-সহেযাগীেদর সােথ িনেম্নাক্ত েক্ষে সমিনব্তভােব কাজ করা :
2) দুস্থ জনেগাষ্ঠী o বয্িক্ত িচিহ্নত করণ o খাদয্ িনরাপত্তা uন্নয়েনর লেক্ষয্ পুিষ্ট িভিত্তক কমর্সূিচ গর্হণ eবং েগাষ্ঠী পয র্ােয় uপযুক্ত
েকৗশল িনধ র্ারণ eবং
3) িতবন্ধী সহায়ক িশক্ষা সুিবধা, েমেয়েদর জনয্ াথিমক িশক্ষা, ক্ষু -ঋণ, দুস্থ জনেগাষ্ঠীর িশক্ষণ িবষেয় uন্নয়ন কল্প গর্হেণর
মাধয্েম দুস্থ জনেগাষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।
েকৗশল -4.4. পয র্াপ্ত মাiেকর্ািনuি েয়ন্ট সম্পন্ন সুষম খাদয্
বাংলােদেশর জনগেণর জনয্ সব্াস্থয্ uন্নয়েনর জনয্ পয র্াপ্ত শকর্রা ,আিমষ, ৈতল o চিব র্, সমৃদ্ধ খােদয্র পাশাপািশ েলৗহ o িভটািমন e’o
aনয্ানয্ মাiেকর্ািনuি েয়ন্ট-সমৃদ্ধ খাদয্ গর্হণ িনিশ্চত করা েয়াজন। e লেক্ষয্ সব্ল্প বয্েয়র জনসব্াস্থয্ কমর্সূিচ o পুিষ্টিশক্ষা কমর্সূিচ গর্হণ
ছাড়াo aপর সম্ভাবনাময় o েটকসi পদ্ধিত হল চিলত uিদ্ভদ জনেন ৈজব দৃঢ়ীকরেণর মাধয্েম ধান খাদয্শেসয্ েলৗহ o িভটািমন e’
সমৃদ্ধকরণ। aন্তব র্ত সমেয় বয্য়-সা য়ী কায র্কর পদেক্ষপ িহেসেব খােদয্ মাiেকর্ািনuি েয়ন্ট পিরপূরণ o সংযুিক্তকরেণর ( িতিষ্ঠত যথাযথ
গুণমান o আiনগত িভিত্তসহ) কায র্কর্ম গর্হণ করা দরকার। মাiেকর্ািনuি েয়ন্টজিনত aপুিষ্টর সুদূর সারী ক্ষিত িবেবচনা কের খােদয্র
লভয্তা o ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধমূলক কমর্সূিচ ছাড়াo সরকার িনেম্নাক্তভােব পুিষ্টর aভাব o aসম পুিষ্টমান িবষেয় পদেক্ষপ গর্হণ করেত
পাের4.4.2

পুিষ্ট-িশক্ষা িবষয়ক কমর্সূিচ - যার মেধয্
2) সুষম খাদয্গর্হণ সারকেল্প ািতষ্ঠািনক o a ািতষ্ঠািনক িশক্ষা কায র্কর্ম েজারদার o গণমাধয্েম সুষম খাদয্
িবষেয় িনেদ র্শনামূলক চােরর বয্বস্থা গর্হণ ;
3) িবেশষত: পল্লী eলাকায় েগাষ্ঠী পয র্ােয় খাদয্াভয্াস পিরবতর্নমূলক কায র্কর চার কমর্সূিচ িনিবড়করণ eবং
4) পুিষ্ট-িশক্ষা িবষেয় আদশর্ মিডuল uন্নয়নসহ িবিভন্ন িশক্ষা কমর্সূিচেত তা aন্তভুর্িক্তকরণ।
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4.4.3

খাবার বহুমুখীকরণ
2) uৎপাদনকারী পয র্ােয় o বাজাের সবিজ াপয্তা বৃিদ্ধর ে ক্ষাপেট বহুমুখী পুিষ্টদায়ক খাবার গর্হণ uৎসািহত করার
লেক্ষয্ বসতবািড়েত সবিজ বাগান o হ সমুরিগ পালন কল্প/কমর্সূিচ গর্হণ o স সারণ েসবা দান।

4.4.4

ফল সূ খাদয্ পিরপূরণ eবং সুরক্ষাকরণ (food supplementation and fortification)
2) আটা (েখাসাসহ গেমর ময়দা) eবং aনয্ানয্ িকর্য়াজাতকৃত খাদয্ বয্ সুরক্ষাকরণ (fortification);
3) মানুষ o পশুর বয্বহােরাপেযাগী লবণেক বাধয্তামূলকভােব আেয়াডাiেজশন (iodisation) eবং
4) পুিষ্ট eবং খাদয্-িবষয়ক হস্তেক্ষপ কমর্সূিচর মাধয্েম সম্পূরক (supplementary) খাদয্ সরবরাহকরণ ।

েকৗশল -4.5. িনরাপদ খাবার পািন eবং uন্নত পয়ঃিনস্কাশন
বতর্মােন ডায়িরয়াসহ aনয্ানয্ পািনবািহত েরােগর েকাপ বয্াপকতর হoয়ায় িনরাপদ খাবার পািন o সব্াস্থয্সম্মত পয়ঃিনষ্কাশন বয্বস্থা
eেদেশর পুিষ্টমান uন্নয়েন কায র্কর ভূিমকা রাখেত পাের। বতর্মােন িবদয্মান o পিরকিল্পত সুিবধািদর মেধয্ পািনর গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ
(িবেশষত: খাবার পািনেত আেস র্িনেকর মা া িনধ র্ারণ) o সীিমতকরেণর েচষ্টা সব র্ািধক গুরুতব্বহ।
িনরাপদ পািন eবং পয়ঃিনষ্কাশন uন্নয়েন সরকােরর নীিত eবং কমর্সূিচ িনম্নরূপ :
2) সব্াস্থয্ িশক্ষা যার মেধয্ িশশুেদর সিঠক যত্ন o পিরচয র্া eবং িনরাপদ পানীয় জল eবং েরাগ িতেরােধর জনয্ পয়ঃিনস্কাশন
পদ্ধিতর বয্বহােরর গুরুতব্¡ aন্তভুর্িক্ত ;
3) পািন সরবরাহ (কিমuিনিট িটuবoেয়ল) eবং পয়ঃিনষ্কাশেন িবিনেয়াগসহ aবকাঠােমাগত uন্নয়ন eবং
4) পািনর গুণাগুণ (িবেশষত আেস র্িনেকর মা া) পরীক্ষাকরণ o িবদয্মান সরকাির সুিবধািদর স সারণ।
েকৗশল -4..6. িনরাপদ o গুণগত মানসম্পন্ন খাদয্ সরবরাহ
বতর্মান সমেয় িনরাপদ খােদয্র লভয্তা eকিট গুরুতব্পূণ র্ িবষয়। বতর্মােন সারমান ৈতির খাদয্সহ সকল কার মানসম্পন্ন খােদয্র
বাজারজাতকরণ সুিবধািদ uন্নয়নসহ গুণগতমান রক্ষেণর জনয্ িবপণন কায র্কর্েমর িবিভন্ন পয র্ােয় (যথা- eক ীকরণ, পিরচালন, িবনয্াসকরণ,
িকর্য়াজাতকরণ, েমাড়কীকরণ iতয্ািদ েক্ষে ) যত্নবান হoয়া েয়াজন। aভয্ন্তরীণ eবং ৈবেদিশক uভয় বািণেজয্র েক্ষে গুণগতমান
বজায় রাখা খুবi গুরুতব্পূণ র্। িনরাপদ খাদয্ সরবরাহ িনিশ্চতকরেণর েক্ষে বাংলােদশ িবশব্ বািণজয্ সংস্থা (WTO)-র আoতায় SPS
(sanitary and phytosanitary), TBT (technical barrier to trade) চুিক্ত সব্াক্ষরদাতা eবং েকােডক্স eিলেমন্টািরয়াস
কিমশেনর সদসয্। uৎপাদন পয র্ায় েথেক খাবার গর্হণ পয র্ায় পয র্ন্ত িনরাপদ খাদয্ সরবরাহ িনিশ্চতকরেণ ঝুিঁ ক িনরূপণ o েরাধকরণ পদ্ধিত
াধানয্ েপেত পাের। eজনয্ িবদয্মান িবিধিবধান যথাযথভােব সংেশাধেনর মাধয্েম সমেয়াপেযাগী িবিধিবধান ণয়ন eবং েবসরকাির
খােতর uেদয্াগেক uৎসািহত করার মাধয্েম িনরাপদ o গুণগত মানসম্পন্ন খাদয্ সরবরাহ লেক্ষয্ িনেম্নাক্ত কায র্কর্ম সমূহ গর্হণ করা হেব :
2) খাদয্জাত পেণয্র সমরূপ িবনয্াস, মান পদ্ধিতর uন্নয়ন, মানদণ্ড ণয়ন, আেরাপ o বাধয্তামূলক েয়াগ ;
3) পয্ািকং বা েমাড়কীকরণ পদ্ধিত uন্নয়নসহ িনরাপদ গুদামজাতকরণ সুিবধািদেত িবিনেয়াগ ;
4) খাদয্ o খাদয্জাত পেণয্র গুণাগুণ uন্নয়েন গেবষণাগােরর সুিবধা o যুিক্তিনভর্র বাস্তবজ্ঞান দান
5) খাদয্জাত পেণয্র গুণাগুণ o মান িতপালেন সংিশ্লষ্ট বয্িক্ত o সংস্থােক িশক্ষণ দান;
6) পুিষ্ট uন্নয়নকারী মানসম্পন্ন eবং িনরাপদ খােদয্র িবষেয় চার; eবং
7) খাদয্ uৎপাদন o বাজার িকর্য়ায় ক্ষিতকর সংেযাজন বয্, সংরক্ষণ বয্ eবং িবষাক্ত েবয্র িনিব র্চার বয্বহার
েরাধকেল্প িনয় ণমূলক পদ্ধিতর uদ্ভাবন o েয়াগ ।
েকৗশল -4.7. পয র্াপ্ত সব্াস্থয্মান
েরাগ িনয় ণ শুধু পুিষ্ট uন্নয়েনi aবদান রােখ না, সািব র্ক সব্াস্থয্মান uন্নয়েনo সহায়তা কের। পুিষ্ট o খােদয্র সিঠক ৈজিবক বয্বহার িবষেয়
পুিষ্ট, সব্াস্থয্ o জনসংখয্া েসবা পয্ােকজ (NHPSP)-সহ eনিজo তথা uন্নয়নমূলক িতষ্ঠােনর সহেযািগতা o সমনব্েয় বাংলােদশ সরকার
িবিভন্ন কমর্সূিচ পিরচালনা করেছ। সব্াস্থয্ o জনসংখয্া েসবা পয্ােকেজ িনম্নিলিখত িবষয়সমূহ aন্তভুর্ক্ত রেয়েছ :
2) স সািরত িটকাদান কমর্সূিচ (i.িপ.আi), শব্াস- শব্াস সংকর্ান্ত জিটলতা িনয় ণ (e.আর.আi), কেলরা eবং আি ক
েরাগসমূহ িতেরাধ o িনয় ণ;
3) জনন সব্াস্থয্ কমর্সূিচ বাস্তবায়ন eবং
4) eনিজoসমূেহর মাধয্েম িশশু o সক্ষম নারীেদর কর্মাগত দুব র্লতা eবং মাiেকর্ািনuি েয়েন্টর aভাবজিনত েরাগ িবষেয়
সেচতনতা সৃিষ্টসহ েগাষ্ঠীিভিত্তক পুিষ্টেসবা িবতরণকেল্প জাতীয় পুিষ্ট কল্প বাস্তবায়ন ।
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ঙ. খাদয্নীিত গেবষণা, িবেশ্লষণ eবং সমনব্য়
খাদয্ িনরাপত্তায় সকল আিঙ্গক (যথা- খােদয্র লভয্তা, খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা o খােদয্র ৈজিবক বয্বহার) eকি ত হoয়ায় খাদয্নীিত কর্মশ:
জিটল আকার ধারণ কেরেছ। খাদয্ িনরাপত্তা নীিতর eসকল আিঙ্গক সরকােরর িবিভন্ন ম ণালয়, দপ্তর o সংস্থাসমূেহর িবিভন্ন িতষ্ঠােনর
সংিশ্লষ্ট কায র্কর্ম দব্ারা বাস্তবািয়ত হেব। িবশ¡বািণজয্ o খাদয্ সাহােযয্র পিরেবশ পিরবতর্েনর দব্ারা বতর্মান নীিত-েকৗশল ভািবত হেচ্ছ যা
খাদয্নীিতেক ভিবষয্েতর জনয্ নতুন চয্ােলেঞ্জর সম্মুখীন করেছ। eেক্ষে নীিত িনধ র্ারকগণ কমর্সূিচ ণয়ন, পিরবীক্ষণ, মূলয্ায়ন eবং
কায র্াবলী সমিনব্তকরেণ বাধার সম্মুখীন হেত পাের। খাদয্নীিত কাঠােমার আoতায় জাতীয় পয র্ােয় খাদয্ িনরাপত্তা uন্নয়ন-িবষয়ক কায র্াবলীর
সমনব্য় করা েয়াজন। eেক্ষে খাদয্ িনরাপত্তা িবষয়ক নীিত-েকৗশলসমূহ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ স্থানীয় o aনয্ানয্ পয র্ােয়র কতৃর্পক্ষi
সুসমিনব্ত িসদ্ধান্ত গর্হণ করেত পাের।
খাদয্নীিত ণয়ন বা হালনাগাদকরণ o সফলভােব বাস্তবায়েনর জনয্ নীিত-িনধ র্ারকগণ কতৃর্ক িবকল্পসমূহ সম্পেকর্ সূক্ষ্মভােব মমর্ uপলিব্ধ
করার লেক্ষয্ সম্ভাবয্ পন্থাসমূেহর িববরণসহ ঈিপ্সত ফলাফল হােত থাকেত হেব। e িবষেয় eকিট সুস্পষ্ট িচ সৃিষ্টর জনয্ ক) তথয্ সরবরােহর
ধারাবািহকতা বজায়; (খ) তথয্সমূেহর িবেশ্লষণ; (গ) খাদয্ িনরাপত্তা পিরেবশর গিত কৃিতর পিরবতর্ন সম্পেকর্ ধারণা; (ঘ) পয র্াপ্ত সংখয্ক
িবকল্প; (ঙ) স্থানীয় o িবশব্বাজাের খাদয্ সরবরাহ o বািণজয্ পিরিস্থিত সম্পেকর্ সব্ল্প o দীঘ র্ েময়াদী পূব র্াভাস iতয্ািদ আবশয্ক। খাদয্নীিত
িবেশ্লষক o গেবষকগণ কর্মাগতভােব গেবষণা o িবেশ্লষেণর মাধয্েম নীিত িনধ র্ারকেদর জনয্ ভিবষয্েত সম্ভাবয্ েয ধরেনর তথয্ািদ েয়াজন
হেত পাের তার আগাম বয্বস্থা গর্হণ করেব।
সামিগর্ক খাদয্নীিত কাঠােমার আoতায় খাদয্ িনরাপত্তা িবষয়ক কমর্সূিচ ণয়ন, সম্পদ আহরণ, সংিশ্লষ্ট িতষ্ঠানসমূহেক সচল o
শিক্তশালীকরণ েয়াজন। বতর্মােন জাতীয় পয র্ােয় খাদয্ o দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা ম ীর সভাপিতেতব্ গিঠত “খাদয্ পিরকল্পনা o পিরধারণ
কিমিট” খােদয্র বয্বহার o পুিষ্ট িবষয়সহ সামিগর্ক খাদয্ িনরাপত্তা েচষ্টাসমূেহর পিরকল্পনা eবং ফলাফল পিরবীক্ষণ করেব। খাদয্ িনরাপত্তা
কায র্কর্ম সংিশ্লষ্ট সকল ম ণালয় (যথা: খাদয্ o দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা, aথ র্, পিরকল্পনা, কৃিষ, মৎসয্ o ািণসম্পদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী uন্নয়ন
o সমবায়, মিহলা o িশশু িবষয়ক, সব্াস্থয্ o পিরবার কলয্াণ ম ণালয়)-eর িতিনিধ e কিমিটেত aন্তভুর্ক্ত থাকেব - েযখােন খাদয্নীিতর
সকল আিঙ্গেকর aগর্গিতর িবষয় আেলািচত হেব eবং খাদয্নীিত িবষয়ক কমর্সূিচ ণয়েনর জনয্ েয়াজনীয় িদক িনেদ র্শনা েদয়া হেব।

চ. uপসংহার
খাদয্ িনরাপত্তার জনয্ পয র্াপ্ত খাদয্ লভয্তা aপিরহায র্ হেলo পািরবািরক খাদয্ িনরাপত্তার uেল্লখেযাগয্ uন্নয়েনর জনয্ যেথষ্ট নয়। পািরবািরক
খাদয্ িনরাপত্তা uন্নয়েন দির জনেগাষ্ঠীর জনয্ খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা বৃিদ্ধ o খােদয্র যথাযথ ৈজিবক বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম পুিষ্ট
িবধােন সব র্াত্মক েচষ্টা গর্হণ করা েয়াজন। aভয্ন্তরীণ কৃিষেত দক্ষতা aজর্নসহ শসয্ o aশসয্ খােদয্র লভয্তা বৃিদ্ধ, দির জনেগাষ্ঠীর
আয় েটকসiভােব বৃিদ্ধর মাধয্েম খাদয্ ািপ্তর ক্ষমতা aজর্ন eবং িশক্ষা o সব্াস্থয্ পিরচয র্ার মাধয্েম aপুিষ্টর িশকার বয্িক্তর খােদয্র কায র্কর
বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম সািব র্ক খাদয্ িনরাপত্তা সুসংহতকরণ সম্ভব। আশা করা যায় েয, ণীত খাদয্নীিতর সুষ্ঠু বাস্তবায়েনর মাধয্েম
েদেশর জনগণ তােদর কািঙ্ক্ষত খাদয্ িনরাপত্তা েভাগ করেত সক্ষম হেব। e নীিতর সােথ খাদয্ িনরাপত্তা বৃিদ্ধমূলক aনয্ানয্ নীিত-েকৗশল
সামঞ্জসয্পূণ র্ভােব গর্হণ করা হেব। েয়াজনেবােধ সরকাির আেদশ জািরর মাধয্েম ণীত নীিত বাস্তবায়েনাপেযাগী করা হেব।
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পটভূিম
খাদয্নীিতর লক্ষয্ o uেদ্দশয্
সািব র্ক খাদয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার ধারণাগত কাঠােমা
জাতীয় খাদয্নীিতর uেদ্দশয্, পদ্ধিত েকৗশল eবং কায র্াবলীর িববরণ
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