খাদ্য সুৰক্ষা
খাদ্য সুৰক্ষা বুলিলি খাদ্যজলিত ৰৰাগ ৰৰাধ কলৰব পৰাকক খাদ্যৰ প্ৰস্তুতকৰণ, সঞ্চয় আলদ্ লদ্শ আলিাচিা
কৰা লবজ্ঞািৰ ভাগল াক বুজায়। খাদ্য সুৰক্ষা বতত মাি সময়ত মািৱ সুৰক্ষা িামৰ িতু ি ধাৰণাল াৰ
সাত প্ৰকাৰৰ সুৰক্ষাৰ লভতৰত অিযতম। এই ধাৰণাল া খাদ্যৰ ৰ াগাি আৰু বযলিৰ খাদ্য আহৰণ
কলৰব পৰা পলৰলিলতৰ িগত সম্পলকত ত। আগলত খাদ্য সুৰক্ষা বুলি কওলত ৰকৱি খাদ্যৰ ৰ াগািৰ
ওপৰতলহ গুৰুত্ব লদ্য়া হহলিি। লকন্তু সময় বাগৰাৰ িলগ িলগ ইয়াৰ িগত আিুষংলগক আি আি
লবষয়লবালৰা ৰ াগ হ'ব ধলৰলি। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মলত খাদ্যৰ অপ তাপ্ততাই একমাত্ৰ কথা িহয়, বৰঞ্চ খাদ্যৰ
সমসযাৰ িগত খাদ্যৰ অসম লবতৰণ আৰু খাদ্য লকলিবকি থকা ক্ৰয় ক্ষমতাৰ কথাও আলি।[ৱৰ্ল্ত ফু ড
চালম 1996-লয় খাদ্য সুৰক্ষাক এইদ্লৰ সংজ্ঞালয়ত কলৰলি ৰ খাদ্য সুৰক্ষা, "exists when all people
at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their
dietary needs and food preferences for an active and healthy life" . খাদ্য সুৰক্ষা ধাৰণাল া 'খাদ্যৰ
অলধকাৰ' ৰ িগত ৰপািপটীয়াকক জল়িত। ৰাষ্ট্ৰ সংঘৰ মািৱ অলধকাৰৰ সবতজিীি ৰঘাষণা পত্ৰ, 1948
চিলত খাদ্যৰ অলধকাৰৰ কথা উলেখ কলৰলিি।
খাদ্যৰ জলৰয়লত এজি মািুহৰ পৰা আিজিকি ৰৰাগ লবয়পাৰ িগলত ইয়াত লবষ লক্ৰয়া হ'ব পৰাকক
ৰবলেলৰয়াৰ মাধযম লহচালপও কাম কলৰ। উন্নত ৰদ্শসমূহত খাদ্যৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বালব লিলদ্ত ষ্ট মাি
লিধতাৰণ কৰা হয়, আি হালত কম উন্নত ৰদ্শসমূহত সুৰলক্ষত পািীৰ উপিভযতাৰ ওপৰত ৰজাৰ লদ্য়া
হয়। তালত্বকভালৱ খাদ্যৰ লবষ লক্ৰয়া ১০০%ই প্ৰলতলৰাধ কলৰব পালৰ। লবশ্ব স্বািয সংিাৰ মলত খাদ্য
সুৰক্ষাৰ প্ৰধাি পাাঁচ া িীলত হহলি:
1.
2.
3.
4.
5.

দ্ূলষত খাদ্য আৰু জীৱাণু মািুহ, ৰপাহিীয়া জন্তু আৰু কী ৰ পৰা লবয়পা প্ৰলতলৰাধ
কৰা।
ৰন্ধা খাদ্য দ্ূলষত িহ'বকি িৰন্ধা আৰু ৰন্ধা খাদ্য পৃথক কৰা।
জীৱাণুমুি কলৰবকি খাদ্য লিলদ্ত ষ্ট সময়ৰ বালব আৰু সঠিক তাপমাত্ৰাত ৰন্ধা।
সঠিক তাপমাত্ৰাত খাদ্য সঞ্চয় কৰা।
সুৰলক্ষত পািী আৰু ৰকাঁ চামািৰ বযৱহাৰ।

খাদ্য সুৰক্ষা ৰ গুৰুত্বৰ প্ৰলত িক্ষয ৰালখ ভাৰতলতা খাদ্য সুৰক্ষা আইি প্ৰস্তুত কৰা হহলি।

