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আমরা যে সব বস্তু আহার করর তাকক আহােয সামগ্রী বকে। রকন্তু সব আহােয সামগ্রীই খাদ্য নয়। ফকে পুরি সহায়ক নয়। যসই
সব আহােয সামগ্রীককই খাদ্য বো োকব, ো যদ্কহর পুরি ও বৃরি সহায়ক এবং তাপশরি উৎপাদ্কন সহায়তা ককর।যে সব আহােয
সামগ্রী গ্রহন করকে জীবকদ্কহর বৃরি, পুরি, শরি উৎপাদ্ন ও ক্ষয়পূরন হয়, তাককই খাদ্য বকে।
খাদ্য বিজ্ঞান হকে একটি ফরেত রবজ্ঞান ো খাদ্য সম্পরকয ত রবষকয় আকোচনা ককর। Institute of Food Technologists এর
সংজ্ঞানুসাকর যে শৃঙ্খকে প্রককৌশে,জীবরবজ্ঞান ও পদ্ার্যরবজ্ঞান এককে খাকদ্যর প্রকৃ রত সম্পককয আকোচনা হয়, খাকদ্যর গুনগত মাকনর
অবনরতর কারণ, খাদ্য প্ররিয়াজাতকরকণর মূেনীরত, এবং য ািার স্বাকর্য খাকদ্যর উন্নরত সম্পককয আকোচনা হয় তাকক খাদ্য
রবজ্ঞান বকে। এই রবজ্ঞাকন নতু ন খাকদ্যর মাকনান্নয়ন করা হয়, এসব খাদ্য প্ররিয়াজাকতর নকশা প্রণয়ন করা হয়,
খাকদ্যর যমাড়ক রনবযাচন করা হয়, খাকদ্যর আয়ুষ্কাে রনর্যারণ প্ররিয়া সম্পককয আকোচনা করা হয়, অণুজীবরবজ্ঞান রবষয়ক পরীক্ষা
এবং রবর ন্ন রাসায়রনক পরীক্ষা করা হয়।
পুবি এমন একটি প্ররিয়া োর মার্যকম গ্রহণ করা খাদ্য পররপাক ও যশারষত হকয় শরীকর তাপ ও শরি
যোগায়, শরীকরর বৃরিসার্ন ককর যরাগ যর্কক মুি রাকখ, ক্ষয়পূরণ ককর এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখকত সহায়তা ককর। যে
শারীরবৃত্তীয় প্ররিয়ায় জীব খাদ্যবস্তু গ্রহণ, পররপাক, পররকশার্ন ও আত্তীকরকণর মার্যকম যদ্কহর ক্ষয়পূরণ, বৃরি সার্ন
ও শরি উৎপারদ্ত হয় তাকক পুরি বকে। অর্যযাৎ 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। আমাকদ্র যদ্হ
রবর ন্ন উপাদ্ান যর্কক পুরি যপকয় র্াকক ৷ আর এই উপাদ্ান গুকো ৬ টি ৷ ের্া:- আরমষ, শকয রা, যেহ
পদ্ার্য, র টারমন, খরনজ েবণ ও পারন।
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ক) শরি দ্ায়ক খাবার

$ যেতসার বা শকয রা জাতীয় খাবার, যেমন; াত, রুটি, পাউরূটি, মুরড়, রচড়া, আেু,
$ যতে জাতীয় খাবার, যেমন; যতে, রি, মাখন, চরবয ইতযারদ্ ।


ু ট্টা ইতযারদ্ ।

খ) শরীর বৃরিকারক ও খয়পূরক খাবার

$ প্রাণীজ আরমষ; মাছ, মাংস, রিম, দ্ুর্, ও দ্ুগ্ধজাত খাবার ।
$ উরিজ আরমষ: রবর ন্ন র্রকনর িাে, সয়ারবন, বাদ্াম, সীকমর বীরচ, মটরশুঁটি, ততেবীজ (রতে/ সররষা) ইতযারদ্ ।


গ) যরাগ প্ররতকরার্ক খাবার

$ খাদ্য প্রাণ বা র টারমন ও খরনজ েবন সমৃি খাবার; গাঢ় রংগীন শাক সরি, টকমকটা, যেবু, যপয়ারা, রবর ন্ন ফেমূে, যেমন -কাুঁঠাে,
যপুঁকপ, আম, কমো, আনারস ইতযারদ্ ।
জীবকদ্কহ খাকদ্যর কােযকাররতা অনুোয়ী খাদ্য যক দ্ু' াকগ াগ করা হয়, যেমন1.যদ্হ-পররকপাষক খাদ্য : যে সব খাদ্য যদ্কহর গঠন, বৃরি ও শরি উৎপাদ্কন সহায়কারী, তাকদ্র যদ্হ-পররকপাষক খাদ্য বকে। যেমন : শকয রা বা
কাকবযাহাইকেট, আরমষ বা যপ্রাটিন এবং যেহপদ্ার্য বা ফযাট বা রেরপি।
2.যদ্হ-সংরক্ষক খাদ্য : যে সব খাদ্য যদ্হকক যরাগ সংিমকণর হাত যর্কক রক্ষা ককর, শরি উৎপাদ্কন সহায়ক নয়, তাকদ্র যদ্হ-সংরক্ষক খাদ্য
বকে। যেমন : খাদ্যপ্রাণ বা র টারমন, খনিজ পদার্থ বা নিিারালস।
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পুবি হকো পররকবশ যর্কক প্রকয়াজনীয় খাদ্যবস্তু আহরন ককর খাদ্যবস্তুকক পররপাক ও যশাষণ করা এবং আত্তীকরন দ্বারা যদ্কহর
শরির চারহদ্া পূরণ , যরাগ প্ররতকরার্ , বৃরি ও ক্ষয়পূরণ করা ৷ অর্যযাৎ যদ্হ সুস্থ্ ও সবে রাখার প্ররিয়াকক পুরি বকে৷
অপররদ্কক খাকদ্যর যেসব তজব অর্বা অজজব উপাদ্ান জীকবর জীবনীশরির যোগান যদ্য় , তাকদ্র একসকে পররকপষক বকে ৷
যেমন :— গ্লুককাজ , খরনজ েবণ , র টারমন ইতযারদ্ ৷



উরিদ্ মাটি ও পররকবশ যর্কক তার স্বা ারবক বৃরি , শরীরবৃত্তীয় কাজ ও প্রজনকনর জনয যেসব পুরি উপাদ্ান গ্রহণ ককর
তাই উরিদ্ পুরি৷ উরিকদ্র পুরির উৎস বায়ু মণ্ডে, জে ও মাটি



প্রাণী রবর ন্ন উপাদ্ান যর্কক পুরি যপকয় র্াকক ৷ আর এই উপাদ্ান গুকো ৬ টি ৷ ের্া:- আরমষ, শকয রা, যেহ
পদ্ার্য, র টারমন, খরনজ েবণ ও পারন। এর অ াবজরনত যরাগগুকো হকোোঃ গেগন্ড, রাতকানা, ররককটস, রিশূনযতা



প্রকয়াজকনর তু েনায় কম বা যবরশ খাবার যখকে তা শরীরকক অসুস্থ্ ককর যতাকে। এককই বকে অপুরি। উন্নয়নশীে যদ্কশ অপুরি
বেকত পুরিহীনতা অর্যাৎ প্রকয়াজনীয় খাকদ্যর অ াবকক যবাঝায়।
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াকো এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য স্বাস্থ্যরক্ষায় যক্ষকে গুরুত্বপূণয ু রমকা যনয়। হৃদ্করাগ, রিনােীর যরাগ,
িায়াকবটিস, উচ্চ রিচাপ, অরতররি যকােকেরে, যরাক, স্মৃরত হ্রাস, অরেওপকরারসস, রকছু কযান্সার,
চামড়া, চু ে ও নকখর যরাগ এবং দ্ৃরি শরির সমসযা হে ককয়কটি উদ্াহরণ যেগুরে খাদ্য দ্বারা
প্র ারবত হকত পাকর। সঠিক পুরির জনয ফে, সবরজ, দ্ানা শসয এবং ফাইবারেুি সুষম আহার
করার পরামশয যদ্ওয়া হয়। সম্পৃি চরবয (প্রাণী চরবয) জাতীয় খাদ্য বারতে এবং তার বদ্কে
র টারমন, খরনজ পদ্ার্য সমৃি খাদ্য ও পেযাপ্ত পররমাকণ জে জাতীয় পানীয় গ্রহণ সুস্বাকস্থ্যর জনয
জরুরর। রবকশষ রকছু যক্ষকে খাদ্য াকস রকছু টা রনয়ন্ত্রকণর পরামশয যদ্ওয়া হয়। যেমন োকদ্র হৃদ্করাগ
এবং রকিরনর সমসযা রকয়কছ তাকদ্র ের্ািকম নুন এবং জে জাতীয় খাদ্যগ্রহকণ রনয়ন্ত্রণ আনকত বো
হয়। আবার োকদ্র িায়াকবটিকসর সমসযা রকয়কছ তাকদ্র কাকবযাহাইকেট গ্রহকণ রনয়ন্ত্রকণর পরামশয যদ্ওয়া
হয়।
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খাকদ্যর উপাদ্ান

খাকদ্য ছ'টি উপাদ্ান র্াকক, ের্া- শকয রা, যপ্রাটিন, যেহপদ্ার্য, খাদ্যপ্রাণ, খরনজ েবণ এবং জে।
১. শকয রা বা কাকবযাহাইকেট
পুরিগত গুরুত্ব বা কাজ


যদ্কহ কমযক্ষমতা বৃরি এবং তাপ শরি উৎপাদ্ন শকয রার প্রর্ান কাজ।



যসেুকোজ জাতীয় খাদ্য যকাষ্ঠবিতা দ্ূর ককর।



গ্লাইককাকজন েকৃ ত ও যপশীকত সরিত র্াকক ো প্রকয়াজকনর সময় গ্লুককাকজ পররণত হকয় যদ্কহ অরতররি তাপ শরি উৎপাদ্ন ককর এবং রকি গ্লুককাকজর
পররমাণ স্বা ারবক রাকখ। রকি গ্লুককাকজর স্বা ারবক পররমাণ হে প্ররত ১০০ রমরে. রকি ৮০-১২০ গ্রাম।



এই প্রসকে উকেখ করা োয় যে, প্রারণজ যপ্রাটিন গ্রহণ না ককরও শর্ুমাে প্রচু র পররমাকণ যেতসার জাতীয় খাদ্য যখকয় মানুষ সুস্থ্ শরীকর দ্ীিযরদ্ন োবৎ যবুঁকচ
র্াককত পাকর। এই জনয যেতসার জাতীয় খাদ্যকক যপ্রাটিন বাুঁকচায়া খাদ্য বকে

২. আরমষ বা যপ্রাটিন
পুরিগত গুরুত্ব বা কাজ


যদ্কহর বৃরি, যকাষ গঠন ও ক্ষয়পূরণ হে যপ্রাটিকনর প্রর্ান কাজ।



তাপ শরি উৎপাদ্ন।



যদ্হস্থ্ উৎকসচক, হরকমান ইতযারদ্ সৃরি করা।



অপররহােয অযামাইকনা অযারসকির চারহদ্া পূরণ করা হে যপ্রাটিকনর অনযতম কাজ।



এই প্রসকে উকেখ করা োয় যে, ১ গ্রাম যপ্রাটিন অণু দ্হন হকে ৪.১ যকরসএে তাপ শরি উৎপন্ন হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক যোককর প্রতযহ প্রায় ১০০-১৫০
গ্রাম যপ্রাটিন জাতীয় খাকদ্যর প্রকয়াজন।
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৩. যেহপদ্ার্য বা ফযাট


পুরিগত গুরুত্ব বা কাজ



তাপ শরি উৎপন্ন করা ফযাট জাতীয় খাকদ্য প্রর্ন কাজ॥



ফযাট প্রারনকদ্কহর তাপ রনয়ন্ত্রকন রাকখ।



ফযাট যমদ্রুকপ



ফযাট A, D, E, K র টারমনকক দ্রবী ূ ত রাকখ এবং একদ্র যশাষকণ সাহােয ককর।



ফযাট েকৃ ৎ যর্কক রপওরস এবং অগ্ন্যাশয় যর্কক অগ্ন্যাশয় রস রনোঃসরকণ সাহােয ককর।



যেহপদ্ার্য মোশয় ও পায়ু রপেে ককর মে রনোঃসরকণ সহায়তা ককর।



যকাকেকেরে নামক ফযাট যর্কক র টারমন-রি, ইকরাকজন, যটকোকেরণ নামক হরকমান উৎপন্ন হয়।



এই প্রসকে উকেখ করা োয় যে, ১ গ্রাম অণু ফযাট দ্হন হকে ৯.৩ যকরসএে তাপ শরি উৎপন্ন হয়।
একজন প্রাপ্তবয়স্ক যোককর প্রতযহ প্রায় ৫০ গ্রাম যেহপদ্ার্য প্রকয়াজন।

রবষযকতর খকদ্যর উৎস রহসাকব সরিত র্াকক।
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৪. খাদ্যপ্রাণ বা র টারমন


পুরিগত গুরুত্ব বা কাজ



তাপ শরি উৎপন্ন করা ফযাট জাতীয় খাকদ্য প্রর্ান কাজ।



ফযাট প্রাণীকদ্কহর তাপ রনয়ন্ত্রকন রাকখ।



ফযাট যমদ্রুকপ



ফযাট A, D, E, K র টারমনকক দ্রবী ূ ত রাকখ এবং একদ্র যশাষকণ সাহােয ককর।



ফযাট েকৃ ৎ যর্কক রপত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় যর্কক অগ্ন্যাশয় রস রনোঃসরকণ সাহােয ককর।



যেহপদ্ার্য মোশয় ও পায়ু রপরেে ককর মে রনোঃসরকণ সহায়তা ককর।



যকাকেকেরে নামক ফযাট যর্কক র টারমন-রি, ইকরাকজন, যটকোকেরন নামক হরকমান উৎপন্ন হয়।

রবষযকতর খাকদ্যর উৎস রহসাকব সরিত র্াকক।
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5 . খবনজ লিণ


খরনজ েবণ হে খাদ্য উপাদ্ন এরা শরি সরবরাহ ককর না । খরনজ েবণ হে অজজব।



খরনজ েবকণর প্রকয়াজনীয়তা-



১৷ পুরি - জীব যদ্কহর স্বা ারবক পুরির জনয খরনজ েবকনর প্রকয়াজনীয়তা আকছ।



২৷ বৃরি - জীব যদ্কহর স্বা ারবক বৃরির জনয খরনজ েবকনর প্রকয়াজন।



৩৷ যরাগ প্ররতকরাকর্র ক্ষমতা - যরাগ প্ররতকরাকর্র ক্ষমতা অজযকনর জনয খরনজ েবকনর গ্রহকনর
প্রকয়াজন আছ।

6. পাবন
পারন খাকদ্যর একটি উপাদ্ান। মানবকদ্কহর জনয পারন অপররহােয। যদ্কহর গঠন এবং অ যন্তরীণ কাজ
জে ছাড়া চেকত পাকর না। আমাকদ্র তদ্রহক ওজকনর ৬০-৭০% পারন। আমাকদ্র রি মাংস, োয়ু,
দ্াুঁত, হাড় ইতযারদ্ প্ররতটি অে গঠকনর জনয পারন প্রকয়াজন। যদ্হককাষ গঠন ও যকাকষর োবতীয়
শারীরবৃত্তীয় প্ররিয়াগুকো পারন ছাড়া যকাকনা াকবই সম্ভব নয়।
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