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ভারতে অপুষ্টি - েথ্য ও ভারে সরকার কেৃৃক চাু করা ষ্টিমগুষ্ট 

অপুষ্টি এমন একষ্টি খাদ্যাভযাস যযখাতন  খাতদ্যর মতযয অপযৃাপ্ত বা অেযষ্টযক পুষ্টি থ্াতক যার ফত স্বাস্থ্য সমসযা যদ্খা 

যদ্য়। গভৃাবস্থ্ায় বা দু্ই বছর বয়তসর আতগ অপুষ্টি স্থ্ায়়ী মানষ্টসক ও লার়ীষ্টরক ষ্টবকাতলর সমসযার কারণ হতে পাতর। 

অপুষ্টির ক্ষণগুষ্ট হ, অস্বাভাষ্টবকভাতব যদ্তহর ওজতনর পষ্টরবেৃন, ক্লাষ্টি, কাজকতম ৃঅক্ষমো ইেযাষ্টদ্। অপুষ্টির 

কারণ হ, ভু খাদ্যাভাস, আথৃ্-সামাষ্টজক কারণ ইেযাষ্টদ্। সষ্টছক সমতয় এর ষ্টচষ্টকৎসা না করাত বাচ্চা, বত া সবার 

যক্ষতেই জষ্টিোর সৃষ্টি হতে পাতর। 

অপুষ্টি – প্রকার 

অপুষ্টি যকানও বযষ্টির কযাতাষ্টর এবং / অথ্বা পুষ্টি গ্রহতণর ঘািষ্টে, বা ভারসামযহ়ীনোতক যবাঝায়। 

অপুষ্টি 2 ষ্টি ষ্টবষ্টভন্ন যরতণর অবস্থ্াতক ষ্টচষ্টিে কতর, যা ন়ীতচ যদ্ওয়া হ 

1. পুষ্টিহ়ীনো- এই ষ্টবভাগষ্টি বয়তসর েুনায় কম উচ্চো, উচ্চোর েুনায় কম ওজন, বয়তসর েুনায় 

কম ওজন এবং মাইতরাষ্টনউষ্টিতয়ন্ট ঘািষ্টে (গুরুত্বপূণ ৃখষ্টনজগুষ্টর অভাব) যক কভার কতর। 

2. অনযানয - এই ষ্টবভাতগ অষ্টেষ্টরি ওজন, সূ্থ্ো, ডাতয়ি-সম্পষ্টকৃে অ-সংরামক যরাগ (যযমন হৃদ্তরাগ, 

যরাক, ডায়াতবষ্টিস এবং কযান্সার) রতয়তছ 

ষ্টবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া প্রষ্টে বছর ষ্টবশ্ববযাপ়ী পুষ্টির অবস্থ্া মূযায়ন কতর যলাবা ষ্টনউষ্টিলন ষ্টরতপািৃ প্রকাল কতর। 

অপুষ্টি - যনষ্টেবাচক প্রভাব 

1. জনসংখযার উৎপাদ্নল়ীো প্রভাষ্টবে কতর 

2. যদ্তলর মৃেুযর হারতক প্রভাষ্টবে কতর 

3. ষ্টলশুতদ্র যবেঁতচ থ্াকার হারতক প্রভাষ্টবে কতর 

4. ষ্টলশুতদ্র যলখার ক্ষমোতক প্রভাষ্টবে কতর, োতদ্র পরবেৃ়ী জ়ীবতন অনুৎপাদ্ক কতর যোত। 

অপুষ্টি - কারণ 

অতনক পষ্টরবার ষ্টনম্নষ্টষ্টখেগুষ্ট পায় না 
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1. োজা ফ 

2. লাকসবষ্টজ 

3. মাংস 

4. দু্য 

প্রাপ্তবয়িতদ্র এবং ষ্টলশুতদ্র মতযয সূ্থ্োর দ্রুে বৃষ্টির ষ্টপছতন কারণ হ' সস্তায় উপব্ধ খাবার এবং 

পান়ীয়গুষ্টতে উচ্চ পষ্টরমাতণ ফযাি, সুগার এবং বণ থ্াতক । দ্ষ্টরদ্র ও যন়ী যদ্লগুষ্টতে অষ্টেষ্টরি ওজতনর 

সমসযা যদ্খা যদ্য়। 

ভারতে অপুষ্টি – 8 ষ্টি গুরুত্বপূণৃ েথ্য 

1. ফুড অযান্ড এষ্টগ্রকাচারা অগৃানাইতজলন (FAO) এর মতে, ভারতের জনসংখযার 14.5% অপুষ্টিতে 

ভুগতছ। 

2. যলাবা হাঙ্গার ইনতডক্স 2019 -এর ষ্টরতপাতিৃ বা হতয়তছ, 117 ষ্টি যদ্তলর মতযয 102 েম স্থ্াতন 

রতয়তছ ভারে। 

3. ইষ্টিয়ান কাউষ্টন্স অফ যমষ্টডকযা ষ্টরসাতচৃর (ICMR) যদ্ওয়া ষ্টরতপািৃ অনুযায়়ী, ভারতে 5 বছতরর কম 

বয়স়ী ষ্টলশুতদ্র মৃেুযর ষ্টপছতন প্রযান অবদ্ান ষ্টছ ষ্টলশুতদ্র অপুষ্টি। 

4. ইউষ্টনতসতফর ষ্টরতপািৃ অনুযায়়ী, ভারতে 5 বছতরর কম বয়স়ী ষ্টলশুতদ্র মতযয 38 লোংলই স্টাতন্টড। 

5. েফষ্টলষ্ট জাষ্টে, উপজাষ্টে এবং অনযানয অনগ্রসর যেষ্টণর প্রায় 40% ষ্টলশু স্টাতন্টড। 

6. ইউষ্টনতসতফর ষ্টরতপািৃ অনুযায়়ী, কম ওজতনর ষ্টলশুতদ্র সংখযা সবতচতয় যবষ্টল এমন যদ্লগুষ্টর মতযয 

ভারে দ্লম স্থ্াতন রতয়তছ। 

7. ইউষ্টনতসতফর ষ্টরতপািৃ অনুযায়়ী, ভারতে সবতচতয় যবষ্টল সংখযক স্টাতন্টড ষ্টলশুতদ্র মতযয 17েম স্থ্াতন 

রতয়তছ ভারে। 

8. রাজস্থ্ান, মযয প্রতদ্ল, উত্তর প্রতদ্তল ভারতে কম ওজতনর সিান প্রসতবর হার সবতচতয় যবষ্টল। 

ভারতে অপুষ্টি – ভারে সরকার কেৃৃক চাু করা প্রকল্পগুষ্ট 

ভারতে অপুষ্টির উচ্চ হাতরর সমসযা সমাযাতনর জনয ভারে সরকার একাষ্টযক প্রকল্প চাু কতরষ্টছ। 
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ন়ীতচর সারণ়ীগুষ্ট অপুষ্টি যমাকাষ্টবায় ভারে সরকাতরর প্রকল্পগুষ্ট সম্পতকৃ ষ্টবলদ্ ষ্টববরণ যদ্য় 

ষ্টিমসমূহ ষ্টিতমর ষ্টবস্তাষ্টরে 

ICDS 1. 1975 সাত চাু হয়। 

2. এই প্রকতল্পর িাতগৃি গ্রুপ হ মষ্টহা ও 6 

বছতরর কম বয়স়ী ষ্টলশুরা। 

3. এই প্রকল্পষ্টি বাস্তবায়ন কতরতছ নার়ী ও ষ্টলশু 

উন্নয়ন মন্ত্রণায়। 

4. এই কমৃসূচ়ীতে পুষ্টি, ষ্টচষ্টকৎসা স্বাস্থ্য পর়ীক্ষা, 

ষ্টিকাদ্াতনর বযবস্থ্া করা হয়। 

জাে়ীয় পুষ্টি ন়ীষ্টে 

 

1. এষ্টি 1993 সাত চাু করা হয়। 

2. এষ্টি চাু কতরতছ নার়ী ও ষ্টলশু উন্নয়ন মন্ত্রণায়। 

ষ্টমড যড ষ্টম ষ্টিম 1. 1995 সাত চাু হয় 

2. এই ষ্টিতমর িাতগৃি গ্রুপ হ 6 বছর যথ্তক 14 

বছর বয়স়ী ষ্টলশুরা। 
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জাে়ীয় স্বাস্থ্য ষ্টমলন 1. এই ষ্টমলনষ্টি 2013 সাত চাু করা হতয়ষ্টছ। 

2. এই ষ্টমলনষ্টি আরও দু্ষ্টি ষ্টমলনতক অিভুৃি কতর 

- জাে়ীয় গ্রাম়ীণ স্বাস্থ্য ষ্টমলন এবং জাে়ীয় নগর 

স্বাস্থ্য ষ্টমলন 

3. এই ষ্টমলন স্বাস্থ্য ও পষ্টরবার কযাণ মন্ত্রণায় 

দ্বারা বাস্তবাষ্টয়ে হয় 

ইষ্টিরা গান্ধ়ী মােৃত্ব 

সহতযাগ যযাজনা 

1. প্রকল্পষ্টি নার়ী ও ষ্টলশু উন্নয়ন মন্ত্রণায় দ্বারা 

বাস্তবাষ্টয়ে হয় 

2. এই ষ্টমলনষ্টি গভৃবে়ী এবং স্তনযদ্ানকার়ী 

মাতয়তদ্র নগদ্ প্রদ্াতনর ষ্টদ্তক মতনাষ্টনতবল কতর 

জাে়ীয় পুষ্টি ষ্টমলন 1. এই ষ্টমলনতক পুষ্টি অষ্টভযানও বা হয়। 

2. এই ষ্টমলতনর উতেলয হ 2022 সাতর মতযয 

ভারেতক অপুষ্টিমুি করা। 

3. এই ষ্টমলতনর িাতগৃি গ্রুপগুষ্ট হ' গভৃবে়ী এবং 

স্তনযদ্ানকার়ী মা, ষ্টলশু এবং ষ্টকতলার-ষ্টকতলার়ীরা 

4. অপুষ্টি  2%, বয়তসর েুনায় কম ওজন 2% 

এবং রিাল্পো 3% হ্রাস করা। 

5. 2022 সাতর মতযয, এর উতেলয হ জনসংখযার 

স্টাতন্টড ষ্টলশুতদ্র অনুপাে 25% হ্রাস করা। 

 


