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 জাতিসংঘের প্রতিঘেদন  

তেঘে ৮২ ককাটি মানুষ খাোঘরর কঘে থাঘক 

োংলাঘদঘে কেঘেঘে অপুতে 

কমঘেদী োসান    

েিতমান তেঘের ৮২ ককাটিরও কেতে মানুষ ক্ষুধািত থাঘক। তিন কেলা খাওয়ার মঘিা পর্ তাপ্ত খাোর িাঘদর কনই। এক েের আঘে এ 

সংখ্যা তেল ৮১ ককাটি ১০ লাখ। এ তনঘয় টানা তৃিীয় েেঘরর মঘিা তেঘে ক্ষুধাঘিতর সংখ্যা কেঘেঘে। একই সঘে কেঘেঘে স্থূলিার 

োর। েি কসামোর রাঘি ইিাতলর করাঘম জাতিসংঘের তেে খাদ্য সংস্থা (এফএও) প্রকাতেি ‘২০১৯ সাঘল তেঘে খাদ্য তনরাপত্তা ও 

পুতে পতরতস্থতি : অথ তননতিক মন্দা ও দুরেস্থা কথঘক সুরক্ষা’ েীষ তক প্রতিঘেদঘন এ িথ্য উঘে এঘসঘে। 

সদ্য প্রকাতেি প্রতিঘেদঘনর িথ্য অনুর্ায়ী, েিতমান তেঘের প্রতি ৯ জন মানুঘষর একজনই ক্ষুধািত। এটি আোমী ২০৩০ সাঘলর মঘে 

ক্ষুধাঘিতর োর শূঘে নাতমঘয় আনার ব্যাপাঘর কটকসই উন্নয়ন লক্ষয (এসতিতজ) োস্তোয়ঘন েে চ্যাঘলঞ্জ তেঘসঘে দঁতেঘয়ঘে। সেঘচ্ঘয় 

কেতে ক্ষুধািত (৫১ ককাটি ৩৯ লাখ) মানুষ েসোস করঘে এতেয়ায়। ২৫ ককাটি ৬১ লাখ ক্ষুধািত মানুষ আতিকায় এেং চ্ার ককাটি ২৫ 

লাখ ক্ষুধািত মানুষ েসোস করঘে লাতিন আঘমতরকা ও কযাতরেীয় অঞ্চঘল। 

প্রতিঘেদঘনর একটি অংঘে োংলাঘদঘে আতিি করাতেোঘদর মানতেক সোয়িা প্রদাঘনর পাোপাতে িাঘদর পুতে চ্াতেদা কমটাঘনার 

উঘদ্যাে স্থান কপঘয়ঘে। একটি সারতিঘি কদখা কেঘে, োংলাঘদঘে অপুতের োর কেঘেঘে। ২০০৪-০৬ সাঘল োংলাঘদঘে অপুতের তেকার 

মানুঘষর সংখ্যা তেল দুই ককাটি ৩৮ লাখ। ২০১৬-১৮ সাঘল িা দুই ককাটি ৪২ লাঘখ উন্নীি েঘয়ঘে। িঘে কেে তকছু তেসাঘে 

োংলাঘদঘের উন্নতির িথ্য স্থান কপঘয়ঘে ওই প্রতিঘেদঘন। কর্মন—২০১৪-১৬ সাঘল োংলাঘদঘে খাদ্য তনরাপত্তার কক্ষঘে চ্রম 

ঝুতঁকঘি থাকা মানুঘষর সংখ্যা তেল এক ককাটি ৭৮ লাখ। ২০১৬-১৮ সাঘল এ সংখ্যা কঘম এক ককাটি ৬৮ লাঘখ কনঘমঘে। োংলাঘদঘে 

মাঝাতর ো চ্রম খাদ্য তনরাপত্তা ঝুতঁকঘি থাকা মানুঘষর সংখ্যা ২০১৪-১৬ সাঘল তেল পঁচ্ ককাটি ২০ লাখ। ২০১৬-১৮ সাঘল িা পঁচ্ 

ককাটি তিন লাঘখ কনঘম এঘসঘে। ২০১৮ সাঘল োংলাঘদঘে পঁচ্ েেঘরর কম েয়সী মাোতিতরক্ত ওজঘনর (ওভার ওঘয়ট) তেশুর সংখ্যা 

তেল দুই লাখ। 

প্রতিঘেদঘন েলা েঘয়ঘে, তেঘের সে অঞ্চঘলই তেশুঘদর তেঘেষ কঘর স্কুঘল র্াওয়ার েয়সী তেশুঘদর মাোতিতরক্ত ওজন ও স্থূলিা বৃতির 

োর অব্যােি রঘয়ঘে। প্রতিটি মোঘদঘেই পুরুষঘদর তুলনায় নারীঘদর খাদ্য তনরাপত্তা ঝুতঁকর োর কেতে। প্রতিঘেদঘন োংলাঘদঘের 

উদােরি তদঘয় েলা েঘয়ঘে, োংলাঘদঘে পুরুষঘদর তুলনায় নারীরা কেতে অপুতের তেকার। 

তেে খাদ্য সংস্থা, আন্তজতাতিক কৃতষ উন্নয়ন িেতেল (ইফাদ), জাতিসংঘের জরুতর তেশু িেতেল (ইউতনঘসফ), তেে খাদ্য কম তসূতচ্ 

(িাতিউএফতপ) ও তেে স্বাস্থয সংস্থার (িাতিউএইচ্ও) প্রধানরা েিকাল তেঘে ক্ষুধাঘিতর োর কমাঘি প্রঘচ্ো কজারদার এেং আঘরা 

কেতে সমন্বঘয়র িাতেদ তদঘয়ঘেন। 

প্রতিঘেদঘন েলা েঘয়ঘে, অথ তনীতির েতি শ্লথ এমন অঘনক কদে, তেঘেষ কঘর মেম আঘয়র কদেগুঘলাঘি ক্ষুধাঘিতর সংখ্যা োেঘে। 

আয়নেষম্য োেঘে এমন কদেগুঘলাঘি ক্ষুধাঘিতর সংখ্যা বৃতির িথ্য তমঘলঘে এোঘরর প্রতিঘেদঘন। 

সংোি, সতেংসিা ও ভাঙঘনর প্রভাে পঘেঘে এমন কদেগুঘলাঘি থাঘক তেঘের প্রায় ২০০ ককাটি মানুষ। োংলাঘদঘে আতিি 

করাতেোঘদর পুতে তনতিি করঘি উঘদ্যাে প্রসঘে প্রতিঘেদঘন েলা েঘয়ঘে, আিয়তেতেঘরর কদাকানগুঘলা কথঘক পণ্য ককনার জে 

করাতেোঘদর কর্ ই-ভাউচ্ার কদওয়া েয় িা তদঘয় তেতভন্ন ধরঘনর ২০টি পণ্য ককনা র্ায়। এর মঘে ১২টি পণ্য ককনা োেিামূলক। 

 


