খাদ্য নিরাপত্তা  বাাংাদেল
মমাাম্মে নগয়া উনিি
কদরািা ভাইরাদর প্রভাদব পৃনিবী জুদে মিদম এদদে মািনবক দুদয যাগ। ইদ ামদে প্রাণঘা ী কদরািা ভাইরাদ
ারানবদে আক্রাদের াংখ্যা প্রায় ন ি মকাটি অন ক্রম কদরদে এবাং িয় াদখর অনিক মানু ভাইরাটিদ মারা মগদেি।
কদরািার মিন বাচক প্রভাব পদেদে নবেব্যাপী। নিজ নিজ মেদলর জিগণদক াশ্রয়ী মূদে খাবার রবরাদর ানগদে খাদ্যপণ্য
রফ ানি ীনম অিবা বন্ধ কদর নেদ পাদর রফ ানিকারক অদিক মেল। ফদ খাদ্য আমোনিকারক মেলগুদা খাদ্যপদণ্যর
াংকদে পেদ পাদর। ইদ ামদে জান াংদঘর খাদ্য  কৃন নবয়ক াংস্থা (এফএ) আলঙ্কা প্রকাল কদরদে, নবেজুদে খাদদ্যর
াংকে ত নর দ পাদর।
অন্যনেদক খাদ্য  কৃন াংস্থা, নবে স্বাস্থয াংস্থা, জান াংঘ নলশু নব এবাং আেজযান ক কৃন উন্নয়ি নবদর
মযৌি উদদ্যাদগ ১৫ জুাই ২০১৯ ানরদখ প্রকানল ‘দ্য মেে অব পৄড ননকউনরটি অযান্ড নিউনিলি ইি দ্য য়ার্ল্য ২০১৯’ লী যক
প্রন দবেদি বা য়, নবেজুদে ক্ষুিা য মানুদর াংখ্যা বােদে। ফদ মেকই উন্নয়ি ক্ষ্যমাত্রায় (এনডনজ) ২০৩০ াদর মদে
ক্ষুিামুক্ত নবে গদে ম াার ময ক্ষ্য নিি যারণ করা দয়দে, া চযাদদের মুদখ পেদ যাদে। মেদল কদরািা ভাইরাজনি মরাগ
এর ব ময াি পনরনস্থন দ মািিীয় প্রিািমন্ত্রী ৩১ েফা নিদে যলিা নেদয়দেি। এর একটি দে ‘খাদ্য উৎপােি ব্যবস্থা চালু রাখদ
দব। অনিক ফ উৎপােি করদ দব। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা েরকার করদ দব। মকাি জনম মযি পন িা িাদক।’
বাাংাদেল নবগ ন ি েলদক খাদ্য নিরাপত্তা  পুনি পনরনস্থন মেকই উন্নন ািি কদরদে। জিাংখ্যা প্রায় নিগুণ
য়া দত্ত এই ময়কাদ খাদ্য উৎপাি বৃনির ার জিাংখ্যা বৃনির াদরর তুিায় মবনল নে। জা ীয় পয যাদয় মািানপছু
কযানর প্রানির নিনরদখ বাাংাদেল খাদ্যলষ্য উৎপােদি স্বয়াংম্পূণ য া অজযি করদ ক্ষ্ম দয়দে । আয়বৃনি  োনরদ্র্য হ্রা এই
ইনি মেয় ময; মদয়র াদি াদি মেদল খাদ্য প্রানির সুদযাগ মবদেদে।
আমাদের মেোদক একটি ইনেদির াদি তুিা করা মযদ পাদর। ইনেি জ্বাানি পুনেদয় লনক্ত উৎপােি কদর। মই
লনক্ত নেদয়ই চদ। আমাদের মেদর ব িরদির কাদজর জন্যই লনক্ত েরকার য়, আর এ লনক্ত আদ আমাদের খাদ্য গ্রদণর
মােদম। আমাদের মেদর ব অি-প্র ি মযব উপাোি িারা গঠি , ই উপাোিগুদা প্রন নিনয় নকছু িা নকছু পনরবন য
য়। একো উোরণ মেয়া মযদ পাদর- াদে ময কযানয়াম আদে া মিদক প্রন নেি ৭০০ নমনগ্রাম কযানয়াম মবর দয়
আদ এবাং খাবার মিদক ঐ কযানয়াম াদে যায়। এভাদব অন্যান্য অদিক উপাোি মে মিদক মবনরদয় যায় এবাং খাবার মিদক
ইব উপাোি এদ ম স্থাি েখ কদর। াদ দজই মবাঝা যাদে ময, খাবাদরর এো একো গুরুত্বপূণ য কাজ। আমাদের
তেিনিি জীবদি যাব ীয় কাজকদমযর জন্যই পুনিকর নিরাপে খাদ্য প্রদয়াজি। পুনির নবদয় গ্রামাঞ্চদ জিগদণর মদে
দচ ি া বাোদিার উপর মজার নেদয় প্রিািমন্ত্রী বদি, মানু মযি সুম খাদ্য পায়। গ্রাদমর মানুদর পুনি নিনিদ জালদয়
মাদের উৎপােি বাোদিার কিা বদি ন নি।
খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ফদর উৎপােিলী া বৃনি করা অ ীব জরুনর। বনি য ফ উৎপােি করার জন্য প্রদয়াজি
উচ্চফিলী জা , উন্ন ফ ব্যবস্থাপিা এবাং একক জনমদ ফদর নিনবে া বৃনি করা। ফদর নিনবে া বৃনি করা 
উন্ন ফ ব্যবস্থাপিার একটি অি দে কৃন যানন্ত্রকীকরণ। কৃন যানন্ত্রকীকরদণর মােদম ফদর উৎপােিলী া বৃনি,
ম্পদের সুষ্ঠু ব্যবার, ফদর উৎপােি খরচ  ফ ক দয িাত্তর ক্ষ্ন কমাদিার মােদম মেদলর খাদ্য নিরাপত্তা নিনি করা
ম্ভব। আর এ ক্ষ্য অজযমি কাজ কদর যাদে কৃন মন্ত্রণায়।
বাাংাদেদলর জা ীয় উন্নয়ি  কানি মেকই উন্নয়ি ক্ষ্যমাত্রা এনডনজ অজযদি খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূণ য
নবয়। কারণ খাদ্য নিরাপত্তা নিনিদ র দক্ষ্য কদয়কটি িাদপ একগুে প্রনক্রয়ার মে নেদয় মযদ য় যার মদে রদয়দে খাদদ্যর
ভয া বৃনি, নবদল কদর নপনেদয় পরা জিদগাষ্ঠীর জন্য খাদদ্যর মভৌ  অি যনিন ক প্রাপ্য া নিনি এবাং খাদ্য নিরাপত্তা
ব্যবস্থার দুব য া হ্রা করা।
মানুদর মমৌনক চানোর অন্য ম দা খাদ্য। াই রকাদরর প্রিাি ক্ষ্য মানুদর এ মমৌনক চানো মযি নিনি
য়। গ কদয়ক েলদক মেদলর জিাংখ্যা মযভাদব বৃনি মপদয়দে প্রায় ার মাদর নবপরী মুখী প্রবণ ায় কৃন জনম কদম মগদে।
এ োো কৃন উৎপােদি ঋণাত্মক ভূনমকার প্রভাবকগুদা মযমি আবায়া পনরব িয , বন্যা, অন বৃনি, অিাবৃনি, মপাকামাকদের
উপদ্র্ব ই যানের কারদণ ক্রমবি যমাি জিাংখ্যার চানোর দি ানমনদয় উৎপােি বৃনির প্রয়া অব্যা আদে।
স্বািীি ার পর ১৯৭২ দি মেদল খাদ্যলস্য উৎপােি দয়নে ১ মকাটি ১০ াখ েি। খি মানু নে াদে ৭ মকাটি।
মেদল এখি মানু প্রায় ১৭ মকাটি। মানু মবদেদে নিগুদণর মবনল। আবানে জনম প্রায় ৩০ ল াাংল কদম যায়ার পর খাদ্যলস্য
উৎপােি বৃনি মপদয়দে ন ি মিদক পাঁচ গুণ। ১২টি কৃনপণ্য উৎপােদি বাাংাদেল নবদের লী য ১০টি মেদলর মদে রদয়দে।
খাদ্যলস্য উৎপােি বাোদিার গন দ নবদের লী যস্থািীয় ানকায় এখি বাাংাদেল।

-২াফদের িারাবানক ায় গ একবেদর াভজিক  বানণনজযকীকরদণর অগ্রযাত্রায় কৃন। উৎপােিলী া বৃনির
িারাবানক ায় ২০১৮-১৯ অি যবেদর োিাোর খাদ্যলদস্যর উৎপােি (৪৩২.১১ াখ মমনিক েি) এর ক্ষ্যমাত্রা (৪১৫.৭৪ াখ
মমনিক েি) োনেদয় মগদে। মেল আজ চাদ উিৃত্ত; িাি উৎপােদি বাাংাদেল এখি নবদে চতুি য। ভুট্টা উৎপােি মবদে দয়দে ৪৬
াখ মম: েি। নিনবে চাদর মােদম বাাংাদেল বনজ উৎপােদি নবদে তৃ ীয় অবস্থাদি উন্নী দয়দে। বনজ উৎপােি মবদে ১
মকাটি ৭২ াখ ৪৭ াজার মমনিক েি দয়দে। আলু উৎপােদি বাাংাদেল উিৃত্ত এবাং নবদে িম। এবের আলু উৎপােি দয়দে
১ মকাটি ৯ াখ মমনিক েি। মেদল ফ উৎপােি বৃনি মপদয়দে। আম উৎপােদি বাাংাদেল নবদে িম এবাং মপয়ারায় অিম।
আম উৎপােি প্রায় ২৪ াখ মমনিক েদি উন্নী দয়দে।
একই জনমদ দুই বা দ ানিকবার চা ম া দেই। মক্ষ্ত্র নবদলদ চারবার মকাদিা মকাদিা জনমদ চাাবাে দে।
েীঘ যদময়ানে খাদ্য নিরাপত্তার প্রদে বাাংাদেল ফ ার পনরচয় নেদয়দে। ক্ষুিা সূচদক বাাংাদেদলর অগ্রগন েনক্ষ্ণ এনলয়ার
মদে বদচদয় ভাদা অবস্থাদি। ২০১৩ দির ইন্টারন্যালিা পৄড পনন নরাচ য ইিনেটিউদের (IFPRI) প্রন দবেদি মেখা যায়,
মাত্র এক বেদরই এ সূচদক ১১ িাপ এনগদয়দে বাাংাদেল। মেদল এখি আর চা আমোনি করদ য় িা। পয যাি মজুে মরদখ
ব ময াদি চা রিানি করদে বাাংাদেল। জান াংদঘর জবায়ু পনরব িয াংক্রাে প্যাদি (IPCC) াদের চতুি য মূোয়ি
প্রন দবেদি বদনে, চন ল দকর মদে বাাংাদেদলর িাি  গদমর উৎপােি যিাক্রদম ২০  ৩০ ল াাংল কমমব। নকন্তু
উৎপােি কদমনি বরাং াদের ভনবষ্যৎ বাণীদক ভু প্রমাণ কদর গ পাঁচ বেদর িাি  গদমর উৎপােি গদে ২.৫ মিদক ৩.০
ল াাংল াদর মবদেদে।
মকাদিা বাস্থািদক খিই ‘খাদ্য নিরাপে’ বা যায়, যখি এর বানিারা ক্ষুিা য অবস্থায় ববা কদরি িা।
বাাংাদেদল এখি একটি মাক পায়া যাদব িা ময িা মখদয় রানত্র যাপি কদর। বাাংাদেদল এখি পয যাি পনরমাণ খাদ্য মজু
আদে। ব ময াি রকার মেদলর েনক্ষ্ণাঞ্চদ োিা লস্য উৎপােদির কায যক্রম ম্প্রানর করায় খাদ্য নিরাপত্তা আর নিনি
দয়দে। খাদদ্যর ভাণ্ডার ার অঞ্চদ রাস্তাঘাে অন্যান্য অবকাঠাদমা বৃনির কায যক্রম চদে, এাকা উন্নয়দির আর
পনরকল্পিা প্রণয়দির কাজ চদে, বাাংাদেল ব্যাাংদকর গভি যর ম অঞ্চদর কৃন উৎপােি  মোদোখাে নলল্প স্থাপদির জন্য
জ লদ য ঋণ নব রণ, এএমই ঋদণর ম্প্রারণ অদিক প্যাদকজ মঘাণা কদরদেি; যা এ অঞ্চদর কৃন উন্নয়ি 
উৎপােদি ভূনমকা রাখদব।
রকার কদরািা ভাইরাজনি আপেকাীি মদয় কৃন যানন্ত্রকীকরদণ ২০০ মকাটি োকা বরাি নেদয়দে এবাং মবাদরা
মমৌসুদম বরািকৃ অদি যর মােদম কম্বাইি ারদভোর  নরপার নবনভন্ন কৃন যন্ত্রপান কৃদকর কাদে মপৌৌঁদে নেদয়দে।
রকাদরর মদয়াপদযাগী নিাদের ফদ নবনভন্ন ব্যবস্থাপিার মােদম নবদলভাদব িাি ক দয ির ময় কম্বাইি ারদভোর 
নরপার যন্ত্র ব্যবাদরর ফদ মবাদরার দব যাচ্চ ফি পায়া মগদে। িািা প্রন কূ ার মদে কৃনদ াফদের িারা বজায়
মরদখদে বাাংাদেল। কৃনর উন্নয়দি একানিক আইি  িীন মাা দয়মে। ব ময াদি মমাে মেলজ উৎপােি িা নজনডনপদ ১৩
েলনমক ৬ ল াাংল অবোি কৃনর।
মেদল প্রায় ১.৪৭% াদর জিাংখ্যা বৃনির জন্য প্রন বের ২ মিদক ২.৫% াদর (৩.৫ াখ েি) খাদ্যলদস্যর চানো
বােদে আর আবানে জনম হ্রা পাদে ১% াদর। ব ময াদি মেদলর খাদ্য নিরাপত্তা নিনি করদ ৩ মকাটি ৬২ াখ েি চা
প্রদয়াজি; যনে উৎপােি এর মচদয় মবনল দে। ক্রমহ্রামাি জনম মিদক পানরবানরক খামাদরর মােদম ক্রমবি যমাি জিাংখ্যার
খাদ্য চানো পূরণ করদ দব। মেদল ব ময াদি ১ মকাটি ১৮ াখ ব নভো আদে। পনরবাদরর খাদ্যলস্য, লাকবনজ 
ফমূদর চানো নমোমিার জন্য প্রন টি ব বানেদক খামাদর রূপাের করদ দব। ব ময াি রকাদরর কৃনদক্ষ্দত্র একটি বদো
কমযসূনচ দে ‘একটি বানে একটি খামার।
ভয ার মকন্দ্রনবন্দু দা একটি পনরবার। কাদজই পানরবানরক পুনি চানো পূরণ দ ভয ার ক্রমনবকাল জ
য়। পুনির অভাদব মানুদর স্বাভানবক নচো-মচ িার নবকাল ব্যা য়। মানুদক স্বাভানবক কমযচাঞ্চদে নফনরদয় আিদ সুস্থ
মানুদর প্রদয়াজি। এ সুস্থ মানু সৃনির জন্য পানরবানরক পুনি চানো পূরণ জরুনর। ২০৩০ া িাগাে মেলদক মেকই উন্নয়দি
ফ অাংলীোর করার প্র যদয় বাাংাদেল। এ মদয়র মদে মেকই খাদ্য উৎপােদির িারা নিনি করদ জবায়ু পনরব দয ির
প্রভাব মমাকানবায় িীয় কৃন ব্যবস্থা বাস্তবায়ি রকাদরর অিীকার। শুধু রকানর উদদ্যাগ িয় রকাদরর পালপানল খাদ্য
নিরাপত্তা নিনি করদ আমাদের কদক এনগদয় আদ দব।
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