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খাদ্য


খাদ্য :আমরা যে সব বস্তু আহার করর তাকক আহােয সামগ্রী বকে। রকন্তু সব আহােয সামগ্রীই খাদ্য নয়। যসই সব
আহােয সামগ্রীককই খাদ্য বো োকব, ো যদ্কহর পুরি ও বৃরি সহায়ক এবং তাপশরি উৎপাদ্কন সহায়তা ককর। জীবকদ্কহ
শরির উৎস হে খাদ্য। সাকোকসংকেষ প্ররিয়াকাকে যসৌরশরি খাকদ্যর মকধ্য স্থৈরতক শরিরুকপ আবি হয়। জীবককাকষ
শ্বসকনর সময় স্থৈরতক শরি তাপ শরি বা গরতশরি রুকপ মুি হয়, জীবকদ্কহর োবতীয় রবপাক রিয়া,
যেমন : শ্বসন, যরচন,পুরি ইতযারদ্ এবং শারীরবৃত্তীয় রিয়াকোপ, যেমন-বৃরি, চেন-গমন, জনন ইতযারদ্ রনয়রিত হয়।
সুতরাং প্রানধ্ারকনর জনয প্রকতযক জীবককই খাদ্য গ্রহণ করকত হয়। তাই, যে সব আহােয সামগ্রী গ্রহন করকে জীবকদ্কহর
বৃরি, পুরি, শরি উৎপাদ্ন ও ক্ষয়পূরন হয়, তাককই খাদ্য বকে।

 পুষ্টি :যে শারীরবৃত্তীয় প্ররিয়ায় জীব খাদ্যবস্তু গ্রহণ, পররপাক, পররকশাধ্ন ও আত্তীকরকণর মাধ্যকম যদ্কহর
ক্ষয়পূরণ, বৃরি সাধ্ন ও শরি উৎপারদ্ত হয় তাকক পুরি বকে। অর্থযযাৎ খাদ্য উপাদ্ান যে প্ররিয়ায় শরীকরর
তাপ ও শরি যজাগায়, যদ্কহর গঠন, বৃরি ও ক্ষয়পূরণ ককর এবং শরীরকক সবে ও যরাগমুি যরকখ কমযক্ষম
জীবনোপকন সহয়তা ককর তাই হকো পুরি।
 অপুষ্টিিঃ প্রকয়াজকনর তু েনায় কম বা যবরশ খাবার যখকে তা শরীরকক অসুৈ ককর যতাকে। এককই বকে অপুরি।
উন্নয়নশীে যদ্কশ অপুরি বেকত পুরিহীনতা অর্থযাৎ প্রকয়াজনীয় খাকদ্যর অভাবকক যবাঝায়।

খাকদ্যর উপাদ্ান


খাকদ্যর উপাদ্ান



খাকদ্য ছ'টি উপাদ্ান র্থাকক, ের্থা- শকয রা, যপ্রাটিন, যেহপদ্ার্থয, খাদ্যপ্রাণ, খরনজ েবণ এবং পানি।



শকয রা বা কাকবযাহাইকেট :



উপাদ্ান : কাবযন, হাইকোকজন এবং অরিকজন—এই রতনটি উপাদ্ান রনকয় শকয রা বা কাকবযাহাইকেট গঠিত। শকয রায় হাইকোকজন ও
অরিকজন ২:১ অনুপাকত র্থাকক।



উৎস : ধ্ান বা চাে, গম, ভূ ট্টা,
ইতযারদ্কত দ্রাক্ষাশকয রা বা গ্লুককাজ;
ফকে ফেশকয রা বা ফু কটাজ; রচরন,
ও যপশীকত গ্লাইককাকজন বা প্রাণীজ



আরমষ বা যপ্রাটিন



উপাদ্ান : কাবযন, হাইকোকজন, অরিকজন এবং নাইকরাকজন সমন্বকয় যপ্রাটিন গঠিত। অকনক সময় সােফার এবং ফসফরাসও
যপ্রাটিকন র্থাকক। যপ্রাটিন-অণু অসংখয অযামাইকনা অযারসকের সমন্বকয় গঠিত হয়।



উৎস : মাছ, মাংস, রেম, দ্ুধ্, ছানা ইতযারদ্কত প্রারণজ যপ্রাটিন এবং োে, সয়ারবন, বীন, গম ইতযারদ্কত উরিজ্জ যপ্রাটিন পাওয়া
োয়। প্রারনজ যপ্রাটিকন অপররহােয অযামাইকনা অযারসকের প্রায় সব গুরেই র্থাকক বকে প্রারণজ যপ্রাটিনকক প্রর্থম যেণীর যপ্রাটিন বাো
হয়।

বাজরা, আেু, ওে, কচু , বীট, গাজর ইতযারদ্কত যেতসার বা স্টাচয; যখজুর, আঙ্গুর, আকপে
শাক-সবরজ, যবে, তরমুজ, যর্থাড় ইতযারদ্কত যসেুকোজ; আম, কো, কমোকেবু প্রভয রত পাকা
গুড়, রমছরী ইতযারদ্কত ইক্ষু শকয রা বা সুকিাজ; দ্ুকধ্ দ্ুগ্ধ শকয রা বা েযাকটাজ এবং পাাঁঠার েকৃ ৎ
যশ্বতসার পাওয়া োয়।

যেহপদ্ার্থয বা ফযাট
উপাদ্ান : কাবযন, হাইকোকজন, এবং অরিকজন রনকয় যেহপদ্ার্থয বা ফযাট গঠিত হয়। এখন অরিকজন অনুপাত শকয রা তু েনায় কম
এবং শকয রার মত হাইকোকজন ও অরিকজন ২:১ অনুপাকত র্থাকক না। ফযাট প্রকৃ তপকক্ষ অযারসে এবং রগ্লসারকের সমন্বকয় গঠিত
এস্টার রবকশষ।
উৎস : বাদ্াম, নাররককে, সরকষ, যরড়ী বীজ, তু ো বীজ ইতযারদ্কত উরিজ্জ ফযাট এবং মাখন, রি, চরবয ইতযারদ্কত প্রারনজ ফযাট
র্থাকক। সাধ্ারন উত্তাকপ যে সমস্ত ফযাট তরে অবৈায় র্থাকক, তাকদ্র যতে বকে।

খাদ্যপ্রাণ বা রভটারমন
যে রবকশষ স্থজব পররকপাষক সাধ্ারণ খাকদ্য অরত অল্প পররমাকণ যর্থকক যদ্কহর োভারবক পুরি ও বৃরিকত সহায়তা ককর এবং
যরাগপ্ররতকরাধ্ শরি বৃরি ককর, তাকক রভটারমন বকে।
যেণীরবভাগ : দ্রাবযতা অনুসাকর রভটারমনগুরেকক দ্ুভাকগ ভাগ করা হয়। ের্থা:
১. যতে বা যেহপদ্াকর্থয দ্রবনীয় রভটারমন :যে সব রভটারমন যতে বা যেহপদ্াকর্থয দ্রবীভূ ত হয়, তাকদ্র যেহপদ্াকর্থয দ্রবনীয় রভটারমন
বকে। ের্থা: A, D, E, K।
২. জকে দ্রবনীয় রভটারমন :যে সব রভটারমন জকে দ্রবীভূ ত হয়, তাকদ্র জকে দ্রবনীয় রভটারমন বকে॥ ের্থা: B, C
উৎস : রভটারমন দ্ুধ্, রেম, মাছ, মাংস, প্রানীকদ্র েকৃ ৎ, মাকছর েকৃ ৎ রনিঃসৃত যতে, মাখন, উরিজ্জ যতে, বাদ্াম, য াঁ রকছাটা
চাে, োে আটা, যছাো, মুগ, বীট, গাজর, মটরশাঁটি, পােংশাক, টকমকটা, বাাঁধ্াকরপ, ফু েকরপ, যেবু, আম, আমেরক, আকপে
ইতযারদ্কত পাওয়া োয়। রভটারমকনর এই সব উৎকসর মকধ্য দ্ুধ্, রেম, পােংশাক, টকমকটা, মটরশাঁটি, কো, আকপে ইতযারদ্কত
যবশীর ভাগ রভটারমন পাওয়া োয়।

খরনজ েবণ

খরনজ েবণ হে খাদ্য উপাদ্ন এরা শরি সরবরাহ ককর না । খরনজ েবণ হে অজজব।
খরনজ েবকণর প্রকয়াজনীয়তা১৷ পুরি - জীব যদ্কহর োভারবক পুরির জনয খরনজ েবকনর প্রকয়াজনীয়তা আকছ।
২৷ বৃরি - জীব যদ্কহর োভারবক বৃরির জনয খরনজ েবকনর প্রকয়াজন।
৩৷ যরাগ প্ররতকরাকধ্র ক্ষমতা - যরাগ প্ররতকরাকধ্র ক্ষমতা অজযকনর জনয খরনজ েবকনর গ্রহকনর প্রকয়াজন আছ।

পারন
পারন খাকদ্যর একটি উপাদ্ান। মানবকদ্কহর জনয পারন অপররহােয। যদ্কহর গঠন এবং অভযন্তরীণ কাজ জে ছাড়া চেকত পাকর না।
আমাকদ্র স্থদ্রহক ওজকনর ৬০-৭০% পারন। আমাকদ্র রি মাংস, োয়ু, দ্াাঁত, হাড় ইতযারদ্ প্ররতটি অঙ্গ গঠকনর জনয পারন
প্রকয়াজন। যদ্হককাষ গঠন ও যকাকষর োবতীয় শারীরবৃত্তীয় প্ররিয়াগুকো পারন ছাড়া যকাকনাভাকবই সম্ভব নয়।

প্রাষ্টিজ খাদ্য

যে সকল খাদ্য প্রারণজ উৎস যেকক পাওয়া োয় তাকদ্রকক প্রারণজ খাদ্য বকল ।
যেমন- মাংস, করেজা, রেম, দ্ুধ্, মাছ, মাংস, দ্ুধ্, রেম, ছানা ইতযারদ্

উষ্টিজ্জ খাদ্য

যে সকল খাদ্য উরিজ্জ উৎস যেকক পাওয়া োয় তাকদ্রকক উরিজ্জ খাদ্য বকল ।
যেমন- ধ্ান বা চাে, গম, ভূ ট্টা, বাজরা, আেু, ওে, কচু , বীট, গাজর ,চাে, গম, েব, ইস্ট, মটরশাঁটি ইতযারদ্

প্রানিজ খাকদ্যর যেনিনবভাগ
 প্রারণজ খাদ্যযক প্রধািত দুই ভাকগ ভাগ করা োয়
 ১ । স্থলজ প্রারণজ খাদ্য
 যেমি : গরুর মাাংস, মু রগীর মাাংস ইতযানদ্
 ২। জলজ প্রারণজ খাদ্য
 যেমি : নবনভন্ন প্রকার মাছ

উনিজ্জ খাকদ্যর যেরণরবভাগ
 উনিজ্জ খাকদ্যযক নিম্ননলনখত ভাকগ ভাগ করা োয়
 ১। শসয ও ডাল জাতীয় খাদ্য
 যেমন- ধ্ান বা চাে, গম, ভূ ট্টা,

ইতযারদ্

 ২। শাকসবনজ ও ফল জাতীয় খাদ্য
 যেমন- আেু, ওে, কচু , বীট, গাজর , মটরশাঁটি ইতযারদ্
 ৩। বাদ্াম ও বীজ জাতীয় খাদ্য
 ৪। মশলা ও ওষু নধ জাতীয় খাদ্য

.

ধিযবাদ্

