ক্রফজ্ঞান ক্রবক্রিক খাদ্য ক্রনযািা অআন এফং
ফাক্রনজ্য ভথ যষন একষমাষগ কাজ্ কযা

ভন্বয়াধন (Harmonization): ভানুষলয খাদ্যায়ন, উদ্ভাফনীষে ক্রিয়কযণ (Feeding People, Fuelling Innovation)
একটি ‘ক্রফশ্বব্যাী ভন্বয়াধষন উষদ্যাগ’ (Global Harmonization Initiative) এয েথ্য ক্রফফযনী
ক্রফক্রবন্ন দেষয ভষে ক্রনযাে খাদ্য ক্রফক্রধগুষরায (food safety regulations) ভষে ভন্বয়ীনো খাদ্য ফাক্রনজ্যষক ব্যে কষয। মখন
াযা ক্রফশ্বজুষে প্রায় এক ক্রফক্ররয়ন ভানুষলয কাষে মাপ্তয ক্রযভাষন খাদ্য দনআ, দখাষন ক্রনযাে খাদ্য ক্রফক্রধগুষরায ভন্বয়ীনোয কাযষন
ম্পূণ য স্বাস্থ্যকয ষনক খাফায নষ্ট কযা ষে। এোো, ক্রফষযাধপূণ য ক্রফক্রধগুষরা ক্রফশ্বব্যাী খাদ্য যফযা (food supply) জুষে নতুন
প্রযুক্রি উদ্ভাফন এফং ক্রফক্রনষয়াগষক ফাধা দেয়, মক্রে প্রযুক্রিগুষরা ক্রফশ্ব ফাজ্াষয খাদ্য উৎােন বৃক্রি, খাদ্য ঝ ুঁক্রক হ্রা এফং খাদ্য ক্রফেযণ ক্ষভো
য
উন্নে কযষন ফোন যাখষে াষয। অন্তজ্যাক্রেক ীভান্তগুষরাষে প্রক্রেক্রেন খাদ্যদ্রব্য ভানফ ব্যফাষযয জ্ন্য উযুি ক্রকনা ো ক্রনধাযষণয
জ্ন্য
খাদ্য ফাষজ্য়াপ্ত, ক্রনক্রলিকযন  ধ্বং কযায ক্রিান্ত দনয়া য়। ফশ্যআ, ক্রযচমায (handling), ক্রযফন (shipping), ংযক্ষণ
(storage) এফং ক্রফষেষ াঠাষনায ভয় খাদ্যগুষরাষে দবজ্ার য়ায ঝ ুঁক্রক থাষক, োআ দবজ্ার খাদ্য অয ক্রফেযণ কযা উক্রচে নয়।
েবু, প্রক্রেফেয খাদ্য সুযক্ষা ফা ক্রনযাে খাদ্য ংিান্ত ক্রফক্রধ ক্রফধাষণয ভন্বয়ীনোয কাযষন উষেখষমাগ্য ক্রযভাষন ক্রনযাে  স্বাস্থ্যকয
খাদ্যাভগ্রী ধ্বং কযা য়, মা বফজ্ঞাক্রনকবাষফ যুক্রি ংগে ক্রকনা ো প্রভাণ কযা মায় না।
ক্রফশ্বজুষে ষনক খাদ্য ক্রফজ্ঞানী এটিষক গ্রণষমাগ্য ভষন কষযন দম, মখন ক্রফষশ্বয এক ক্রফক্ররয়ন দরাক খাফায ায় না, েখন ক্রনযাে 
পুক্রষ্টকয খাদ্য নষ্ট কযা ষে। পরস্বরূ, ক্রফশ্বব্যাী খাদ্য সুযক্ষা অআন প্রণয়  প্রণীে অআন মূষয ভন্বয় প্রচায কযষে, ‘ক্রফশ্বব্যাী
ন্বয়াধষন উষদ্যাগ’ (Global Harmonization Initiative - GHI) নাভক একটি বফজ্ঞাক্রনক ংস্থ্া অনুষ্ঠাক্রনক বাষফ প্রক্রেক্রষ্ঠে য়
২০০৭ াষর, মা একটি অন্তজ্যাক্রেক রাবজ্নক বফজ্ঞাক্রনক ংস্থ্ায ফা ব্যক্রিয দনটয়াকয দমখাষন প্রষেযক ক্রফজ্ঞানী একাষথ কাজ্ কষযন।
অআনগুষরা বযন্তযীণবাষফ ঠিক নয়, েষফ ষনক বফজ্ঞাক্রনক ক্রবক্রিয বাফ যষয়ষে। ক্রফশ্বব্যাী ভন্বয়াধন এফং ক্রফজ্ঞান ক্রবক্রিক সুযক্ষা ফা
ক্রনযাে খাদ্য ক্রফক্রধভারা োো, াযা ক্রফষশ্বয রক্ষ রক্ষ দরাষকয প্রষয়াজ্নীয় পুক্রষ্টকয খাদ্য মথা নষ্ট ষে থাকষফ - মক্রে ফাস্তষফ এআ
খাফাযগুষরা ক্রনযাে।
ভস্যায ন্তযাষর - দমাগাষমাগীনো: (What's the Problem? Communication Disconnect)
য চে (peer-reviewed) বফজ্ঞাক্রনক প্রকানা যষয়ষে
বফজ্ঞাক্রনক উাষিয বাফ দনআ। খাদ্য সুযক্ষা ফা ক্রনযাে খাষদ্যয উয পূফ য-মাষরাক্র
াজ্ায াজ্ায এফং ক্রফশ্বজুষে প্রক্রেক্রেন অষযা উাি বেযী ষে। দম ভস্যাটি ভাধান কযষে ষফ ো র, উািগুষরায মথামথ ব্যাফায
এফং সুক্রফধাষবাগীষেয (stakeholders) াষথ এটায দমাগাষমাগ াধন কযা। ক্রফজ্ঞানীযা ক্রনষজ্ষেয ভষে বাষরাবাষফ দমাগাষমাগ কযষে
য
াষযন, ক্রকন্তু মাযা চূোন্তবাষফ প্রবাক্রফে (influence), উন্নে (develop) ফা প্রক্রেষ্ঠাক্রনক রু দেন, দমভন নীক্রেক্রনধাযক,
যাজ্নীক্রেক্রফে,
য
াধাযন জ্নগন, গণভােভ কভী এফং াধাযন দবািা োষেয াষথ মাপ্ত ক্রযভাষণ দমাগাষমাগ কযষে াষযন না।
ক্রফলক্রিয়ায ধাযনা (concept of toxicity) ফা ক্রফলক্রিয়া ক্রক (what is toxic) ো ঙ্গাক্রয়ে কযা এ জ্ােীয় প্রতুর দমাগাষমাষগয
একটি স্পষ্ট উোযণ। ে ে ফেয ধষয এটা জ্ানা দগষে দম, ‘ক্রফষল ভাত্রা ক্রফল বেযী কষয’ (dose makes the poison) – থ যাৎ,
েখনআ দকান উাোন/োথ য োয ক্রফল বফক্রষষ্টযয ভােষভ ক্ষক্রেকাযক প্রবাফ বেক্রয কযষে াষয, মখন এটি ষফ যাচ্চ ঘনষে/ভাত্রায় যীষযয
ভষে একটি ংষফেনীর বজ্ক্রফক প্রক্রিয়ায় দ ুঁোয়। ক্রফলক্রফদ্যায জ্নক প্যাযাষরা (Paracelsus) ১৬েভ োব্দীষে ক্রিক্রনকার ক্রবক্রিক
প্রভাষণ এআ নীক্রে অক্রফষ্কায কষযন। ম্প্রক্রেকাষর ব্রু এভস্ এফং এডয়াড য কযারাক্রি (Bruce Ames and Edward Calabrese)
 ষনক ক্রফক্রষ্ট ক্রফজ্ঞানীযা গষফলণায ভােষভ ক্রফলক্রফদ্যায এআ নীক্রেটিয প্রভান সুক্রনক্রিে কষযষেন এফং অন্তজ্যাক্রেক বফজ্ঞাক্রনক প্রকানা
কষযষেন। োআ, বফজ্ঞাক্রনক বৃষিয ফাক্রষয, ‘ক্রফষল ভাত্রা ক্রফল বেযী কষয’ - এআ ধাযনাটি প্রতুর এফং দুফ যরবাষফ ংযুি, মা প্রভাক্রনে য়
ক্রফষযাধপূণ য খাদ্য সুযক্ষা ফা ক্রনযাে খাদ্য অআন দ্বাযা, মায পষর খাদ্যদ্রব্য নষ্ট য় এফং ‘ক্রনযাে’ খাদ্য কী - দ ম্পষকয ভুর ধাযনা বেযী
য়।
ফাভ ক্রেষকয যর গ্রাপগুষরা এআ ভুর ধাযনা দফাঝাষে াায্য কযষফ:

ক্ষয়ক্ষক্রে
(Damage)

গ্রাপ এ (Graph A)

ভাত্রা (Dose)

য  ন্যান্য প্রবাফক দ্বাযা
গ্রাপ এ (Graph A) - াধাযন জ্নগন এফং যাজ্নীক্রেক্রফে, নীক্রেক্রনধাযক
ক্রফলক্রিয়ায ব্যাখ্যায় দেখা মায় দম, ‘একটা ক্রফলাি োষথ যয/উাোষনয দম দকান ভাত্রা (স্বাধীন ভাত্রা)
ো দম দকান ভাত্রায ক্ষক্রেয কাযণ ষয় থাষক’। কাষজ্আ, এষক্ষষত্র দকফরভাত্র ক্রফলাি
োথ যটিয/উাোষনয ম্পূন য নুক্রস্থ্ে ফা দূযীকযণ ষর ক্ষয়ক্ষক্রে প্রক্রেষযাধ কযা মায়।

ক্ষয়ক্ষক্রে
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গ্রাপ ক্রফ (Graph B)

ভাত্রা (Dose)
ক্ষয়ক্ষক্রে
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গ্রাপ ক্র (Graph C)

প্রাক্রন্তক ীভা

ভাত্রা (Dose)

য মাযা যফেীষে ন্যান্যষেয ক্রনয়ন্ত্রণ কষয
গ্রাপ ক্রফ (Graph B) - যাজ্নীক্রেক্রফে  নীক্রেক্রনধাযক
োষেয দ্বাযা ক্রফলক্রিয়ায ব্যাখ্যায় দেখা মায় দম, ‘ক্রফল ভাত্রা মে দফক্র ো স্বাস্থ্যয জ্ন্য েে ক্ষক্রেকয’।
সুেযাং কভ ভাত্রা/ঘনষেয ক্রফলাি োষথ যয/উাোষনয বযন্তযীন ক্রফলক্রিয়া/ক্রফলবফক্রষ্টয গ্রনষমাগ্য
য়, মা খুফ কভ দরাষকয স্বাষস্থ্যয উয ক্ষক্রেকয প্রবাফ দপষর।
গ্রাপ ক্র (Graph C) - ক্রফল ক্রফজ্ঞানীষেয প্রভানক্রবক্রিক ভোভষে দেখায় মায় দম, ষনক োষথ যয
উাোষনয দক্ষষত্র প্যাযাষরা ভেফাে ক্রষষফ প্রক্রেক্রষ্ঠে যষয়ষে দম, মক্রে ক্রফল ভাত্রা খুফ দফক্র য়
েষফ ক্ষয়ক্ষক্রে েে দফক্র য়। েষফ, একটি প্রাক্রন্তক ীভা যষয়ষে মায ক্রনষচ দকান প্রবাফ দনআ।
ন্য কথায়, একটি ক্রনক্রেষ্ট ভাত্রায নীষচ দকান ক্ষয়ক্ষক্রে ষফ না। উোযণস্বরূ, ভানফষেষয ক্ররবায
এফং ক্রকডক্রনয ভে ঙ্গগুষরা ক্ষক্রেকাযক োষথ যয প্রক্রেকূর প্রবাফ োয অষগআ োষক ক্রফলমুি কষয
দোষর।
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গ্রাপ ক্রড (Graph D)

গ্রাপ ক্রড (Graph D) - ক্রকছু উাোন দমভন ক্রবটাক্রভন এফং খক্রনজ্ োষথ যয দক্ষষত্র খুফ কভ
ঘনষেয/ভাত্রায উক্রস্থ্ক্রে পষর স্বাস্থ্য ঝ ুঁক্রক দেখা ক্রেষে াষয। ক্রবটাক্রভন এ (Vitamin A) এফং
অয়যষণয (Iron) ভে প্রষয়াজ্নীয় পুক্রষ্টগুষরায দকানটিয বাফ ফা ক্রেক্রযি ভাত্রা ভানফষেষয
দযাষগয কাযন ষয় োুঁোয় এফং এটি জ্ীফন নাক ষে াষয ।

কভক্রে/ঘাটক্রে (Deficiency) ভাত্রা (Dose)
একাষথ এআ গ্রাপগুষরা ক্রকছু ক্রবন্নো এফং ভুর ধাযনা দালণকষয, মা বফজ্ঞাক্রনক ক্রবক্রি এফং ক্রফষযাধপূণ য ক্রফক্রধভারা প্রণয়ষন ক্রযচাক্ররে
কষয, মায পরস্বরূ ক্রফশ্বব্যাী ক্রনযাে এফং পুক্রষ্টকয খাদ্য উাোন নষ্ট কযা ষে। মূর ক্রফলয় র, ফ খাফায গুষরাষে প্রাকৃক্রেকবাষফ
এভন ক্রকছু উাোন থাষক মা বযন্তযীণবাষফ ক্রফেজ্নক এফং ভাত্রা খুফ দফক্র ষর ক্ষক্রেকাযক ষে াষয। উোযণস্বরূ, কক্রপষে কষয়ক
ডজ্ন ক্রজ্ষনাটক্রিন (Genotoxin) উাোন ায়া মায়, মক্রে এভন দকান প্রভান দনআ দম, মাযা ভাঝাক্রয ক্রযভাষন কক্রপ ান কষয োষেয ভে দথষক মাযা কভ ক্রযভান কক্রপ ান কষয োষেয কযান্সাষয অিান্ত য়ায ঝ ুঁক্রক কভ থাষক। ক্রনযাে খাদ্য (food safety)
ক্রনক্রিেকযষন, খাষদ্য (কক্রপ, অলু, অষর  ন্যান্য) ক্রনেক ক্রযভান ক্রফল উাোন ফা যাায়ক্রনক ফক্রষ্টাং (chemical residue)
ম্পূণ যবাষফ নুক্রস্থ্ে থাকা ফােোমূরক ক্রনযাে খাদ্য ক্রফক্রধ নয়।
GHI: দমাগাষমাগ সৃক্রষ্ট এফং ঐকযভে বেযী কযন (GHI: Creating Connections, Building Consensus)
GHI এয ন্যেভ গ্রাক্রধকায র, ক্রফজ্ঞানক্রবক্রিক সুক্রনক্রে যষ্ট ক্রনযাে খাদ্য (food safety) মূরনীক্রে ংগ্র কযা, ষয মা
য এফং ক্রনয়ন্ত্রক কর্তযষক্ষয কাষে দ ুঁষে দেয়া এফং
নীক্রেক্রনধ যাযক াধাযন জ্নগন  ংফােভােভ দথষক যাজ্নীক্রেক্রফে, নীক্রেক্রনধাযক
দমাগাষমাগ স্থ্ান কযা। উষেশ্য ষরা কর েথ্য বাষরাবাষফ উরক্রি কযা এফং কর সুক্রফধাষবাগীষেয বাষরাবাষফ ফক্রে কযা মাষে,
য
যাজ্বনক্রেক দম ক্রিকো ফা গনভােভ প্রোযনা নয়, ফযং উষেশ্যমূরক বফজ্ঞাক্রনক ধাযনাগুষরা ষফ কর দেষয কামকযী,
থ যফ, ভক্রন্বে
ক্রনযাে খাদ্য অআন এফং নীক্রেভারা প্রণয়ষনয ক্রবক্রি।
য েষরয (Working Group) বাগুষরায ভন্বয়  ষমাগীো
বফজ্ঞাক্রনক ম্প্রোষয়য াষথ ভে ম্পকয বেযীয জ্ন্য GHI কামকাযী
প্রোষনয াাাক্র, GHI এভন বফজ্ঞাক্রনক দমাগাষমাগ ক্রবক্রি বেযী কযষে ক্রনষফক্রেে বাষফ কাজ্ কষয মা ংক্রক্ষপ্ত, বুঝষে জ্ এফং স্থ্ানীয়
বালায় নুফাে কযা মায়। দমাগাষমাষগয দক্ষষত্র, GHI এয ক্রিয় দোষফীষেয ায়োয়, ক্রক্ষামূরক উকযণ, ম্পে (resources)
এফং ক্রবক্রি (platform) বেযী  উন্নেকযষণ কাজ্ কযষে, মা াযা ক্রফশ্বজুষে ব্যফাষযয উষমাক্রগো যষয়ষে। এোো, ষনক GHI
েস্যগণ জ্ােীয় এফং অন্তজ্যাক্রেক জ্নক্রপ্রয় গণভােভ গুষরাষে ক্রনফন্ধ প্রকা এফং াক্ষাৎকায প্রোন কষয এফং োক্রয়েপ্রাপ্ত GHI দূে
য GHI েথ্য  ক্রনযাে খাদ্য ভন্বয় ফােযা বাগাবাক্রগ এফং ক্রফেযন কযষে
(Ambassador) ক্রষষফ স্থ্ানীয়, জ্ােীয় ফা অঞ্চক্ররক মাষয়
ফোন যাষখ।
ক্রফশ্বব্যাী ক্রনযাে খাদ্য নীক্রেভারা ভন্বয়াধষনয েষক্ষ (Global Harmonization Initiative for Food Safety) এফং
ক্রফজ্ঞানক্রবক্রিক ক্রনযাে খাদ্য ক্রফক্রধভারা প্রণয়ষনয ভােষভ ভানুষলয খাদ্যায়ন  উদ্ভাফনীষে ক্রিয় কযষণয (feed the people, fuel the
innovation) প্রষচষ্ঠা ম্পষকয ক্রফস্তাক্রযে জ্ানষে েয়াকষয ে যন করুণ www.globalharmonization.net
নুফােঃ ড. দভা. াষজ্দুর ক  ড. এ এভ নাজ্মুর অরভ
GHI - ফাংরাষে দূে (Ambassador)
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