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ধনী ি র তািলকায় তীয় বাংলােদশ 
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আেমিরকা, চীন ও জাপােনর মেতা অথৈনিতক শি ধেররা িবে র ধনী ি র সেবা  অ পােতর বাসভবন হেত পাের, িক  যখন 
ন ন িমিলয়েনয়ার খাজ করা হয়, তখন িক  চমক দ সামেন আেস। ধনী মা েষর ি র হাের িবে  বাংলােদেশর অব ান তীয়। 
গত ধবার রাে র স দ গেবষণা িত ান ওেয়লথ-এ  ‘ াবাল এইচএনডি উ অ ানালাইিসস:  হাই নট ওথ হ া ক’ 
শীষক এক িতেবদেন িবষয়  কাশ কের। 
স দ সং া ওেয়লথ-এ -এর এক  ন ন িতেবদন ে  জানা যায়, ধনী জনেগা ীর ততম ি র জ  দশ েলার মে  শীেষ 
রেয়েছ আি কা, এিশয়া এবং ইউেরােপর উদীয়মান অথনীিতর দশ েলা। ওেয়লথ-এ  এর উে াধনী ‘হাই নট ওয়াথ হ া ক 
২০১৯’ থেক হীত গেবষণা  িব াপী স দ ি র লে  তার ি ভি র বাভােসর জ  ৫ লাখ ৪০ হাজােরর ি র উপর 
গেবষণা কেরেছ। এ তািলকায় ১০-৩০ লাখ মািকন ডলােরর স েদর মািলকেক রেখেছ স দ গেবষণা িত ান । ২০১৮ সােল 
স দশালী ি র হার ও ২০২৩ সাল পয  ে পণ ধের এ িহসাব করা হয়। িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০১৮ থেক ২০২৩ সাল পয  
১০  দশ ধনী ি র হাের শীেষ থাকেব। আগামী ২০২৩ সাল পয  বাংলােদেশ ধনী মা েষর সং া ১১ দশিমক ৪ শতাংশ হাের 
বাড়েব। এর আেগ গত সে ের ওেয়লথ-এ  এর এক িতেবদেন বলা হেয়িছল, গত প চ বছের ধনীেদর স দ ি র িবেবচনায় 
শীেষ রেয়েছ বাংলােদশ। ত স দ ি র তািলকায় চীন- রা েক পছেন ফেল শীষ ান দখল কেরেছন বাংলােদেশর ধনীরা। 
ওেয়লথএে র ‘ওয়া  আল া ওেয়লথ িরেপাট ২০১৮’ শীষক িতেবদেন বলা হেয়িছল, ২০১২ থেক ২০১৭ সাল পয  বাংলােদেশ 
ধন েবরেদর সামি ক স েদর বািষক ি  ১৭ দশিমক ৩ শতাংশ। 
িরেপােট বলা হয়, ধনী ি র হাের িবে  শীেষ থাকেব নাইেজিরয়া। ি তীয় অব ােন িমসর। এর পেরর অব ােন রেয়েছ বাংলােদশ। 
তার পর যথা েম িভেয়তনাম, পা া , চীন, কিনয়া, ভারত, িফিলপাইন ও ইউে ন। িনজ  ‘ওেয়লথ অ া  ইনেভে বল 
অ ােসটস মেডল’ বহার কের িতেবদন  তির কের ওেয়লথএ । িত ান র ন ন এ মেডেলর মা েম ি গত মাট 
স েদর আ মািনক ত  পাওয়া যায়। ওেয়লথ এে র িতেবদন অ যায়ী িবে র ধনী ি র শীষ দশ  দশ হেলা- ১. নাইেজিরয়া 
২. ডমসর ৩. বাংলােদশ ৪. িভেয়তনাম ৫. পা া  ৬. চীন ৭. কিনয়া ৮. ভারত ৯. িফিলপাইন ১০. ইউে ন। 

 
 
 



 
Bangladesh 3rd in fastest growing rich population 

Expert for wealth survey to cut inequality 

FE Report | Sunday, 20 January 2019  

Bangladesh has the third fastest growing rich population in the world, according to a global 
report released last week. The number of high net worth population in the Bangladesh is set to 
increase by 11.4 per cent by 2023, said Wealth-X. 
Only two other countries will see their rich population grow faster than Bangladesh during this 
period. The two countries are Nigeria (16.3 per cent) and Egypt (12.5 per cent). 

 
India and China are likely to see its HNW population grow by 9.7 per cent and 9.8 per cent 
respectively during the same period.  



Earlier in September last year, the Wealth-X published another global report where it said the 
number of ultra high net worth (UHNW) population increased by 17.3 per cent in Bangladesh 
during the period of 2012-2017, the highest in the world.  
The Wealth-X defines those with wealth between $1.0m and $30m in net worth as the high net 
worth population and those with wealth above $ 30 million in net worth as the ultra high net 
worth (UHNW) population. 
The report comes at a time when all the major economic indicators are pointing at rising income 
inequality in the country.  
"Income inequality is bound to rise when non-labour income outpaces labour income in a 
country", said Binayak Sen, Research Director at the Bangladesh Institute of Development 
Studies (BIDS). 
He called for conducting a comprehensive wealth survey by the Bangladesh Bureau of Statistics 
(BBS) to address this rising inequality.  
"Such a survey would help us implement an effective wealth tax in the country", he said. 
Mr. Sen also observed that the quality of income data of BBS should also be enhanced.  
Meanwhile, the report also found that globally the number of ultra net worth population rose by 
1.9 per cent to 22.4m people in 2018 and was forecast to increase by another 6.2 per cent over 
the next five years. 
The United States continues to have the world's largest high net worth population followed by 
China and Japan.  
Germany, the United Kingdom, France, Canada, South Korea, Australia and Italy are also among 
the top 10 countries with high net worth population.  
The 10 countries with the largest HNW populations saw the total number grow by over 387,000 
HNW individuals (up 2.4 per cent compared with 2017, with combined net worth in these 
countries rising by an annual $1.0tn (up 2.4 per cent). 
Asia is forecast to experience the strongest growth in the number of HNW individuals and 
combined wealth, with the region's HNW population projected to increase at a compound annual 
growth rate of 7.6 per cent over the next five years, according to the report. 
Founded in 2010, Wealth-X is a global ultra high net worth (UHNW) intelligence and data 
company headquartered in New York and London.  
The company's database includes more than 100,000 global records, each representing an 
individual whose net worth is believed to be more than US$30 million. 
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