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 িবে  খা শি  হেণর গড় ২,৯৪০ িকেলাক ালির।  
 বাংলােদেশ তা ২,৫১৪ িকেলাক ালির।  
 এক বছের অ ি েত ভাগা মা ষ বেড়েছ চার লাখ। 

শীেতর সবিজ হেলও বছর েড় আবাদ হয় লা। চািহদা বাড়ায় এর উৎপাদনও ত বাড়েছ। স িত ব ড়ার তিলহারা ােম। 
সােয়ল রানা াধীনতার পর দেশর ধান খা শে র উৎপাদন বেড়েছ িতন থেক প চ ণ। ১২  িষপ  উৎপাদেন বাংলােদশ 

িবে র শীষ ১০  দেশর মে  রেয়েছ। তারপরও আেগর লনায় গত বছর দেশ অ ি েত ভাগা মা েষর সং া বেড়েছ চার 
লাখ। এখেনা দেশর অেধক গভবতী নারী র তায় ভােগন। মা েষর দিনক খা শি  হেণর পিরমাণ বি ক নতম মােন 
পৗঁছােত পােরিন। চলিত বছর কািশত জািতসংেঘর খা  ও িষ সং ার (এফএও) বি ক খা িনরাপ া ও ি  পিরি িত 
িতেবদন ও বি ক িষ পিরসং ান িতেবদন এবং  আ জািতক উ য়ন সং ার তির করা বি ক ধা চক িতেবদেন 

এসব ত  উেঠ এেসেছ। এসব িতেবদন অ যায়ী, উৎপাদন ি  ও খা তািলকায় ন ন খাবার  হেলও তা েয়াজেনর লনায় 
কম। 

িব  া  সং া (ডি উএইচও) বলেছ, খা শি  হেণর িদক থেক বাংলােদশ গত ২০ বছের ধারাবািহকভােব উ িত করেছ। 
১৯৯৭ সােল বাংলােদেশর মা ষ গেড় ২ হাজার ২৮৫ িকেলাক ালির খা শি  হণ করত। আর এখন সটা বেড় দ িড়েয়েছ ২ 
হাজার ৫১৪। তেব দি ণ এিশয়ায় ল া, নপাল, মাল ীপ ও টান বাংলােদেশর চেয় খা শি  হেণ এিগেয় আেছ। 

িষম ী আ র রা াক বেলন, ‘আমরা খা  উৎপাদেনর পিরক নায় ি কর িষপে র িদেক জার িদি । ি  ধান, আ  ও 
অ া  ফল উৎপাদন বাড়াি । এসব খা  িনরাপদ করার াপােরও উে াগ িনি । আশা কির ি  পিরি িতর আরও উ িত হেব।’ 

ি কর খাবাের িপিছেয়: এফএওর ২০১৯ সােলর পিরসং ান িতেবদন বলেছ, ১৯৯৭ সােল বাংলােদেশর মাট খা শি র ৮৩ 
শতাংশ আসত দানাদার খা  থেক। অথাৎ ভাত, ডাল ও গম থেক। যার বিশর ভাগই শকরা জাতীয় খাবার। এসব খাবাের 

ি মান কম। ২০১৭ সােলর িহসােব মাট খা শি র ৮০ শতাংশ সই দানাদার জাতীয় খা  থেকই আসেছ। িশে া ত ও 
উ য়নশীল দেশর মা ষ িতিদন য খাবার খায়, তার মে  মাছ, মাংস, িডম ও েধর মেতা ি কর খাবার থােক অেধক। এই 

ে  বাংলােদশ এখেনা অেনক িপিছেয় আেছ। তেব বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউি েলর (িবএআরিস) ি  ইউিনেটর পিরচালক 
মিন ল ইসলােমর মেত, বাংলােদেশ ি  পিরি িতর উ িত কম হওয়ার বড় কারণ হে  খা  স েক সেচতনতার অভাব। মা ষ 
ভাত ও  বিশ খাে । বাজাের সহজলভ  সবিজ, মাছ, িডম ও ধ বিশ কের খেল ি  পিরি িতর ত উ িত হেব। িতিন বেলন, 
আেগ দেশর িত  বািড়েত রিগ পালন ও সবিজ চাষ করত। ফেলর গাছ থাকত। পিরবাের ি কর খাবােরর জাগান বাড়ােত 
এসব বাড়ােত হেব। এটা শহের অেনক বািড়র ছােদও স ব। 

এফএওর বি ক ধা ও ি  পিরি িত িতেবদন-২০১৯ বলেছ, বাংলােদেশর তী  ও মাঝাির ধরেনর ধায় থাকা মা েষর সং া 
ধারাবািহকভােব কমেছ। তী  ধা বলেত যারা এক বলার বিশ খাবার পায় না। আর মাঝাির বলেত বাঝায় যারা ই বলার বিশ 
খাবার পায় না। ২০১৭ সােল তী  ধায় থাকা মা েষর সং া িছল ১ কা  ৭৮ লাখ। ২০১৮ সােল তা ১০ লাখ কেমেছ। তেব ২০১৭ 
সােলর লনায় ২০১৮ সােল দেশ অ ি েত ভাগা মা েষর সং া বেড়েছ চার লাখ। এখেনা দেশর অেধক গভবতী নারী 
র তায় ভােগন। 



দেশর ি  পিরি িত খারাপ হওয়ার আেরক  কারণ িহেসেব িবেশষ রা বলেছন, িশ েদর ধ ও মাংস খাওয়ার পিরমােণর িদক 
থেক দখেল বাংলােদশ িবে র থম ১০০  দেশর মে  নই। িফন াে র মা ষ িতিদন ৩৬১ িমিলিলটার ও ইেডেন ৩৫৫ 

িমিলিলটার ধ খায়। সখােন বাংলােদেশর মা ষ খায় িদেন মা  ৩৩ দশিমক ৭ িমিলিলটার। মাংস খাওয়ার িদক থেক 
বাংলােদেশর অব া আরও খারাপ। এ ে  বাংলােদেশর অব ান ১৭৩  দেশর মে  ১৭২ তম। সবেচেয় িনেচ আেছ ভারত, এই 
দশ র বিশর ভাগ মা ষ ধম য় কারেণ গ র মাংস খায় না। হংকংেয়র মা ষ যখােন িতিদন ৪১৯ দশিমক ৬ াম ও 

অে িলয়ায় ৩১৮ দশিমক ৫ াম কের মাংস খায়। সখােন বাংলােদেশর মা ষ খায় ১১ দশিমক ২৬ াম। 

ূলকায় মা ষ বেড়েছ: দেশ খা ৈবষ ও বাড়েছ। ভারসা হীন খাওয়ার কারেণ ূলকায় মা েষর সং া ত বাড়েছ। এফএওর 
২০১৯ সােলর বি ক িষ পিরসং ান িতেবদন বলেছ, ১৯৯৭ সােল যখােন ১৮ বছেরর বিশ বয়সী ূলকায় মা েষর সং া িছল 
মাট জনসং ার ১ দশিমক ১ শতাংশ। ২০১৭ সােল তা বেড় হেয়েছ ৩ দশিমক ৪ শতাংশ। অথাৎ ূলকায় মা েষর সং া ২০ 

বছের িতন েণর বিশ বেড়েছ। ঢাকা িব িব ালেয়র ি  ও খা িব ান ইনি উেটর অ াপক নাজমা শািহন থম আেলােক 
বেলন, ‘আমরা  ক কত বিশ খাবার খাি  আর কত বিশ উৎপাদন করেত পারিছ, তা িনেয় ভাবিছ। িক  কী খাি , কত  
খাি , কার কত  খাওয়া দরকার, তা িনেয় ভাবিছ না। িষ উৎপাদেন ি  চািহদার সে  সংগিত রেখ এেগােত হেব। একই 
সে  খাবারটা যােত িনরাপদ হয়, সটাও িনি ত করেত হেব।’ 

ধান-গম িনেয় শ াও আেছ: িবেশষ রা বলেছন, বাংলােদেশর ধান িষজাত প  ধান উৎপাদন িনেয়ও শ া আেছ। আট বছর 
ধের বাংলােদশ ধান উৎপাদেন য়ংস ণ দািব করেছ। িক  কােনা এক  েযাগ হেল এবং ২ থেক ৫ শতাংশ উৎপাদন িত  
হেলই দেশ খা সংকট  হেয় যায়। ২০০৭ সােল িণঝড় িসডের ২০ লাখ মি ক টন ধােনর উৎপাদন কম হয়। ২০১৭ সােল 
হাওের হঠাৎ ব ায় ৬ থেক ১০ লাখ মি ক টন ধােনর উৎপাদন কেম যায়। ওই ই বছরই বাংলােদেশ চােলর দাম হঠাৎ বেড় 
যায়। তখন িবে র খা িঁকেত থাকা দেশর তািলকায় বাংলােদেশর নাম েক পেড়িছল। 

দেশর ি তীয় ধান দানাদার খাবার গেমর চািহদার বিশর ভাগই আমদািন কের মটােত হয়। দেশ বছের গম উৎপাদন হয় ১০ 
থেক ১২ লাখ মি ক টন। ই বছর ধের া  রােগর কারেণ গেমর উৎপাদন ত কমেছ। অ িদেক মা েষর খা াভ ােসর 

পিরবতেনর কারেণ  ও গম থেক উৎপািদত খাে র িত মা েষর আ হ বাড়েছ। গত এক েগ দেশ গেমর চািহদা ায় ি ণ 
হেয়েছ। চলিত অথবছের বাংলােদেশ ৬০ লাখ মি ক টন গম আমদািনর েয়াজন হেত পাের বেল রাে র িষিবষয়ক সং ার 
(ইউএসিডএ) িতেবদেন এেসেছ। ২০০৭ থেক ২০১১ সাল পয  িব েড় আবহাওয়া পিরবতেনর কারেণ গেমর উৎপাদন কেম 
িগেয়িছল। ফেল গেমর দাম বেড় যায়। স সময় বাংলােদশ সরকারও গম সং েহ ল মা া রণ করেত পােরিন। তখন আটা-
ময়দার দাম অেনক বেড় িগেয়িছল। 

অব  বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ান িবআইিডএেসর মহাপিরচালক ক এ এস িশদ থম আেলােক বেলন, দেশ খাে র 
া তা িনেয় কােনা ধরেনর সংকট তিরর আশ া নই। ধান খা েলার উৎপাদন এখন যেথ  ভােলা। অথনীিতও এমন 

জায়গায় নই য সরকার আমদািন কের চািহদা মটােত পারেব না। িতিন বেলন, ‘তেব আমােদর অব ই ি কর খাবার 
উৎপাদেনর ওপর জার িদেত হেব। এ জ  িষেত ি  বহার ও গেবষণা বাড়ােত হেব।’ 


