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ভূমিকরা

উন্নয়রিরীি রদিগুমিরত িরিরীবররে িরারররান্নয়রর মবমভন্নেকি পদরক্প ররওয়রা হরয়রে। 
মকন্তু মবস্তরামেতভরারব বিরা যরায় রয কৃমি, মবপণর, মিল্প, পমেরবি, রদরিে পমেকরাঠরারিরা, স্রাস্্য, 
মিক্রা প্ভৃমত ররাররা রক্ররে উন্নয়ররে কথরা ভরাবরা হরিও পুমটি মররয় উন্নয়রিূিক ভরাবররা মিন্রা 
এরকবরারেই কেরা হয়মর। অথি রয রকরারও রদরিে উন্নয়র মরভ্নে করে থরারক রেই রদরিে 
িরিরীবররে পুমটি, স্রাস্্য ও মিক্রাে উপে — সু্ি মভমতিক পুমটি-মিক্রা এই মতরমি উপরাদরাররক 
মিরে থরারক। রদরিে অগ্রগমতরত স্রারস্্যে ভূমিকরা আিেরা িরামর। অ-েুস্ িরস্রাস্্য মররয় 
একিরা রদি বরা েরাষ্ট্র কখরররাই এরগরারত পরারে ররা। প্কৃতপরক্ েু-স্রাস্্য মরভ্নে করে েু-
খরারদ্যে উপে। িরারুরিে প্রাথমিক প্রয়রাির হরচ্ছ খরাদ্য এবং করী খরামচ্ছ আে কতিরা খরামচ্ছ, 
খরাবরারেে পুমটিগত গুণ ও মরেরাপতিরা আিরারদে স্রাস্্যরক েেরােমে প্ভরামবত করে।

উন্নয়ররে িরক্্য মিক্রা রয অত্যন্ িরুমে রে রতরা আিরারদে েবরাে িরাররা আরে। মিক্রা রদয় 
ভরারিরা-িন্দ রবরাঝরাে জ্রার এবং মররিে ও েবরাে উপকরারে িরাগরব এির করাি কেরাে রবরাধ। 
আে মিক্রাে েরগে পুমটি ও স্রাস্্য এরক অপরেে েরগে অমবরচ্ছদ্য ভরারব েংযুক্ত।

তরাই বিরা যরায় রয েুস্ ররা থরাকরি রযির েু-মিক্রা িরাভ কেরা যরায় ররা রতিমর েু-মিক্রাে 
অভরারব স্রাস্্য ক্মতগ্রস্ত হয়। একইভরারব পুমটিে েরগে মিক্রাে েম্পক্ন েরয়রে। পুমটিযুক্ত খরাদ্য 
মিশুে স্রাস্্যরক েুগমঠত করে এবং তরাে িরারমেক মবকরািরক ত্বেরামবিত করে। েু-স্রাস্্য ও 
পুমটি যুক্ত খরাবরাে মিশুে িরররারযরাগ বরাড়রায়, রিখরাে ক্িতরা বরাড়রায় ও পড়রারিখরাে েরগে যুক্ত 
েবেকরিে করারিে প্মত ইচ্ছরা বরাড়রায়। েিরীক্রায় রদখরা রগরে েু-স্রাস্্য ও পুমটিকে খরারদ্যে 
িরাররে েরগে মিশুে সু্রি ভমত্ন, উপমস্মত ও মিশুরক সু্রি ধরে েরাখরাে একিরা েম্পক্ন 
আরে।

এই েিস্ত মকেু রভরবই 'প্রাথমিক স্তরে পুমটিমিক্রা' েম্পমক্নত এই পুমস্তকরামি বরাংিরা ভরািরায় 
প্করারিে উরদ্যরাগ গ্রহণ কেরা হরয়রে। এখরারর মবরিি ভরারব উরলেখ্য রয এই পুমস্তকরামি 
েরাষ্ট্রপুঞ্জ দ্রােরা প্করামিত Nutrition Education in Primary Schools - এে অরুবরাদ। 
রকরারেকি রতুর তথ্য ও পমেেংখ্যরার েংরযরাির েরাড়রাই পুমস্তকরামিে অংি মবরিি অরুবরাদ 
প্করাি কেরা হরিরা।

       অ্যরারহড ইমরমেরয়মিভে



েূিরীপরে
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পুমটি মিক্রা রকর এত িরুমে?

েমক্রয় েিরাি িরীবররে িরক্্য পুমটি, স্রাস্্য ও মিক্রা এক গুরুত্বপূণ্ন ভূমিকরা পরাির করে। িরি এই 
উপরাদরারগুমিে মদরক রিে রদওয়রা অত্যন্ িরুমে। রয েব উপরায় বরা ব্যবস্রাে িরি রদরিে স্রাস্্য, মিক্রা 
ও পুমটিে উন্নমত িরি, রদখরা রগরে, রেই েব উপরায়গুমিে প্ভরারব রদরি েরািমগ্রক অথ্ননরমতক ও েরািরামিক 
উন্নয়র িরি। পুমটি মিক্রা হরিরা রতিরই একমি উপরায়। এই মিক্রাে েরাহরারয্য আিেরা িরাররত পরামে করী রখরি 
এবং তদরমন্দর িরীবরর রকরার রকরার অভ্যরাে ততমে কেরি আিেরা েুস্ ও েমক্রয় থরাকব। অপুমটিিমরত েিে্যরাে 

দুমি প্ধরার করােণঃ

(১) গুণগত ও মরেরাপদ খরারদ্যে অভরাব
(২) অমতিরারেরায় খরাদ্যগ্রহণ বরা রকরারও মবরিি ধেরণে খরাদ্য গ্রহণ। 

এই দুরিরাই রেরাধ কেরা েম্ভব হয় যথরাযথ খরাদ্যরাভ্যরারেে েরাহরারয্য। খরাবরাে েেবেরারহে পমেিরাণ কি রবমি 
যরাই রহরাক ররা রকর, করীভরারব আিেরা মরেরাপদ ও েু-খরাদ্য রিরাগরাড় কেরত পরামে তরাে উপরায়গুমি আিরারদে 
িরাররা দেকরাে। গৃহরস্েরা যরারত খরাদ্য মরেরাপতিরা ও পমেিরাণ িরতরা পুমটিকে খরাবরাে রখরত পরারে তরাে ির্য 
তরারদে প্রয়রাির খরাদ্য ততমে ও েংগ্রহ কেরাে ির্য যথরাযথ ব্যবস্রা। পরামেবরামেক েুস্রারস্্যে ির্য উপযুক্ত 
খরাদ্যরাভরাে করী, এবং করী উপরারয় এই অভ্যরাে ততমে কেরা যরায় তরা িরাররা প্রয়রাির।

গেরীব পমেবরারেে রক্ররে এই পুমটি মিক্রা অত্যন্ িরুমে। এে েরাহরারয্য তরােরা তরারদে স্রাররীয় খরাবরােগুমি 
করীভরারব েবরিরয় রবমি ব্যবহরাে কেরত পরােরব ও করীভরারব স্রাস্্যকে খরাবরাে খরাওয়রাে অভ্যরাে ততমে কেরত 
পরােরব রেই মবিরয় িরাররত পরারে। তরােরাড়রা খরাদ্যরাভরােিমরত রযেব অ-েংক্ররািক রেরাগ েৃমটি হরচ্ছ রেগুমিে 
েরগে করীভরারব রিরাকরামবিরা কেরা যরায় তরাও িরাররা যরারব।

উন্নয়রিরীি রদরিে ির্য পুমটি মিক্রাে রকর এত প্রয়রাির?

আপরাতভরারব িরর হরত পরারে রয, উন্নয়রিরীি রদিগুমিে অথ্ননরমতক ও পমেরবিগত েিে্যরাে তুিররায় 
পুমটিিমরত েিে্যরাে গুরুত্ব কি। মকন্তু আদরত পুমটি মিক্রাে গুরুত্ব এইেব রদরি অত্যন্ রবমি। তরাে 
করােণগুমি হরিরাঃ
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9 অমতিরারেরায় পুমটি-হরীরতরা ও পুমটিে অভরারবে (মভিরামির এ, আরয়রামডর, আয়ের-এে অভরাব, 
েক্তরাল্পতরাে প্রকরাপ) করােরণ তৎপেতরাে েরগে করাি কেরাে প্রয়রাির হয়।

9 উন্নত ও উন্নয়রিরীি রদিগুমিরত খরাদ্য-েংক্ররান্ ররাররার দরীি্নস্রায়রী অেুখ রবরড় যরারচ্ছ। অমতমেক্ত 
ওির, রিরািরা হরয় যরাওয়রাে েিে্যরা রবরড় িরিরে। অপুমটি ও খরাদ্যরাভরারে মস্মতিরীিতরাে অভরারব 
রযেব রেরাগ রদখরা মদরচ্ছ রেগুমিরক রিরাকরামবিরা কেরাে েিে্যরা রদখরা মদরচ্ছ উন্নয়রিরীি রদিগুমিরত।

9 অথ্ননরমতক ও িরারব উন্নয়ররে ির্য প্রয়রাির েুস্ িরারুি।

9 উচ্হরারে িরেংখ্যরাে বৃমধি রদরিে খরাদ্য ব্যবস্রায় প্ভরাব রিরি। িরি খরাদ্য ব্যবস্রা েবিরধে 
িরারুরিে েরিতর হওয়রা দেকরাে এবং খরাদ্য ব্যবস্রায় রতুর পমেবত্নররে েরগে িরামররয় মররত রিখরা 
দেকরাে।

9 গ্ররাি রেরড় িহরে পরামড় রদওয়রাে িরারেরা রবরড়রে। আে িহরেে িরারুিরক খরাবরাে মকরর রখরত 
হয়। িরি িহরে আেরা রদিরান্েরী িরারুিরদে পুমটিকে খরাদ্য রিরাগরাড় কেরত দক্তরাে প্রয়রাির 
হয়।

9  অথ্ননরমতক উন্নয়র ও মবশ্রায়ররে িরি আিরারদে খরাদ্যরাভরারে ও িরীবরযরারেরায় পমেবত্নর 
এরেরে। রতুর রতুর খরাবরারেে কথরা আিেরা রিররমে ও রেগুমি খরাওয়রাে েুরযরাগ এরেরে। এে 
িরি আিরারদে মিেকরািরীর জ্রার-গমি্য, ধ্যরার-ধরােণরা ও দক্তরা আে করারি িরারগররা, অপ্রয়রািররীয় 
হরয় পরড়। এখর পুমটিে প্রয়রাির রিিরারত ও েুস্ খরাদ্যরাভ্যরাে ততমে কেরত রতুর জ্রার ও দক্তরা 
বৃমধিে পরািরাপরামি মিেকরািরীর ঐমতহ্যিরািরী জ্রার ও দক্তরারকও আিেরা রযর অবরহিরা ররা কমে। 

সু্রিে িরাধ্যরি পুমটিমিক্রা

পুমটিমিক্রাে েবরিরয় ভরারিরা িরায়গরা হরিরা সু্ি। সু্রি এরেই মিশুরদে িরীবরনিিরী গরড় ওরঠ। মিশুেরা 
তরারদে পমেরবরিে ররাররার িরারুরিে েরগে আদরার প্দরাররে িরাধ্যরি আিেণ বরা ব্যবহরাে রিরখ। বরাবরা-িরা, 
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আত্রীয়স্ির, মিক্ক মিমক্করা, বধুেবরাধেবরদে েরগে তরারদে আদরার-প্দরার িরি। বরামড়ে পমেরবি, পমেবরাে, 
পরাড়রা, গণিরাধ্যি- রযির মিমভ, রেমডও ও সু্রিে পমেরবি তরারদে উপে প্ভরাব রিরি। মিশুরদে খরাদ্যরাভরাে 
ও আিরাে-আিেরণ সু্রিে প্ভরাব প্িুে।

স্রাস্্যকে খরাদ্যরাভ্যরাে ততমে কেরাে রক্ররে সু্ি হরিরা আদি্ন িরায়গরা

9 রবি মকেু বেে ধরে সু্রিে েরগে রবি মকেু েংখ্যক মিশুে মরয়মিত রযরাগরারযরাগ থরারক। 

9 রেরাি মিশুরদেরক ধরীরে ধরীরে পমেপূণ্ন িরারুি হরয় ওঠরাে পথ রদখরারররাে দরাময়ত্ব ররয় সু্ি। এক 
স্রাস্্যকে পমেপূণ্ন িরীবর িরাভ কেরাে মপেরর থরারক পুমটিযুক্ত খরাদ্য। িরি পুমটি মিক্রা েবিরধে ধরােণরা 
ততমে কেরাে দরাময়ত্ব বতি্নরায় সু্রিে উপে।

9 রিখরারররা, পথ রদখরারররাে ির্য উপযুক্ত কি্নরী েরয়রে।

9 মিশুে রয বয়ে রথরক খরাদ্যরাভরাে ততমে হয় ও মিশুেরা আিরাে-আিেণ ও ব্যবহরাে কেরত রিরখ, 
তখরই সু্ি এরদে দরাময়ত্ব ররয়।

9 সু্রি খরাদ্য েংক্ররান্ কি্নেূমিগুমিরত স্রাস্্যকে খরাদ্যরাভরাে ও খরাদ্য মরেরাপতিরা রিখরারররাে েুরযরাগ 
থরারক। 

9 ররাররার স্রাস্্যমবমধ রযির হরাত রধরায়রা, পমেস্রাে-পমেচ্ছন্নতরা ও পুমটি েংক্ররান্ ররাররার অভ্যরাে িি্নরা 
কেরা েম্ভব হয় ও সু্রিে কি্নপ্ণরািরীরত রেগুমি অন্ভু্নক্ত কেরা েম্ভব হয়।

9 মিশুরদে পুমটিমিক্রা মবিয়মিরত তরারদে পমেবরােরকও যুক্ত কেরা েম্ভব হয়  িরি এইভরারব পুমটি 
মিক্রা েমড়রয়  রযরত পরারে।

9 রগরাষ্রী বরা কমিউমরমিে অংিগ্রহণিূিক করািগুমিরত সু্ি একমি গুরুত্বপূণ্ন ভূমিকরা ররয়। সু্রি 
বরাগরার কেরাে কি্নেূমি বরা সু্রি ক্যরারমির িরািু করে বরা ররাররার ধেরণে কমিমি ততমে করে 
কমিউমরমিে িরারুিরদে অংিগ্রহণ উৎেরামহত কেরা েম্ভব হয়।

9 সু্ি র্যরায্য িূরি্য পুমটিকে খরাদ্য রিরাগরাররে ব্যবস্রা কেরত পরারে (মিক্রা দরার েরাড়রাও)।
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প্রাথমিক সু্িগুমি পুমটিমিক্রাে উপযুক্ত িরাধ্যি। রয বয়ে রথরক মিশুরদে িরধ্য অভ্যরাে ততমে হয় রেই 
বয়েরী মিশুেরাই প্রাথমিক সু্রি আরে। তরােরাড়রা প্রাথমিক সু্রিে িরাধ্যরি পুমটিমিক্রা বহু েংখ্যক মিশুে করারে 
†cvu‡Q যরায়, মবরিি করে রিরয়রদে করারে।আে এিরা যত তরাড়রাতরামড় হয় ততই ভরারিরা, করােণ আিরারদে 
রদরি রিরয়েরা অররক আরগই সু্ি েুি হয়। পুমটি মিক্রাে রক্ররে, েরাধরােণভরারব উদরাহেণেহ েঙিরঙ েমব 
খুব আকি্নণরীয় হয়। হরারত কিরি রিখরারররাে িরাধ্যরি পুমটি মিক্রা রদওয়রা েম্ভব।

সু্রি করায্নকেরী পুমটিমিক্রাে ির্য প্রয়রাির একমি মবসৃ্তত পরাঠক্রি           
যরাে মভমতি হরব স্রাস্্য উন্নয়র ররীমত

প্িরােিূিক পধিমতরত পুমটিমিক্রা রদওয়রাে প্কৃটি স্রার হরিরা সু্ি। স্রাস্্যকে খরাদ্যরাভ্যরাে গরড় রতরািরাে রক্ররে 
সু্ি-মভমতিক করািকি্নরক ক্রাে িরে আিরক ররা রেরখ, সু্রিে মবমভন্ন করায্নক্ররিে িধ্য মদরয় েুস্রাস্্যমবমধে 
প্িরাে করে, তখর রেগুরিরা পুমটিমিক্রাে মবসৃ্তত পরাঠক্ররিে অন্ভূ্নক্ত হরয় যরায়। রশ্রণরীকরক্ে বরাইরে, রয 
রকরারও পুমটি ও খরাদ্য েংক্ররান্ কি্নেূমি, সু্ি ররীমত ও সু্রিে মরয়িরাবিরী হরিরা পুমটি মবিরয় জ্রার ও দক্তরা 
বৃমধিে রক্ররে েেরােমে ও অবি্যম্ভরাবরী উপরায়। স্রাস্্য উন্নমতে কি্নেূমিে েরগে পুমটি মিক্রা যুক্ত হরি স্রাস্্যকে 
পুমটিে িক্্য েরামধত হয় এবং এে েরগে যরােরা িমড়ত থরারক তরােরা রগরািরা মবিয়মি েবিধে অবমহত হরত পরারে 
ও অংি মররত পরারে। এরকই বিরা হয়, মিক্রা েংমলিটি প্মক্রয়রা/করায্নক্রি। এইভরারব সু্ি পমেরবি পুমটি 
মিক্রাে উৎে হরয় ওরঠ ও রশ্রণরীকক্ মভমতিক পরাঠক্ররিে পমেপূেক হরয় ওরঠ। রযির ধরুর, খরাবরাে আরগ 
হরাত রধরাওয়রা একমি অমত পুেরাতর েু-অভ্যরাে। মকন্তু এই হরাত রধরাওয়রাে কথরা যখর মিশু তরাে ক্রারে মগরয় 
রিরারর, তখর হরাত রধরাওয়রা মররয় সু্রিে মরয়ি ততমে হয়। এেপে রেই মররয় যখর ক্রারে আরিরািররা হয় 
এবং সু্রি হরাত রধরাওয়রাে ির্য েরাবরার রিরাগরার ও হরাত রধরাওয়রাে পধিমত যখর রিখরারররা হয়; তরােপে সু্রিে 
বরাইরে অর্যরার্য িরায়গরায় হরাত রধরাওয়রাে ব্যবস্রা মররয় রখরাঁি খবে ররওয়রা হয় এবং বরামড় মিরে বরাচ্রােরা যখর 
বরাবরা-িরারয়রদে েরগে হরাত রধরাওয়রাে করােণ মররয় আরিরািররা করে, তখর হরাত রধরাওয়রাে িরতরা মবিয়মি 
পুমটিমিক্রাে পরাঠক্ররি ঢুরক পরড়।
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এই মবসৃ্তত পরাঠক্ররি পমেবরাে ও কমিউমরমি হরিরা একমি গুরুত্বপূণ্ন উপরাদরার। পুমটি মিক্রাে ব্যরাপরারে সু্রিে 
রযির একমি ভূমিকরা আরে, রতিরই পমেবরাে ও কমিউমরমিেও গুরুত্বপূণ্ন ভূমিকরা আরে। প্রাথমিকভরারব 

খরাদ্য েংক্ররান্ অভ্যরাে ততমে হয় ও িমি্নত হয় পমেবরারে। 
পমেবরাে েরামড়রয় পরাড়রা, পড়মি, কমিউমরমিরত মগরয় 
পমেবরারেে রিৌহমদেরত রিখরা অভ্যরােগুমি িক্তরপরাক্ত হরয় 
ওরঠ। প্িরাে িরাধ্যিগুমি ও মিশুে িরােপরারিে পমেরবি 
মিশুে খরাদ্যরাভ্যরােরক প্ভরামবত করে। খরাওয়রা-দরাওয়রা বরারদ 
সু্ি পরাঠক্ররিে অর্য রকরারও মবিয় পমেরবি রথরক মিরখ 
রিিরাে এত েুরযরাগ ররই। িরি সু্ি মভমতিক পুমটিমিক্রা 
রযর এই অর্যরার্য িরাধ্যিগুমিে েরগে একরযরারগ করাি 
করে।

অতএব, পুমটিমিক্রাে ব্যরাপরারে সু্িরক পমেবরারেে েরগে আদরার-প্দরারর রযরত হরব, পমেবরারেে েরাহরায্য মররত 
হরব। সু্িরক বুঝরত হরব রিখরারররা, পড়রারররা েরাড়রাও পরাঠেংক্ররান্ রখরাঁিখবে, তত্ত্ব–তরািরািও সু্িরক কেরত 
হরব। পমেবরাে ও েিরারিে ররাররার েংগঠর, ব্যমক্ত ও েেকরােরী মবভরাগ, যরােরা খরাদ্য ও পুমটি মররয় করাি করে, 
তরারদে েরগে সু্িরক একরযরারগ করাি কেরত হরব।

খরাদ্য ও খরাদ্যরাভরাে মরভ্নে করে আিরারদে স্রাররীয় পমেরবি পমেমস্মতে উপে রযির – স্রাররীয় কৃমি ব্যবস্রা, 
স্রাররীয় েরান্নরাে প্ণরািরী, স্রাররীয় অথ্নররীমত ও মবশ্রাে ভরাবধরােরা। পুমটি মিক্রাে একমি েরাধরােণ জ্রার ও দক্তরাে 
মভমতি থরাকরিও স্রাররীয় েম্পদ, েিে্যরা ও েিরাধরার, প্রয়রাির ও িরামহদরা পুমটিমিক্রাে পরাঠক্ররি তবমিরে রযরাগ 
করে। িরি এিরাকরা অরুেরারে পরাঠক্ররি মভন্নতরা ততমে হয়।

িরি এিরাকরাে রভৌত ও েরািরামিক পমেরবি — রকরাথরায় ও করীভরারব খরাদ্যেরািগ্ররী িিরারররা হরচ্ছ, করীভরারব 
রেগুমি প্মক্রয়রাকেণ কেরা হরচ্ছ, েরান্নরা হরচ্ছ, মবমক্র হরচ্ছ, মকভরারব খরাওয়রা হরচ্ছ ও উমচ্ছটি রিরি রদওয়রা 
হরচ্ছ - এই েবমকেুই িরীবন্ পরাঠ্যপুস্তক হরয় ওরঠ। িরি সু্ি রযির পুমটিমিক্রা েংক্ররান্ রেরপ রবরেরারররা 
পরাঠ্যপুস্তক ব্যবহরাে কেরব, রতিমর পমেরবি রথরক উরঠ আেরা িরীবন্ পরাঠ্যপুস্তকগুমিও ব্যবহরাে কেরব।

এইভরারব মবসৃ্তত পরাঠক্ররিে উপরাদরারগুমি, রযির সু্ি পমেরবরি রিখরা মবিয়গুমি, পমেবরাে ও কমিউমরমিরত 
রিখরা অভ্যরােগুমি এবং এে বরাইরেে পমেরবি রথরক ররাররা প্মক্রয়রাে িরাধ্যরি রিখরা মবিয়গুমি েব মিরি 
মিরি মগরয় রশ্রণরীকরক্ রিখরা পুমটিমিক্রাে অন্ভু্নক্ত হরব ও সু্ি মভমতিক পুমটিমিক্রাে অগে হরয় উঠরব।
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সু্ি-মভমতিক একমি করায্নকেরী পুমটিমিক্রাে প্রয়রাির হরিরা স্রাস্্য উন্নরীতকেণ উপরায় ও 
একমি মরেপরামক্ক পরাঠক্রি

রশ্রণরীকরক্ রয মিক্রা রদওয়রা হরব তরাে মভমতি হরব এই মবশ্রাে, রয স্রাস্্যমিক্রাে িরতরা পুমটি মিক্রাও আিরাে 
আিেণ ব্যবহরাে ও রবরাঝরাপড়রা মরভ্নে।

সু্রি রিখরা অর্যরার্য মবিরয়ে িরাইরত স্রাস্্য ও পুমটিমিক্রাে মবিয়মি মিরখ মররত একির পড়ুয়রারক অররক 
রবমি মররি মররি করাি কেরত হয়। মিশুরক রযির অররক রবমি অমভজ্তরা েঞ্চয় কেরা, রদখরা, পেরীক্রা 
কেরত, আরিরািররা কেরত হরব ও অর্যরদে করাে রথরকও এই মবিরয় শুররত হরব এবং এেরবে উপরে 
মিশুরদেরক তরারদে িব্ধ অমভজ্তরারক উপিমব্ধ কেরত হরব। রেই েরগে মররিে পেন্দ-অপেন্দ, ভরারিরা-িন্দ 
মররিরক রবরে মররত হরব। িরি স্রাস্্য উন্নয়র েম্পমক্নত ধরােণরাগুমি ও পুমটি েংক্ররান্ মিক্রাগুমি মিখরত 
রগরি আরগই আিরারদে মরমদ্নটি করে মররত হরব : আিেরা করী মিখব, করীভরারব মিখব ও রকরাথরায় মিখব। 
এে অথ্ন সু্রি পুমটিমিক্রা দরার কেরত হরি সু্িরক এে উপরযরাগরী হরয় উঠরত হরব। তরাে ির্য করয়কমি 
উপরায় অবিবির কেরত হরবঃ

9 পমেবরাে ও কমিউমরমিে েরগে েু-েম্পক্ন ততমে কেরা

9 স্রাররীয় পমেরবি ও খরাদ্যরাভরারেে েরগে পমেমিত হরয় ওঠরা

9 স্রাররীয় পমেমস্মতে েরগে তরাি মিমিরয় রশ্রণরীকরক্ে উপরাদরারগুমি গরড় রতরািরা

9 মররিে এিরাকরা িুরে রদখরা, ররাররার কি্নেূিরী ররওয়রা ও অরুষ্রাররে আরয়রাির কেরা

9 সু্ি ররীমত ততমে কেরা

9 রশ্রণরীকরক্ে পধিমত ও উপরাদরারগুমিরক পুমটিমিক্রাে উপরযরাগরী করে রিিরা

মিক্রা দপ্তে ও মিক্রা িন্ত্ররকে পক্ রথরক পুমটিমিক্রা পরাঠক্ররিে পমেবধ্নর কেরাে অথ্ন হরিরা মবমভন্ন মবভরাগ 
ও স্তে িুরড় ররাররা ধেরণে করাি কেরা রযিরঃ 

9 উপযুক্ত পরাঠক্রি ততমে কেরা

9 মিক্ক-মিমক্করা প্মিক্ণ

9 মিক্রাদরাররে রক্ররে মবমভন্ন উপরাদরার ততমে কেরা

9 সু্িরক ররাররাভরারব েরাহরায্য কেরা
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েরাধরােণভরারব সু্ি পরাঠক্রিগুমি পেরীক্রা ব্যবস্রা দ্রােরা ভরােরাক্ররান্ থরারক। পরাঠক্ররি পুমটি মিক্রাে রকরারও 
িরায়গরাই থরারক ররা। আে থরাকরিও পুমটিমিক্রা, গৃহ অথ্নররীমত মেরিবরারেে অংি মহেরারব থরারক। রদখরা যরারচ্ছ 
পুমটিমিক্রাে মরিস্ একমি িরায়গরা থরাকরা দেকরাে। স্রাস্্যকে েিরারিে মভমতি হরিরা স্রাস্্যকে খরাদ্যরাভ্যরাে। এই 
স্রাস্্যকে খরাদ্যরাভ্যরাে ততমে কেরত হরি সু্ি মভমতিক পুমটিমিক্রাে ভূমিকরা অমপেেরীি।

উপেংহরাে

এই মররদ্নমিকরারত রযভরারব বিরা হরয়রে রেইভরারব যমদ পুমটিমিক্রা রদওয়রা যরায় তরাহরি মিশুেরা খুব তরাড়রাতরামড় 
এবং স্ল্প েিরয়ই পুমটিেংক্ররান্ মবিরয় েিৃধি হরয় উঠরব। এই মবিরয় মিমক্ত হরি মিশুেরা বুঝরত পরােরব 
করী উপরারয় েরীমিত েেদ থরাকরা েরত্ত্বও েু-খরাদ্য রিরাগরাড় কেরা েম্ভব হয়, রকরার রকরার খরাবরাে পুমটিগুণ েম্পন্ন, 
রকরাথরায় রেগুমি পরাওয়রা যরায়, করীভরারব মরেরাপরদ খরাবরাে েরান্নরা কেরা যরায়, করীভরারব খরাওয়রা-দরাওয়রায় রুমি আররা 
েম্ভব এবং করীভরারব খরাদ্য-েংক্ররান্ মবপদ এড়রারররা েম্ভব হরব।

এক কথরায় মকভরারব ভরারিরা খরাবরাে প্স্তুত কেরা েম্ভব এবং মকভরারব আিেরা মররিরদে ির্য ও অর্যরদে ির্য 
(বৃধি ও অেুস্ িরারুি) েু-খরাদ্যরাভ্যরাে ততমে কেরত পরােব, েুস্ িরীবর তিিরী রবরে মররত মিখব – রেগুমি 
আিরারদে িরাররত হরব। কৃমিমভমতিক পমেরবরিে মিশুেরা িরাররব িরািরাবরাদ েম্পমক্নত ররাররা রতুর ও পুেরারররা 
উপরায়, করী িরাি কেরা হয়, করীভরারব কেরা হয়, করীভরারব িেি িরে রতরািরা হয় ও তরা েংেক্ণ কেরা হয়। 
িহরে বরাে কেরা মিশুেরা িরাররব – রকরার রদরাকরার রথরক রকরার খরাদ্য রকররা যরায়, রকরার রদরাকরার-বরািরােগুমি 
স্রাস্্যকে রয় এবং করী উপরারয় মবজ্রাপররে প্রিরাভর এমড়রয় তরারদে েমঠক খরাদ্য েরািগ্ররী রবরে মররত হরব।

এেরাড়রাও পমেশ্রুত ও মরেরাপদ িি পরার কেরা ও করািরা-রধরায়রাে করারি িি ব্যবহরাে কেরাে গুরুত্ব েবিরধে 
েবরাই অবমহত থরাকরত পরােরব।

এেরাড়রাও বড় হরয় যখর তরােরা মররিেরাই বরাবরা-িরা হরব তখর গভ্নবতরী িমহিরা ও মিশুরদে পুমটিগত েিে্যরা 
েবিরধে ধরােণরা ততমে হরয় থরাকরব। তরারদে স্তর-দরার ও পমেপূেক খরারদ্যে গুণরাগুণ েবিরধে ধরােণরা থরাকরব 
এবং মররিরদে েন্রার-েন্মতে ির্য েু-খরাদ্যরাভরাে ও স্রাস্্যমবমধ রিরর িিরত পরােরব। পুমটিমিক্রায় মিমক্ত 
প্রাপ্তবয়স্েরা িরাররবর রকরার েূরে রথরক খরাদ্য েরািগ্ররী, খরাদ্যরাভরাে েংক্ররান্ খবেরাখবে পরাওয়রা যরায়। তরাঁেরা 
খরাদ্য েংসৃ্মত েবিরধে অবমহত থরাকরবর এবং করী উপরারয় এই খরাদ্য পধিমতরত তবমিরে আররা যরায় তরাও তরাঁেরা 
িরাররবর। খরাবরাে েংক্ররান্ ভ্রান্ ধরােণরাগুমিরক তরাঁেরা প্মতরেরাধ কেরবর ও খরাদ্য েংক্ররান্ েরাষ্ট্ররীয় ররীমতগুমিরক 
রবরাঝরাে িরতরা েক্িতরা অি্নর কেরবর। এেরাড়রাও এই মবিয় মররয় তরাঁেরা তক্ন-মবতরক্ন অংি রররবর ও স্রাস্্য 
েংক্ররান্ কি্নকরারডেে েরগে যুক্ত হরবর।

একমি েিরারিে দরীি্ন রিয়রাদরী উন্নয়রর পুমটিমিক্রাে রয কতিরা ভূমিকরা থরারক তরা আিেরা রদখরতই পরামচ্ছ।
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পমেকল্পররা মররদ্নমিকরা

মররদ্নমিকরামি করী?

কু্ধরা ও দরামেদ্ রথরক িুমক্ত রপরত প্রাথমিক সু্রি পুমটি 
মিক্রাে প্িির একমি অর্যতি হরামতয়রাে হরয় 
উঠরত পরারে। আে এই ব্যরাপরারে েরাহরায্য কেরত 
FAO’ে খরাদ্য ও পুমটি মবভরাগ মবমভন্ন আন্ি্নরামতক ও 
বৃমতিিূিক েংস্রাগুমিে েরাহরায্য মররয় মকেু উপরায়-
†KŠkj ও উপরাদরার ততমে করেরে, রযগুমিরক করারি 
িরামগরয় সু্ি-মভমতিক  পুমটি মিক্রা পমেকল্পররা ততমে ও 
রূপরায়ণ কেরা েম্ভব। এই পমেকল্পররা মররদ্নমিকরামি 
এই েকি একিরা উরদ্যরাগ।

এমি পুমটি েংক্ররান্ রকরারও প্মিক্ণ পব্ন রয়। বেং এমিে েরাহরারয্য রয রকরারও রদি পুমটি েংক্ররান্ মবিরয় 
মিক্রাগত রখয়রাি/রিে েরাখরত পরােরব। এই মররদ্নমিকরামিে েরাহরারয্য সু্িগুমিরত করায্নকেরী পুমটিমিক্রা কি্নেূিরী 
িরািু কেরা েম্ভব হরব। রয রকরারও প্থরাগত ‘‘পুমটিমিক্রা’’ রথরক এই মররদ্নমিকরামিে পঠর পরাঠরর িরােরাক 
আরে। এই মররদ্নমিকরামিে করয়কমি মবরিিরত্বে করােরণ এে মভমতিরত ততমে কেরা পরাঠক্রি আিরাদরা িূি্য 
রপরয় যরায়।

তবমিটি্যগুমি হরিরাঃ 

9 মরেপরামক্ক পরাঠক্রিঃ এই মররদ্নমিকরামি ততমে হরয়রে স্রাস্্য উন্নমতে েি্যক ধরােণরাে উপে মভমতি 
করে। তরােরাড়রাও এই মররদ্নমিকরামি মবশ্রাে করে রয, একমি মিশু শুধুিরারে রশ্রণরীকরক্ই রখরত রিরখ 
ররা। তরাে খরাদ্যরাভ্যরাে ততমে হয় িরে, কমিউমরমিরত ও বরাইরেে পমেরবরি। িরি রশ্রণরীকরক্ রিখরা 
পুমটি েংক্ররান্ মিক্রারক এমগরয় মররয় রযরত ও উন্নত কেরাে রক্ররে পমেবরাে ও কমিউমরমিে েরগে 
আিরাপ আরিরািররা ও সু্রিে পমেরবিরক পুমটি মিক্রাে অরুকূরি গরড় রতরািরা প্রয়রাির।

9 রিখরারক অররক বড় করে রদখরাঃ পুমটি মিক্রারক আরেরা বৃহৎ দৃমটিভমগে মদরয় রদখরত িরাওয়রাে 
অথ্ন হরিরা পুমটিমিক্রারক েু-খরাদ্যরাভরারে ততমে কেরা। এই মিক্রাে েরাহরারয্য জ্রার আহেণ, ব্যবহরাে ও 
িরীবরধরােরায় পমেবত্নর আরে। এেরাড়রাও করী মিখমে তরাে েরারথ তরাি মিমিরয় মিক্ণ পধিমত ততমে 
কেরা হয়।

9 েব্নরাগেরীণতরাঃ মিক্রা ব্যবস্রা েরাড়রাও েিরারিে অর্যরার্য রক্ররে রযির কৃমি, স্রাস্্য, ির-পমেরিবরা 
িূিক রক্রেগুমিে েহরায়তরা, দরায়বধিতরা ও দক্তরা রয মিশুরদে পুমটি ও পুমটিমিক্রারক প্ভরামবত করে 
রেই েি্যক ধরােণরারত এই মররদ্নমিকরামি মবশ্রাে েরারখ। িরি পুমটিমিক্রা েংক্ররান্ পমেকল্পররায় ওই 
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রক্রেগুমিে ভূমিকরা একদি শুরুরতই থরাকরা দেকরাে। এই মররদ্নমিকরামি রেিরাই িরর করে।

9 স্রাররীয় পমেরবি ও পমেমস্মতে উপে গুরুত্ব দরারঃ এই মররদ্নমিকরামি স্রাররীয় খরাদ্য িরামহদরা, এবং 
করী করী খরাবরাে স্রাররীয় এিরাকরাগত ভরারব পরাওয়রা যরায়,  তরাে উপে রযির গুরুত্ব রদয়, রতিমর স্রাররীয় 
খরাদ্যরাভ্যরােরক প্রাধরার্য রদয় ও তরা মররয় িি্নরা করে।

উপরেরাক্ত তবমিটি্যগুমিে ির্য এই মররদ্নমিকরামি রয রকরারও 
প্থরাগত পুমটিমিক্রাে তুিররায় অররক রবমি করায্নকেরী 
হওয়রাে মবশ্রাে ও আিরা েরারখ। এই মররদ্নমিকরামি রয 
রকরারও সু্ি ও মিক্রা ব্যবস্রাে েরগে খরাপ রখরয় যরায়। 
মবরিি করে মবশ্ স্রাস্্য েংস্রায় ‘মবশ্ সু্ি স্রাস্্য 
উরদ্যরাগমিে েরগে রবমি করে খরাপ রখরয় যরায়। স্রাস্্য 
উন্নয়রর পুমটিে ভূমিকরারক এখরারর রিরাে রদওয়রা হরয়রে 
এবং সু্ি-পমেরবরি স্রাস্্য মিক্ণ করীভরারব খরাদ্য ও পুমটি 
েংক্ররান্ করািকরি্নে েরাহরারয্য েংিমিত হরব রেমি এখরারর 
রদখরারররা হরয়রে।

এই মররদ্নমিকরামিে উরদেি্যঃ

এই মররদ্নমিকরামিে েরাহরারয্য পুমটিমিক্রা েংক্ররান্ প্মক্রয়রাগুমি পমেকল্পররা ও পমেবত্নর কেরা েম্ভব। তরােরাড়রা 
প্রাথমিক সু্রি পুমটিমিক্রা েংক্ররান্ পরাঠক্রি ততমে কেরা েম্ভব। এে িক্্য হরিরাঃ সু্ি েরারেেরারেরীরদে স্রাস্্য 
ও পুমটি িরারেরারত উন্নমত আররা; মিে িরীবররে ির্য েরারে েরারেরীরদে িরধ্য স্রাস্্যকে খরাদ্যরাভ্যরাে ও িরীবর তিিরী 
ততমে কেরা। এই মররদ্নমিকরা ব্যবহরাে কেরি যরা িরাভ হরবঃ

9 খরাদ্য েংক্ররান্ িরামহদরা ও েেরদে মবরলিিণ

9 পমিমে ও মিক্রাে ররীমতমরধ্নরােণ কেরা।

9 রশ্রণরীকরক্ পঠর পরাঠররে ির্য রতুর পরাঠক্রি ততমে কেরা।

9 পমেবরাে ও কমিউমরমিে অংিগ্রহরণে িরক্্য রকৌিি বরা উপরায় মরধ্নরােণ কেরা।

9 সু্ি পমেরবরিে ির্য পমেকল্পররা কেরা।

9 মিক্ক/মিমক্করাে প্মিক্রণে ির্য প্স্তরাব গ্রহণ কেরা।

উপরেরাক্ত করায্নক্রিগুমি স্রাররীয় বরা িরাতরীয় স্তরে অথবরা উভয় স্তরেে ির্য পমেকল্পররা কেরা রযরত পরারে। যরা 
প্রয়রািরর স্রাররীয়, প্রদিরীয় বরা িরাতরীয় স্তরেে পমেমস্মত ও েেদ অরুেরারে উপরযরাগরী করে ররওয়রা রযরত 
পরারে - পুমটিমিক্রা কি্নেূমি পমেকল্পররা কেরত মগরয় রয রকরারও ধেরণে উপরভরাক্তরা/ব্যবহরােকরােরী যরারত এই 
মররদ্নমিকরাে েরাহরায্য মররত পরারে রেিরা িরর রেরখই এই মররদ্নমিকরামি ততমে কেরা হরয়রে।
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মররদ্নমিকরামিে রূপরেখরা ও উপকেণ

পরাঠক্রি পমেকল্পররাে মবমভন্ন স্তরেে ির্য এই পমেকল্পররা মররদ্নমিকরাে মবমভন্ন অংি ব্যবহরাে কেরা যরারব। িূি 
পমেকল্পররা পব্ন আেম্ভ হওয়রাে আরগ প্স্তুমত পব্ন ১ ও ২ রদরখ মররত হরব। এই পব্ন দুমিরত খরাদ্য ও পুমটি 
মবিয়ক প্রাথমিক তথ্য গুমি রদওয়রা আরে। পরাঠক্রি পমেকল্পররাে িূি পধিমতমি মররদ্নমিকরামিে মতরমি অংরি 
রদওয়রা আরেঃ

পব্ন ক : ধরােণরা ও ররীমতঃ প্রাথমিক ধরােণরাগুমি এখরারর প্মতমষ্ত হরয়রে।
পব্ন খ : পমেমস্মত মবরলিিণঃ এই পরব্ন পমেমস্মতে মবরলিিণ কেরা হরয়রে ও রকরার রকরার   

  মবিয়  প্রাধরার্য পরারব তরা মররদ্নি কেরা হরয়রে।
পব্ন গ : প্মক্রয়রা পমেকল্পররাঃ সু্ি পমেরবি ও রশ্রণরীকরক্ উপযুক্ত পমেমস্মত               

   ততমে কেরত করী প্মক্রয়রা গ্রহণ কেরা হরব।

পব্ন ক -রত মতরমি মবিয় মররয় িি্নরা কেরা হরয়রেঃ স্রাস্্য ও স্রাস্্য েংক্ররান্ েুরযরাগ েুমবধরা; পরাঠক্রি ও তরাে 
আরুিমগেক মবিয় কমিউমরমি, সু্ি পমেরবি, ক্রােিে, ক্রােিরে কেরা পঠর-পরাঠর পধিমত (ক্রােিরেে েেদ)।

পব্ন খ - রত স্রার রপরয়রে কতগুমি তথ্য যরা প্শ্রাবিরীে িরাধ্যরি রিরাগরাড় কেরা হয় রযির : মিশুে খরাদ্য, 
স্রাস্্য েংক্ররান্ যত্ন ও মিমকৎেরা, সু্রিে স্রাস্্য কি্নেূমি, পমেবরাে ও কমিউমরমিে েরগে স্রাররে েম্পক্ন, সু্রিে 
পমেরবি পমেমস্মত, বত্নিরারর ক্রােিরে রয পরাঠক্রি পড়রারররা ও রিখরারররা হয়, প্িমিত মিখর পধিমত। পব্ন 
ক ও খ এে তথ্য মবরলিিণগুমি।

পব্ন গ -রত একমরেত হরয় করায্নক্রি/ কি্নপন্রা ততমে করে। প্মতমি পরব্ন রয মেধিরান্ উরঠ আরে তরা মররদ্নমিত 
হয় প্দি্নর দমিরি। এই দমিরি প্মতমি পরব্নে অরুিরীিররীগুমিে একিরা েমব পরাওয়রা যরায়।

মররদ্নমিকরামি দুমি খরডে পরাওয়রা যরায়। প্থি খডেমি হরিরা পরাঠ। রযখরারর প্রাথমিক সু্রি পুমটিমিক্রা েংক্ররান্ 
েকি ধ্যরার ধরােণরা ও পধিমতে কথরা বিরা হরয়রে। এেরাড়রাও এরত ররাররার হরারতকিরি করারিে পরাতরা ও পুমটি 
মিক্রা পমেকল্পররা েংক্ররান্ অরুিরীিররী রদওয়রা আরে। এেরাড়রাও েরয়রে :

প্দি্নর দমিি : রযখরারর অরুিরীিররীে িিরািি েরাখরা থরারক। এে েরাহরায্য মররয় পরে   
   মেধিরান্ গ্রহণ কেরা হয়। 

পরাঠক্রি িরাি্ন : ক্রাে িরে করী রিখরা হরব তরাে িক্্যগুমি এই িরারি্ন রদওয়রা থরারক।
প্শ্রাবিরী : পব্ন খ রত পমেমস্মত মবরলিিরণে ির্য তথ্য রিরাগরারড়ে উরদেরি্য এই   

   প্শ্পরে ততমে কেরা হয়। মিক্ক, মিমক্করা, বরাবরা-িরা, স্রাস্্য মবরিিজ্গণ  
   এই প্রশ্ে উতিে রদর।

তথ্য পরাতরা : প্শ্ পররেে উতিে রথরক উরঠ আেরা তথ্য মররয় এই পরাতরা ততমে হয়।
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কি্নিরািরা েংগঠক ও রিমিমেরিিেরদে ির্য মররদ্নি : করীভরারব কি্নিরািরা আরয়রাির কেরা হরব ও করীভরারব 
কি্নিরািরায় অরুিরীির কেরা হরব রেই মররয় মররদ্নমিকরা।

করােরা ব্যবহরাে কেরব : প্রাথমিক সু্রি পুমটি মিক্রাে েরগে িমড়ত েকরিই এই মররদ্নমিকরা ব্যবহরাে  
   কেরত পরােরব।

তরব প্রাথমিক ব্যবহরােকরােরীেরা হরিরঃ

9 প্রাথমিক মিক্রা দপ্তে ও িন্ত্ররকে আমধকরামেকেরা

9 মিক্রা পমেদি্নক ও পেরািি্নদরাতরা

9 প্ধরার মিক্ক/মিমক্করা; মিক্ক/ মিমক্করা

9 পুমটি মবরিিজ্/স্রাস্্য কি্নরী

9 মিক্রা করাউরসেিে

9 রিখক ও মিক্রামবদ

ব্যবহরােকরােরীরদে দুই দরি ভরাগ কেরা যরায়ঃ

9 িরাতরীয় স্তরে ব্যবহরােকরােরী যরােরা রকন্দরীয় মিক্রা েংস্রাে েরগে যুক্ত

9 স্রাররীয় স্তরেে ব্যবহরােকরােরী যরােরা মরমদ্নটি রকরারও সু্ি বরা একগুচ্ছ সু্রিে েরগে যুক্ত

পেরািি্নদরাতরা ও অর্যরার্য যরাঁেরা এই মররদ্নমিকরা ব্যবহরাে করে পমেকল্পররা কেরত েরাহরায্য 
কেরবরঃ

9 এর মি ও (অেেকরােরী উন্নয়রিূিক েংস্রা)

9 েরাহরায্যকরােরী েহরায়তরা প্দরারকরােরী েংস্রা

9 কৃমি দপ্তে ও িন্ত্রক/স্রাস্্য দপ্তে ও িন্ত্রক

9  সু্রি খরারদ্যে দরাময়রত্ব থরাকরা প্কল্পগুমিে আমধকরামেক

9 অমভভরাবক-মিক্ক প্মতমরমধ

9 ইউমরয়ররে প্মতমরমধ

এেরাড়রাও সু্রিে অর্যরার্য কি্নরী (মিক্ক মিমক্করা বরারদ), অমভভরাবক, কমিউমরমিে েদে্য, মিক্রা েম্পদ 
রকরন্দে কি্নরী, স্রাররীয় িরাইররেমে ও তথ্য রকরন্দে কি্নরী, স্রাস্্য রকরন্দে কি্নরীেরাও এই মররদ্নমিকরা ও কি্নিরািরায় 
রযরাগদরার করে পমেকল্পররা প্মক্রয়রায় অংি মররত পরারের।
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পমেকল্পররা মররদ্নমিকরামি মকভরারব স্রাররীয় স্তরে ব্যবহরাে কেরা যরারব

মররদ্নমিকরামিে িক্্য হরিরা পরাঠক্ররি স্রাররীয় 
প্রােমগেকতরা আররা, যরারত এিরাকরায় পুমটিগত েিে্যরা, 
অভ্যরাে-িি্নরা ও স্রাররীয়ভরারব রয খরাদ্য ততমে হয় রেগুমিরক 
পরাঠক্ররিে অন্ভূ্নক্ত কেরা যরায়। কমিউমরমি ও স্রাররীয় 
পমেরবরিে মবিয়মিরক প্রাধরার্য রদওয়রাে িরি 
মররদ্নমিকরামি স্রাররীয় স্তরে প্রয়রাগ কেরাই স্রাভরামবক। 
তরােরাড়রা এই মররদ্নমিকরামিে েরাহরারয্য পরাঠক্রি ততমে কেরা 
বরা পরাঠক্ররিে অংিরক উন্নত কেরাে ির্য ব্যবহরাে 
কেরা রযরত পরারে। এই ভরারব দুই রথরক মতর 
মদররে করারিে পমেকল্পররা ততমে হওয়রা েম্ভব। এে ির্য সু্ি উরদ্যরাগ মররত পরারে মকবিরা স্রাররীয় মিক্রা 
কতৃ্নপক্ দরাময়ত্ব মররত পরারে অথবরা িরাকুমেরত মিক্ক প্মিক্ণ করায্নক্রি অন্ভু্নক্ত কেরা রযরত পরারে।

স্রাররীয় স্তরে ব্যবহরাে কেরাে দুমি মদক েরয়রেঃ

9 যমদ স্রাররীয় পরাঠক্রি ততেরী কেরত করারি আরে তরাহরি ক্রােরুি পরাঠক্রি পমেকল্পররা কেরত 
মগরয় েিগ্র সু্ি পমেরবরিে েরগে পমেবরাে ও কমিউমরমিরক েংযুক্ত কেরত হরব ও রেরক্ররে পুমটি 
মিক্রারক প্রাধরার্য মদরয় পরাঠক্রি ততমেরত েিগ্র মররদ্নমিকরামি ব্যবহরাে কেরত হরব।

9 যমদ রকরারও স্রাররীয় পরাঠক্রি ররা থরারক তরব সু্ি িত্বরে পুমটিমিক্রাে পঠর পরাঠরর উরলেখরযরাগ্য 
পমেবত্নর আররা েম্ভব।

রশ্রণরীকরক্ ব্যবহৃত সু্ি পরাঠক্রিমিরত যমদ েংরযরাির, পমেবধ্নররে েুরযরাগ থরারক তরব এই মররদ্নমিকরামি 
করারি িরামগরয় রেিরা কেরা েম্ভব। রযির ধেরা যরাক, সু্রিে বরাইরেে পমেরবরি মগরয় করাি কেরাে েুরযরাগ 
েরয়রে; কমিউমরমিে েরগে আিরাপ আরিরািররায় যরাওয়রা রযরত পরারে; সু্রিে পমেরবিরক করারি িরাগরারররা 
রযরত পরারে, রযির- সু্রিে মিড রড মিি, সু্রি খরাবরারেে রদরাকরার কেরা, সু্রিে বরাগরার ব্যবহরাে কেরা ও 
সু্রি হরাত-রধরাওয়রাে ব্যবস্রারক পুমটি মিক্রাে িরর্য ব্যবহরাে কেরা। এই মররদ্নমিকরামিে প্মতমি অরুিরীিররী 
মিক্ক মিমক্করারদে ব্যবহরারেে উপযুক্ত। এিরভরারব কি্নিরািরাগুমি কেরত হরব যরারত পরারঠে রবরাঝরা কি 
হয়, ররাররাধেররে হরারত কিরি ততমে কৃৎ-রকৌিিগুমি অরুিরীির কেরা হয় যরারত কি্নিরািরা রথরক প্রাপ্ত 
িিরািি আিেরা রিরারখ রদখরত পরামে। রবমিে ভরাগ েিয় হরারত কিরি করাি কেরত মগরয় রয েব প্শ্ িরর 
আরে তরাই মররয় রযর আরিরািররা কেরা হয়। রদখরা রগরে স্রাররীয় স্তরে েরািরথ্ন্যে অভরাব েরয়রে। এই পমেকল্পররা 
মররদ্নমিকরা েরািথ্ন্য ততেরী করে, িরি মিক্ক মিমক্করা এমিরক যত ব্যবহরাে কেরবর তত িরাভবরার হরবর। 
িরাকুমেেত মিক্ক প্মিক্রণ এই মররদ্নমিকরাে ব্যবহরাে কেরি পুমটি মবিরয় েরিতরতরা বরারড়, খরাদ্যরাভরাে মিরে 
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এক েরাধরােণ েংসৃ্মত ততমে হয় ও পুমটিরক রকন্দ করে একমি মিমক্ত কি্নরীদি ততেরী হয়। তরব েবরিরয় 
আরগ প্রয়রাির সু্িগুমিে পমেবত্নররে িরারমেকতরা ও 
েমদচ্ছরা। রয েব সু্রিে মিক্ক মিমক্করােরা স্ল্প রবতরর 
করাি করের, যরারদে করারিে িরাপ রবমি এবং যরাঁেরা প্মত 
িূহুরত্ন েরারেেরারেরীরদে পেরীক্রায় পরাে কেরারতই ব্যস্ত, 
তরারদেরক পমেবত্নর িিরারত প্িুে পমেিরারণ রপৌমটিক 
উৎেরাহ রদওয়রা প্রয়রাির। রেরক্ররে কি্নিরািরা িরািরারররাে 
ির্য ও কি্নিরািরা রথরক ততমে হওয়রা মেধিরান্ িরাগু 
কেরারররাে ির্য মিক্রা/দপ্তে/িন্ত্রকরক আমথ্নক ও করামেগমে 
েহরায়তরা সু্রিে ির্য মদরত হরব ও ররাররার উপরারয় সু্িরক েহরযরামগতরা কেরত হরব।

রযির ধেরা যরাক –

9 িরাতরীয় পুমটিমিক্রাে পন্রা মহেরারব এই পমেকল্পররা মররদ্নমিকরাে ররীমতগুমি ব্যবহরাে কেরা।

9 করীভরারব ক্রারেে করাি বরা সু্ি পমেরবি মররয় মেধিরান্ গ্রহণ কেরা যরায় রেই মবিরয় সু্ি ও সু্ি 
কতৃ্নপক্রক পেরািি্ন রদওয়রা।

9 এই উরদ্যরাগরক েিি কেরত িরাতরীয় স্তরে রকরা-অমড্নররিে মররয়রাগ কেরা।

9 স্রাররীয় পমেদি্নক ও পেরািি্নদরাতরােরা রযর এই মররদ্নমিকরা অরুেরারে অবস্রা/পমেমস্মতে মবরলিিণ 
করের ও তরাঁরদে মবরলিিণ রথরক উরঠ আেরা তথ্য রযর তরাঁেরা সু্রি করীভরারব ব্যবহরাে হরব তরাই 
মররয় আরিরািররা করের।

9 সু্ি পমেরবি ও সু্রি খরাদ্য পমেরিবরা প্দরার রপ্রাগ্ররািগুমিে ির্য েরাহরায্য রিরাগরাড় কেরা। 

9 অথ্ন েরাহরায্য রিরাগরাড় কেরাে মবিরয় সু্িরক পেরািি্নদরার। মিক্রা কতৃ্নপক্ করীভরারব সু্িগুমিরক 
েরাহরায্য রিরয় আরবদর কেরারত েহরযরামগতরা কেরত পরােরব তরাে উপরায় িরাররারররা।
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পথ্য করারক বরি?

9 পথ্য বিরত করী বুমঝ?

9 প্ধরার পুমটিকে উপরাদরারগুমিে উপকরামেতরাগুমি মিরে রদখরা।

9 েরাধরােণ খরাদ্য বস্তুগুরিরা কতিরা পুমটিকে।

9 আিরারদে প্রয়রাির ররাররার ধেরণে পথ্য

9 ব্যমক্তগত পথ্য িরামহদরাগুমি মিমনিত কেরা

9 করীভরারব পরণ্যে গুণিরার বরাড়রাব

 ক) আিরারদে খরাবরারেে রকর প্রয়রাির?

 খ) পুমটিে উপরাদরার ও তরারদে করাি

 গ) খরাবরারেে উৎে

 ি) পরথ্যে প্রয়রািররীয়তরা

9 ররাররার ধেরণে পথ্য

9 মবমভন্ন দরিে মবমভন্ন িরামহদরা

9 সু্ি বরাচ্রারদে যরা প্রয়রাির

ঙ) করীভরারব মিশ্র ও েুেগেত পথ্য ততমে কেব

9 পথ্য েংক্ররান্ মররদ্নমিকরা

9 স্রাররীয় পথ্য/খরাদ্যরাভ্যরাে

ি) উপেংহরাে

9 স্রাস্্য ও বৃমধিে ির্য প্রয়রাির ররাররার ধেরণে খরাদ্য

9 মবমভন্ন দরিে মভন্ন ধেরণে পরথ্যে প্রয়রাির হয়

9 স্রাস্্যেম্মত পথ্য দরািরীও রয়, িমিিও রয়

যরা িরর েরাখবঃ

উরদেি্যঃ

মবিয় েূিরীঃ
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েু-পথ্য

িরীবরধরােরণে ির্য খরারদ্যে প্রয়রাির। মকন্তু করী খরারবরা? 
রবমিে ভরাগ িরারুি মখরদ রপরি খরার। কু্ধরা আিরারদে 
রখরত বরি মকন্তু করী খরারবরা তরাে হমদি রদয় ররা।

েু-খরাদ্য/পথ্য বিরত আিেরা করী বুমঝ ? েু-খরাদ্য বিরত 
আিরারদে িরর পরড় খরাবরাে মিমররেে পমেিরাণ ও গুরণে 
কথরা। আিরারদে করারে েু-পরথ্যে অথ্ন খরাবরােমি 
পুমটিকে মক ররা আে মরেরাপদ করী ররা। মকন্তু েু-পরথ্যে 
অথ্ন শুধুিরারে এইিুকুই রয়। পুমটি পুরেরা িরারেরা িরাভ 
কেরত রগরি েরােরামদর আিরারদে ররাররা ধেরণে খরাবরাে রখরত হরব। শুধু তরাই রয় যরা খরামচ্ছ রেিরা রখরত রযর 
আিরারদে তৃমপ্ত িরারগ, আরন্দ হয়। খরাবরাে মিমরেগুরিরা রযর েরািরামিকভরারব গ্রহণরযরাগ্য হয়। এই তৃমপ্ত ও 
গ্রহণরযরাগ্যতরা রবরাধ আিরারদে েুস্ েরারখ। এেরাড়রাও পমেবরারেে েবরাে ির্য রযর যরথটি পমেিরারণ খরাবরাে 
থরারক, প্রত্যরকে মভন্ন িরামহদরাে ির্য রযর যরথটি খরাবরাে থরারক। এেরাড়রা েরােরা মদর ধরে খরাদ্যবস্তুে রিরাগরাররে 
হরাে ও খরাদ্য মরেরাপতিরা থরাকরািরাও িরুমে। অথ্নরাৎ েরােরামদর ধরে আিেরা রযর েমঠক পমেিরারণে খরাদ্য পরাই। 
েরােরা বেে ধরে আিরারদে রযর যরথটি পমেিরারণ খরাদ্য বস্তুে েেবেরাহ থরারক।

অতএব, পুমটিগত স্চ্ছিতরাে ির্য প্রয়রাির ররাররা ধেরণে পুমটিকে, মরেরাপদ ও গ্রহণরযরাগ্য খরাদ্য েম্ভরাে,যরা 
েরােরা মদর ও েরােরা বেে ধরে পমেবরারেে প্রত্যরকে পথ্য-েংক্ররান্ িরামহদরা পূেণ কেরব। ‘‘যরথটি পমেিরারণ 

েরােরাংিঃ

িরাতরীয় স্তরে পরাঠক্রি যরােরা ততমে কেরবর তরারদে ির্য মবরিি দ্টিব্যঃ

এই পরব্ন আিেরা েু-পথ্য করারক বরি রেিরা িরাররত পরামে। েু-পথ্য বিরত বুমঝ খরারদ্যে  পমেিরাণ, ধেণ বরা 
প্করাে, রপৌমটিক গুণরাবিরী, খরাদ্য েুেক্রা, খরারদ্যে রিরাগরাররে িরারেরা, েরািরামিক গ্রহণরযরাগ্যতরা, খরাদ্য মরেরাপতিরা 
ও ব্যমক্তগত িরামহদরা অরুেরারে খরাদ্য েরািগ্ররী উপরযরাগরী করে রতরািরা। উপরেরাক্ত মবিয়গুমি এখরারর আরিরামিত 
হরয়রে এবং করীভরারব স্রাররীয় খরাদ্যরাভ্যরােরক উপকরােরী ও উপরযরাগরী করে রতরািরা যরায় রেই মবিরয় আরিরািররা 
কেরা েরয়রে।

এই পরাঠ্যপুস্তকমিরক আপররােরা মবমভন্ন তথ্য ও ধরােণরাে রিকমিস্ট মহেরারব ব্যবহরাে কেরবর। ররাররার প্করারেে 
পথ্য ও ব্যমক্তগত পথ্য-িরামহদরা ও মিশ্র খরাদ্য েরািগ্ররী েবিরধে িরাররত পরােরবর। পুমটি েবিরধে যরাঁেরা মবিদভরারব 
িরাররত িরার, তরারদে করারে এই পুস্তরকে করায্নমবমধগুরিরা করারিে হরব। এগুমি এককভরারব বরা দরি কেরা 
েম্ভব।
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রপ্রামির, িক্নেরা, মভিরামির বরা খমরি’’ বরা ‘‘প্িুে পমেিরারণ িি, েবমি’’ বরা ‘‘প্মতমদর েকরারি ভরারিরা 

িিখরাবরাে ইত্যরামদ েরাড়রাও আিরারদে অবি্যই আরেরা করয়কমি িূি িব্দ ব্যবহরাে কেরত হরব রযিরঃ

9 পয্নরাপ্ত পমেিরারণ/যরথটি পমেিরারণ

9 ররাররাধেররে

9 পুমটিকে

9 মরেরাপদ

9 তৃমপ্তকে ও গ্রহণরযরাগ্য

9 পমেবরারেে েবরাে ির্য

9 েরােরামদর ধরে/েরােরা বেে ধরে

এে িরধ্য করয়কমি ধরােণরা েবিরধে মবস্তরামেত আরিরািররা প্রয়রাির। রযির পুমটিকে খরাদ্য করী? রকর ররাররা 
ধেরণে পুমটিকে খরাদ্য প্রয়রাির হয়? ব্যমক্ত মবরিরিে রকির ধেরণে মবরিি খরাবরাে প্রয়রাির হয়, রযির 
ধরুর সু্রি যরাওয়রা বরাচ্রারদে রকরার ধেরণে খরাদ্য প্রয়রাির হয়? একমি মিশ্র ও েুিি খরাদ্য মকভরারব ততমে 
কেরা যরায়?

উপরেরাক্ত প্শ্গুমিে উতিে পরাওয়রা যরায় একমি প্রশ্ে উতিরে ‘‘আিরারদে খরাবরারেে প্রয়রাির হয় রকর?

ক) আিরারদে খরারদ্যে প্রয়রাির হয় রকর?

িরীবররে ির্য খরাবরারেে প্রয়রাির হয়। স্রাস্্য ও েু-পুমটিে ির্য আিরারদে প্রয়রাির পুমটিকে ও মরেরাপদ 
খরাদ্য। পুমটিে অভরারব রেরািরদে বরা অল্পবয়েরীরদে ক্িতরাে মবকরাি িরি ররা।

আে প্রাপ্তবয়স্েরা পুমটিকে খরারদ্যে অভরারব দূব্নি হরয় পরড়র। এেরাড়রাও প্রয়রাির েমঠক পমেিরারণ খরাদ্য 
গ্রহণ কেরা। যরথটি খরাবরাে ররা রখরি বরা মবমভন্ন ধেরণে খরাদ্য েমঠক পমেিরারণ ররা রখরি রযির তরাঁেরা দুব্নি 
হরয় পরড়র, রতিমর রবমি পমেিরারণ খরাবরাে রখরিও আিেরা অেুস্ হরয় পমড়। রবমি খরাবরাে রখরি আিরারদে 
িেরীরে িমব্ন িিরত থরারক এবং এে িরি রিরািরা হরয় যরাওয়রা, ডরায়রারবমিে বরা হরারি্নে অেুখ রদখরা রদয়।

আিরারদে িেরীরে খরাবরারেে ভূমিকরা করী?
আিরারদে বৃমধি, ররাররার িরােরীমেক করািকি্ন ও িরােরীেবৃতিরীয় প্মক্রয়রাগুমি রযির শ্রাে-প্শ্রাে, তরাপিরারেরা মরয়ন্ত্রণ, 
েক্ত েঞ্চরাির, হিি ইত্যরামদে ির্য রয িমক্তে প্রয়রাির হয় তরাে রিরাগরার রদয় খরাদ্য। এেরাড়রাও আিরারদে 
িরােরীমেক গঠর ও রেরাগ রথরক েুেমক্ত েরাখরত েরাহরায্য করে খরাদ্য। খরাদ্যেরািগ্ররীরত রয পুমটি থরারক তরাে 
েরাহরারয্যই এরতরা মকেু করাি হওয়রা েম্ভব হয়। এই পুমটি উপরাদরার গুমি হরিরা : িক্নেরা, রপ্রামির, ি্যরাি, 
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মভিরামির এ, খমরি ইত্যরামদে। এেরাড়রাও প্রয়রাির হয় মেবড়রা বরা িরাইবরাে িরাতরীয় খরাবরাে ও পমেশ্রুত িি। 
রযরহতু আিরারদে প্িুে পমেিরারণ িক্নেরা, রপ্রামির ও রনেহ িরাতরীয় খরাদ্য দেকরাে হয় তরাই এরদে ি্যরারক্ররা 
মরউমরিরয়ন্ট বরা পুমটি বিরা হয়। মভিরামির ও খমরি বস্তু কি পমেিরারণ িরারগ বরি এরদে িরাইরক্ররা মরউমরিরয়ন্ট 
বরা অমতকু্দ্ বিরা হয়। এরদে পমেিরাণ খরামি রিরারখ রদখরা ররা রগরিও আিরারদে িরােরীেবৃতিরীয় প্মক্রয়রাগুমি 
মঠকঠরাক করাি কেরাে ির্য প্ভরামবত করে। 

খ) পুমটিকে খরাদ্য ও তরারদে মবমভন্ন করাি 

পুমটিকে খরারদ্যে করাি করী

িরািরীেরা িরাররর রকরার পুমটিকে খরাদ্য রপরি িে্য ভরারিরা 
িরি। গরােপরািরা িরামি রথরক তরাে পুমটি েংগ্রহ করে। 
গরােপরািরা েরাে রথরকও পুমটি েংগ্রহ করে। িরারুিও তরাে 
খরাদ্য রথরক মকেু ধেরণে এবং মকেু পমেিরারণ পুমটি 
েংগ্রহ করে। মিশুে িন্মকরাি রথরক তরাে িরীবররে রিি 
মদর অমব্দ এই পুমটি েংগ্ররহে করািমি িরি।

প্রত্যক ধেরণে পুমটিকে খরাবরারেে আিরাদরা আিরাদরা করাি েরয়রেঃ

9 িক্নেরা ও রনেহ িরাতরীয় খরাদ্যবস্তুগুমি িমক্তে উৎে। এেরা িরাইরক্ররা মরউমরিরয়ন্ট। িেরীরেে িক্নেরা 
ও িমব্নিরাতরীয় পদরাথ্নগুমিে ৫০ িতরাংি রভরগে মগরয় িরামেত হরয় িমক্ত ততমে করে। এই িমক্তে 
েরাহরারয্য আিেরা ররাররাধেরণে িরােরীমেক করািকি্ন কেরত পরামে। বরামক ৫০ িতরাংি িক্নেরা ও িমব্ন 
িেরীরেে বরাড়-বৃমধি ও েক্ণরারবক্রণে করারি িরারগ। এেরাড়রাও িেরীরেে ররাররা রকরাি-কিরাে 
পুরি্নরীমবত কেরত করারি িরারগ। এে িরধ্য িক্নেরা আে রপ্রামিররে তুিররায় িমব্নিরাতরীয় পদরাথ্ন প্রায় 
মদ্গুণ িমক্ত ততমে কেরত পরারে।  িমব্ন িরাতরীয় পদরাথ্ন আিরারদে িেরীরে েবরিরয় রবমি িমক্ত ততমে 
করে। এেরাড়রাও িেরীে যরারত মকেু ধেরণে মভিরামিররক গ্রহণ কেরাে িরাধ্যরি তরা ব্যবহরাে কেরত 
পরারে তরাে ির্য িমব্নিরাতরীয় পদরাথ্ন প্রয়রাির হয়। এির একমি মভিরামির হরিরা মভিরামির ‘এ’।

9 রপ্রামির করারি িরারগ িেরীরেে প্রাথমিক করাঠরারিরামিরক ততমে কেরত; তরাই িরাংে রপিরী, েক্ত, 
ত্বক, ররাররার অগে প্ত্যগে, হরাড় এবং অর্যরার্য ররাররার রকরািকিরা েৃমটিরত রপ্রামির করারি িরারগ। িরি 
মিশু, গভ্নবতরী ও েরদ্যরািরাত েন্রাররে িরারয়রদে ির্য রপ্রামির অত্যন্ িরুমে। এেরাড়রাও ররাররা 
ধেরণে এরিরাইি ও হেরিরাররে রূরপ থরাকরা রপ্রামিরগুরিরা আিরারদে িেরীরেে রিৌমিক প্মক্রয়রাগুরিরা 
িরািু েরাখরত েরাহরায্য করে।

9 মভিরামির ও খমরি (িরাইরক্ররা মরউমরিরয়ন্ট) িরাতরীয় পুমটিগুমি িক্নেরা, িমব্ন িরাতরীয় পদরাথ্ন ও 
রপ্রামিররে তুিররায় স্ল্প িরারেরায় িরারগ। মকন্তু রপৌমটিক আহরারেে এেরাও প্ধরার উপরাদরার। মভিরামির 
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ও খমররিে েরাহরায্য মররয় আিেরা েুস্ থরামক, আিরারদে িেরীে েমঠকভরারব করাি করে। আিরাতপ্রাপ্ত 
রকরািকিরাে রিেরািত করে, মিশুে িরােরীমেক ও িরারমেক বরাড়-বৃমধিরত েরাহরায্য করে ও ররাররােকি 
েংক্রিণ রথরক েক্রা করে। মকেু খমরি দ্ব্য আিরারদে িেরীরে ররাররা অরগেে রকরাি কিরাে অংি 
রযির দরাঁত ও হরারড় ক্যরািমেয়রাি আে র্রােরাইড রযরাগরায়। েরক্ত আয়ের যরায়। েরক্ত আয়ের 
থরারক। অপুমটিরত রভরাগরা রেরিরিরয়রদে িরধ্য মভিরামির এ, আয়ের ও আরয়রামডররে অভরাব রদখরা 
যরায়।

আিরারদে িরােরীেবৃতিরীয় প্মক্রয়রাগুমি িরািু েরাখরাে ির্য আিরারদে প্রত্যরকে প্রত্যক মদর উপরেরাক্ত েিস্ত 
পুমটিে প্রয়রাির হয়।

গ) আিরারদে খরাদ্য েরািগ্ররীে উৎে 

খরাদ্য ও পুমটিকে খরাদ্য আিেরা যরা খরাই, রেই খরারদ্যে িূি্যরায়র কেরত রগরি ও খরারদ্যে গুণিরার বরাড়রারত 
রগরি খরাবরাে মিমররে পুমটিে পমেিরাণ েবিরধে আিরারদে ধরােণরা থরাকরা দেকরাে। মররনেরাক্ত তরামিকরামিরত করয়কমি 
খরাদ্য বস্তুে প্ধরার প্ধরার পুমটিকে উপরাদরাররে একিরা পমেিয় রদওয়রা হরিরা।

মরমদ্নটি করয়কমি খরাদ্য ও তরারদে পুমটি উপরাদরার (১০০ গ্ররাি ভক্্যণরীয় অংরি)
খরাদ্য িমক্ত

(মকরিরা ক্যরাি)
রপ্রামির
(গ্ররাি)

িমব্ন িরাতরীয়
(গ্ররাি)

আয়েণ
(মিমিগ্ররাি)

মভিরামির এ/মবিরা ক্যরারেরামির
(িরাইরক্ররা গ্ররাি)

 মভিরামির মে
(মিমি গ্ররাি)

িরাি ৩৩৫ ৭.০ .৫ ১.৭ ০ ০

ভুট্রা ৩৫০ ১০.০ ৪.০ ২১.০ ২.৫ ৩

করােরাভরা ৩২০ ১.৬ ০.৫ ৩.৬ ০ ৪

মিমটি আিু ১১০ ১.৬ ০.২ ২.০ ১ ৮০০ ৩৭

বরীর ৩২০ ২২ ১.৫ ৮.২ ০ ১

বরাদরাি ৫৭০ ২৩ ৪৫ ৩.৮ ৮ ১

গরািে ৩৫ .৯ .১ .৭ ৬ ০০০ ৮

কিরা ৮২ ১.৫ .১ ১.৫ ৯০ ৯

রপঁরপ (করাঁিরা) ৩০ .৪ .১ .৬ ৩০০ ৫২

িরাংে (িুেমগ) ১৪০ ২০.০ ৬.৫ ১.১ ৭.৫ ০

িরাে ১১৫ ২২.০ ৩.১ ১.৭ ০ ০

দুধ ৭৯ ৩.৮ ৪.৮ ০.০ ২.৭ ১

রতি (উমভিদিরাত) ৯০০০ ০ ১০০.০ ০.০ ০ ০

মিমর ৩৭৫ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০ ০.০
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তরামিকরামি রদরখ রবরাঝরা যরারচ্ছ রবমিে ভরাগ খরাদ্যেরািগ্ররীরত একরামধক পুমটিকে পদরারথ্নে মিশ্রণ থরারক। একিরারে 
রতি ও মিমররতই একমি পুমটি উপরাদরার েরয়রে (রযির রতরি েরয়রে িমব্নিরাতরীয় পদরাথ্ন আে মিমররত েরয়রে 
িক্নেরা)। এেরাড়রা এই দুই খরাবরারে আে রকরারও পুমটিকে উপরাদরার ররই।

তরােরাড়রা তরামিকরা রথরক রবরাঝরা যরারচ্ছ খরাবরারেে িগরত েরারি্যে স্রার ররই এবং ররাররার দি েরয়রে। আে 
প্রত্যক খরাদ্য দরি মবমভন্ন পুমটি উপরাদরার েরয়রে। উদরাহেণস্রূপ িরাংে িরাতরীয় খরাবরােগুমিরত রপ্রামিররে 
িরারেরা রবমি ও রকউ রকউ আবরাে িমব্নিরাতরীয় পদরারথ্ন ভেপুে। অথি েবমিরত  মভিরামির এ ও মে ভমতি্ন।

রিরাদেরা কথরা :-

9 রকরারও একক খরাবরাে রথরক আিেরা আিরারদে প্রয়রািররীয় েবকমি পুমটি উপরাদরার কখরররাই 
পরারবরা ররা।

9 রতিরই রকরারও আদি্ন খরাদ্যবস্তুে অমস্তত্ব ররই যরাে িরধ্য েব বরা প্রায় েব পুমটি উপরাদরার বহুি 
পমেিরারণ েরয়রে।

9 রকরার রকরার খরাদ্যবস্তুরত মবরিি ভরারব একমি বরা দুমি পুমটি উপরাদরাররে প্রাধরার্য রদখরা রগরিও 
অর্যরার্য উপরাদরারগুমি এই খরাবরারে তুিররািূিক ভরারব কি থরারক। (তরব এই মরয়রিে ব্যমতক্রি 
একিরারে স্তর্য দুরধ রদখরা যরায়, যরা েয়িরাে অমব্দ একমি মিশুে প্ধরার পথ্য)

9 প্রত্যকমি পুমটি উপরাদরাররে ির্য একরামধক মবমভন্ন ধেরণে খরাবরাে উৎে েরয়রে।

ি) প্রয়রািররীয় পথ্য

১) তবমিররে¨ে প্রয়রািররীয়তরা

পথ্য েবিরধে রিি কথরা করী? এে উতিরে বিরা রযরত পরারে, েকি েকি পুমটি রপরত হরি আিরারদে মবমভন্ন 
প্করারেে খরাবরাে রখরত হরব। েুস্রারস্্যে ির্য তবমিরেপূণ্ন পথ্য খরাওয়রা অত্যন্ িরুমে। মবমভন্ন ধেররে খরাদ্য 
বস্তুে েরাহরায্য মররয় আিেরা আিরারদে খরাদ্যিমক্ত ও পুমটিে িরামহদরা পূেণ কমে। অথ্নরাৎ আিেরা মরভ্নে কমে 
মবমভন্ন ধেরণে  স্রাস্্যকে পরথ্যে উপে যরা আবরাে আিরারদে স্রাররীয় রুমিে েরগে িরাররারেই। অররক পমেিরারণ 
খরাবরাে রখরয়ও আিরারদে েুন্দে স্রাস্্য ররাও হরত পরারে। এে করােণ হরিরা মবমভন্ন ধেরণে উপযুক্ত খরাবরাে 
ররা খরাওয়রা। আিরারদে িেরীরেে েমঠক বৃমধিে ির্য প্রয়রাির ররাররা েকরিে পুমটিে, যরা আরে মবমভন্ন ধেরণে 

খরাদ্য েম্ভরাে রথরক। মররি এই খরাদ্যেম্ভরাে বরা দরিে েমব রদওয়রা হরিরাঃ
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েুস্ থরাকরত ও রবরড় উঠরত আিরারদে প্রয়রাির                         
এইেকি মবমভন্ন ধেরণে খরাবরাে

২) মবমভন্ন ধেরণে িরারুরিে পরথ্যে িরামহদরাও মভন্নঃ

ব্যমক্তগত িরামহদরা

মবমভন্ন ধেরণে িরারুরিে মবমভন্ন ধেরণে ও মবমভন্ন পমেিরারণে খরাবরারেে প্রয়রাির হয়। মবরিিত যরােরা রবরড় 
উঠরে রযির রকরারিে মিশু এবং বরািক-বরামিকরারদে রবমি খরাবরারেে প্রয়রাির হয়। রতিমর গভ্নবতরী িরা ও 
স্তরদরারেত িরারয়রদে, যরােরা অর্যরদে রবরড় উঠরত েরাহরায্য কেরের, তরাঁরদে রবমি পমেিরাণ খরারদ্যে প্রয়রাির 
হয়। যরােরা রবমি করাি করে রদৌড় ঝরাঁপ করে তরারদেও রবমি খরাবরারেে প্রয়রাির হয়। যরােরা অেুস্ তরারদেও 
রবমি খরাবরাে িরারগ। িরারুরিে রক্ররে ভ্রুণ েঞ্চরাে রথরক মতর বেে বয়ে অবমধ েবরিরয় রবমি িরারেরায় 
িেরীরেে বৃমধি িরি থরারক। গভ্নবতরী িরারয়রদে রবমি পমেিরারণ ও গুণগত িরাররে খরারদ্যে প্রয়রাির হয়। 
করােণ গরভ্ন থরাকরা ভ্রুরণে পুমটিে িরামহদরা তরারদে িেরীেই রিিরায়। স্তরদরারকরােরী িরারয়রদে অমতমেক্ত িমক্ত ও 
পুমটিে প্রয়রাির হয় করােণ রকরারিে মিশুমিে ির্য দুরধে রিরাগরার তরারদে িেরীেই করে। রেরাি রেরাি রেরি 
রিরয়রদে িরােরীমেক ও িমস্তরষ্ে বৃমধিে ির্য ও েংক্রিণ রেরারধে ির্য েমঠক পমেিরারণ পুমটিকে খরারদ্যে 
প্রয়রাির হয়। একমি প্রাপ্তবয়স্ ব্যমক্ত বরা বয়ঃেমধেে যুবক/যুবতরীে প্মত মকরিরাগ্ররাি িরােরীমেক ওিররে 
ির্য যত িমক্ত প্রয়রাির হয় একমি এক বেরেে রিরয় রেরাি মিশুে তরাে মদ্গুণ িমক্ত িরারগ। েয় িরাে 
বয়রেে মিশুরদে স্রাভরামবক স্রাস্্যকে বৃমধিে ির্য শুধুিরারে িরারয়ে দুরধে উপে ভেেরা কেরা যরায় ররা। এই 
বয়ে রথরক মিশুরদে প্িুে িরারেরায় পুমটিে প্রয়রাির হয়। িরি তরারদে রেই ধেরণে খরাবরাে মদরত হয়। 
রযরহতু এই বয়রেে মিশুরদে পরাকস্িরী রেরাি আকরারে থরারক, িরি তরােরা একবরারে অররকিরা খরাবরাে রখরত 
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পরারে ররা। রেই ির্য িরারয়ে দুধ েরাড়রাও মদরর িরাে রথরক পরাঁি বরাে খরাবরাে খরাওয়রাে দেকরাে পরড়। এে 
িরিই এই বয়েরী মিশুরদে স্রাভরামবক বৃমধি িরি এবং তরােরা েুস্ও থরারক। রদড় রথরক দুই বেে অবমধ 
বরাচ্রারদে দরাবরী অরুেরারে িরারয়ে দুধ রদওয়রা উমিত। প্রত্যকমি বরাড়ন্ মিশু এিরমক যরারদে সু্রি যরাওয়রাে 
বয়ে হরয়রে তরারদেও খরাবরারেে িরামহদরা প্িডে পমেিরারণ থরারক। যমদও তরারদে পরাকস্িরীে আকরাে রেরাি, 
িরি তরারদে বরারে বরারে রখরত হয়, অন্ত মদরর মতর বরাে রপি ভরে বড় করে খরাওয়রা আে তরাে িরারঝ 
রেরাি রেরাি িিখরাবরাে।

আে েবরাে িরতরা বৃধিরদেও রেই েু-পরথ্যে প্রয়রাির, যরারত তরাঁেরা তরারদে পুমটিে েবেকি িরামহদরা পূেণ 
কেরত পরারের। তরব তরাঁরদে মবরিি মকেু েিে্যরা থরারক। তরাঁেরা যমদ অেিথ্ন হর ও পমেশ্রি কি করের 
তরাহরি তরাঁরদে িমক্তে প্রয়রািররীয়তরা কি থরারক, িরি তরাঁরদে কি খরাবরাে রখরিও িরি। কি পমেিরাণ 
খরাবরাে খরাওয়রাে িরি, তরাঁরদে িেরীরে প্রয়রািররে তুিররায় কি পমেিরারণ পুমটি উপরাদরার প্রবি করে। অথি 
েমক্রয় থরাকরিও মঠক যতিরা িরাইরক্ররা মরউমরিরয়রন্টে দেকরাে পরড়, মরম্রিয় অবস্রারতও একই পমেিরাণ 
িরাইরক্ররা মরউমরিরয়রন্টে প্রয়রাির হয়। তরােরাড়রা দরাঁত বরা িরামড়ে েিে্যরাে দরুণ তরাঁরদে খরাবরাে মিমবরয় রখরত 
েিে্যরা হয়। িরাইরক্ররা মরউমরিরয়ন্টে এই অভরাব দূে কেরত তরাঁরদে খরারদ্য এই পুমটি উপরাদরার রবমি থরাকরা 
উমিত। েহরি মিমবরয় খরাওয়রা যরায় এির ধেরণে খরাবরাে তরারদে রদওয়রা উমিত। অেুস্ হরি িরারুরিে মখরদ 
করি যরায় আে খরাওয়রাে পমেিরাণও করি যরায়। িরি তরারদে িেরীরে অপুমটি রদখরা রদয়। তরাে উপে ডরায়মেয়রা 
হরি অরধ্নক খরাবরাে িেরীে ধরে েরাখরত পরারে ররা। তরােরাড়রা েংক্রিরণ আক্ররান্ রেরাগরীরদে পুমটিে িরামহদরা েুস্ 
িরারুরিে তুিররায় রবমি হয়। অেুস্রদে এির খরাবরাে রদওয়রা দেকরাে রযিরা হরব রুমিকে, অথি হরাল্রা এবং 
রপ্রামির ও িরাইরক্ররা মরউমরিরয়রন্ট ভেপুে।

অররক েিয়, পমেবরারে ব্যমক্তগত খরাদ্য িরামহদরা/প্রয়রািরগুরিরা স্রীকৃমত পরায় ররা। তরাে প্থি করােণ েরািরামিক 
েরীমতররীমত। কখরও বরা েিরয়ে অভরাব, আবরাে কখরও এই ব্যমক্তগত িরামহদরা, পেন্দ অপেন্দ পমেবরারেে 
েদে্যেরা করাউরক িুখ িুরি িরাররায় ররা। েরািরামিক েরীমতররীমতে রক্ররে রদখরা যরায় বহু পমেবরারে পুরুরিেরা 
েবরাে আরগ েবরাে রথরক রবমি খরাবরারেে ভরাগ পরায়। পুরুরিেরা রখরয় উরঠ যরাওয়রাে পে যরা পরড় থরারক 
রেিরাই পমেবরারেে িমহিরােরা ও রেরিপুরিেরা খরায়। অররক পমেবরারেে বরাবরা-িরা মদররে শুরুরতই করারি 
রবমেরয় যরার আে েরােরামদররে ির্য রেরিরিরয়েরা বরামড়রত একরা একরা মররিরদে রদখরারিরাররা করে। খরাওয়রাে 
ব্যবস্রা করে। অভ্যরাে বরা িিররাগুমি েংরবদরিরীি হরিও রেরিরিরয়রদে স্রাস্্য ও বৃমধিরত যমদ এই অভ্যরােগুমি 
বরাধ েরারধ, তরাহরি এই েব মবিরয় যথরাযথ ব্যবস্রা ররওয়রা উমিত।
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৩) সু্রি যরাওয়রা মিশুরদে খরাবরারেে িরামহদরা রকির ?

সু্রি যরাওয়রা বরাচ্রারদে রকর েু-খরারদ্যে প্রয়রাির হয়
পমেবরারেে অর্যরদে িরতরা সু্রি যরাওয়রা মিশুরদে 
একমি স্রাস্্যকে েুিি পরথ্যে প্রয়রাির হয়। 
প্রাথমিক সু্ি স্তরে তরারদে বরাড়-বরাড়রান্ েরীিরাহরীর। তরাে 
িরধ্য ১১ রথরক ১৬ বেে বয়রে েবরিরয় রবমি বৃমধি 
িরি। মিশুেরা তরারদে িূড়রান্ িরােরীমেক ওিররে অরধ্নক 
পমেিরাণিরাই ১০-১৮ বেে বয়রেে িরধ্য অি্নর করে 
রিরি। িরি এই দুব্নরাে গমতরত রবরড় ওঠরা ও 
িরােরীমেক করািকি্নরক েরািরাি মদরত এই বয়েরী 
মিশুরদে পয্নরাপ্ত খরারদ্যে প্রয়রাির হয়। এই পথ্য রযর তরারদে িেরীমেক িমক্ত ও পুমটিে িরামহদরাে রযরাগরার 
মদরত পরারে।

েবরিরয় রবমি গুরুত্বপূণ্ন মবিয় হরিরা এই বয়েরী রিরয়েরা রযর যথরাথ্ন পুমটিকে পথ্য গ্রহণ করে, যরারত বড় 
হরয় তরােরা েুস্ েন্রাররে িন্ম মদরত পরারে। বয়ঃেমধেে রেরিরিরয়রদে িরধ্য প্িুে পমেিরারণ িমক্তে প্রয়রাির 
হয়। এই ির্য তরারদে এই বয়রে প্িুে মখরদ পরায় ও তরােরা প্িুে রখরতও পরারে।

রয েব সু্রি যরাওয়রা মিশুে েু-পথ্য রিরারি ররা, যরােরা কু্ধরাত্ন রথরক যরায়, তরারদে িরধ্য মররনেরাক্ত েিে্যরাগুরিরা 
রদখরা যরায় :

9 িরােরীমেক বৃমধি হয় ধরীে গমতরত

9 রখিরাধূিরা কেরাে িমক্ত থরারক ররা, পড়রারিরাররা ও িরােরীমেক রকরারও করাি কেরতও িমক্ত পরায় ররা

9 িরররারযরারগে অভরাব িক্্য কেরা যরায়, সু্রিে করাি ভরারিরাভরারব কেরত পরারে ররা 

9 মভিমির ও খমরি পদরারথ্নে অভরারব রভরারগ (মভিরামির,  আয়েণ ও আরয়রামডররে অভরাব রদখরা 
যরায়), সু্রি যরাওয়রা বরাচ্রারদে িরধ্য ররাররার িরারেরায় িমক্তে িরামহদরা িক্্য কেরা যরায়। িমক্ত িরামহদরা 
মরভ্নে করে : মিশুে িরােরীমেক আকরাে (উচ্তরা, ওির), মিগে, িরােরীমেক করািকরি্নে ধেণধরােণ 
(রখিরাধূিরা, করাি ইত্যরামদ) এে উপে। মররি রেরি ও রিরয়রদে বয়ে অরুেরারে িমক্ত িরামহদরাে 
তরামিকরা রদওয়রা হরিরা। ধরে ররওয়রা হরচ্ছ রয, এই বয়েরী রেরি ও রিরয়েরা িধ্যি িরারেরায় িরােরীমেক 
করািকি্ন করে থরারক।

সু্রি যরাওয়রা বরাচ্রারদে িমক্ত িরামহদরা (মকরিরা ক্যরারিরামে)
বয়ে (বেে) রেরি রিরয়

৭ - ৯ ১ ৭৬০ ১ ৬২৫
১০ - ১২ ২ ২৫০ ২ ০৭৫
১৩ - ১৪ ২ ৭৭৫ ২ ৩৭৫
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সু্রি যরাওয়রা মিশুরদে পরথ্যে িরামহদরা মকভরারব রিিরারররা হরব: প্রাপ্ত বয়স্রদে িরতরা সু্রিে 
মিশুরদেও প্রয়রাির এক মিশ্র ও েুিি পথ্য। যরাে েরাহরারয্য তরােরা:

9 প্রয়রািররীয় েব পুমটিে িরামহদরা রিিরারত পরােরব।

9 প্মতমি মিশুে িমক্ত িরামহদরাে রযরাগরার হরব।

9 মভন্ন মভন্ন খরাদ্য রথরক মভন্ন মভন্ন ধেরণে খরাদ্য মিশ্রণ ততমে কেরা যরারব।

9 রখরত েুস্রাদু হরব যরা রেরািরদে ভরারিরা িরাগরব।

9 পথ্যমি ততমে কেরত রকরারও অ-েরাধরােণ প্রিটিরা িরাগরব ররা (েিয় ও িূরি্যে রপ্মক্রত)। েু-
স্রাস্্য রপরত, েমক্রয় ও তৎপে থরাকরত এবং বরাড়-বৃমধি যরারত যথরাথ্ন হয় রেমদরক িক্্য রেরখ সু্রি 
যরাওয়রা বরাচ্রারদে মদরর মতর বরাে েকরারি, দুপুে ও েরারত রপিভরে খরাবরাে খরাওয়রা উমিত আে এে 
িরারঝ দু-এক বরাে িিখরাবরাে খরাওয়রা দেকরাে।

9 প্রাতেরাি : েকরারিে এই রভরািরপব্নই অত্যন্ গুরুত্বপূণ্ন। মবরিিত মিশুেরা যখর অররকিরা পথ 
রহঁরি সু্রি যরায় এবং দুপুরেে খরাবরােিরা রবমি করে খরাওয়রাে েুরযরাগ পরায় ররা। প্রাতেরাি বিরত 
রবরাঝরায় িক্নেরাপূণ্ন রয রকরারও খরাদ্য (রয রকরারও ধেরণে মখিুমড় বরা রুমি) আে তরাে েরগে থরাকরব 
দুধ, িরাখর, মকেু িি।

9 দুপুরেে খরাবরাে : এই েিয় মিশ্র প্করারেে খরাবরাে রদওয়রা উমিত, যরারত থরাকরব : রুমি, মডি 
ও িি। বরাচ্রা যমদ খরাবরাে মকররও খরায় তরব তরাে ধরােণরা থরাকরা উমিৎ রয িরাকরাে মবমরিরয় রকরার 
ভরারিরা খরাবরােিরা রে মকরর খরারচ্ছ। সু্ি যমদ মিড-রড মিরিে ব্যবস্রা করে তরাহরি রেই মিি রযর 
যথরােম্ভব স্রাস্্যকে ও েুিি হয়।

9 েরােরামদররে েবরিরয় বড় রভরাির : েরােরামদররে পরে এই রভরাির েিয়মি একমি মিশুে করারে 
েবরিরয় বড় আকরারে আরে। করােণ প্রাতেরাি আে দুপুরেে খরাবরাে তরারক দ্রুততরাে েরগে েরােরত 
হরয়রে। িরি এই েিরয়ে খরাদ্যতরামিকরা েবিরাইরত রবমি স্রাস্্যকে আে েুিি হওয়রা দেকরাে। 
িরর েরাখরত হরব এই বয়রেে বরাচ্রােরা রবমি রখরত িরায়, করােণ তরারদে িেরীে তরীরে গমতরত বরারড়। 
তরারদে রখরত িরাওয়রাে করােণ েিেিরয় রিরারভে তরাড়ররায় আরে ররা।

9 িিখরাবরাে : প্মতমদররে মরয়মিত রভরািরপব্নগুমি বরাদ মদরি অমতমেমক্ত রেরাি রেরাি খরাওয়রাগুমিরক 
িিখরাবরাে বরি িরামর। এই িিখরাবরােগুমিে খরাদ্যতরামিকরারতও রযর িমক্তপূণ্ন ও পুমটিপূণ্ন খরাবরাে 
থরারক। এই বয়েরী বরাচ্রারদে িরাররা দেকরাে রয িরাকরাে মবমরিরয় মকেু িুখরেরািক খরাবরাে, রযির 
– মিমটি, িরিসে, রেরাডরা-রকরািরা, ি্যরারগেরাফু্মিে িরতরা খরাদ্য ও পরাররীয়গুরিরাে রকরারও উপকরামেতরা 
ররই, বেং এগুমি তরারদে িেরীরেে ও দরাঁরতে ক্মত করে।
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সু্রি যরাওয়রা বরাচ্রারদে ির্য উপযুক্ত িিখরাবরােঃ

9 দুধ, দই

9 রুমি, পরেরািরা তরাে েরারথ িরাখর, মিররবরাদরারিে িরাখর

9 মবসু্ি, রেরািরা-বরাদরাি

9 আিু রেধি বরা আিু ভরািরা

9 ভুট্রাে দরাররা

9 কিরা, আি, রপয়রােরা, রিবু, ররােরকরারিে িরাঁে

9 মডি রেধি

9 রেরাি িরাে ভরািরা

9 আখ

রযেব িিখরাবরারেে রকরারও গুণ ররই ঃ

এগুরিরা রখরি িরাকরাে মবমরিরয় স্রাস্্য েম্মত খরাওয়রা হয় ররা এবং এে িূি্যও কি।

9 রেরাডরা, রকরািরা, ফু্মি

9 মিমটি বরা িরকরারিি

9 আইে-মক্রি

9 গু্রকরাি িি, েেবৎ

9 মিপস্

সু্রি যরাওয়রা মিশুরদে ির্য ভরারিরা ও িন্দ খরাবরাে                               

মিশুেরা করী খরারব আে করী খরারব ররা রে মবিরয় একিরা ধরােণরা

েরাধরােণভরারব মিশুে খরাদ্য তরামিকরায় করী থরাকরব তরা 
মরভ্নে করে তরাে আঞ্চমিক খরাদ্যরাভরারেে উপে। তরব 
স্রাস্্যমবমধ ও পুমটিজ্রার মবিরাে কেরি এিরা বিরা 
রযরত পরারে রয, মিশুরদে খরাবরারেে তরামিকরায় যরা 
অবি্যই থরাকরা উমিত তরা হরিরা : এির খরাদ্য যরা মিশুে 
পুমটিে িরামহদরা ১০০ িতরাংি পূেণ করে ও িমক্তে িরামহদরা 
৮০ িতরাংি পূেণ করে। অথ্নরাৎ যমদ মিশুে েরােরামদরর 
িূি পথ্যগুমি পুমটিকে খরাবরাে মদরয় ভরে থরারক 
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তরাহরি রেরাি রেরাি পমেিরারণ ‘‘অপুমটিকে’’ খরাবরােগুমি (মিমটি, ভরািরা) খরাওয়রা রযরতই পরারে। তরব রকক, 
মবসু্ি, মিমটি ি্যরাি-রিমি, মিমরে িরতরা েহররযরাগ্য খরাবরাে েরািগ্ররীগুরিরা রযর রিরাি পরথ্যে ২০ িতরাংরিে 
রবমি ররা হয়। খরারদ্য আিরাদরা করে রদওয়রা মিমরে ব্যবহরাে রযর ১০ িতরাংরিে রবমি ররা হয়। মররি একিরা 
খরাদ্য পমেিরারণে তরামিকরা রদওয়রা হরিরা। এই পমেিরাণগুরিরা  ব্যমক্তরকমন্দক এবং মিশুে িরােরীমেক ওির, 
আকরাে ও পমেশ্ররিে িরারেরাে উপে মরভ্নেিরীি। তরােরাড়রা এই পমেিরাণগুমি রদি, করাি, স্রাররীয় আিরাে, রুমি 
অভ্যরারেে উপরেও মরভ্নেিরীি। রযির, এখরারর রয পমেিরাণ িমব্নিরাতরীয় খরাবরাে ও প্রাণরীিরাত খরারদ্যে কথরা 
বিরা হরয়রে, রেই পমেিরাণ খরাবরাে যমদ রকরারও অঞ্চরি েরাধরােণভরারব খরাওয়রাে িি ররা থরারক তরাহরি মিশুে 
ির্য মবরিি ভরারব ওই ধেররে খরাদ্য বস্তুে পমেিরাণ বরাড়রারররা রযরত পরারে। উমভিদিরাত খরাবরাে খরাওয়রাে ির্য 
মরয়ন্ত্রণ ররই। একইভরারব তেি খরাবরারেে ির্য রকরারও েরীিরা রবঁরধ রদওয়রা হরিরা ররা।

সু্রি যরাওয়রা মিশুরদে ির্য েুপরামেি কেরা খরাদ্য পমেিরাণঃ

খরাবরাে পমেিরার
বয়ে

৭ - ৯ বেে ১০-১২ বেে ১৩-১৪ বেে

প্িুে পমেিরারণ
 তেি মিমি/প্মতমদর ৯০০ ১ ০০০ ১ ২০০
 িে্যিরাত - রুমি, িরাি
 িক্নেরা - আিু গ্ররাি/প্মতমদর ৩৪০ ৪১০ ৪৮০

 েবমি, ডরাি গ্ররাি/প্মতমদর ২০০ ২৩০ ২৫০
 িি গ্ররাি/প্মতমদর ২০০ ২৩০ ২৫০

পয্নরাপ্ত / িধ্যি পমেিরারণ
 দুধ ও দুধিরাত মিমি/প্মতমদর বরা ৪০০ ৪২০ ৪৫০
 িরাংে ও িরাংেিরাত গ্ররাি/প্মতমদর ৫৫ ৬৫ ৭৫
 মডি কিরা/প্মত েপ্তরারহ ২ ২ - ৩ ২ - ৩
 িরাে গ্ররাি/প্মত েপ্তরারহ ১৫০ ১৮০ ২০০

অল্প করে
 রতি, িরাখর, মি গ্ররাি/প্মতমদর ৩০ ৩৫ ৩৫
 েহররীয় খরাদ্য

 রকক, মবসু্ি, মিমটি গ্ররাি/প্মতমদর ৫০ অবমধ ৮০ অবমধ ৮০ অবমধ
 ি্যরাি, মিমর গ্ররাি/প্মতমদর ১০ অবমধ ২০ অবমধ ২০ অবমধ

ইদরামরং করারি মিশ্র ও বয়ঃেমধেে রেরিরিরয়রদে িরধ্য সু্িতরা বরা রিরািরা হরয় যরাওয়রাে প্বণতরা রদখরা যরায়। 
উন্নয়রিরীি ও মিল্পরকমন্দক রদিগুমিে িহেরাঞ্চরি এই প্বণতরা রদখরা মদরচ্ছ। অমতমেক্ত িমব্নিরাত খরাবরাে, 
রযগুমি প্িুে িরারেরায় িমক্তপূণ্ন, রেইেব খরাবরাে রবমি পমেিরারণ খরাওয়রাে ির্যই এিরা িিরে। ররাররা ধেররে 
রেরাডরা, রকরািরা, মিমটি যরারদে িরধ্য মিমরে পমেিরাণ রবমি, অমতমেক্ত িরারেরায় রখরিও সু্িতরা বৃমধি পরায়। এে 
েরারথ অর্যরার্য রেরাগও ততমে হয়। পয্নরাপ্ত পমেশ্ররিে অভরাব আে তরাে েরারথ একই ধেরণে খরাবরাে খরাওয়রাে 
িরি িেরীরেে ওির রবরড় যরায়।
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ঙ) করীভরারব আিেরা মিশ্র ও েুিি পথ্য ততমে কেব

১. পথ্য েংক্ররান্ মররদ্নমিকরা

এির বহু রদি আরে রযখরারকরাে মবরিিজ্েরা রে রদরিে খরাদ্যরাভ্যরারেে পয্নরারিরািররা করে একমি পথ্য 
মররদ্নমিকরা ততমে করেরের, যরাে েরাহরারয্য রদরিে িরারুি এক স্রাস্্যেম্মত খরাবরাে-দরাবরাে গ্রহণ কেরত পরারে। 
এই মররদ্নমিকরাগুমি রেই েব রদরিে েরাধরােণ িরারুরিে খরাদ্যরাভ্যরারেে েরগে েম্পমক্নত এবং উপযুক্ত। অথ্নরাৎ 
একমি রদরিে খরাদ্যবস্তুে প্কৃমত তরারদে পুটি িরারেরা ও েরামব্নক স্রাস্্য অবস্রাে েরগে তরািমিমিরয় এই মররদ্নমিকরা 
ততমে হয়। একমি রদরিে পথ্য মররদ্নমিকরা অর্য রদরি ব্যবহরাে কেরত রগরি ব্যবহরােকরােরী রদরিে স্রাস্্য ও 
খরাদ্য, পুমটিে পমেমস্মত অরুযরায়রী বদরি মররত হয়। এই পথ্য মররদ্নমিকরাে েরাহরারয্য খরাবরাে-দরাবরাে ধেণ েরাড়রাও 
েু-স্রাস্্যে েরগে েম্পমক্নত অর্যরার্য মবিয়গুমি রযির : িরীবরধরােণ পধিমত, স্রাস্্য মবমধ ও িয়িরা িি-আবি্নররা 
দূে কেরাে পধিমতগুমিে েবিরধে ধরােণরা পরাওয়রা যরায়।

রদখরা যরারচ্ছ, পথ্য মররদ্নমিকরারত মিশুরদে পুমটিে কথরা আিরাদরা করে মরমদ্নটিভরারব বিরা থরারক ররা। তরব যরা 
মররদ্নি রদওয়রা থরারক রেগুমি মিশুরদে ির্য উপযুক্ত। মকেু মকেু রদরিে পথ্য মররদ্নমিকরাগুমি েমবে িরাধ্যরি 
পমেরবমিত হয়। একিরা বৃতি বরা মপেরামিরডে েমব মদরয় পথ্য েবিরধে মররদ্নি রদওয়রা হয়। ওই বৃতি বরা 
মপেরামিরডে ররাররা আকরারেে অংি ভরাগ কেরা থরারক এবং একিরা অংি এক এক ধেরণে খরাদ্যরক মররদ্নমিত 
করে। রদরিে পথ্য মররদ্নমিকরামিে েরাহরারয্য আিেরা আিরারদে অঞ্চরিে পুমটি েংক্ররান্ মবিয়গুমি বুঝরত পরামে 
এবং এে েরাহরারয্য পুমটি েংক্ররান্ মিক্রায় রকরার মবিয়গুমি প্রাধরার্য পরারব তরা মরধ্নরােণ কেরত পরামে। 

এই মররদ্নমিকরা করারি িরামগরয় আিেরা বরাবরা-িরা, বরা স্রাস্্য মররয় যরাঁেরা করাি করের, তরাঁরদে েবরাে েরগে বেং 
সু্রিে বরাচ্রারদে েরগেও পুমটি েংক্ররান্ আরিরািররা শুরু কেরত পরামে। 
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আিেরা সু্রি, পরাড়রায় বরা বরাবরা-িরারয়রদে েরগে রকরার ধেরণে পুমটি েংক্ররান্ করায্নক্রি কেরত পরামে পথ্য 
মররদ্নমিকরাে েরাহরারয্য তরাে ধরােণরাও পরাওয়রা যরায়।

২) স্রাররীয় / আঞ্চমিক পথ্য

আঞ্চমিক পথ্য :

স্রাররীয় পথ্য মররদ্নমিকরামি স্রাররীয় অঞ্চি রকমন্দক হওয়রা দেকরাে। তরব, প্রায় েকি মররদ্নমিকরারতই ররাররা 
ধেররে খরাবরাে খরাওয়রাে কথরা বিরা হরয় থরারক। তরাে করােণ আিেরা আরগই রদরখমে রকরারও এক ধেরণে 
খরাবরাে েবকিরা পুমটি উপরাদরাররে রযরাগরার রদয় ররা।

মবরশ্ে েব অঞ্চরিে স্রাররীয় খরাদ্যরাভ্যরাে পয্নরারিরািররা কেরি রদখরা যরায়, রয েব িরায়গরারতই ররাররা ধেরণে, 
ররাররা েকরিে খরাবরাে খরাওয়রাে িি েরয়রে, যরাে েরাহরারয্য স্রারস্্যে িরােরীমেক ও িরারমেক বৃমধি িরি। তরব 
েব ধেরণে খরাবরাে েবরাই রিরাগরাড় কেরত পরারে মক ররা রেিরা িরাথরায় েরাখরত হরব। পরথ্যে িরার উন্নমতরত 
এই ররাররা ধেরণে খরাবরাে খরাওয়রাে মবিয়মি ব্যবহরাে কেরত হরব। অতএব রদখরা যরারচ্ছ বরাস্তরব স্রাস্্যকে 
খরাদ্যরাভরাে িি্নরা কেরত হরি প্ধরার খরাদ্য বস্তুমি খরাওয়রাে েরারথ েরারথ (ভরাত, আিরা, বরািেরা ইত্যরামদ) আেও 
অর্যরার্য েহরযরাগরী খরাদ্য েরািগ্ররী রযির : েবুি পরাতরাওিরা িরাক, েবমি, ডরাি, িরাে, িরাংে, মডি, দুধিরাত 
খরাবরাে, মিমর, রতি, িি এবং অবি্যই িি রখরত হরব।
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প্ধরার খরারদ্যে েরগে েহরযরাগরী খরাদ্য বস্তুগুরিরা আিরারদে যরা রদয়ঃ

9 অমতমেক্ত িমক্ত – রতি, বরাদরাি, িিে

9 অমতমেমক্ত রপ্রামির – িিে, বরাদরাি, িরাংে, িরাে

9 অপমেহরায্ন িরাইরক্ররা মরউমরিরয়ন্ট – েবমি, িি, িরাে, িরাংে

9 েহরযরাগরী খরাদ্য বস্তুগুরিরা খরাবরারেে িরধ্য গধে, েঙ ও মবমভন্ন গঠর (রযির – তেি, রেি 
িুিিুরি) যুক্ত করে খরাবরারেে স্রাদ বরামড়রয় রতরারি। এে িরি রভরািরপব্নগুমি আকি্নক হয় ও 
আিরারদে আহরারে রুমি হয়। খরাবরারেে রুমি ততমে হরি আিেরা পয্নরাপ্ত পমেিরারণ মঠকঠরাক খরাবরাে 
রখরত উৎেরামহত হই। যরা একরিরয় খরাবরাে মদরত পরারে ররা।

িরর েরাখরা িরুমে

স্রাস্্যকে আহরারেে উপরাদরার হরিরা একমি প্ধরার খরাদ্য বস্তুরক মিরে অল্প পমেিরারণ েবমি, ডরাি, িরাে, িরাংে 
একমি স্রাস্্যকে ও েুিি পথ্য রপরত হরি েবরিরয় আরগ দেকরাে েবরাে ির্য পয্নরাপ্ত খরাদ্য। রয খরাদ্য েম্ভরারে 
থরারক মবমভন্ন ধেরণে খরাবরাে, রযগুরিরাে েরাহরারয্য পমেবরারেে েবরাে রিরাি পুমটিে িরামহদরা পূেণ হরব। এে 
ির্য িমিি ও বহুিূরি্যে খরাবরাে-দরাবরারেে প্রয়রাির ররই। পরথ্য উন্নমত আররত স্রাররীয় ভরারব রয েব খরাবরাে 
মিমরে যরথটি পমেিরারণ পরাওয়রা যরায় রেগুরিরা পথ্য ততমেরত করারি িরাগরারত হরব। এে একিরা করােণ রযির 
অথ্ননরমতক, রতিমর এিরা িরর েরাখরা দেকরাে রয স্রাররীয় খরাবরাে েুস্রায়রী হয়। আে তরােরাড়রাও িরারুি রযরহতু 
অভ্যরারেে দরাে, খরাদ্যরাভ্যরারেে বড় পমেবতি্নর রিরর ররওয়রািরা তরারদে পরক্ অেুমবরধে হয়।

িরি পরথ্য পুমটিিূি্য বরাড়রারত রেরাি-রেরাি পমেবত্নর ও েংরযরািররে িরাধ্যরিই কেরা রশ্রয়। পমেবরারেে ির্য 
মিশ্র রভরাির মররদ্নমিকরা রথরক আিেরা িরাররত পরামে করীভরারব আিেরা পমেবরারেে ির্য মিশ্র, পুমটিকে অথি 
েুস্রাদু খরাবরাে ততমে কেব। এে ির্য প্থরি আিরারদে স্রাররীয় প্ধরার খরাদ্য বস্তু (রযির আিরারদে অঞ্চরিে 
রক্ররে ভরাত) মদরয় শুরু করে তরাে েরগে স্রাররীয়ভরারব রয েব খরাবরাে মিমরে পরাওয়রা যরায় ও খরাওয়রাে িি 
আরে রেগুরিরা যুক্ত কেব। আিরারদে রদরখ মররত হরব িূি বরা প্ধরার খরাদ্য বস্তুমিরত রকরার রকরার পুমটি 
উপরাদরার কি আরে। রেই অভরাব পূেণ হরব েহরযরাগরী খরাদ্যেম্ভরাে মদরয়, রযির ভরাত আিরারদে প্ধরার খরাদ্য। 
এমি িক্নেরা িরাতরীয়। িরি েহরযরাগরী খরাদ্য তরামিকরায় থরাকরব রপ্রামির িরাতরীয় খরাবরাে। এে ির্য আিরারদে 
স্রাররীয় খরাদ্য ভরাডেরারেে পুমটিগুণ রিরর েরাখরা িরুমে। এইভরারব একমি পমেবরাে যমদ প্মতমদর এই ধেরণে 
মিশ্র খরাবরাে খরাওয়রাে িি্নরা করের এবং েরারথ েরারথ পমেবরারেে েিস্ত েদে্যরদে (রযির মিশু, গভ্নবতরী, 
িমহিরা, স্তরদরারেত িমহিরা) ব্যমক্তগত পুমটি িরামহদরাগুরিরাে রখয়রাি েরারখর, তরাহরি রেই পমেবরাে অবি্যই 
স্রাস্্যকে ও েুিি পথ্য উপরভরাগ কেরত পরােরবর এবং এই স্রাস্্যকে ও েুিি পথ্যই পুমটি েংক্ররান্ ভরারিরা 
থরাকরা, স্রাস্্য ও বৃমধিে মভমতি।
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স্রাস্্যকে পথ্য রিরারিও িমিি ও দরািরী রয়

ি) মরয়মিত ভরারব খরাদ্য েেবেরাহ

পুমটি রপরত হরি রবি করয়কমি রযরাগ্যতরা প্রয়রাির হয়। একমি পথ্য তখরই েু-পথ্য বিরা যরারব যখর তরাে 
উপরাদরারর ররাররা ধেরণে পুমটিযুক্ত খরাদ্যবস্তু থরাকরব, রযগুমি মরেরাপদ ও পমেবরারেে েকি েদরে্যে িরামহদরা 
রিিরারব। এেরাড়রাও পমেবরারেে েবরাই রযর মরয়মিতভরারব রেই খরাবরারেে রযরাগরার পরার। আিরারদে অমভজ্তরা 
রথরকই আিেরা এিরা রিররমে রয প্মতমদরই আিেরা কু্ধরাত্ন হই। িরিে উপে মরভ্নেিরীিতরা িক্্যণরীয়। 
আিেরা ররা রখরয় মকেুমদর হয়রতরা থরাকরত পরামে মকন্তু িি েরাড়রা রকরারও পূণ্নবয়স্ িরারুি মতরমদররে রবমি 
রবঁরি থরাকরত পরারে ররা। রেরািেরা রতরা আেও কি মদর।

আিরারদে রকর মরয়মিত রখরত হয়? তরাে করােণ িরারুরিে িেরীে পুমটি যুক্ত করয়কমি উপরাদরার রবমি িরারেরায় 
িমিরয় েরাখরত পরােরিও অর্য অররক উপরাদরাররক িিরা েরাখরত পরারে ররা। এই িরােরাক রবি িক্্যণরীয়, 
রযির িমব্নে েরাহরারয্য আিরারদে িেরীে করয়ক েপ্তরারহে ির্য িমক্ত েঞ্চয় কেরত পরারে। আিরারদে িেরীরেে 
করয়কমি মভিরামির ও খমরি ভরাডেরােমিও রবি করয়ক িরারেে ির্য েেদ িিরা েরাখরত পরারে। মকন্তু  অমত 
প্রয়রািররীয় মভিরামিরগুমি রযির: মভিরামির মে, িমিক অ্যরামেড, মভিরামির মব-১২ িিরারররা েম্ভব হয় ররা। 
মকেুমদররে িরধ্যই তরােরা িুমেরয় যরায়। িরি পুমটিে অভরাব তরাড়রাতরামড় িিরত থরারক। এে িরি রয েব রেরাগ 
রদখরা রদয়, তরাে িরি িিরারররা মভিরামিররে েেরদ িরার পরড় এবং তরারদে ক্য় হরত শুরু করে। মিশুরদে 
িেরীে রযরহতু আকরারে রেরাি, তরাই এরদে িেরীরেে পুমটি ক্রয়ে ঝুঁমক রবমি। তরােরাড়রা রযরহতু মিশুেরা রবমি 
িরারেরায় েংক্রিণ রেরারগ আক্ররান্ হয়, িরি িিরারররা পুমটিে ভরাডেরারে ক্য় রবমি রদখরা যরায়। তরােরাড়রা মিশুরদে 
বরাড়ন্ িেরীে পুমটি উপরাদরাররে িরামহদরা বরাড়রায়। িরি েরােরা বেে ধরে পমেবরারেে িরধ্য েব ধেরণে েদে্যরদে 
ির্য ররাররা ধেরণে খরাদ্য েরািগ্ররীে রযরাগরার অপমেহরায্ন।

রযেব ঋতুকরািগুমিরত িেি খরােরাপ আবহরাওয়রা রদখরা রদয়, রেই েিয়গুমি দমেদ্ িরারুরিেরা কি পমেিরাণ 
রখরয় বরা দু-এক ধেরণে খরাদ্যদ্রব্যে উপে মরভ্নে করে মদর করািরার। রেই েিয়গুমিরত পরথ্য উন্নমত আররাে 
প্য়রাে মররত হরব। পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরাে পরথ্য মস্মতিরীি খরাদ্য েেবেরারহে ব্যবস্রা েুমরমচিত কেরা 
অত্যন্ িরুমে।

ে) উপেংহরাে

স্রাস্্যকে পথ্য ততমে হয় স্রাররীয় খরাদ্যরাভ্যরারেে উপে মভমতি করে। এই পরথ্য স্রাররীয়ভরারব প্রাপ্ত বস্তু ব্যবহৃত 
হয় স্রাররীয় খরাদ্যরুমিরক িরাথরায় রেরখ।

স্রাস্্যকে পথ্য তরারকই বরি রযিরাঃ

9 মবমভন্ন খরাদ্য রথরক আেরা মবমভন্ন ধেরণে খরাবরােরক মরয়মিত রূরপ অন্ভু্নক্ত করে।
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9 েব ধেরণে িরারুরিে েবকিরা িরামহদরা রযির, খরাদ্য রথরক িমক্ত, পুমটি রিিরারত পরারে।

9 মরেরাপদ অথ্নরাৎ মবিমক্রয়রাে ভয় ররই, পমেষ্রাে-পমেচ্ছন্ন হরারত পমেরবমিত হয়।

9 েবরাই উরপভরাগ কেরব ও পেন্দ কেরব। অথ্নরাৎ েরািরামিক ও েরাংসৃ্মতক েরীমতররীমত রিরর এই 
পথ্য ততমে হরব।

9 েরােরা বেরেে ির্য পয্নরাপ্ত পমেিরারণ পরাওয়রা যরারব। বেরেে রয রকরারও েিয় েবরাই ভরারিরা ভরারব 
রখরত পরারব।

প্ধরার পুমটি উপরাদরার, তরারদে করাি ও উৎে
পুমটি উপরাদরার করাি উৎে (খরাদ্য বস্তু)

ি্যরারক্ররা মরউমরিরয়রন্টে 
রপ্রামির

িরাংে রপমি, েক্ত, ত্বক, হরাড়, রকরািকিরা, 
অগেপ্ত্যগে ততমে করে। এরিরাইি ও 
হেরিরার মহেরারব িেরীরেে মবপরাকরীয় মক্রয়রায় 
করারি িরারগ।

েকি ধেরণে িরাংে, রপরািমরি খরাদ্য, িরাে, 
িিে, রেরায়রা, বরাদরাি, দুধ, েরাররা, দই, মডি

িক্নেরা িমক্ত েঞ্চরাে করে। েব ধেরণে িে্য (িরাি, গি, বরািেরা); 
রিকড় িরাতরীয় (আিু); িি; মিমর

রনেহ িমক্ত েঞ্চরাে করে। মকেু রনেহ পদরাথ্ন িেরীে 
গঠরর করারি িরারগ। মভিরামির ব্যবহরারে 
করারি িরারগ।

েবমি, প্রাণরী রতি, মি, িরাখর, িরাংে ও 
িরাংেিরাত খরাদ্য; মকেু ধেরণে িরাে, বরাদরাি, 
রেরায়রামবর

িরাইরক্ররা মরউমরিরয়ন্ট

মভিরামির এ

িেরীে ররাররার অরগেে রকরািকিরাে গঠর ও 
স্রাস্্য েক্রা করে রযির রিরাখ, ত্বক, হরাড়, 
শ্রােররািরী ও খরাদ্যররািরী। িেরীরেে রেরাগ 
প্মতরেরাধ ব্যবস্রারক করায্নকেরী েরারখ।

আিরারদে িেরীে উমভিরদে B-Cardtens 
রথরক মভিরামির ‘এ’ নতমে করে। এেরাড়রাও 
স্তর্য দুধ, রিরি, মডি, দুধ ও দুগ্ধিরাত 
খরাবরাে, েমঙর িি ও েবমি (গরািে, 
কুিরড়রা, আি, রপঁরপ)

মভিরামির মব িক্নেরা, রপ্রামির ও রনেহ পদরাথ্ন রথরক িমক্ত 
ততমে কেরত প্রয়রাির হয়। রকরাি-কিরা 
ততমে ও রিেরািমতরত করারি িরারগ। িমিক 
অ্যরামেড েক্ত কণরা ততমে করে।

গরাড় েবুি েবমি, বরাদরাি, িিে, িে্য, িরাে, 
িরাংে, মডি, দুধ িরাতরীয় খরাদ্য

মভিরামির মে আয়েণ রিরািরণ েরাহরায্য করে, েংরযরাগকরােরী 
রকরাি কিরা ততমেরত করারি িরারগ। অ্যরামন্ট-
অমসিড্যরান্ট মহেরারব করাি করে।

রনেহ িরাতরীয় িি, রপয়রােরা, আিু

মভিরামির মড িেরীরে ক্যরািমেয়রাি ব্যবহৃত হরত েরাহরায্য 
করে

িরাে-রতি, মডি, দুধ, েূয্ন আরিরাে েরাহরারয্য 
ত্বরক ততমে হয়

আয়ের িরাি েক্ত কমণকরাে িূি উপরাদরার, িেরীরেে 
েকি রকরারিে করারি েরাহরায্য করে।

রিরি, িরাংে, িে্য (রগরািরা দরাররা), মডি, িরাে, 
ডরাি, েবুি পরাতরাওিরা িরাক েবমি, শুকরররা 
িি, উমভিদ রথরক পরাওয়রা আয়েণ মভিরামির 
মেে েরাহরারয্য রিরামিত হয়, প্রাণরী রথরক 
পরাওয়রা আয়েণ েহরি রিরামিত হয়।
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ক্যরািমেয়রাি ও িেিেরাে িেরীরেে েক্ণরারবক্রণ েরাহরায্য করে। 
েবি দরাঁত আে হরাড় এে উপরাদরার

দুধ ও দুধ িরাতরীয় খরাবরাে, রেরাি িরাে, িিে, 
গরাঢ় েবুি পরাতরাওিরা িরাক ও ভুট্রা।

আরয়রামডর িরােরীমেক ও িরারমেক বৃমধি েিুদ্িরাত খরাদ্য, আরয়রামডর যুক্ত িবণ

অমতমেক্ত মেবড়রা (যরা িেরীরে 
রিরামিত হয় ররা, হিি হয় 
ররা), িি         

অর্যরার্য মরউমরিরয়ন্টরক বহর করে। পথ্যরক 
ভরামে করে। িেরীরেে িরধ্য ভরারিরা 
ব্যরাকরিমেয়রাে বরােস্রার। িি ততমে কেরত 
েরাহরায্য করে।

িেরীরে তেি রযরাগরায় ও তরাপিরারেরা বিরায় 
েরারখ

রগরািরা দরাররাে িে্য, িক্নেরা যুক্ত মিকড়-
বরাকড়, িি, েবমি, িিে ততিবরীি।

অপুমটি ও তরাে করােণঃ

9 প্ধরার করয়ক ধেরণে অপুমটি ও তরাে িিরািি েবিরধে িরাররা

9 ক্রােরুরিে েদে্যরদে িরধ্য অপুমটিে েরকেত মিমনিত কেরত পরােরা

9 অপুমটিে িমিি করােণ েবিরধে ধরােণরা

9 অপুমটি প্মতরেরাধকরােরী রকৌিিগুমিে েরগে পমেমিত হওয়রা, মবরিি করে অপুমটি রেরারধ মিক্রাে 
ভূমিকরা।

9 েরাধরােণ করয়কমি অপুমটি ও তরাে িিরািি

9 মবপদ েরকেত রিররা

9 অপুমটিে করােণ

9 অপুমটি প্মতরেরারধে ির্য রকৌিি

9 পরাড়রা এবং ব্যমক্তগত উরদ্যরাগ

9 মিক্রা ও সু্রিে ভূমিকরা

9 মবপদ েরকেত েবিরধে মিক্রকেরা ওয়রামকবহরাি থরাকরব

9 অপুমটিে অররক করােণ েরয়রে

9মিক্রা অপুমটিরক প্মতরেরাধ কেরত পরারে

উরদেি্যঃ

মবিয়ঃ

িূি বরাত্নরাঃ
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এই পরব্ন প্ধরার করয়ক ধেরণে অপুমটি, তরারদে িক্ণ ও িিরািি মররয় আরিরািররা কেরা হরয়রে। সু্রি 
করী উপরারয় অপুমটি মিমনিত কেরা েম্ভব হরব এবং অল্প েিরয়ে িরধ্য তরারক করীভরারব রিরাকরামবিরা কেরা েম্ভব 
রেিরা আরিরািররা কেরা হরয়রে। অপুমটিে িমিি করােণ ও করীভরারব এই করােণগুমি প্মতরেরাধ কেরা েম্ভব রে 
েবিরধে িরাররা যরারব। মিক্রাে প্ভরাব করী এবং সু্রি রকর স্রাস্্যকে পুমটিে কথরা িরাররা দেকরাে রে েবিরধে 
ধরােণরা পরাওয়রা যরারব।

এই পরাঠমি আপররারদে করীভরারব করারি িরাগরবঃ
9 অপুমটিে প্করাে, েরকেত মিনি েবিরধে তথ্য ও ধরােণরা পরাওয়রা যরারব। করীভরারব অপুমটিে করােরণ 
একির মিশুে ক্রােরুরিে আিেণ প্ভরামবত হয় তরা িরাররা যরারব।

9 এই পরারঠ রয েব কথরা বিরা হরয়রে তরাে েরগে পুমটি মবিরােদ ও স্রাস্্য মবরিজ্েরা মররিরদে 
ধ্যরারধরােণরাগুরিরা রযর মিমিরয় ররর।

9 অপুমটিে িূি করােণ েবিরধে আপররারদে েবরাইরক একিত হরত হরব। ‘‘পরামেবরামেক খরাদ্য 
মরেরাপতিরা’’-ে িরতরা ধরােণরামিে মবিরয় েহিত হরত হরব। এই দুমিে েরাহরারয্য রদরিে পুমটি েিে্যরাে 
করােণ মরধ্নরােণ কেরত হরব।

9 সু্ি ও মিক্রাে ভূমিকরাে কথরা িরাররা যরারব। স্রাররীয় পুমটি েংক্ররান্ মবিয়মিরত সু্রিে গুরুত্বপূণ্ন 
ভূমিকরা িক্্য কেরত হরব।

9 পরারঠ রদওয়রা রপরাস্টরােমি আরিরািররাে েিয় ব্যবহরাে কেরত পরারের।

অপুমটি েংক্ররান্ িূি ধরােণরা ও তরথ্যে ির্য েব করায্নমবমধগুমিই করারিই িরাগরব যরা এককভরারব বরা দরি 
কেরা যরারব। যরাঁেরা মিক্রা ব্যবস্রাে েরগে েেরােমে িমড়ত রর তরাঁেরা করায্নমবমধ ৩, ৪, ৫ এে েরাহরায্য রররবর। 
করায্নমবমধ ৬, ৭ রথরক অপুমটিে করােণ ও মিক্রাে ভূমিকরা েবিরধে ধরােণরা ততমে কেরা যরারব।

েরােরাংিঃ
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করায্নমবমধ ১ : ররাি-তরামিকরা

িন্দ পথ্য বিরত বুমঝ রেই পথ্য যরারত অপমেহরায্ন পুমটি উপরাদরার ও িমক্তে উৎে খরাবরােগুমিে অভরাব েরয়রে।

েরাধরােণভরারব যরােরা পয্নরাপ্ত পমেিরারণ রখরত পরায় ররা, তরােরাই িন্দ পরথ্যে মিকরাে। তরােরাড়রা রয পরথ্য ররাররা 
ধেরণে খরাদ্যেরািগ্ররী ররই ও রয পথ্য েুিি রয় তরারক িন্দ পথ্য বরি। িন্দ পথ্য এির পথ্যরকও বরি যরারত 
অমতমেক্ত খরাদ্য িমক্ত েরয়রে অথি পুমটি উপরাদরার কি েরয়রে। েরাধরােণভরারব অমতমেক্ত পমেিরারণ রখরি 
অমত পুমটিে েিে্যরা রদখরা রদয়। তরােরাড়রা পরথ্য েব খরাবরারেে িমক্তে িরারেরা রবমি েরয়রে রতির খরাবরাে রখরি 
এবং েরগে যমদ িরােরীমেক পমেশ্রি কি হয় তখর অমত পুমটিে েিে্যরা রদখরা যরায়।

অমত পুমটিে (খরাদ্য িমক্তে মরমেরখ) েরগে হরাত ধেরাধমে করে িরি মকেু অপমেহরায্ন পুমটি উপরাদরাররে অভরাব 
(রযির আয়ের ও মভিরামির), রবরাঝরা যরারচ্ছ, অপুমটিে দুমি প্ধরার ধেণ : ১) অমতপুমটি ২) স্ল্প-পুমটি । 
উন্নয়রিরীি এবং উন্নত রদিগুমিরত এই দুই ধেরণে পুমটিগত েিে্যরা রদখরা যরায়। উন্নত রদিগুমিরত অমত 
পুমটি ও সু্িতরািমরত রেরাগ তরীরে গমতরত রবরড় িরিরে। আে উন্নয়রিরীি রদিগুমিরত স্ল্প পুমটি েিে্যরাে 
প্ধরার করােণ, যরাে িরি খরাদ্য িমক্ত ও অপমেহরায্ন পুমটি উপরাদরাররে অভরাব িরি।

ররাি তরামিকরা

অপুমটি বিরত আিেরা রয েব িব্দ ব্যবহরাে কমে 

9 অপুমটি : একমি েরাধরােণ িব্দ যরাে িরধ্য েরয়রে ররাররার স্রাস্্য েংক্ররান্ েিে্যরাে কথরা। এই 
েিে্যরাে িূি করােণ অ-পয্নরাপ্ত িরারেরায় অথবরা অমত িরারেরায় পুমটিকে উপরাদরার ও খরাদ্য িমক্ত গ্রহণ 
কেরা। এে দুমি ভরাগ অমতপুমটি এবং স্ল্পপুমটি।

9 কু্ধরা : খরাবরারেে অভরারব রয িরােরীমেক ও িরারমেক অ-েুমবধরা ততমে হয় তরারক কু্ধরা িব্দমি মদরয় 
রবরাঝরারররা হয়। কখরররা কখরররা একিরা েরািমগ্রক িররগরাষ্রীে রিরাি খরাদ্য গ্রহরণে অপয্নরাপ্ত অবস্রা 
রবরাঝরারত মগরয় এই কু্ধরা িব্দমি ব্যবহরাে কেরা হয়।

9 স্ল্পপুমটি : পুমটিকে খরাদ্য ও খরাদ্য িমক্তে অভরারবে দরুণ এই অবস্রাে েৃমটি হয়।

রকরার পুমটি উপরাদরাররে অভরাব িিরে তরাে উপে মরভ্নে করে স্ল্প-পুমটি েিে্যরা। এই েিে্যরা ররাররার প্করারেে 
হয়। স্রাস্্যকে পথ্য ররা রখরি করী হয়? অস্রাস্্যকে পরথ্যে প্ভরাব শুধুিরারে িেরীরে পরড় ররা, এে একমি 
িরারমেক, েরািরামিক ও অথ্ননরমতক প্ভরাবও ততমে হয়। মিশুরদে রক্ররে অপয্নরাপ্ত পথ্য গ্রহরণে িরি তরারদে 
বৃমধি বধে হরব বরা িরারেরা করি যরারব, িেরীে দূব্নি হরয় পড়রব ও বুমধি মবকরাি বরাধরা পরারব। সু্রি যরাওয়রা 
বরাচ্রারদে পুমটিে অভরারবে িরি িরররােংরযরারগে েিে্যরা হয় এবং তরােরা েুপুটি বরাচ্রারদে তুিররায় কি মিখরত 
পরারে। বড় রেরিরিরয় ও প্রাপ্তবয়স্রদে িেরীরেে উপে অপুমটি কুপ্ভরাব রিরি। িন্দ পরথ্যে িরি করায্ন 
ক্িতরা করি যরায়, রেরারগে প্রাদুভ্নরাব বরারড়।
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রেরাগরাক্ররান্ হওয়রা িরারর রকবিিরারে িরােরীমেক ও িরারমেক কটি, যন্ত্রণরা রভরাগ কেরা রয়। এে েরারথ যুক্ত হয় 
বরােবরাে মিমকৎেরা রকরন্দ যরাওয়রা, যরাে িরি করারিে েিয় ও অথ্ন ররাি হয়। অপয্নরাপ্ত পরথ্যে প্ভরাব আথ্ন-
েরািরামিক উন্নয়ররে উপে মগরয় পরড়।এে িরি রদরিে অবস্রাে অবরমত হয়।

করয়ক ধেরণে অপুমটিিমরত েিে্যরা হরিরাঃ

9 রপ্রামির ও খরাদ্য িমক্তে অভরাব

9 স্ল্প েিরয়ে ির্য কু্ধরা

9 আয়েররে অভরারব অ্যরামরমিয়রা

9 মভিরামির এ -ে অভরাব

9 আরয়রামডররে অভরাব

9 মভিরামির মব- ে অভরাব

9 ওির বৃমধি

9 অরন্ত্র পেিরীমব (িরীবরাণু)

9 খরাওয়রা েংক্ররান্ েিে্যরা; অ্যরারররারেমসিয়রা, বুমিমিয়রা

এেরাড়রাও আিেরা িরামর রয, অপুমটি শুধুিরারে িরােরীমেক প্ভরাব রিরি ররা, পড়রা-রিখরাে আিেরণও ব্যরািরাত 
িিরায়। িমস্তরষ্ে করায্ন ক্িতরায় েুদূেপ্েরােরী প্ভরাব রিরি যরাে িরি অেুখ কেরত পরারে। অপুমটিে করােরণ 
মিশুেরা েহরি ক্রান্ হরয় পরড়, অিরররারযরাগরী ও বদরিিরািরী হরয় ওরঠ।

সু্ি িিরাকরািরীর রয কু্ধরা ততেরী হয়, যরারক আিেরা স্ল্প েিরয়ে কু্ধরা বমি তরারতও িরররােংরযরারগ ব্যরািরাত 
িরি, রিখরাে ক্িতরা করি যরায়। এই ভরারব মিশুরদে স্রাস্্য অবস্রা তরারদে মিক্রায় প্ভরাব রিরি। কু্ধরাত্ন 
মিশুে মিখরত েিে্যরা হয়।

করায্নমবমধ ২ : অপুমটিে প্ভরাব

অপুমটি রিখরাে প্মক্রয়রারক প্ভরামবত করে

িক্ণ মিররত পরােরাঃ

‘‘এই মিশুমিে িেরীরে আরয়রামডররে অভরাব েরয়রে’’ – এিরা মরধ্নরােণ কেরা মিক্রকে করাি ররা। এিরা 
স্রাস্্যকি্নরীরদে উপে রেরড় মদরত হরব। তবু রকরার মিশুে েরাহরায্য দেকরাে বরা করাে িেরীরে অপুমটিে প্রাথমিক 
িক্ণগুরিরা উঁমক মদরচ্ছ রেগুরিরা বুরঝ রিিরাে ভূমিকরা সু্ি মররত পরারে। ক্রাে িরে েরারে-েরারেরীরদে ব্যবহরাে, 
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আিরাে-আিেণ তরারদে পুমটি েংক্ররান্ অবস্রা ও স্রাস্্য েবিরধে গুরুত্বপূণ্ন তথ্য িরাররায়।

করায্নমবমধ ৩ : িক্ণ মিমনিত কেরা

প্থরিই রিরর মররত হরব রয, অপুমটিরত রভরাগরা মিশুরদে রদরখ আপরাতভরারব তরারদে অপুমটিে অবস্রার রবরাঝরা 
যরায় ররা। মবিদ েরকেতগুরিরা অররক রক্ররেই খুবই েূক্ষ্ম। িরাইরক্ররা মরউমরিরয়রন্টে অভরারবে দরুণ রকরারও 
িরােরীমেক পমেবত্নর িক্্য কেরা যরায় ররা, যমদ ররা দরীি্ন েিয় ধরে ভরীিণিরারেরায় মরউররিরয়ন্টে অভরাব িরি 
থরারক। খরাদ্য িমক্ত ও রপ্রামিররে অভরারব মিশুরদে ওির স্রাভরামবরকে রথরক কি হরিও তরা েব েিয় রিরে 
পরড় ররা। যমদ ররা কি ওির রবি ভয়রারক েকরিে কি ররা হয়। আিেরা এরদেরক মেপমেরপ িেরীরেে বরি 
িরর কেরতই পরামে। অররক বরাচ্রাই, যরােরা দরীি্ন েিয় ধরে অপুমটিরত ভুগরে, তরারদেরক রদরখ কখরররাই 
ককেরািেরাে িেরীে িরর হরব ররা। অথি বরাস্তরব তরারদে হয়রতরা বয়রেে তুিররায় বরাড়-বৃমধি কি। একিরারে 
যমদ আিেরা তরারক তরাে বয়েরী েু-পুটি মিশুে েরগে তুিররা কমে তখরই অভরাবমি বুঝরত পরােব। েরাধরােণভরারব 
মিক্রকেরা রয িক্ণগুমি মিমনিত কেরত পরােরবর রেগুমি হরিরা :- ক্রান্, দুব্নি, অমস্ে, বদরিিরাি, ক্রারে 
বরােংবরাে অরুপমস্মত, িরররােংরযরাগ ও িরররামররবরিে অভরাব। রযরহতু উপরেরাক্ত আিেণগুমিে ির্য ক্রারে 
েরারে-েরারেরীেরা িরামস্ত পরায়, তরাই এই েব আিেণ রদরখ মিক্রকেরা রযর মিশুে িরােরীমেক েিে্যরা েবিরধে েরিতর 
থরারকর। েরারে-েরারেরীরদে আেিরণ মবেক্ত ররা হরয় বেং ওই েরারে-েরারেরীরদে মবিরয় রযর তরাঁেরা একিু ভরাবররামিন্রা 
করের। অপুমটিে ির্য রকরারও মিশু যমদ িরামস্ত পরায়, তরব রেিরা রবি দুঃরখে! রেরক্ররে মিশুে প্মত মিক্রকে 
এই আিেণ মবিরি যরারব।

বরাচ্রািরা করী েমত্যই অিরররারযরাগরী ররা মক অপুমটিরত ভুগরে?

অপুমটি মিমনিত কেরা রবি কমঠর। করােণ ভয়রারক অপুমটিরত আক্ররান্ মিশু হয়রতরা সু্রিই আেরত পরারে ররা, 
রে ভরীিণ দুব্নি বরা অেুস্। যরােরা অল্প িরারেরায় অপুমটিরত ভুগরে এবং তরাে িক্ণ িেরীরে রদখরা মদরচ্ছ তরারদে 
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মদরক রিে মদরি রদখরা যরারব:

রিখরাে আিেরণঃ

9 িরররারযরারগে অভরাব

9 দুব্নি সৃ্মতিমক্ত

9 রবরাঝরাে অেুমবধরা

9 বরামড়ে করাি কেরত িরায় ররা

9 ক্রারে করাি কেরত মগরয় মপমেরয় পরড়

অর্যরার্য আিেরণঃ

9 বরােবরাে অরুপমস্ত

9 িরািুক, মিিরত পরারে ররা

9 অমস্ে

9 বদরিিরামি

েম্ভরাব্য েিে্যরাগুরিরা বুরঝ উঠরত পরােরি, মিক্ক িধ্যস্তরাকরােরী মহেরারব করাি কেরত পরারের। মিশুে িরীবরর 
বরাবরা-িরা বরা স্রাস্্যকি্নরী েরাড়রাও অর্যরার্য যরােরা যুক্ত থরাকরব মিক্রকেরা এই েিে্যরা তরারদে েবিরধে েরিতর 
কেরত পরারের। মিশুরকও এই ব্যরাপরারে েরিতর করে তুিরত পরারের।

সু্রিে েরারেেরারেরীরদে িরধ্য অপুমটিে েিে্যরা থরাকরি রে ব্যরাপরারে মিক্ক, মিমক্করারদে এই ব্যরাপরারে েরিতর 
করে রতরািরাে ির্য সু্ি প্রিটিরা গ্রহণ কেরত পরারে।

মবপদ েরকেত েবিরধে মিক্করদে েংরবদরিরীি হওয়রা উমিত

অবস্রা িক্ণ পড়রা-রিখরাে প্ভরাব

রপ্রামির-িমক্তে অপুমটি : রপ্রামির 
ও খরাদ্য িমক্তে অভরাব ও 
অর্যরার্য পুমটি উপরাদরাররে অভরাব

অল্পিরারেরায় অভরাব বরি ওির ও 
উচ্তরা বরারড় ররা। রবমি িরারেরায় কি 
হরি : রপমি দূব্নিতরাে রেরাগ, েরগে 
ররাররা ধেরণে িক্ণ রযির : রিরািরা 
রপি, িরাি িুি, িুি ওঠরা, অ্যরারিরামরয়রা, 
িরািড়রায় রেরাপ দরাগ রদখরা রদয়। 
েংক্ররািক রেরারগে ির্য এই অপুমটিে 
প্রাদুভ্নরাব বরারড়

অল্পিরারেরায় অপুমটিে িরি ক্রামন্ভরাব, 
িরররারযরারগে অভরাব, সৃ্মতিমক্ত কি হওয়রা, 
অমস্েতরা, বদরিিরাি, বৃমধিে অভরাব, 
অগেপ্তরগেে েুক্ষ্ম েঞ্চরাির দক্তরাে অভরাব, 
অমত েংক্রিররে প্বণতরা, বরােবরাে রেরাগরাক্ররান্ 
হওয়রা, সু্রি ভরারিরা িি ররা কেরা, সু্রি 
অরুপমস্মতে হরাে রবমি
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স্ল্পস্রায়রী কু্ধরাে অররকক্ণ 
ধরে ররা রখরয় থরাকরা

রকরার মকেু রবরাঝরা যরায় ররা অিরান্, অল্পরতই মবমক্প্ত হরয় ওরঠ, 
িরররারযরারগে অভরাব

অ্যরারিরামরয়রা (আয়েরণে অভরাব) রিরারখ, ররখ ম্রার ভরাব ক্রামন্, শ্রােকটি, রিখরাে অেুমবরধ, রেরাগরাক্ররান্ 
হওয়রাে প্বণতরা

মভিরামির এে অভরাব েরাত করাররা রেরাগ, অধেত্ব রিরারখ কি রদখরা, অেুস্ রবরাধ কেরাে িরি 
বরােবরাে সু্রি অরুপমস্মত

আরয়রামডররে অভরাব থরাইেরয়ড গ্্যরারডেে েিে্যরা, িরােরীমেক 
ও িরারমেক বৃমধি বরাধরা পরায়

রিখরাে প্মতবধেকতরা, কথরা বিরাে েিে্যরা, েুক্ষ্ম 
ভরারব িরারমেক প্মতবধেকতরা

মভিরামির মব’ে অভরাব রপমি দুব্নিতরা, নেরায়ু দুব্নিতরা, হিি 
েিে্যরা, ত্বরকে েিে্যরা, প্বি 
অ্যরারিরামরয়রা হরাি্ন েিে্যরা, িরারমেক 
তবকি্য

রপমি েঞ্চরাির েিে্যরা, পরারয় ব্যরাথরা, রিখরাে 
প্মতবধেকতরা, অরুপমস্মতে হরাে রবমি হয়

অমতপুমটি : প্রয়রািররে রথরক 
রবমি খরাদ্য িমক্ত গ্রহণ কেরা

অমতমেক্ত িমব্নওয়রািরা িেরীে, েক্তিরাপ 
বৃমধি, সু্িতরা

িরােরীমেক করািকরি্ন অররীহরা। করাি কেরত কটি 
হয়।

পেিরীমব : কৃমি ডরায়মেয়রা, িেরীে রথরক িি রবমেরয় 
যরায়, বৃমধিরত বরাধরা, পুমটি রবমেরয় যরায়

ক্রামন্, দূব্নিতরা, সু্রি অরুপমস্মত

অ্যরারররারেমসিয়রা : ভরীিণ অল্প 
খরাওয়রা

উরলেখরযরাগ্য ভরারব ওির করি যরায় িরারমেক অবেরাদ, েরািরামিক ব্যবহরারে 
মরম্রিয়তরা, আত্িয্নরাদরাে অভরাব

বুমিমিয়রা : রবমি রখরয় রিিরা 
তরােপেই রস্চ্ছরায় বমি কেরা

উরলেখরযরাগ্য ভরারব ওির কি হওয়রা িরারমেক অবেরাদ, আত্িয্নরাদরাে অভরাব, 
েরািরামিক আিেরণ মরম্রিয়তরা

করায্নমবমধ ৪ : অপুমটিে করােণ

অপুমটিে করােণ, অত্যন্ েরাধরােণ করােরণ অপুমটি িরি। তরােরাড়রা অপুমটি রকর হয়, তরাে মপেরর করােণগুরিরা 

অত্যন্ পমেষ্রাে ভরারব রবরাঝরা যরায়। রযিরঃ
9 কি পমেিরাণ খরাওয়রা বরা খুব রবমি খরাওয়রা 

9 েুিি আহরাে ররা কেরা। এির খরাদ্য খরাওয়রা যরাে িরধ্য অমতপ্রয়রািররীয় পুমটিগুমিে অভরাব থরারক।

মকন্তু রেই িূহুরত্ন আিেরা িরাররত রিটিরা কমে রয িরারুি পয্নরাপ্ত পমেিরারণ খরায় ররা, বরা রকর েমঠক ধেরণে 
খরাবরাে খরায় ররা, ব্যরাপরােিরা অররক িমিি রঠরক। অপুমটিে মপেরর খরাদ্য েরাড়রাও অর্য ররাররার করােণ থরারক। 
তরােরাড়রাও ব্যমক্ত মবরিি বরা পমেবরারেে আয়রতিে বরাইরেে মকেু িিররাও অপুমটিে করােণ হরয় দরাঁড়রায়। রযির 
ধরুর : িরাতরীয় উন্নয়র ররীমত, ি্যরারক্ররাইরকরারমি ও কৃমি ররীমত। মররনেরাক্ত েমবরত অপুমটিে ররাররার করােণ ও 

তরারদে িরধ্যকরাে আন্ঃেম্পক্ন করীভরারব এক ির ব্যমক্তে পুমটিরক প্ভরামবত করে, তরা রদখরারররা হরয়রেঃ

দ্টিব্য : ১ : রিৌমিক করােণ ২ : পমেকরাঠরারিরা ৷ প্রামতষ্রামরক অবস্রার, করারিে এিরাকরা ৩) বরািরারেে পমেমস্মত 
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৪) অমত-কু্দ্ স্তরে প্ভরাব (পমেবরাে, পমেবরারেে েদে্যরদে িরধ্য, মিগে)

রবমিে ভরাগ রক্ররেই অপুমটিে করােরণে েরগে দরামেদ্তরা িমড়রয় থরারক, মবরিি করে উন্নয়রিরীি রদরিে 
রক্ররে। দমেদ্ ও বমঞ্চত িরারুরিেরা প্রাথমিক ভরারব অপুমটিে মিকরাে হর। এঁেরা ররা পরায় পয্নরাপ্ত পমেিরাণ খরাবরাে, 
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ররা পরায় পমেষ্রাে পমেচ্ছন্ন স্রাস্্যেম্মত পমেরবরি বরাে কেরাে েুরযরাগ। পমেশ্রুত িি েেবেরাহ ও রিৌমিক 
পমেরিবরা রথরকও তরাঁেরা বমঞ্চত হর। মিক্রাে েুরযরাগ এবং তথ্য িরাররাে অমধকরােও থরারক ররা।

রয েব মবিয় পুমটিগত অবস্রাররক েেরােমে প্ভরামবত করে রেগুমি হরিরাঃ

9 পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরা

9 স্রাস্্য

9 জ্রার ও যত্ন

মররিে েমবরত এই মতরমি উপরাদরাররে িরধ্য আন্ঃেম্পক্ন রদখরারররা হরয়রে     

পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরা

পুমটিগত ভরারিরা থরাকরাে প্ধরার স্তম্ভ হরিরা পয্নরাপ্ত পমেিরারণ খরারদ্যে প্রামপ্ত। তরব মরঃেরন্দরহ রয খরাবরাে পরাওয়রা 
যরারব তরাে পুমটিগুণ থরাকরত হরব এবং তরা হরব মরেরাপদ ও স্রাররীয় েংসৃ্মতে েরগে িরাররার েই। িরারুরিে 
করারে এই খরারদ্যে রযরাগরার থরাকরব। এই খরাবরাে তরােরা উৎপরাদর কেরব বরা মকরর আররব। এই রগরািরা 
প্মক্রয়রামি মিরি মগরয় পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরা ততমে হয়। পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরা বিরত আিেরা 
বুমঝ ‘এির একিরা প্মক্রয়রা যরাে েরাহরারয্য প্মতমরয়ত প্রত্যকমি িরারুি রেই খরাদ্য গ্রহণ কেরত পরারে; যরাে 
েরাহরারয্য েমক্রয় ও স্রাস্্যকে িরীবর যরাপর কেরা েম্ভব হয়। ১৯৯২ েরারি FAO এবং WHO- ে প্ণরীত েংজ্রা 
অরুযরায়রী এরকই খরাদ্য মরেরাপতিরা বিরা হয়।
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স্রাস্্য ও পমেষ্রাে - পমেচ্ছন্নতরা

ডরায়মেয়রা, শ্রাে-প্শ্রাে েংক্ররান্ রেরাগ, হরাি, 
ি্যরারিমেয়রা, অরন্ত্র পেিরীমব েংক্রিণ, এইি আই মভ 
–  এ ই ড ে  প্ ভৃ মত েংক্রিণরাত্ক অেুখগুরিরা 
িেরীরেে পুমটিগত অবস্রাররক প্ভরামবত করে। অপমেষ্রাে-
অপমেচ্ছন্ন পমেরবরি এই েংক্রিণগুমিে ঝঁুমক আরেরা 
বরারড়। েংক্রিরণ আক্ররান্ ব্যমক্তে খরাওয়রাে রুমি কি 
থরারক, িরি রে কি পমেিরাণ খরাবরাে খরায়। যরােরা 
আরগ রথরক অপুমটিে মিকরাে তরারদে রক্ররে এই 
দিরা তরারদে িেরীেরক আরেরা দুব্নি করে রদয়। করােণ তরারদে িেরীরে এিমররতই িিরারররা েেরদে অভরাব 
কি থরারক, রেিরা রেরারগে িরি আরেরা করি যরায়। এমদরক েংক্রিরণে করােরণ পুমটি উপরাদরাররে িরামহদরা 
রবরড় যরায়। মবরিি করে রপ্রামিররে িরামহদরা বৃমধি পরায়। করােণ রপ্রামিররে েরাহরায্য মররয় িেরীে তরাে রেরাগ 
প্মতরেরাধ ব্যবস্রা িরািু েরারখ। ডরায়মেয়রা হরি িেরীে রথরক প্রয়রািররীয় পুমটি উপরাদরার রবমেরয় যরায় (যরা খরাওয়রা 
হরচ্ছ তরাে অরধ্নক)।

এইভরারব অপুমটি আে েংক্রিরণে একমি দূমিত িক্র ততমে হয়। েংক্রিণ অপুমটিরক বরাড়রায় আে অপুমটিে 
িরি েংক্রিণ বরারড়। অপুমটিে রিরাকরামবিরা কেরাে অথ্ন মকেু স্রাররীয় রেরাগ প্মতরেরারধে ব্যবস্রা ররওয়রা।

আে এিরা কেরত হরি অপমেষ্রাে-অপমেচ্ছন্নতরা ও স্রাস্্যমবমধ মররয় করাি কেরত হরব। করােণ এই অস্রাস্্যতরাে 
করােরণই েংক্রিণ িরি।

জ্রার ও যত্নঃ

একমি পমেবরারে পয্নরাপ্ত রেরািগরাে েরত্ত্বও পয্নরাপ্ত পমেিরারণ পুমটিকে খরাদ্য গ্রহণ কেরা বরা পমেচ্ছন্ন পমেরবরি 
বরাে কেরা এবং স্রাস্্য পমেরিবরা গ্রহণ কেরাে পরেও অপুমটি রদখরা মদরত পরারে। একক ভরারব এই উপরাদরারগুমি 
পুমটিে উন্নমতরত রকরারও েুপ্ভরাব েরাখরত পরারে ররা, যমদ ররা রেই পমেবরাে উপরেরাক্ত উপরাদরারগুমি েদ্্যবহরাে 
কেরত ররা িরারর। তরাে করােণ ওই পমেবরারেে প্রয়রাির উপযুক্ত জ্রার ও যত্ন ররওয়রাে দক্তরা, যরাে েরাহরারয্য 
পমেবরারেে েংকি - প্বণ েদে্যরদে রখয়রাি েরাখরত পরারে।

যত্ন প্মক্রয়রামিে িরধ্য অন্ভু্নক্ত হয় েিয়, রখয়রাি েরাখরা, েহরযরামগতরাে িরতরা করয়কমি গুণ। বরাড়ন্ মিশু ও 
পমেবরারেে েদে্যরদে ব্যমক্তগত িরােরীমেক, িরারমেক ও েরািরামিক িরামহদরা পূেণ কেরত পমেবরাে ও েিরািরকই 
একিু েিয় মদরত হরব, রখয়রাি েরাখরত হরব ও েহরযরামগতরা কেরত হরব।

উন্নয়রিরীি রদরিে রবমিেভরাগ পমেবরারে এই যত্ন ও পমেিয্নরাে মবিয়মি েরাধরােণভরারব িরা বরা কর্যরারদে 

দরাময়রত্ব থরারক। পমেবরারেে বরাবরা েরাধরােণভরারব এেরবে রখয়রাি করের ররা। পুমটি েংক্ররান্ যত্ন ররওয়রাে অথ্নঃ
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9 পমেবরারেে েদে্যরদে মবমভন্ন পুমটি েংক্ররান্ িরামহদরা রবরাঝরা

9 রকরার খরাবরাে ততমে কেরা হরব ও রখরত রদওয়রা হরব রে ব্যরাপরারে েমঠক মেধিরান্ মররত পরােরা

9 কতিরা পমেিরাণ খরাবরাে ততমে কেরা হরব রে ব্যরাপরারে মেধিরান্ মররত পরােরা

এেরাড়রাও মযমর পরামেবরামেক যরত্নে েরগে িমড়ত েরয়রের, 
মতমর রযর মিশু িরাির পরাির, েরান্নরা কেরা ও মিশুরক 
খরাওয়রারররাে ির্য েিয় মদরত পরারের। উন্নয়রিরীি রদরি 
িমহিরােরাই পরামেবরামেক খরাদ্যেরািগ্ররী উৎপরাদর করের, 
আবরাে পমেবরারে যত্নআমতিে করািও করের। তরােরাড়রাও 
তরারদে িি আররত রযরত হয়। জ্রািরামর রিরাগরাড় কেরা, 
খরাবরাে েরািগ্ররী িিুত কেরা, খরাদ্য প্মক্রয়রা কেরা ও মবমক্র 
কেরাে িরতরা করািগুমিও রিরয়েরাই করে থরারকর।

িরারিে করাি যখর তুরগে থরারক তখর রিরয়রদে েরােরামদরই করাি কেরত হয়। রেই েিয় মিশুরদে মঠকঠরাক 
যত্ন কেরা, েমঠক খরাবরাে রদওয়রা এবং বরারে বরারে খরাওয়রারররা যথরাযথ ভরারব কেরা হরয় ওরঠ ররা। জ্রারগমি্য 
বরা পুমটি েংক্ররান্ ধরােণরাও রবি গুরুত্বপূণ্ন। করােণ এে েরগে েরািরামিক অবস্রার ও আিরাে ব্যবহরারেে একিরা 
েম্পক্ন েরয়রে। মকেু উৎকৃটি খরাদ্য েরািগ্ররীে েরািরামিক িরার কি। তরাে িরি রেই েব উপযুক্ত খরাবরাে 
স্রাররীয় ভরারব পরাওয়রা রগরিও রেগুমিে েদব্যবহরাে কেরা হয় ররা। খরাবরারেে তবমিরে ও েুিি পথ্য েবিরধে 
রকরারও ধরােণরা ররাও থরাকরত পরারে। অররক েিয় বরাবরা িরারয়েরা িরর করের রয, তরাঁরদে রেরিরিরয়েরা রযরহতু 
রপি ভরে রখরত পরারচ্ছ তরাই তরাঁেরা েমঠক খরাবরােই খরাওয়রারচ্ছর। এিরও হরত পরারে তরাঁরদে েন্রার রয খরাদ্য 
খরায় তরাে রকরারও রপৌমটিক িূি্য ররই এবং খরাবরারে হয়ত অপমেহরায্ন পুমটি উপরাদরারগুমি অরুপমস্ত। এেরাড়রাও 
েম্পরদে অভরারব বন্টরর েিে্যরা রদখরা রদয়। িরি অভরারবে েংেরারে িমহিরা ও মিশুরদে ভরারগ েবরিরি 
ও েবরিরয় কি পমেিরাণ খরাবরাে রিরারি। এই প্থরামিরত েরািরামিক অরুরিরাদর থরারক।

পুমটি মরেরাপতিরা – পমেবরারেে েু-পুমটিে িরামবকরামঠ
রদখরা যরারচ্ছ খরাদ্য মরেরাপতিরা অথ্নরাৎ খরাবরাে েরািগ্ররী পরাওয়রা ও গ্রহণ কেরাই রিি কথরা রয়। খরাদ্য মরেরাপতিরাে 
িরি একমি পমেবরারেে েু-পুমটিগত অবস্রার তখরই মরমচিত হয় যখর পমেবরারেে েদে্যরদে পুমটি মরেরাপতিরা 
থরারক। এে অথ্ন :
9 পুমটিগত ভরারব যথরাথ্ন ও মরেরাপদ খরাবরাে গ্রহণ কেরা।

9 যথরপরাযুক্ত যত্ন, অথ্নরাৎ একমি পুমটিকে পথ্য রিরাগরাড় কেরত, নতমে কেরত এবং খরাওয়রাে ির্য 
উপযুক্ত জ্রার, দক্তরা ও েিয় থরাকরা দেকরাে। এগুরিরাে েরাহরারয্য রেরাি মিশুরদে মবরিি 
িরামহদরাগুরিরাও পূেণ কেরা েম্ভব হয়।

9 স্রাস্্য পমেরিবরা গ্রহণ কেরাে েুরযরাগ ও একমি স্রাস্্য েম্মত পমেরবরি বেবরাে।
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অপুমটিে অররক করােণ

অপুমটিে েরগে রিরাকরামবিরা কেরাে ররাররার উপরায়ঃ

১। রগরাষ্রীগত ও ব্যমক্তগত উরদ্যরাগ

আদি্নগত ভরারব অপুমটিে মবরুরধি িড়রত রগরি এক েরারথ েব স্তরে, েব িরায়গরায় (িরাতরীয়, রগরাষ্রী ও 
পমেবরাে) উরদ্যরাগ ররওয়রা দেকরাে। রযরহতু অপুমটিে অররক করােণ েরাধরােণ িরারুরিে আওতরাে বরাইরে থরারক 
তরাই অররক েিয় িরারুরিে িরর হতরািরা ততমে হয়। অপুমটিে করােণ মহেরারব এির করয়কমি উপরাদরার েরয়রে, 
রযগুমিরক রিরাকরামবিরা কেরাে ক্িতরা ব্যমক্ত বরা রগরাষ্রীে থরারক। এির মকেু রক্ররে করাি কেরা রযরত পরারে 
রযগুমি েেরােমে পুমটি মরেরাপতিরাে েরগে েম্পমক্নত, রযির পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরা, স্রাস্্য, পুমটি েংক্ররান্ 
জ্রার ও যত্ন পমেিয্নরা।

পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরাঃ

9 কৃমিপ্ধরার রগরাষ্রীে রক্ররে প্থরিই দেকরাে পমেবরাে মপেু খরাদ্যগ্রহণ ও মবমক্র কেরাে ির্য িেি 
উৎপরাদর িরারেরায় বৃমধি ও ররাররা ধেরণে খরাদ্যবস্তুে উৎপরাদর। এেিরি পরামেবরামেক খরাদ্য মরেরাপতিরায় 
উন্নমত িিরব। আরেরা করয়কমি উপরাদরার প্রয়রাির রযির পয্নরাপ্ত পমেিরাণ িি, ঋণ দরার, িিুত 
কেরাে েুব্যবস্রা।

9 একিরা পমেবরােরক েরােরা বেে যরথটি খরাবরাে রপরত হরি প্রয়রাির ভরারিরা িেবরামড়, রগরাষ্রীবধি 
খরাদ্য প্মক্রয়রাকেণ ব্যবস্রা, খরাদ্য েংেক্ণ ও িিুত কেরাে ব্যবস্রা। কৃমিপণ্য প্মক্রয়রাকেরণে িরতরা 
কু্দ্ মিল্পগুমি কি্নেংস্রাররে ব্যবস্রা কেরত পরােরব ও রেরািগরারেে েুরযরাগ এরর রদরব।

9 রেরাগ প্মতরেরারধ ও মিশুরদে বৃমধিরত েরাহরায্য কেরত প্রয়রাির মরেরাপদ খরাবরাে যরা মরমচিত হয় 
স্রাস্্যেম্মত ভরারব খরাবরাে েরান্নরা কেরা আে পমেচ্ছন্ন পমেরবিররে িরাধ্যরি।

স্রাস্্য ও পমেষ্রাে পমেচ্ছন্নতরা

9 অপুমটি – েংক্রিরণে দূমিত আবত্ন রভরগে রিিরাে ির্য প্রয়রাির উন্নতিরাররে পমেরবিগত 
স্রাস্্য ব্যবস্রা, যরা েম্ভব হয় েংক্রমিত িরিে েিে্যরা েিরাধরার করে, িিিূরে ও পমেবরারেে 
আবি্নররাে স্রাস্্যকে উপরারয় মরষ্রািররে ব্যবস্রা করে।

9 স্রাস্্য পমেরিবরা পরাওয়রািরা রবি গুরুত্বপূণ্ন মবিয়, মবরিি করে গ্ররািরাঞ্চরি, রেখরারর েংক্ররািক 
রেরাগ প্মতরেরাধ কেরিই পুমটি িরারেরা বৃমধি পরায়। রেরাগ প্মতরেরাধ, মিকরা, মিমকৎেরা, মিশু িন্মরারররাে 
পে পমেরিবরা, oral rehydration, স্তর দরারর উৎেরামহত কেরা, যথরাথ্ন ভরারব ও মঠক েিরয় 
িরারপে দুধ রথরক বরাচ্রারক েমেরয় এরর পমেপূেক খরাদ্যরাভরাে ততমে কেরা, অেুস্ মিশুরদে 
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খরাওয়রারররা, পুমটি মিক্রা প্ভৃমতে েরাহরারয্য স্ল্প-পুমটিে েিে্যরারক রিরাকরামবিরা কেরা যরায়।

জ্রার ও যত্নঃ

9 পমেবরারেে েংকিপ্বণ েদে্যরদে যত্ন মররত পমেবরারেে িরধ্য রযভরারব েরাহরায্য কেরা রযরত 
পরারে, রযির রিরয়রদে করারিে ভরাে ও েিয় কিরারররাে ির্য যথরপরাযুক্ত প্যুমক্ত ব্যবহরাে কেরা 
রযরত পরারে (রযির, েহরি িি পরাওয়রা যরারব এির ব্যবস্রা) ,রিরয়রদে আয় বৃমধি হরব এির 
েুরযরাগ েুমবরধে ব্যবস্রা কেরা। এে িরি করাি কিরি, েিয় বরাড়রি, আয় বরাড়রি রিরয়েরা 
মররিরদে ও পমেবরারেে আরেরা রখয়রাি েরাখরত পরােরব।

9 আইর প্ণয়ররে িরাধ্যরি েিরারি রিরয়রদে অবস্রারর উন্নমত আররা েম্ভব। িমি ও অর্যরার্য 
উৎপরামদত েম্পরদে উপে রিরয়রদে আইরগত অমধকরাে প্মতমষ্ত কেরত হরব।

9 পুমটি ও েু-স্রাস্্য েংক্ররান্ েুমিক্রা রথরক েবরােই উপকরাে হয়। এেরাড়রা রড-রকয়রাে রেন্টরাে 
স্রাপর করে রগরাষ্রীরকও মিশুরদে যত্ন-পমেিয্নরাে করারি অন্ভু্নক্ত করে ররওয়রা যরায়। বরাবরারদেরকও 
েমক্রয়ভরারব মিশু যরত্নে করারি মররয়রাগ কেরা যরায়।

২। মিক্রা ও সু্রিে ভূমিকরা

মিক্রাে ভূমিকরা

মিক্রা আে স্রারস্্যে িরধ্য একিরা মদ্িুখরী েম্পক্ন েরয়রে। মিশুে পুমটি ও স্রাস্্য অবস্রা তরাে রিখরাে প্মক্রয়রারক 
প্ভরামবত করে। আবরাে রিখরা িরাররা মিশুে স্রাস্্য ও পুমটিগত অবস্রাররক প্ভরামবত করে। মিক্রা দরামেদ্রক 
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তরাৎক্মণক ভরারব প্মতরেরাধ কেরত ররা পরােরিও তরাে েুদূে প্েরােরী প্ভরাব অবি্যই আরে। রযির:
9 পমেষ্রাে-পমেচ্ছন্নতরা েংক্ররান্ আিেরণ েেরােমে প্ভরাব রিরি

9 েরািরামিক েরীমতররীমত েবিরধে প্শ্ রতরারি

9 করীভরারব মবমভন্ন ধেরণে খরাদ্য উৎপরাদর কেরা যরায় এবং তরা েংেক্ণ কেরা যরায় , রে মবিরয় 
রতুর রতুর ধরােণরা রদয়

9 স্রাররীয় রেরাগ, েংক্রিণ করীভরারব প্মতরেরাধ কেরা যরায়, রে েবিরধে মবমভন্ন উপরায় িরাররা যরায়

9 খরাওয়রা ও খরাদ্যরাভরাে েবিরধে অজ্রারতরা দূে করে স্রাস্্যকে খরাওয়রা-দরাওয়রাে মবিরয় উৎেরাহ 
বরাড়রায়। এখর রদখরা যরায় রয একিরা ক্রােরুরি প্িুে েরারেেরারেরী েরয়রে এবং তরারদে িরধ্য অমধকরাংি 
েরারেেরারেরীে অপুমটিিমরত েিে্যরা েরয়রে। রকউ রকউ অপুমটিিমরত রেরারগও ভুগরে। আে মিক্ক 
মিমক্করােরা তরা ররা রিররই তরারদে েু  পথ্য মবিরয় পড়রার। বরাস্তরব েমত্য েমত্যই এির িিররাই 
িরি িরিরে। মিশুরদে িরধ্য অপুমটিে েিে্যরা েরয়রে বুঝরত পরােরি সু্রিে পক্ রথরক করয়কমি 

তরাৎক্মণক পদরক্প ররওয়রা উমিৎঃ
1. অপুমটিিমরত েিে্যরাে মবপদ েবিরধে মিক্ক/ মিমক্করারদে েরিতর করে রতরািরা

2. স্রাস্্য পমেরিবরাে েরাহরায্য ররওয়রা

3. েিে্যরা রিরাকরামবিরায় পমেবরাে ও রগরাষ্রীে েরাহরায্য ররওয়রা

'এই েরিতর পমেিডেরি পুমটি মিক্রা েবরিরয় ভরারিরা িি রদরব'     
উপেংহরােঃ যরা িরারিরাি

9 অপুমটিে করােণগুমি িমিি ও েম্পক্নযুক্ত। রতিরই েিরাধরারগুমি : িমিি ও েম্পমক্নত

9 িড়রাইরয়ে েবরিরয় প্থি েরামেরত েরয়রে মিক্রা। এই মিক্রা েড়রারত হরব বরাবরা-িরা, মিক্ক/
মিমক্করা, সু্ি কি্নরী, েেকরাে, কি্নরীবৃন্দ, িন্ত্ররী ও িন্ত্রণরািরয়, এবং যরােরা সু্ি পরাঠক্রি ততমে করে 
তরারদে িরধ্য

9 েবরাই ভরারিরা খরারব েুস্ থরাকরব। েবরাই িরায় েুস্ ও েবি েন্রার

9 এতক্ণ ধরে যরা বিরা হরিরা তরাে েবকমি স্রাস্্যকে খরাদ্যরাভরাে েংক্ররান্ মিক্রাে স্পরক্ 
অরুরপ্েণরা রিরাগরায়।

মিক্রা অপুমটিরক প্মতরেরাধ করে






