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গঠেন

চাই

।। মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম সািদক।।
সুস্বাস্থ্য সকল সুেখর মূল। সুস্বাস্থ্য ছাড়া জীবেনর সকল অর্জেনই
বৃথা। েবঁেচ থাকার জন্য খাদ্য েযমন প্রেয়াজন, সুস্বাস্থ্েযর জন্য
প্রেয়াজন স্বাস্থ্যসম্মত িনরাপদ খাদ্য। প্রিতিদন আমরা খাবার
গ্রহেণর সময় নানা প্রশ্েন জর্জিরত হচ্িছ। যা খাচ্িছ তা িবষ নয়
েতা? ফলমূেল েকিমেকল, মােছ ফরমািলন, মাংেস ক্ষিতকর হরেমান,
শাকসবিজেত কীটনাশেকর অবিশষ্টাংশ- এ ধরেনর অেনক সংশয় ও আতঙ্েকর
মধ্েযই আিছ। েবঁেচ থাকার জন্য খাদ্য জরুির হেলও তার েচেয় েবিশ
জরুির িনরাপদ খাদ্য। অিনরাপদ খাদ্য শুধু স্বাস্থ্েযর ঝুঁিকরই
কারণ নয়, বরং েদেহ েরােগর বাসা বাঁধারও অন্যতম কারণ। খাদ্য
উৎপাদন েথেক শুরু কের েভাক্তার দ্বার পর্যন্ত খাদ্েযর গুণগণ মান
িনশ্িচত রাখা সরকাির ও েবসরকাির সকেলর দািয়ত্ব। িনরাপদ খাদ্েযর
িবষয়িট বর্তমােন েবশ আেলািচত। নানাভােব খাদ্েয েভজাল ও কীটনাশক
ব্যবহৃত হচ্েছ। মানুষ এ খাবার গ্রহণ করেছ। পরবর্তী সমেয় িবিভন্ন
ধরেনর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগেছ। মানুেষর সুস্থ জীবেনর জন্য েয
খাদ্য েদেহর জন্য ক্ষিতকর নয় বরং েদেহর বৃদ্িধ, ক্ষয় পূরণ ও েরাগ
প্রিতেরাধ কের েস সকল স্বাস্থ্যসম্মত বা িনরাপদ পুষ্িটকর খাদ্েযর
েকােনা িবকল্প েনই।

অর্থনীিত, িনরাপদ খাবার ও উপযুক্ত পিরেবশ েয েকােনা উন্নয়েনর
উপাত্ত বৃদ্িধ কের, এগুেলা এিড়েয় েটকসই উন্নয়ন অর্জন আেদৗ সম্ভব
নয়। িনরাপদ খাদ্য মানুেষর েমৗিলক অিধকার। িনরাপদ খাদ্য গ্রহণ এখন
চ্যােলঞ্জ হেয় দাঁিড়েয়েছ।

িবশুদ্ধ, িনরাপদ ও পুষ্িটকর খাবার সুস্থ ও সমৃদ্ধশালী জািত গঠেন
একান্ত অপিরহার্য। আধুিনক জীবেন িশল্পজাত খাদ্য একিট স্বাভািবক
ব্যাপার। এ খাদ্যেক স্বাভািবক এবং েভজাল ও অন্যান্য দূষণ েথেক
িনরাপদ অবস্থায় িবতরণ এখন একিট িবশ্ব সমস্যা। অপ্িরয় হেলও সত্য
েয, েদেশর প্রায় সকল খাদ্েযই েভজাল রেয়েছ। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার

পাওয়া দুষ্কর। দুর্ভাগ্যজনকভােব সত্য, আমরা অেনেকই পিরিমত ও সুষম
খাবােরর িদেক েখয়াল কের খাবার গ্রহণ কির না। যারাও বা েবােঝন,
তােদর একিট িবরাট অংেশর ধারণা হল পুঁিথগত, যার সঙ্েগ ব্যবহািরক
জীবেনর েকােনা সম্পর্ক েনই। খাদ্েযর গুণগত পুষ্িটমান ও খাদ্েযর
িনরাপত্তার িবষয়িট অেনকটাই উেপক্িষত রেয়েগেছ। িনরাপদ খাবার
িনশ্িচত করেত না পারেল একসময় আমরা রুগ্ন জািতেত পিরণত হব।

িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মেত, প্রিত বছর প্রায় ৬০ েকািট
মানুষ দূিষত খাবার েখেয় অসুস্থ হয়। এ কারেণ প্রিত বছর মারা যায় ৪
লাখ ৪২ হাজার মানুষ। এ ছাড়া ৫ বছেরর েচেয় কম বয়সী িশশুেদর ৪৩
শতাংশই খাবারজিনত েরােগ আক্রান্ত হয়, এরমধ্েয প্রিত বছর প্রাণ
হারায় ১ লাখ ২৫ হাজার িশশু। আমােদর েদেশর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ
পষ্িটহীনতায় ভুগেছ পিরিমত সুষম খাবার না খাওয়ার জন্য। এছাড়া
খাদ্েয েভজােলর েদৗরাত্েমর কারেণ েদেশ প্রিত বছর িতন লাখ েলাক
ক্যান্সাের আক্রান্ত হচ্েছ। িকডনী েরােগ আক্রান্েতর সংখ্যা প্রয়
দুই লাখ। ডায়ােবিটেস আক্রান্ত ১ লাখ ৫০ হাজার। গর্ভবতী মােয়র
শারীিরক জিটলতাসহ গর্ভজাত িবকলাঙ্গ িশশুর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ।
জিরপ অনুযায়ী, ঢাকা শহের ৭০ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চেল ৫০ শতাংশ
খাদ্েয ও ঔষেধ েভজাল। এক গেবষণা সূত্ের জানা যায়, আমােদর শরীের
৩৩ শতাংশ েরাগ হওয়ার েপছেন রেয়েছ েভজাল খাদ্য। এই েভজাল খাদ্য ও
নকল ওষুেধর িবরুদ্েধ সরকারেক এখনই কার্যকর ব্যবস্থা িনেত হেব। তা
নাহেল, এ পিরস্িথিত েমাকােবলা করা দুঃসাধ্য হেয় পড়েব। খাদ্েয
েভজাল শুধু েয শারীিরক ক্ষিত তা নয়, এর কারেণ জাতীয় উন্নিতও
বাধাগ্রস্থ হচ্েছ।

আমােদর েদেশ ২০০৯ সােল েভাক্তা অিধকার সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয় এবং
িনরাপদ খাদ্যপ্রাপ্িতর িনশ্চয়তায় ২০১৩ সােল িনরাপদ খাদ্য আইন
প্রণীত হয়। ২০১৫ সােল গঠন করা হেয়েছ িনরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। তেব
এসব আইন ও কর্তৃপক্ষ যথাযথভােব কার্যকর হচ্েছ না। মােঝ মােঝ
আইনশৃঙ্খলা বািহনীর েভজালিবেরাধী অিভযান চালােলও খাদ্য েভজাল
িনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্েছ না। ১৯৭৪ সােলর িবেশষ ক্ষমতা আইেন
খাদ্েয েভজাল েদয়া এবং েভজাল খাদ্য িবক্িরর সর্েবাচ্চ শাস্িত
মৃত্যুদ- ও ১৪ বছেরর কারাদ- িবধান রাখা হেয়েছ। আমরা আশা করব,
েভজালিবেরাধী অিভযান কেঠার হেব। আইেনর যথাযথ প্রেয়াগ পাশাপািশ
েভজাল পণ্য ও অসাধু ব্যবসায়ীেদর েঠকােত অিভযান িনয়িমত থাকেল

েভজালকারীেদও েদৗরাত্ম অেনকাংেশ কেম আসেব বেল আশা করা যায়। তেব
েভজাল েঠকােত সেচতনতার িবকল্প েনই। শুধু সরকােরর একার পক্েষ এবং
আইন িদেয় েভজাল েঠকােনা সম্ভব নয়। এ জন্য সম্িমিলত সামািজক
আন্েদালন গেড় তুলেত হেব।

আমােদর উিচৎ, সেচতনতা বৃদ্িধর পাশাপিশ িনরাপদ খাদ্য উৎপাদন,
সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থাপনা িনশ্িচত করা। উৎপাদন েথেক শুরু কের
প্রক্িরয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং িবপন পর্যন্ত িনরাপদ খাবার
িনশ্িচতকরেণর িবিধ-িবধানগুেলা পুেরাপুিরভােব অনুসরণ করা দরকার।
নাহেল, িনরাপদ খাদ্যও অিনরাপদ হেয় েযেত পাের। উন্নয়নশীল েদেশ
পিরণত
হওয়ার
ক্েষত্ের
স্বাস্থ্যবান
ও
কর্মক্ষম
জনশক্িত
অপিরহার্য। আর কর্মক্ষম জনশক্িতর জন্য পুষ্িটসমৃদ্ধ িনরাপদ
খাবােরর প্রেয়াজনীয়তা অনস্বীকার্য। িনরাপদ খাদ্য েযমন সবার জন্য
প্রেয়াজন। েতমিন িনরাপদ খাদ্য িনশ্িচত করেত সকলেক সেচতনতার সােথ
দািয়ত্ব পালন করেত হেব। এমনিক সকেলর সম্িমিলত প্রেচষ্টায় িনরাপদ
খাদ্য িনশ্িচত হেব আশা করেত পাির।
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