দদশয জনগশনয ননযাদ খাশেয ননশ্চয়তা নফধাশন ফাাংরাশদ ননযাদ খাে কর্তৃক্ষ
সুভন দভশদী
‘দেকই উন্নয়ন-মৃদ্ধ দদ, ননযাদ খাশেয ফাাংরাশদ’ দলাগান ননদয় ২দপব্রুয়ানয ২০২১ দকানবড-১৯ এয স্বাস্থ্যনফনধ
অনুযণ কশয ানরত দয়দে 'জাতীয় ননযাদ খাে নদফ ২০২১’। উশেখ্য দম, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বৃাচুয়ানর জাতীয় খাে
ননযাত্তা নদফ ১৮ দপব্রুয়ানয উশবাধন কযশফন। প্রনতটি প্রাণীশক জন্ দথশক মৃত্যয ম ৃন্ত খাে দখশত য়। সুস্থ্ ও ফরবাশফ দেঁশে
থাকায জন্য ননযাদ খাে গ্রণ একান্ত প্রদয়াজন। তাই খাশেয উাদান ও ননযাদতা ম্পশকৃ কশরযই নকছু না নকছু াধাযণ
জ্ঞান থাকা প্রদয়াজন। নফশল কশয ভনরাশদয খাশেয পুনি ও ননযাদতা ম্পশকৃ জানা দযকায, কাযণ আভাশদয দদশ
ভাদয়যাই ন্তানশক রারন-ারন কশয থাশক।
ননযাদ খাশেয অনধকায প্রনতটি ভানুশলয াাংনফধাননক অনধকায। জনগশণয এ অনধকায প্রনতষ্ঠায় খাে ভন্ত্রণারয়
ননযরবাশফ কাজ কশয মাশে। জনগশণয জন্য স্বাস্থ্যম্মত, দবজারমুক্ত ও ননযাদ খাে প্রানি নননশ্চতকযশণয রশক্ষয ফতৃভান
যকাশযয আভশর নওয ফুড অনড ৃন্যান্প, ১৯৫৯ যনত কশয ২০১৩ াশর মৄগান্তকাযী ‘ননযাদ খাে আইন ২০১৩’ প্রণয়ন কযা
য় এফাং ২দপব্রুয়ানয ২০১৫ াশর এ আইশনয আওতায় একটি জাতীয় নফনধফদ্ধ াংস্থ্া নশশফ ‘ফাাংরাশদ ননযাদ খাে
কর্তৃক্ষ’ গঠন কযা য়। আইনটিয রূকল্প শরা- ‘জীফন ও স্বাস্থ্য সুযক্ষায় ননযাদ খাে’। আইনটি প্রণয়দনয উশেশ্য“নফজ্ঞানম্মত দ্ধনতয মথামথ অনুীরশনয ভাধ্যশভ ননযাদ খাে প্রানিয অনধকায নননশ্চতকযশণ খাে উৎাদন, আভদানন,
প্রনিয়াকযণ, ভজুদ, যফযা, নফণন ও নফিয় াংনিি কর কাম ৃিভ নযফীক্ষণ ও ভন্বদয়য ভাধ্যশভ ননয়ন্ত্রণ এফাং এ রশক্ষয
একটি দক্ষ ও কাম ৃকয কর্তৃক্ষ প্রনতষ্ঠা”।
খাশেয ননযাদতায ভান ননয়ন্ত্রদণ একটি দকন্দ্রীয় ভন্বয়কাযী াংস্থ্া নশশফ াংনিি কর যকানয-দফযকানয
অাংীজশনয ভশধ্য সুষ্ঠু ভন্বদয়য ভাধ্যশভ াংস্থ্াটি খাশে দবজারশযাশধ শেতনতামূরক প্রোযণা ভ্রাম্যভাণ আদারত
নযোরনা, খাশেয ননযাদতা ও গুণগত ভান যীক্ষণ, ননযাদতায ভান অনুাশয দযশতাযাঁয দগ্রনডাং প্রদান ও ননয়নভত ভননেনযাং
কাম ৃিভ নযোরনা কযশে। ২০১৯ াশর দদশয নফনবন্ন দাশের-দযশতাযাঁয় আনুষ্ঠাননকবাশফ দগ্রনডাং দ্ধনতয প্রফতৃন কযা য়।
দবাক্তা ও দবাজনযনকশদয স্বাশথ ৃ 'এ+', 'এ', 'নফ', 'ন', এই োয কযাোগনযশত তানরকাভুক্ত কযা য় ঢাকা ভানগযীয দাদেরদযশতাযাঁশক। দগ্রনডাং নশেশভয আওতায় খাফাশযয ভান, নফশুদ্ধতা, নযশফ, দডশকাশযন, ভননেশয যান্নাঘশযয নযশফ দদখা
মাওয়ায ব্যফস্থ্া ও ওদয়োযশদয স্বাস্থ্য সুযক্ষায নবনত্তশত দযশতাযাঁগুশরাশক োয কযাোগনযশত নেনিত কযা দয়দে। এফ নফোশয
৯০ নম্বশযয দফন দকায শর বুজ ফশণ ৃয নেকায 'এ+', দকায ৮০ এয উশবৃ শর নীর ফশণ ৃয নেকায ফা 'এ', ৫৫ দথশক ৭৯ ম ৃন্ত
দকায শর লুদ ফশণ ৃয 'নফ' এফাং ৪৫ দথশক ৫৫ দকায শর কভরা ফশণ ৃয 'ন' কযাোগনয াশফ। 'এ+' এয ভাশন দযশতাযাঁটি উত্তভ,
'এ' ভাশন বাশরা, 'নফ' ভাশন গড়যতা বাদরা এফাং 'ন', ভাশন দগ্রড দনডাং। বনফষ্যশত দদব্যাী কর দযদতাযাঁগুশরাশক এই
দগ্রনডাং এয আওতায় আনা শফ। াাান গত ৩ দপব্রুয়ানয ২০২১ াশর আনুষ্ঠাননকবাশফ মাত্রা শুরু কশয দাশের ও দযশতাযাঁ
ভননেনযাং াংিান্ত 'নজয অযা'। দনদন 'নজয অযাশ'য ভাধ্যশভ যাজধানীয নফাফী দবাজ দযশতাযাঁয দুটি আউেশরে ও পা ৃ
দযশতাযাঁয় ভননেনযাং কাম ৃিভ দদশখন উনস্থ্ত খােভন্ত্রী াধন েন্দ্র ভজুভদায এফাং ফাাংরাশদ ননযাদ খাে কর্তৃশক্ষয ঊবৃতন
কভৃকতৃাবৃন্দ। এই 'নজয অযা' এয ভাধ্যদভ দযশতাযাঁ-দাশেশরয যান্নাঘশযয কভৃকাণ্ড প্রনতটি কাম ৃিভ ম ৃশফক্ষণ কযা মাশফ।
াাান খাশেয ননযাদতা ও গুণগতভান যীক্ষশণয জন্য দদশয ৬টি নফবাশগ ৬টি ল্যাফশযেনয ননভৃাণ কাজ েরভান যশয়দে।
এোড়াও FAO এয শমানগতায় একটি দভাফাইর ল্যাফশযেনয বযাশনয কাম ৃিভ োলু কযা দয়দে। কাম ৃিশভ গনত আনায রশক্ষয
২০২০ াশর নফ ননদয়াগপ্রাি ৯৫জন কভৃকতৃায ভশধ্য ৬৪জনশক ৬৪ দজরায় ননযাদ খাে কভৃকতৃা নশশফ দায়ন কযা
শয়শে। তাশদয ভাধ্যশভ দজরা অনপ োলু কশয ননযাদ খাে ভননেনযাং ব্যফস্থ্া দজাযদায কযা শয়শে।
বফনিক দানযদ্র্য দূযীকযণ এফাং ভানফ ম্পদ উন্নয়শনয জন্য জানতাংঘ দঘানলত এনডনজয একটি অন্যতভ সূেক শরা
২০৩০ াশরয ভশধ্য কর ভানুল, নফশল কশয অযনক্ষত নযনস্থ্নতশত ফফাকাযী জনশগাষ্ঠী, দনযদ্র্ জনগণ ও নশুশদয জন্য
নফশল অগ্রানধকায ফেযব্যাী ননযাদ, পুনিকয ও ম ৃাি খাে প্রানি নননশ্চত কযা। এই প্রতযয়দক াভশন দযশখই ফতৃভান
যকায দপ্রনক্ষত নযকল্পনা ২০২১-২০৪১ ও ৮ভ ঞ্চফানল ৃক নযকল্পনায় জনগশণয ননযাদ খাে প্রানি নননশ্চত কযায জন্য
ফ ৃাত্মক প্রয়া দনয়া দয়দে। খাে ভন্ত্রণারয় কর্তৃক অতযন্ত শেতনতায াশথ পুনি াংশফদনীর নবতীয় যাষ্ট্রীয় নফননদয়াগ
নযকল্পনা (CIP) ফাতফায়ন কাজ ভননেনযাং কযা শে। জনাধাযশণয জীফন ও স্বাস্থ্য সুযক্ষায় যকাশযয অঙ্গীকায পূযশণ
ফাাংরাশদ ননযাদ খাে কর্তৃক্ষ গুরুত্বপূণ ৃ ভূনভকা ারন কশয েশরশে।

-২দদশয দনযদ্র্ জনগশণয জন্য খাে ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন খাে অনধদিয শত খােফান্ধফ কভৃসূনেয আওতায় প্রনত
দকনজ োর ১০োকা মূশল্য ৫০ রক্ষ নযফাযশক ভাশ ৩০দকনজ কশয ফেশয ৫(াঁে) ভা (ভাে ৃ, এনপ্রর, দশন্ফম্বয, অশটাফয ও
নশবম্বয) প্রদান কযা শে। এ খােফান্ধফ কভৃসূনেয ভাধ্যশভ ২.৫ দকাটিযও দফন ভানুল যানয উকৃত শে। ভাভানয
দকানবড-১৯ েনড়শয় ড়ায় ২০২০ াশর খােফান্ধফ কভৃসূনেশত অনতনযক্ত একভা (দভ, ২০২০) োর নফতযণ কযা শয়শে।
াাান অনত দনযদ্র্ জনগশণয পুনি ননযাত্তা নননশ্চত কযায রশক্ষয খাে ফান্ধফ কভৃসূনে ও নবনজনড কভৃসূনেয আওতায় দদশয
২২০টি উশজরায় ৬ ধযশনয অনুপুনি ভৃদ্ধ ‘পুনিোর’ নফতযণ কযা শে। খােফান্ধফ কভৃসূনেশত ফঙ্গফন্ধুয জন্তফানল ৃকী
উদমান উরশক্ষয ১০০টি উশজরায় পুনি োর নফতযণ কযা শয়শে এফাং ২০২১ াশর স্বাধীনতায সুফণ ৃজয়ন্তী উরশক্ষয আশযা
৫০টি উশজরা অন্তভুৃক্ত কযা শফ। ম ৃায়িশভ াযাশদশ এ কভৃসূনে ম্প্রাযশণয নযকল্পনা যশয়শে।
খাশেয উৎাদন শত শুরু কশয খাফায দেনফর ম ৃন্ত প্রনতটি তয তথা উৎাদন, আভদানন, প্রনিয়াকযণ, ভজুদ,
যফযা, নফণন প্রনতটি ম ৃাদয় াংনিি কশরয ভশধ্য খাশেয পুনিভান ও ননযাদতায গুরুত্ব দ ৌঁশে দদওয়া অতযন্ত গুরুত্বপূণ ৃ। এ
রশক্ষয কর অাংীজন াধাযণ ভানুশলয ভশধ্য ব্যাক শেতনতা সৃনিয কাজ কযা শে। দবজার খাে দযাশধ জনশেতনতা
সৃনিকশল্প ফাাংরাশদ ননযাদ খাে কর্তৃদক্ষয াযাশদশ াংনিি করশক ননশয় দজরা-উশজরায় বা, দনভনায, কভৃারা,
নশম্পানজয়াভ, াফনরক নভটিাং, নরপশরে, দাোয, বুকশরে, নেকায, প্যাম্পশরে নফতযণ স্কুর, কশরজ, নফিনফোরশয়
প্রোযণামূরক কাম ৃিভ নযোরনা এফাং টিনব স্পে বতনয পূফ ৃক নফনবন্ন টিনব-েযাশনশর প্রোয কাম ৃিভ েরভান যশয়শে। এোড়াও
দজরা ম ৃাদয় কযাযাবান দা'য ভাধ্যশভ জনগশণয ভশধ্য ব্যাক প্রোয-প্রোযণা োনরদয় মাশে। দীঘ ৃশভয়াদদ উন্নত এফাং একটি সুস্থ্ফর জানত গঠশন এয দকাশনা নফকল্প দনই।

#
১৫.০২.২০২১
দরখক : নননয়য তথ্য অনপায, খাে ভন্ত্রণারয়।

নআইনড নপোয

