
পুষ্টি বৈষম্য 

ডা. তাসনুভা আহমেদ খান, সহম াগী অধ্যাপক 

খাদ্য োনুমষর মেৌষ্টিক অষ্টিকারসমূমহর েমধ্য অন্যতে একটি অষ্টিকার। ৈাাংিামদমের সাংষ্টৈিামনর ১৫( ক) অনুমেদ 

অনু ায়ী রামের দাষ্টয়ত্ব হমে মদমের সকি নাগষ্টরমকর খামদ্যর মেৌষ্টিক চাষ্টহদা পূরণ করা। এছাড়াও সাংষ্টৈিামনর ১৮(১) অনুমেমদ 

জনগমণর পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাম্হের উন্নয়নসািনমক রামের প্রাথষ্টেক দাষ্টয়ত্ব ষ্টহমসমৈ গণ্য করা হময়মছ। ৈততোন সরকার 

মদমের সকি নাগষ্টরমকর কে তক্ষে সুস্থ জীৈন  াপমনর প্রময়াজমন খাদ্য ও পুষ্টি ষ্টনরাপত্তা অজতমন অঙ্গীকারৈদ্ধ। জাষ্টতসাংমের মেকসই 

উন্নয়ন অভীি িক্ষেসমূমহর সামথ ষ্টেি মরমখ  ২০৩০ সামির েমধ্য দাষ্টরমযের অৈসান ( এসষ্টডষ্টজ -১), ক্ষুিার অৈসান, খাদ্য ষ্টনরাপত্তা 

ও উন্নত পুষ্টিোন ( এসষ্টডষ্টজ -২) অজতমন প্রষ্টতশ্রুষ্টতৈদ্ধ। 

আোমদর প্রথমেই জানা দরকার অপুষ্টি ষ্টক?  অপুষ্টি হমিা ম্যামরা অথৈা োইমরাষ্টনউষ্টিময়ন্ট মসৈমন োেষ্টত, ষ্টনি তাষ্টরত 

োত্রার মচময় মৈষ্টে োত্রায় গ্রহণ ৈা ভারসাম্যহীনতার সামথ সম্পষ্টকতত একটি অৈস্থা। উদাহরণস্বরূপ ৈিা  ায় পুষ্টি স্বল্পতা ও ্ূিতা 

এদুমোই অপুষ্টির িরন। ষ্টেশু খৈ তকায় ৈা েীণ তকায় হওয়া  এদুমোই পুষ্টি স্বল্পতার ষ্টনমদ তেক। অপুষ্টির সামথ আরও কতগুমিা ষ্টৈষয় 

ষ্টৈমৈচনায় ষ্টনমত হয়,ম েন ক্ষুিা, পষ্টরষ্টেত খামদ্যর ষ্টনরাপত্তাহীনতা ও তীব্র খাদ্য ষ্টনরাপত্তাহীনতা। খাৈার মথমক প তাপ্ত েষ্টি না 

পাওয়ার কারমণ সৃি একটি অস্বষ্টস্তকর ৈা মৈদনাদায়ক অনুভূষ্টত। পষ্টরষ্টেত খামদ্যর ষ্টনরাপত্তাহীনতা হমিা খাদ্য প্রাষ্টপ্তর সক্ষেতা 

সম্পমকত অষ্টনশ্চয়তা, খাৈার মথমক ৈাদ পড়ার ৈা খাৈার মেষ হমত মদখার ঝুঁষ্টক, পুষ্টিগত োন অথৈা খাদ্য গ্রহমণর পষ্টরোমণর সামথ 

আপস করমত ৈাধ্য করা। তীব্র খাদ্য ষ্টনরাপত্তাহীনতা হমিা খাদ্য মেষ হময়  াওয়া, ক্ষুিা অনুভৈ করা, এমকৈামর চরে অৈস্থায় মকান 

মকান খাৈার না মখময়ই এক ৈা একাষ্টিক ষ্টদন পার করা। 

ৈাাংিামদে স্বাস্থে, পুষ্টি, পাষ্টন, পয়ঃষ্টনস্কােন ও পষ্টরেন্নতাষ্টৈষ্টি,ষ্টেক্ষা এৈাং ষ্টেশু সুরক্ষা সম্পষ্টকতত মক্ষমত্র দুদ তান্ত অগ্রগষ্টত 

অজতন করমছ। এগুমিা ষ্টৈমের কামছ মরাি েমডি ষ্টহমসমৈ ষ্টৈমৈষ্টচত হমে। এসষ্টডষ্টজর মূিনীষ্টত হমিা মকউ ষ্টপষ্টছময় থাকমৈ না, তার 

আমিামক মদমের উন্নয়ন প্রষ্টরয়ায়  ারা ষ্টপষ্টছময় আমছ তামদর ষ্টচষ্ট ত কমর মস অনু ায়ী পষ্টরকল্পনার োধ্যমে সরকার মদমের পুষ্টি 

বৈষম্য দূর করার পদমক্ষপ গ্রহণ কমরমছ। এসকি পদমক্ষমপর ফমি পষ্টরৈামরর গড় আকার কমে ৪.৩ এ দাঁষ্টড়ময়মছ,গড় প্রজনন হার 

২.৩,স্তন্যপান করা ষ্টেশুর সাংখ্যা ৯৮.৫,প্রাথষ্টেক ষ্টৈদ্যািময় প্রায় েতভাগ ষ্টেশুর উপষ্টস্থষ্টত ষ্টনষ্টশ্চত করা সম্ভৈ হময়মছ। ৫ ৈছমরর কে 

ৈয়সী ষ্টেশুমদর জন্ম ষ্টনৈন্ধমনর হার মৈমড়মছ। োঝাষ্টর িরমনর ও োরাত্মক প তাময়র খৈ তকায় ষ্টেশুর সাংখ্যা উমেখম াগ্য োত্রায় কমে 

এমসমছ। ৈছমর দুই ৈার ৬-৫৯ োস ৈয়সী ষ্টেশুমদর ষ্টভোষ্টেন-এ কোপসুি খাওয়ামনা হমে,এমত রাতকাণা মরাগ প্রষ্টতমরামি 

উমেখম াগ্য সাফল্য অজতন সাষ্টিত হময়মছ । প্রায় সৈ পষ্টরৈামরর মক্ষমত্রই খাৈার পাষ্টনর সাংগ্রমহর উৎমসর উন্নষ্টত হময়মছ। গ্রােীণ ও 

েহমরর পষ্টরৈারগুমিার েমধ্য এমক্ষমত্র পাথ তকে খুৈ সাোন্য। এর েমধ্য ৪৩ েতাাংমের ও মৈষ্টে জনমগাষ্ঠী এেন এিাকায় ৈসৈাস কমর 

ম খামন তামদর আৈাসস্থমিই পাষ্টনর উৎস রময়মছ। তমৈ অমনক জায়গায় কাষ্টিত োত্রায় উন্নষ্টত হয়ষ্টন। মস সৈ জায়গা ষ্টচষ্ট ত করা 

হময়মছ এৈাং সরকার সমচতন ভামৈ মসগুমিা ষ্টনময় কাজ করমছ। ষ্টেশুমদর সামথ সষ্টহাংস আচরমণর হার আেঙ্কাজনকভামৈ রময় মগমছ। 

১-৪ ৈছর ৈয়সী ষ্টেশুমদর প্রায় ৮৮ েতাাংেই তামদর িািন-পািনকারীমদর কাছ মথমকই সষ্টহাংস আচরমণর ষ্টেকার হয়। ৈাল্যষ্টৈময় 

আোমদর সোমজ এখমনা ব্যাপকভামৈ গ্রহণম াগ্য।  ষ্টদও সরকামরর নানামুখী কা তরমের ফমি অৈস্থার পষ্টরৈততন হমে তারপরও এো 

গ্রহণম াগ্য োত্রা মথমক অমনক মৈষ্টে। ৫-১৭ ৈছমরর ষ্টেশুমদর েমধ্য ৬ েতাাংমের মৈষ্টে ষ্টেশু শ্রমের সামথ জষ্টড়ত। স্কুমি  াওয়া 

ষ্টেশুমদর তুিনায় স্কুমি না  াওয়া ষ্টেশুমদর েমধ্য এ হার অমনক মৈষ্টে। ৩৬-৫৯ োস ৈয়সী ষ্টেশুমদর েমধ্য বেেৈকািীন ষ্টেক্ষা গ্রহমণর 

সুম াগ পাওয়া ষ্টেশুর সাংখ্যা কে। জমন্মর এক েন্টার েমধ্য বুমকর দুি খাওয়ামনা হয় এেন ষ্টেশুর সাংখ্যা এখমনা কে। স্বাস্থেকর 

আচারমণর ষ্টদক মথমক গুরুত্বপূণ ত ৈাততগুমিার ষ্টৈষময় ৈাাংিামদমের োনুষ  মথি সমচতন থাকমিও গুরুত্বপূণ ত সেময় হাত মিায়ার অভোস 

কেই রময় মগমছ। 

সারামদমে তৃণমূি প তাময় ৪থ ত স্বাস্থে, জনসাংখ্যা ও পুষ্টি মসৈা কা তরে ৈাস্তৈায়মনর িমক্ষে এইচষ্টপএনএসষ্টপ'র আওতায়  

২০১৭-২০২২ মেয়ামদ ন্যেনাি ষ্টনউষ্টিেন সাষ্টভ তমসস ( এনএনএস) েীষ তক ২৯ টি  অপামরেনাি প্ল্োন স্বাস্থে অষ্টিদপ্তর কতৃতক ৈাস্তৈাষ্টয়ত 

হমে। এ কে তসূষ্টচর মূিিক্ষে অপুষ্টিজষ্টনত ঝুঁষ্টকপূণ ত জনমগাষ্ঠীর োমঝ আধুষ্টনক ষ্টৈজ্ঞানসম্মত পদ্ধষ্টতমত পুষ্টিমসৈা প্রদান। বদষ্টহক পুষ্টি 

আহরমণর পাোপাষ্টে ব্যষ্টিগত পষ্টরচ তা, খাদ্যাভাস পষ্টরৈততন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ জীৈনপ্রণািী প্রৈততমনর জন্য সমচতনতা গমড় তুিমত কাজ 

করা। এছাড়াও পুষ্টি উন্নয়ন কে তসূষ্টচর আওতায় প্রাথষ্টেক,োধ্যষ্টেক ও তদূর্ধ্ত প তাময়র স্বাস্থেমসৈা মকমে পুষ্টিহীনতা ষ্টনয়ন্ত্রণ, সম্পূরক 

পুষ্টির প্রৈততন এৈাং োরাত্মক তীব্র অপুষ্টির ষ্টচষ্টকৎসা কা তরে পষ্টরচািনা করা। এর োধ্যমে ো ও ষ্টেশুর জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থেমসৈার 

পাোপাষ্টে সাংরােক ও অসাংরােক মরাগ ও জিৈায়ু পষ্টরৈততনজষ্টনত নতুন মরাগ ষ্টনয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষিখাত এৈাং 



ষ্টচষ্টকৎসকমদর প্রষ্টেক্ষণ প্রদানসহ দক্ষ োনৈ সম্পদ উন্নয়ন করা হমে।  মজিা ও উপমজিা প তাময় দুইেত পঞ্চােটির ও মৈষ্টে 

োরাত্মক তীব্র অপুষ্টি মসৈা মকে এৈাং চােতটির ও মৈষ্টে ষ্টেশু ৈয়স কামির সেষ্টিত মসৈা কন তার ও পুষ্টি কন তার ্হাপন করা হময়মছ। 

সরকামরর ৈহুমুখী পদমক্ষপ গ্রহণ করা সমেও সোমজ পুষ্টি বৈষম্যতা রময়মছ। ঢাকা ষ্টৈভামগর দাষ্টরমযের হার 

কে,অপরষ্টদমক রাংপুর ষ্টৈভামগর দাষ্টরমযের হার মৈষ্টে। খুিনা,ৈষ্টরোি ও ষ্টসমিে ষ্টৈভামগ পেী অঞ্চমির মচময় েহর অঞ্চমির দাষ্টরমযের 

হার মৈষ্টে। হাওয়া, নদী ভাঙা,পাহাষ্টড়  ও উপকূিীয় অঞ্চমির োনুমষর েমধ্য দাষ্টরমযের হার মৈষ্টে। এসৈ অঞ্চমির োনুমষর আয় 

অমপক্ষাকৃত কে হওয়ায় উন্নত পুষ্টিোন অজতমনর জন্য স্বাস্থেসম্মত ও বৈষ্টচত্রেপূণ ত খাদ্য গ্রহণ সম্ভৈ হয় না। ফমি পুষ্টি বৈষম্য মদখা 

 ায়। জনসাংখ্যার  অমি তক অথ তাৎ েতকরা ৫০ ভামগর সুষে খাৈামরর েটিত রময়মছ, ম খামন ষ্টভোষ্টেন-এ, কোিষ্টসয়াে,ষ্টজাংক এৈাং 

আয়রমনর অভাৈ উমেখম াগ্য। এছাড়াও অপুষ্টি এড়ামত না পারমি ্ূিতা ও অসাংরােক মরামগর প্রৈণতা ৈাড়মত পামর। গুরুত্বপূণ ত 

এসৈ কারণ সঠিকভামৈ মোকাষ্টৈিা করমত না পারমি খাদ্য ও পুষ্টি ষ্টনরাপত্তায় ৈাাংিামদমের অগ্রগষ্টত হুেষ্টকর েমধ্য পড়মৈ। 

গত পাঁচ দেমক ৈাাংিামদমের জনসাংখ্যা ষ্টিগুমণর ও মৈষ্টে বৃষ্টদ্ধ মপময়মছ। এসেময় খাদ্য উৎপাদন বৃষ্টদ্ধর হার জনসাংখ্যা 

বৃষ্টদ্ধর হামরর তুিনায় মৈষ্টে। জাতীয় োথাষ্টপছু কোিষ্টর প্রাষ্টপ্তর ষ্টনষ্টরমখ আেরা খাদ্যেস্য উৎপাদমন স্বয়াংসম্পূণ ততা অজতমন সক্ষে 

হময়ষ্টছ। আয় বৃষ্টদ্ধ ও দাষ্টরযে হ্রামসর কারমণ খাদ্য প্রাষ্টপ্তর সুম াগ ও আোমদর মৈমড়মছ। রেৈি তোন আয় এৈাং নগরায়মণর ফমি খাদ্য 

তাষ্টিকায় ষ্টকছু বৈষ্টচত্রে েমেমছ। কমরানা অষ্টতোষ্টর কামি অব্যাহতভামৈ সারাষ্টৈমে খাদ্য ব্যৈ্হার দুৈ তিতা প্রকাে মপময়মছ। তাসমেও 

প্রিানেন্ত্রী মেখ হাষ্টসনার দুরদষ্টে ততার কারমণ খাদ্য সাংকে ৈা ষ্টৈতরণ ব্যৈ্হায় মকামনা সেস্যা মদখা মদয়ষ্টন। ২০৩০ সামি 

ৈাাংিামদমের জনসাংখ্যা ১৮ মকাটি ছাষ্টড়ময়  ামৈ। ষ্টনকে ভষ্টৈষ্যমত ৈাাংিামদেমক ষ্টকছু মনষ্টতৈাচক প্রৈনতা ম েন ক্ষুিার অৈসান, 

খাদ্য  ষ্টনরাপত্তা, উন্নত পুষ্টিোন অজতন ও মেকসই কৃষ্টষর প্রসার,আয় বৈষম্য, খাদ্য উৎপাদনেীিতায় জিৈায়ু পষ্টরৈততমনর মনষ্টতৈাচক 

প্রভাৈ  ইতোষ্টদ মোকাষ্টৈিা করমত হমৈ। অতীত অষ্টভজ্ঞতাই আোমদর আত্নষ্টৈোসী হমত সাহায্য কমর। আোমদর মদমের োনুষ কখমনা 

পরাষ্টজত হয়ষ্টন। তাই সকমির সন্মষ্টিত প্রমচিায় ২০৩০ সামির েমধ্য মদমের পুষ্টি বৈষম্য দূর কমর এসষ্টডষ্টজ'র িক্ষেোত্রা অজতন 

করমত  হমৈ। 

# 

০৭.০২.২০২২         ষ্টপআইষ্টড ষ্টফচার 

 


