
বি ক ধুা ও অপিু র সূচেক বাংলােদেশর
অব ান ৮৮তম
পািক ান, ভারেতর চেয় এিগেয় বাংলােদশ

কাশ : ১৭ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চলিত বছেরর বি ক ধুা ও অপুি র সচূেক ১১৭ দেশর তািলকায় বাংলােদেশর অব ান ৮৮তম। গত
বছেরর চেয় বি ক ধুা সচূক বা িজএইচআইেত ই ধাপ (৮৬তম) অবনিত হেলও এ বছর সািবকভােব
উ িতর িদেকই রেয়েছ বাংলােদশ। দি ণ এিশয়ার দশ েলার মেধ  পািক ান, ভারত ও আফগািন ােনর
চেয়  বাংলােদেশর  অব ান  ভােলা।  তেব  নপাল,  িময়ানমার,  ীল ার  চেয়  িপিছেয়  আেছ।

ই টার াশনাল ফডু পিলিস িরসাচ ইনি িটউট ম লবার িজএইচআই-২০১৯ কাশ কের।

িজএইচআই তির হেয়েছ িতিট দেশর অপুি , পাচঁ বছেরর কম বয়সীেদর মেধ  কম ওজেনর িশ , পাচঁ
বছেরর কম বয়সীেদর মেধ  কম উ তার িশ  এবং পাঁচ বছেরর কম বয়সী িশ মতুৃ র চারিট         
মাপকািঠেত। এই চারিট মাপকািঠেত িতিট দেশর ার িহসাব করা হেয়েছ ১০০ পেয়ে টর িভি েত।
এই সচূেক সবেচেয় ভােলা ার হেলা শূ । ার বাড়েল বঝুেত হেব, সই দেশর ধুার পিরি িত
খারােপর িদেক যাে । আর ার কমা মােন, সই দেশর খাদ  ও পুি  পিরি িতর উ িত হে ।    

শূ  অেথ, স দেশ কােনা মা ষ অনাহাের নই। ১০-এর কম ার পাওয়ার অথ হেলা সই দেশ
ধুার সম া কম। ২০ থেক ৩৪.৯ ােরর অথ তী  ধুা, ৩৫ থেক ৪৯.৯ অথ ভীিতকর ধুা আর

৫০ বা তার বিশ ার বলেত বাঝায় চরমভােব ভীিতকর ধুায় পীিড়ত দশেক। এই মাপকািঠেত চলিত
বছেরর  সচূেক  বাংলােদেশর  ার  ২৫  দশিমক  ৮।  যা  বাংলােদশেক  ‘তী  ধুাপীিড়ত’  দেশর
তািলকাভু  কেরেছ।

চলিত  বছরসহ  পাঁচ  বছের  অব ােন  খুব  সামা  তারতম  হেলও  দীঘেময়ািদ  িচে  ফুেট  উেঠেছ
বাংলােদেশর  েমা িতর  িচ ।  ২০০০ সােল  বাংলােদেশর  ার  িছল  ১০০-র  মেধ  ৩৬.১,  অথাত্
‘ভীিতকর’।  এর  পাঁচ  বছর  পর,  ২০০৫ সােলর  সচূেক সই  ার কেম  ৩০.৭- ত দাঁড়ায়।  অথাত্
বাংলােদশ ‘ভীিতকর’ থেক ‘তী ’ ধুাপীিড়ত দেশর কাতাের চেল আেস। আেরা পাঁচ বছর পর অথাত্
২০১০ সােল ার সামা  একটু কেম ৩০.৩ হয়। আর তারপর টানা  নয় বছেরর ব বধােন এবােরর
সচূেক বাংলােদশ পল ২৫.৮,  যা  ধারাবািহক উ িতেকই সামেন এেনেছ। ই টার াশনাল ফুড পিলিস
িরসাচ ইনি িটউট বলেছ, বাংলােদেশর উ িত ঘটেছ ধারাবািহকভােব। মাট ার গতবােরর ২৬.১ থেক
কেম হেয়েছ ২৫.৮। 

এবােরর সচূেক ভারেতর ার ৩০.৩। ভারেত এই অনাহােরর সম া বশ তী  আকার ধারণ কেরেছ।
২০১৪ সােল ভারত তািলকায় িছল ৫৫ ন ের। এবার নেম এেসেছ ১০২ ন ের। এছাড়া দি ণ এিশয়ার 
আফগািন ান ১০৮, পািক ান ৯৪, নপাল ৭৩, িময়ানমার ৬৯ এবং ীল া ৬৬তম অব ােন রেয়েছ।
ভুটােনর ার িনণেয়র মেতা  পযা  তথ  পাওয়া যায়িন  বেল  িজএইচআইেয়র ওেয়বসাইেট জানােনা
হেয়েছ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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