
 

 
 

 

  

 

বধুবার ১৪ ডিসম্বর ২০১১ ৩০ অগ্রায়ণ ১৪১৮ ১৮ মররম ১৪৩৩

দেসলর ৬০ ভাগ পডরবার খােয ডিরাপত্তাীিতায় ভুগসে 

ডিজস্ব প্রডতসবেক

ামািয অগ্রগডত সেও খােয ডিরাপত্তাীিতা এবং মা ও ডললু অপুডির ার বাংাসেসল এখিও অপ্রতযাডলত রকসমর দবডল

রসয় দগসে। ২০১০ াস ৬০ লতাংসলরও অডধক পডরবার খািা খােয ডিরাপত্তাীিতায় ভুসগসে এবং কমপসে এক দকাটি

ডললু খােয ডিরাপত্তাীি পডরবাসর ববা কসরসে। গতকা প্রকাডলত খােয ও পুডি ডবয়ক এক গসবণা প্রডতসবেসি এ

তথয দেওয়া সয়সে। 

ব্র্যাক ইউডিভাডিটি দসিসকার ইন্টারিযালিা ও বাংাসেল পডরংখযাি বযুসরা দযৌথভাসব দেট অব ফুি ডডকউডরটি

অযান্ড ডিউডিলি ইি বাংাসেল ২০১০ লীিক এক গসবণা কাজ ম্পন্ন কসর। ২০১০ াস ২৩ াজাসরর অডধক পডরবার

এবং ২৬ াজার ডললরু ওপর জডরপ পডরচািা করা য়। খােযমূয বডৃি প্রলডমত কসর কীভাসব বার জিয খােয

ডিরাপত্তা ও পুডি ডিডিত করা যায় দ ডবসয় পুাডরল করা সয়সে প্রডতসবেসি। গসবণার ফাফ প্রকাল উপসে এক

অিষু্ঠাসি খােযমন্ত্রী আবেরু রাজ্জাক ব্র্যাক ডবশ্বডবেযাসয়র উপাচাযি অধযাপক আইিিু ডিলাত পডরংখযাি ডবভাসগর ডচব

ডরডত ইব্র্াডম স্বাস্্থয ও পডরবার কযাণ মন্ত্রণাসয়র ডচব দমা ুমায়ুি কবীর প্রমখু বক্তবয রাসখি। খােযমন্ত্রী বসি

রকাসরর ডভডজএফ ডভডজডি ওএমএ ুভ মূযকািি  ডবডভন্ন ামাডজক ডিরাপত্তা কমিডূচসত ডবতরণ করা খােযলয

দেসলর পুডি মযার মাধাসি কতটুকু অবোি রাখসে তা ডিসয় গসবণা করা প্রসয়াজি। ডতডি বসি এ কমিডূচ দেসলর

েডরদ্র জিসগাষ্ঠীর িযূিতম পুডি ডিডিত করা ও খােয ডিরাপত্তায় বযাপক অবোি রাখসে বস আমার ডবশ্বা। ডতডি

বসি রকার দেসলর বিস্তসরর জিগসণর খােয ডিরাপত্তাসক সবিাচ্চ অগ্রাডধকার ডেসে। গত অথিবেসর ওএমএ

ডভডজএফ ডভডজডি ডবডভন্ন ামাডজক ডিরাপত্তা কমিডূচসত প্রায় ২২ াখ টি খােযলয ডবতরণ করা সয়সে। এ

বযবস্থাও পুডিমাি উন্নয়ি এবং োডরদ্রয ডবসমাচসি ডবসল ভূডমকা পাি করসে। খােয ডিরাপত্তার ডতিটি উপাোসির মসধয

খােযলসযর রবরা এবং তা ক িাগডরসকর জিয দকিার েমতার মসধয রাখা ম্ভব সয়সে। 

ব্র্যাক ডবশ্বডবেযাসয়র উপাচাযি প্রসফর আইিিু ডিলাত বসি খােয উত্পােি ও রবরাস বাংাসেল ডপডেসয় িা থাকসও

অপডরকডিত খােয ডবতরসণর কারসণ বাংাসেসল পুডিীিতার ার এত দবডল। ডতডি এফএএিএডপ ডরসপাসটি র প্রলংা কসর

বসি এই ডরসপাটি টি এমি একটা মসয় প্রকাডলত সয়সে যখি খােয ডিরাপত্তা পডরসবল েসুযিাগ বযবস্থাপিার মসতা

ডবয়গসুা অতযন্ত গরুসুের সে জাতীয় পযিাসয় উসে আসে।

 


