
খাদ্য ব্যবস্া কী ?



আচরণকক ঘিকর গকে ওকে। এগুক�া অর্থনৈঘিক, সংস্কৃ ঘি, প্রযুঘতিগি  এবং 
জৈসংখ্যািত্ত্ব এবং এবং একইসাকর প্রাঘিষ্াঘৈক এবং অৈ্যাৈ্য কায্থকারৈ দ্ারা 
পঘরচাঘ�ি হয়।

আমরা যা খাই, যযভাকব খাই এবং যসক� খাকদ্যর উৎপঘতিস্�- এ ঘবষয়সমূহ 
মাৈবজাঘির এবং ববঘবিক স্াস্্য ঘবষয়ক সাব্থজৈীৈ �ক্্য র্অজকৈ আমাকদর 
সক্মিার ওপর সাঘব্থকভাকব প্রভাব যেক�। সব্থত্র সব ধরকৈর দাঘরকর্্যর 
অবসাৈ, কু্ধার অবসাৈ, খাদ্য ঘৈরাপতিা ও উন্নি পুঘটিমাৈ অজ্থ ৈ এবং যেকসই 
ককৃ ঘষর প্রসার, সক� বয়সী সক� মাৈুকষর জৈ্য সুস্াস্্য ও ক�্যাণ ঘৈঘচিিকরণ, 
পঘরঘমি যভাগ ও যেকসই উৎপাদৈধরৈ ঘৈঘচিি করাসহ অৈ্যাৈ্য যেকসই 
উন্নয়ৈ অভীটিসমূহ সরাসঘর খাকদ্যর সাকর সংঘলিটি।

ভূঘমকা
খাদ্য উৎপাদৈ যরকক শুরু ককর সরবরাহ পয্থন্ত সমূ্ণ্থ প্রঘরিয়ার সাকর সংঘলিটি 
সক� ব্যঘতি ও সম্প্রদায়, স্াৈ এবং কম্থকান্ড বা কায্থপ্রণা�ী ঘৈকয়ই খাদ্যব্যবস্া 
গঠিি িারা ঘবঘভন্ন উপাকয়/ পদ্ধঘি অব�ম্বৈ ককর খাদ্যকক সকক�র কাকে 
সহজ�ভ্য ককর যিাক� এবং এই সহজ�ভ্যিাই আমরা কী খাকবা, কখৈ এবং 
যকৈ খাকবা যস ঘবষকয় ঘসদ্ধান্ত গ্রহণকক প্রভাঘবি ককর।

ঘবষয়গুক�া জটি� এবং প্রঘিঘৈয়ি পঘরবি্থ ৈশী�- যা ঘকৈা চ�মাৈ ও 
আন্ততঃঘরিয়াশী� অংশসমূকহর সমন্বকয় গঠিি। উতি ঘবষয়সমূহ বহু মাৈুকষর 
জীবৈ-জীঘবকায় সহকযাগীিা ককর।

খাদ্য ব্যবস্া মূ�িতঃ খাদ্য সরবরাহ শকৃঙ্খ�, খাদ্য পঘরকবশ এবং যভাতিার 

বি্থ মাকৈ খাদ্যজঘৈি দুব্থ� স্াস্্য এবং পঘরকবশগি ঘবপয্থয়সহ অৈ্যাৈ্য যযসক� 
উকলেখকযাগ্য ও গুরুত্বপূণ্থ চ্যাক�কজের মুকখামুঘখ আমরা হঘছি, িার মকধ্য 
অকৈকগুক�ার মূক�ই রকয়কে ত্রুটিপূণ্থ খাদ্যব্যবস্া। ঘবকবির এক-িকৃ িীয়াংশ মাৈুষ 
কু্ধা বা অপুঘটির ঘশকার, ঘবকবির অকধ্থককর যবঘশ মাৈুকষর দুব্থ� স্াকস্্যর কারণ 
হকছি দুব্থ� খাদ্যাভাস এবং কাব্থৈ-ডাই-অক্াইড ঘৈতঃসরকৈর েক� প্রভাঘবি 
খাদ্যব্যবস্া, আংশঘকভাকব হক�ও যার প্রভাব জৈস্াকস্্যর ওপর পেকে।

খাদ্যব্যবস্া অকৈক সমাধাকৈর যকন্দ্রঘবনু্ও। খাদ্য ব্যবস্া যকাটিরও যবঘশ 
মাৈুষকক খাকদ্যর যযাগাৈ ঘদকছি, যা পূকব্থর িু�ৈায় অকৈক যবঘশ। ঘবদ্যমাৈ এ 
খাদ্যব্যবস্া, এর সাকর সংঘলিটি ব্যঘতিগকণর উতিম খাদ্যাভাস গেকি ও উতিম 
জীঘবকায়ৈ বিঘরকি এবং সমগ্র পকৃঘরবীকক আরও পুঘটিসমকৃদ্ধ করকি পাকর।



সংঘক্প্ত ঘববরণ 

এই পুঘতিকাটি ৈয়টি প্রধাৈ অংকশ খাদ্য ব্যবস্া বণ্থৈা ককর:

•	খাদ্য ব্যবস্ার চাঘ�কাশঘতিসমুহ

•	খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্া

•	খাকদ্যর পঘরকবশ

•	 স্িন্ত্র কারণসমূহ

•	যভাতিার আচরৈ

•	খাদ্যাভ্যাস

•	রাজনৈঘিক, কম্থসূঘচঘভঘতিক ও প্রাঘিষ্াঘৈক পদকক্পসমূহ

•	পুঘটি এবং স্াকস্্যর সুে�

•	প্রভাবতঃ সামাঘজক, অর্থনৈঘিক, প্রাককৃ ঘিক



খাদ্য ব্যবস্ার চাঘ�কাশঘতিসমুহ 
যয সক� কারৈ, পদ্ধঘি ও অবস্ার ওপর ঘভঘতি ককর একটি ঘৈঘদ্থ টি স্াকৈর 
খাদ্যর্কব্যর সহজ�ভ্যিা, গ্রহণকযাগ্যিা, যভাতিার রিয়ক্মিা এবং 
খাদ্যগ্রহণকর চাঘহদা গকে ওকে যসই প্রঘিটি কারৈ, পদ্ধঘি ও অবস্া খাদ্যব্যবস্ার 
চাঘ�কাশঘতির অন্ত্থ গি। 

যসগুক�া হকছিতঃ
 • পরিবেশগত এেং জীেতার্বিক কািন, যযমৈ-জ�বায়ু, জীবনবঘচত্র্য, 

মাটির উব্থরিা;

 • সাংস্কৃ রতক কািণ যযমৈ, কাঘঙ্খি বা পেকন্র খাদ্য ঘহকসকব মাৈুষ যকাৈ 
খাদ্যকক প্রাধাৈ্য যদয় যবঘশ অরবা যক খাদ্য ঘককৈৈ এবং রান্না ককরৈ িার 
সাকর সম্্থ কযুতি যজন্ডারঘভঘতিক ধারৈাসমূহ;

 • খাদ্য পঘরবহকৈর জৈ্য সংঘলিটি অেকাঠাব�াি উপস্ঘি;

 • খাদ্য সংঘলিটি গবেষণা এেং উন্নয়ন ক্থ মকান্ড; 

 • জনসংখ্াগত কািণ যযমৈ শহকরর জৈসংখ্যা বা পঘরবারসমূকহর গকে 
আককৃ ঘি পঘরবি্থ ৈ;

 • খাদ্য এবং ককৃ ঘষ-ঘবষয়ক ব্যবসাকাকয্থর জৈ্য উপঘস্ি পয্থাপ্ত আর থ্িক 
যযাগাৈ ; এবং 

 • িাজননরতক এেং অ থ্িননরতক কািণ যযমৈ আকয়র প্রবকৃঘদ্ধ।



খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্া
বীজ যরকক েস� উৎপাদৈ, খামাকর প্রঘরিয়াজািকরৈ বা ঘশকার করা যরকক 
শুরু ককর যস খাদ্যর্ব্যসমূহ যভাতিার কাকে যপৌঁোকৈা প্থযন্ত সমূ্ণ্থ  প্রঘরিয়াই 
খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্ার অন্ত্থ ভুতি। 

এর মকধ্য যবশ ঘকেু খাকদ্যর যক্কত্র এই প্রঘরিয়ার ঘবঘভন্ন ধরকৈর ধাপ রকয়কে- 
উদাহরৈস্রূপ, শস্যকক ময়দায় পঘরণি করা, অপঘরহায্থ ঘভোঘমৈ এবং 
খঘৈজ দ্ারা ময়দাকক েটি্থ োই করা; অিতঃপর ময়দাকক রুটি যি পঘরৈি করা। 
প্রস্তুিককৃ ি এসব রুটি প্রায়সমকয়ই যবকারী বা যদাকাকৈ ঘবরিয় করা হয়। 

ইৈপুে সরবরাহ, উৎপাদৈ, সংরক্ণ, িদারঘক করা, পঘরবহৈ, প্রঘরিয়া করা, 
যমােকীকরৈ, ঘবিরৈ এবং খুচরা ঘবরিয় সরবরাহ- এসব ঘকেুই খাদ্য সরবরাহ 
ব্যবস্ার অন্ত্থ ভূতি। 

সরবরাহ ব্যবস্ার প্রঘরিয়া ও ধাপসমূহ চ�াকা�ীৈ বা পরবিতী যয যকাৈ পয্থাকয় 
খাদ্য ৈটি বা অপচয় হকি পাকর –ঘবকশষভাকব উচ্চ পচৈশী� ও িাজা খাদ্য 
যা ৈূৈ্যিম প্রঘরিয়ার মধ্য ঘদকয় যায়। উৎপাঘদি খাদ্য পকৈ্যর এক িকৃ িীয়ংশই 
ৈটি বা অপচয় হয়।



খাকদ্যর পঘরকবশ 
খাদ্য পঘরকবশ ব�কি বুঝায় যয স্াৈ এবং জায়গা হকি যভাতিা িাকদর 
খাদ্য সংগ্রহ, প্রস্তুি ককর এবং যভাগ ককর। এর মকধ্য উপঘস্ি যরকক এবং 
অর্থনৈঘিকভাকব খাদ্য ঘবষকয় যভাতিার প্রকবশাঘধকারও অন্তভু্থ তি- যযমৈ- 
ঘৈঘদ্থ টি খাদ্য উপাদাৈটি সহজ�ভ্য ঘক ৈা, অৈ্যাৈ্য খাকদ্যর সাকর িু�ৈা ককর 
এর মু�্য কী? যকাৈ ধরকৈর ঘবকরিিা ঘবরিয় করকেৈ, এবং পণ্যগুক�ার ঘক 
গ্রহৈকযাগ্যিা রকয়কে ঘক ৈা?

খাদ্য পঘরকবশ ঘৈঘচিি করার যক্কত্র আরও অৈ্যাৈ্য যয ঘবষয়গুক�াও অন্ত্থ ভুতি, 
যসগুক�া হকছি- প্রচার ও প্রসার, য�কবঘ�ং, ঘবজ্াপৈ এবং খাদ্যসংঘলিটি ির্য 
যভাতিার ঘৈকে অবগি করা- যযমৈ ঘব�কবাকড্থ র মাধ্যকম সুপারমাকক্থ কে. 
প্যাককঘজং বা যমােকীকরকৈর মাধ্যকম, যেঘ�ঘভশকৈ, ইন্ারকৈে ইি্যাঘদর 
মাধ্যকম। খাকদ্যর মাৈ এবং ঘৈরাপতিার ঘদকগুক�াও খাদ্য পঘরকবকশ প্রঘিেঘ�ি 
হয়।

খাদ্য রিয় এবং যভাকগর যক্কত্র খাদ্য পঘরকবশ যজারাক�া প্রভাব রাখকি পাকর। 
অস্াস্্যকর খাদ্য গ্রহণ হকি ঘশশুকদর সুরঘক্ি রাখার যক্কত্র সমাকজর ঘৈঘদ্থ টি 
ও গুরুত্বপূণ্থ দ্াঘয়ত্ব রকয়কে।



স্িন্ত্র কারণসমূহ
স্িন্ত্র কারণসমূকহর মকধ্য আয় বা উপ্থাজৈ, ঘশক্া, জ্াৈ এবং িকর্যর 
সহজ�ভ্যিা অন্ত্থ ভুতি। এর মকধ্য আরও রকয়কে সাংস্কৃ ঘিক কারণসমূহ যযমৈ 
ইছিা বা প্রি্যাশা, মূ�্যকবাধ এবং ব্যাঘতির ঘৈজস্ পেন্ যার ওপর ঘভঘতি ককর 
যভাতিা িার খাদ্য রিয় করার ঘবষয়টি ঘবকবচৈা ককর রাকক। 

এোো যভাতিার বাসস্াৈ, ঘশক্াপ্রঘিষ্াৈ ও কম্থকক্কত্র বা সামাঘজক 
যযাগাকযাকগর যক্কত্র  পাঘরপাঘবি্থক অবস্াও এখাকৈ গুরুত্বপূণ্থ। অৈ্যাৈ্য 
গুরুত্বপূণ্থ ও স্িন্ত্র কারণসমূহ হকছি চ�াচক�র যরাযর সুকযাগ-সুঘবধা (যযমৈতঃ 
গণপঘরবহকৈর বা গাঘে ব্যবহাকরর সুঘবধা) এবং সময়প্রাপ্যিা. যযমৈতঃ খাদ্য 
ঘকৈকি যদাকাকৈ যাওয়া বা বাঘেকি যসগুক�া রান্না করার জৈ্য যকরটি সময় 
পাওয়া।

পাঘরবাঘরক পয্থাকয় উপঘরঘলেঘখি কারকৈর সাকর আরও যুতি হয় একটি পঘরবাকর 
খাদ্য কীভাকব ঘবিরৈ হকছি যস ঘবষয়টিও। ঘশশুকদর জৈ্য; ঘবকশষভাকব ঘককশার 
সন্তাৈকদর জৈ্য পঘরচয্থাকারীর আচরৈ খুবই গুরুত্বপূণ্থ।



যভাতিার আচরৈ
খাকদ্যর যযাগাৈ, খাদ্য প্রস্তুিপ্রণা�ী, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য সংরক্ৈ (উদাহরৈস্রুপ: 
ঘরিকজ খাদ্য সংরক্ণ), এবং অপচয় প্রভকৃ ঘি এর অন্তপ্ররভুতি।

অঘধকাংশ গকৃকহ যবঘশরভাগ খাদ্যবস্তু সংগ্রকহর মূ� উৎস হকছি ঘবঘভন্ন রককমর 
বাজার। যযমৈ- একজৈ প্রাপ্তবয়স্ ব্যঘতি বাজাকর যায় এবং ঘৈকজকদর ও িকরর 
অৈ্যাৈ্য সদস্যকদর জৈ্য খাদ্য রিয় ককর িকর ঘেকর আকস। কঘিপয় ব্যঘতি 
িাকদর প্রকয়াজৈীয় খাদ্য অকৈকাংকশই  ঘৈকজরা উৎপাদৈ বা সন্াৈ ককর 
পরব্থিীকি সংগ্রহ ককর এবং িার ঘকেু অংশ বা সমূ্ণ্থোই ঘৈকজকদর জৈ্য 
সংরক্ৈ ও পরবিতীকি প্রস্তুিককৃ ি খাদ্য ঘহকসকব গ্রহণ ককর রাকক। 

যখৈ ঘশশু-ঘককশাররা বে হওয়ার সাকর িাকদর জীবৈকর সাকর আরও ঘবঘভন্ন 
ঘবষয়ও বকৃঘদ্ধ যপকি রাকক িখৈ অঘধকাংশ অল্প বয়সী ঘশশুকদর খাকদ্যর ঘসদ্ধান্ত 
িাকদর পঘরচয্থাকারীগৈ ঘৈধ্থারৈ ককর রাককৈ।

যয সক� খাদ্য যভাতিার কাকে যপৌঁোয় ঘকন্তু ব্যবহৃি হয়ৈা বা খাওয়া হয়ৈা; 
যসগুক�া অপচয় বক� গৈ্য হয়। অঘধক পঘরমাকৈ খাদ্য অপচয় একটি গুরুত্বপূণ্থ 
পঘরকবশগি এবং সামাঘজক উকদ্কগর ঘবষয়।



খাদ্যাভ্যাস 
খাদ্যাভাস ব�কি একজৈ ব্যঘতি অভ্যাসগিভাকব যয খাদ্য এবং পাৈীয় গ্রহণ 
ককর িা বুঝায়। পুঘটিকর খাদ্যাভাস ব�কি ববঘচত্রময় খাদ্য যযমৈ ে�মূ� 
এবং শাক-সবঘজ, প্রাণীজ বা ঘবকল্প উৎস হকি প্রাপ্ত খাদ্য, ঘশম ও এ জািীয় 
সঘজিসমূহ,  বাদাম এবং অৈ্যাৈ্য শস্যসমূহ সঠিক পঘরমাকৈ গ্রহণ করাকক 
যবাঝায়। 

মাৈসম্ি খাদ্যাভাস পুঘটির অভাব পূরণ ককর এবং সুস্াস্্য বজায় রাকখ এবং 
যরাগ হকি সুরক্া প্রদাৈ ককর। এর মকধ্য শঘতিউপাদাৈ, উপকারী পুঘটি উপাদাৈ 
যযমৈ- ঘভোঘমৈ এবং খঘৈজ, যপ্রাটিৈ এবং আবশ্যক ে্যাটি এ্যাঘসডসমূহ, 
আঁশ-সমকৃদ্ধ উপাদাৈ,  উপকারী পুঘটি এবং কম-মাত্রার ট্ান্স-ে্যাে, পঘরকশাঘধি 
ঘচঘৈ  এবং যযসব উপাদাৈ পুঘটি-উপাদাকৈর যশাষণ ও ঘৈতঃসরৈকক সীঘমি 
রাকখ যসসক� উপাদাৈ অন্ত্থ ভুতি।

একইসাকর, শরীকর পুঘটি বজায় রাখার পাশাপাঘশ উচ্চ-মাকৈর খাদ্যাভাস 
অবশ্যই ঘৈরাপদতঃ ক্ঘিকর সংরিামক জীবাণুমুতি হকি হকব; যযমৈতঃ ক্ঘিকর 
ব্যাকটেঘরয়া।



রাজনৈঘিক, কম্থসূঘচঘভঘতিক ও 
প্রাঘিষ্াঘৈক পদকক্পসমূহ 
রাজনৈঘিক, কায্থরিম, প্রাঘিষ্াঘৈক পদক্কপ ব�কি খাদ্য সরবরাহ শকৃঙ্খ�, 
খাদ্য পঘরকবশ, যভাতিার আচরৈ এবং খাদ্যাভাকসর উন্নঘিসাধকৈর জৈ্য যয 
সক� সংস্া বা প্রঘিষ্াৈ খাদ্যব্যবস্ার অধীকৈ বা খাদ্যব্যবস্া ঘৈকয় কাজ করকে 
িাকদর দ্ারা গকৃহীি সঘমিঘ�ি পদকক্পসমূহকক ঘৈকদ্থ শ ককর।

যযমৈ, পুঘটিকর খাকদ্যর চাঘহদা বা যযাগাৈ ঘৈঘচিি করকি যয কাজ করা হয় 
এবং একইসাকর উদ্াবৈ, ৈীঘিমা�া, আইৈ এবং প্রাঘিষ্াঘৈক কাোকমা প্রঘিষ্ার 
মাধ্যকম ঘইতিবাচক পঘরকবশ বিঘরকি যয পদকক্প গকৃহীি হয় এবং পুঘটিকর 
খাদ্য আরও সহজ�ভ্য,  গ্রহৈকযাগ্য এবং আকাঘঙ্খি করকি যয পদক্কপ 
যৈয়া হয়- এগুক�াই হকছি গকৃহীি রাজনৈঘিক, কম্থসূঘচঘভঘতিক, প্রাঘিষ্াঘৈক 
পদকক্প।

ঘবঘভন্ন অংশীজকৈর জৈ্য ঘবঘভন্ন ৈীঘিমা�া গেকৈর যক্কত্র ৈাগঘরক সমাজ, 
সমঘটিগিভাকব বা এককভাকব এবং যজােবদ্ধ দক�র মাধ্যকম গকৃহীি পদকক্প 
এবং আকন্া�ৈ একটি শঘতিশা�ী উপায় হকি পাকর।

জাঘিসংকির যেকসই উন্নয়ৈ অভীটিসমূহ ঘৈকয় ঘবঘভন্ন যদকশর সরকার ব্যবস্া 
এবং অৈ্যাৈ্য অংশীজৈগণ কাজ করকে। িারা এই সক� পদকক্পগুক�া 
সমর্থৈ ককরকেৈ এবং ইঘিবাচকভাকব প্রভাঘবি হকয়কেৈ।



পুঘটি এবং স্াকস্্যর সুে�
পুঘটি এবং সুস্াকস্্যর ওপর খাদ্যাভাকসর সরাসঘর প্রভাব রকয়কে। 

সুস্াকস্্যর জৈ্য, জীবৈ ঘৈব্থাহ, বকৃ ঘদ্ধর জৈ্য এবং স্াভাঘবক কায্থরিম সচ� রাখার 
জৈ্য মাৈসম্ন্ন পুঘটি অঘি-আবশ্যক। বজঘবক পুঘটির প্রঘরিয়া যরারিকম, আহার 
এবং হজম, যশাষণঘরিয়া, জীবকদকহ খাদ্যাংকশর পঘরবহৈ-প্রঘরিয়া, সংরক্ৈ, 
ঘবপাক, সদ্্যবহার এবং শরীর হকি খাদ্য অপসারৈ, প্রভকৃ ঘি ঘদকয় গঠিি। 
এগুক�াসহ অৈ্যাৈ্য ঘবষয় যযতমৈ সংরিমণ বা অবসাদ, একজৈ ব্যঘতির পুঘটির 
ঘবদ্যমাৈ অবস্া এবং স্াকস্্যর প্রভাব যেক�। 

যযসব মাৈুকষর পুঘটিগ্রহণ প্রকয়াজকৈর িু�ৈায় অপ্রিু�, িারা ঘবঘভন্নভাকব 
অপুঘটিকি ভুগকি পাকর। এর েক� ঘশশুকদর পয্থাপ্ত রিমঘবকাশ ৈা হওয়া 
(স্াঘন্ং), ওকয়ঘস্ং (বয়সাৈুপাকি কম ওজৈ), অঘিঘরতি ওজৈ, সূ্�িা এবং 
ঘভোঘমৈ এবং খঘৈজ পদাকর্থর িােঘি যদখা যদয়, যযমৈ আয়রকৈর িােঘি, 
রতিশূণ্যিা।

রিটিপূণ্থ খাদ্যাভাকসর েক� খাদ্যবাঘহি অসুস্িা এবং খাদ্যাভাসজঘৈি 
অসংরিামক যরাগ হকি পাকর যযমৈ োইপ-২ ডায়কবটিস, হৃদকরাগ এবং ঘবঘভন্ন 
ধরকৈর ক্যান্সার প্রভকৃ ঘি।



প্রভাবতঃ সামাঘজক, অর্থনৈঘিক, প্রাককৃ ঘিক 
মাৈুকষর খাদ্যাভাস িাকদর স্াস্্য এবং সুস্িা, িাকদর সামাঘজক এবং ব্যঘতিগি 
জীবৈ, ঘশক্া প্রঘিষ্াকৈ বা িাকদর কম্থস্ক� বা গকৃকহর কাকজ িাকদর যশখার 
সক্মিার যক্কত্র প্রভাব যেক�। যসজৈ্য, মাৈুকষর পুঘটি গ্রহকণর ধরৈ িাকদর 
ঘবকাশ, সম্ক্থ , মাৈঘসক অবস্া  এবং িাকদর আকয়র সম্াবৈার ওপর 
প্রভাব যেক�। 

মাৈুষ যা আহার ককর যসগুক�া - শঘতি, জঘম, মাটি, পাঘৈ এবং খাদ্য উৎপাদকৈর 
প্রঘরিয়াজািকরকৈ, যমােকীকরকৈ,  পঘরবহকৈ,  প্রস্তুঘি ও ঘৈষ্াশকৈ ব্যবহৃি 
অৈ্যাৈ্য সম্কদর ব্যবহাকরর মাধ্যকম পঘরকবকশর ওপরও প্রভাব যেক�। খাদ্য 
ব্যবস্া গ্রীৈহাউজ গ্যাস ঘৈতঃসরকৈ, জঘমর ব্যবহার পঘরবি্থ ৈ, ঘমোপাঘৈ হ্াস, 
দূষণ, জীবনবঘচত্র্য হ্াকস ভূঘমকা রাকখ-ঘকন্তু এগুক�া পঘরহার করার জৈ্য 
ভা�ভাকব খাদ্যব্যবস্া গকে যিা�ার পঘরকল্পৈা করা যায়।

পঘরকশকষ, খাদ্য ব্যবস্া ঘববিব্যাপী অসংখ্য মাৈুকষর জীঘবকায়কৈ সহকযাঘগিা 
করকে- মৎসজীবী যরকক মুঘদ ব্যবসায়ী প্থযন্ত। অকৈক যদকশ খাদ্য ব্যবস্া 
অঘধকাংশ মাৈুকষর জীঘবকায়কৈ উকলেখকযাগ্য ভূঘমকা রাখকে- স্িন্ত্র 
জীঘবকায়ৈ এবং অধীৈস্ কম্থচারীকদর মজুরী প্রদাৈ- উভয় যক্কত্রই। ঘৈকে 
ভঘবষ্যকিও খাদ্যব্যবস্ার মাধ্যকম এরুপ অবদাৈ অব্যাহি রাককব। যসজৈ্য 
কম্থপঘরকবশ এবং বা খাদ্য ব্যবস্ার সাকর সংযুতি ও সংঘলিটি কমতীকদর আয় বা 
�ভ্যাংশ এভাকবই দাঘরর্্য ঘৈরসৈ, সমিা এবং মাৈসমিি জীবৈযাত্রায় 
বকৃহৎ ভূঘমকা রাকখ।
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