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বফশ্ব কু্ষধা ূচক ফা গ্লাফার াঙ্গায ইনডেক্স 
 

গ্লাফার াঙ্গায ইনডেক্স 2021-এ বাযডেয মযা বকিং 116বি গ্েডয ভডধে 101 (2020 াডর 

ূচক বির 94)। কনানয ওযার্ল্যওযাইে এফিং ওডযরথাঙ্গাযবরপ প্রবে অডটাফডয গ্মৌথবাডফ 

ূচকবি প্রকা কডয। 

 

কু্ষধা ূচক চাযবি উাোন ূচডক গ্েগুবরয কভযক্ষভো বযভা কডয - অুবি, কভ ওজন 

বনডয জন্ম গ্নযা ফাচ্চা, বশু বফরম্বে ফৃবি  এফিং বশু ভৃেুোয। WBCS Exam-য জনে 

গ্লাফার াঙ্গায ইনডেক্স (GHI) 2021, 2020, এফিং 2019 বাযডেয মযা বকিংয ম্পবকযে ভস্ত 

েথে জানুন। 

 

2021 বফশ্ব কু্ষধা ূচক র  কু্ষধা ূচডকয 16েভ িংস্কযণ (2006 ার গ্থডক)। 

 

বফশ্ব কু্ষধা ূচক বক? 

 

গ্লাফার াঙ্গায ইনডেডক্সয রক্ষে র বফশ্ব, আঞ্চবরক ও গ্েীয মযাডয কু্ষধাডক ট্র্োক কযা। 

এবি একবি ফাবলযক প্রবেডফেন (বযায-বযববউ) মা আযাযরোডেয কনানয ওযার্ল্যওযাইে এফিং 

ওডযরাঙ্গাবযরপ (একবি জাভযান অরাবজনক িংস্থা) দ্বাযা প্রকাবে য।  

 

বফশ্ব কু্ষধা ূচক গ্স্কাবযিং 
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বফশ্ব কু্ষধা ূচক 100-ডযন্ট গ্স্কডর গ্েগুবরডক স্থান গ্েয, মায ভডধে 0 ফরডে গ্ফাঝায ূনে 

/ গ্কান কু্ষধা গ্নই। বফশ্ব কু্ষধা ূচক গ্স্কায চাযবি ূচডকয উয বববি কডয তেবয কযা 

ডযডি। একাডথ গ্নওযা, উাোন ূচকগুবর কোডরাবযয াাাব ভাইডরাবনউবট্র্ডযডন্টয 

ঘািবেগুবরডকও প্রবেপবরে কডয। ুেযািং, বফশ্ব কু্ষধা ূচক কু্ষধায উবয বেকডক প্রবেপবরে 

কডয (অমযাপ্ত ুবি এফিং অুবি)। 

 

অমযাপ্ত ুবি: জনিংখ্োয অিং মাডেয কোডরাবয গ্রণ অমযাপ্ত। 

বশু বফরম্বে ফৃবি: াাঁচ ফিডযয কভ ফযী বশুডেয অিং মাডেয োডেয ফযডয াডডক্ষ 

কভ উচ্চো গ্েখ্া মায। 

কভ ওজন বনডয জন্ম গ্নযা ফাচ্চা: াাঁচ ফিডযয কভ ফযী বশুডেয অিং, মাডেয উচ্চোয 

াডডক্ষ কভ ওজন যডযডি। 

বশু ভৃেুে: াাঁচ ফিডযয কভ ফযী বশুডেয ভৃেুেয ায (অমযাপ্ত ুবি এফিং অস্বাস্থেকয 

বযডফডয ভাযাত্মক বভশ্রডণয প্রবেপরন)। 

 

বফশ্ব কু্ষধা ূচক 2021 

বফশ্ব কু্ষধা ূচক 2021 গ্ে 116 বি গ্েডয ভডধে বাযে 101 েভ স্থাডন যডযডি। 27.5 গ্স্কায 

বনডয, বাযডেয কু্ষধায অফস্থা খু্ফ 'গুরুেয'। 

● বাযে োয 2020 মযা ক 94 গ্থডক 7 বি স্থান ববিডয এডডি। 

● বাযে োয গ্ফবযবাগ প্রবেডফী গ্েডয বিডন যডযডি।  

● প্রবেডফী গ্ে গুবরয মযা কগুবর নীডচ গ্েওযা র: 

● াবকস্তান - 92 
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● শ্রীরকা - 65 

● গ্নার - 76 

● ফািংরাডে - 76 

● 2021 -এয ূচডক বাযডেয নীডচ যডযডি ভাত্র 15 বি গ্ে। 

● ফযডল েথে অনুমাযী, এই ূচডক ফ গ্েডয ভডধে বশু অচডযয ায ফডচডয গ্ফব 

বাযডেয। 

● মাইডাক, বাযে অনোনে ূচক গ্মভন 5 ফিডযয কভ ফযীডেয ভৃেুেয ায, বশুডেয 

বফরম্বে ফৃবিয প্রােুবযাফ এফিং অমযাপ্ত খ্াফাডযয কাযডণ অুবিয প্রােুবযাডফ উন্নবে 

গ্েবখ্ডযডি। 
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বাযডেয বফশ্ব কু্ষধা ূচক 2021 মযা বকিংডয বাযে যকাডযয প্রবেবরযা 

গ্কন্দ্রীয ভবরা ও বশু উন্নযন ভন্ত্রক ফযডল বফশ্ব কু্ষধা ূচক মযা বকিং (2021) এয ভাডরাচনা 

কডযডি, গ্মখ্াডন বাযডেয মযা বকিং 101-এ গ্নডভ এডডি, গ্মখ্াডন ফরা ডযডি গ্ম িংস্থাগুবর 

বযডািয প্রকাডয আডগ োডেয 'মথামথ অধেফায' কডযবন। 

● যকায মুবি গ্েবখ্ডযডি গ্ম খ্ােে ও কৃবল িংস্থা (FAO) অুবিডে গ্বাগা জনিংখ্োয 

অনুাে ম্পডকয গ্ম অনুভান কডযডি ো "ফাস্তফো এফিং ঘিনা" গ্থডক ফবঞ্চে। 

● FAO দ্বাযা ফেফহৃে িবেবিডক "অবফজ্ঞাবনক" ফডর অবববে কডযডি এফিং অববডমাগ কযা 

ডযডি গ্ম অুবি বযভা কযায জনে গ্কানও িবে গ্নই। 

বফশ্ব কু্ষধা ূচক 2020 

প্রধান ডযন্টভূ: 

1. বফশ্বফোী কু্ষধা 18.2 (ভাঝাবয) 2000 এয স্তয গ্থডক 28.2 (গুরুেয) গ্থডক বনডচ গ্নডভ 

এডডি 

2. কযজন অুবিডে বুগডিন? প্রায 690 বভবরযন ভানুল 

3. কযবি বশু  বফরম্বে ফৃবিডে বুগডি? 144 বভবরযন বশু 

4. কভ ওজন বনডয জন্ম গ্নযা ফাচ্চা? 47 বভবরযন 

5. 2018 াডর বশু ভৃেুেয ায কে বির?  5.3 বভবরযন বশু াাঁচ ফিয ফযডয আডগই 

ভাযা মায। 

6. গ্কান অঞ্চডর ফডচডয গ্ফব কু্ষধা ও অুবিয ভাত্রা যডযডি? - আবিকা (াাযায েবক্ষডণ) 

এফিং েবক্ষণ এবযায ভডধে   
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7. - ভরুবূবভ ঙ্গার, গ্কাববে -19 এফিং অথযবনবেক চোডরঞ্জগুবর অনুযণ কডয রক্ষ রক্ষ 

ভানুডলয জনে খ্ােে ও ুবি বনযািাীনোয কাযণ বকন্তু 2020 াডরয গ্লাফার াঙ্গায 

ইনডেডক্স ভাভাযীয প্রবাফ োযী নয। 

8. গ্কান গ্কান গ্েড কু্ষধায ভাত্রা আকাজনক? চাে, ূফয-বেভুয এফিং ভাোগাস্কায 

9. Zero Hunger -য গ্িকই উন্নযন রক্ষেভাত্রা 2030 াডরয ভডধে অজযন কযা কবিন- 

2030 াডরয ভডধে প্রায 37 বি গ্ে ফেথয ডফ ফডর আা কযা ডে। 

বফশ্ব কু্ষধা ূচক 2020-গ্ে বাযডেয াযপযভোন্স 

1. বাযডে 'গুরুেয' কু্ষধায ভাত্রা যডযডি। 

2. 2020 াডর বফশ্ব কু্ষধা ূচক-গ্ে বাযডেয গ্স্কায 27.2। 

3. 2020 াডরয গ্লাফার াঙ্গায ইনডেডক্স বাযডেয কডযকবি প্রবেডফী গ্েডয অফস্থান র: 

● গ্নার - 73 

● াবকস্তান - 88 

● ফািংরাডে - 75 

● আপগাবনস্তান – 99 

 


