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• বিশ হতদির  আেছ—এমন ১০ দেশর তািলকা িব াংেকর 
• য েদর দিনক আয় ১ ডলার ৯০ সে র কম, ত রা হতদির  
• এটা আ জািতক দাির েরখা িহেসেব িবেবিচত 
• বাংলােদেশ হতদিরে র সং া ২ কা  ৪১ লাখ  
• িন  ম ম আেয়র দশ িবেবচনায় এই সং া ৮ কা  ৬২ লাখ 
• বাংলােদশ িন  ম ম আেয়র দেশর তািলকায় েক গেছ 

অিতধনী ি র হােরর িদেক বাংলােদশ িবে  থম। ধনী ি র হাের তীয়। ত মা েষর স দ ি  বা ধনী হওয়ার যা ায় 
বাংলােদশ এিগেয় থাকেলও অিতগিরব মা েষর সং াও িক  কম নয়। অিতগিরব মা েষর সং া বিশ এমন দশ েলার মে  
বাংলােদেশর অব ান প ম। বাংলােদেশ ২ কা  ৪১ লাখ হতদির  মা ষ আেছ। 

িব াংক ‘পভা  অ া  শয়ার সপাির  বা দাির  ও স ি র অংশীদার-২০১৮’ শীষক িতেবদেন সবেচেয় বিশ হতদির  
মা ষ আেছ, এমন ১০  দেশর তািলকা তির কেরেছ। য় মতার সমতা অ সাের (িপিপিপ) য েদর দিনক আয় ১ ডলার ৯০ 
সে র কম, ত েদর হতদির  িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এটা আ জািতক দাির েরখা িহেসেব িবেবিচত হয়। িব াংক ২০১৬ 

সােলর মান ধের িপিপিপ ডলার িহসােব কেরেছ। বাংলােদেশ িত িপিপিপ ডলােরর মান ধরা হেয়েছ সােড় ৩২ টাকা। সই 
িহসােব বাংলােদেশর ২ কা  ৪১ লাখ লাক দিনক ৬১ টাকা ৬০ পয়সাও আয় করেত পােরন না। 

বাংলােদশ ইিতমে  িন  ম ম আেয়র দেশর তািলকায় েক গেছ। যিদও বাংলােদশ এখেনা িন  আেয়র দশ িহেসেব 
িব াংেকর েযাগ- িবধা পাে । এ কারেণ িব াংক িন  ম ম আেয়র দশ িহেসেব বাংলােদেশর অিতগিরব মা েষর এক  
আলাদা িহসাবও িদেয়েছ। িন  ম ম আেয়র দেশর মা ষেক দাির সীমার ওপের উঠেত হেল দিনক কমপে  ৩ দশিমক ২ 
িপিপিপ ডলার আয় করেত হেব। িব াংক বলেছ, এভােব িহসাব করেল বাংলােদেশ অিতগিরব মা েষর সং া বেড় দ ড়ােব ৮ 
কা  ৬২ লাখ। আর দািরে র হার হেব ৫২ দশিমক ৯ শতাংশ। এর মােন হেলা, টকসইভােব গিরিব হটােত বাংলােদেশর ায় ৬ 
কা  ২১ লাখ মা ষেক ত দিনক ৩ দশিমক ২ ডলার আেয়র সং ান করেত হেব। এই িবশাল জনেগা ী এখন িঁকেত আেছ। 



িব াংেকর িতেবদন অ যায়ী, ভারেত সবেচেয় বিশ ১৭ কা  ৫৭ লাখ হতদির  আেছ। ভারত ছাড়া বাংলােদেশর চেয় বিশ 
হতদির  মা ষ বসবাস কের নাইেজিরয়া, কে া ও ইিথওিপয়ায়। তািলকায় থাকা শীষ ১০–এর অ  ৫  দশ হেলা তানজািনয়া, 
মাদাগা ার, কিনয়া, মাজাি ক ও ইে ােনিশয়া। 

 িব াংেকর ঢাকা কাযালেয়র  অথনীিতিবদ জািহদ হােসন থম আেলা ক বেলন, আেগ দাির  কমােনার বশত িছল ি  
বািড়েয় দাির  কমােত হেব। দেশ ৬-৭ শতাংশ ি ও হেয়েছ। এত ি  অজেনর পর দখা যাে  ি  যমন বেড়েছ, 
বষ ও বেড়েছ। অ িদেক দাির  ােসর গিতও কেমেছ। ২০৩০ সােলর মে  উ  ি  িদেয় দাির  িন ল করা যােব, এটা 
ক নয়। ত র মেত, ি েত গিরব মা েষর অংশ হণ বাড়ােত হেব। গিরব মা েষর স দ হেলা পির ম। এই েমর বহার 

িনি ত করেত হেব। িষেত উৎপাদনশীলতা বািড়েয় গিরব মা েষর ম ির বাড়ােত হেব। আবার িষর বাইেরর মবাজাের 
অংশ হেণর জ  গিরব মা েষর িশ া ও াে র ওপর নজর িদেত হেব। 

জািহদ হােসন আরও বেলন, যেহ  বাংলােদশ এখন িন  ম ম আেয়র দশ হেয় গেছ। তাই ৩ দশিমক ২ ডলােরর দিনক আেয়র 
িহসাবও মাথায় রাখেত হেব। য িবশাল জনেগা ী ই িহসােবর ম বত  ােন আেছ, তােদর ত আয় ি র েযাগ তির করেত 
হেব। 

আেয়র বষ  পিরমােপর প িত হে  িজিন (বা িগিন) সহগ। িবিবএেসর খানা আয়- য় জিরপ-২০১৬-এর াথিমক িতেবদন 
অ যায়ী, এর মান এখন ০.৪৮৩। িজিন সহগ ০.৫ পিরেয় গেল তােক উ  আয়ৈবষে র দশ বলা হয়। বাংলােদশ এর ব কােছ 
পৗঁেছ গেছ। 

গত সে ের রাে র স দ গেবষণা িত ান ওেয়লথ-এ  বেলেছ, অিতধনী ি র হাের বাংলােদশ থম। গত ধবার একই 
িত ান আেরক  িতেবদেন বেলেছ, ধনী ি র হাের বাংলােদশ তীয়। আগামী প চ বছর বাংলােদেশর ধনী মা েষর সং া ১১ 

দশিমক ৪ শতাংশ হাের বাড়েব। 

টকসই উ য়ন লে র (এসিডিজ) অ তম ধান ল  হেলা ২০৩০ সােলর মে  ে র কাঠায় দাির  নািমেয় আনা। এই 
সময়সীমার ই-িতন বছর আেগই এই ল  অজন করেত চায় বাংলােদশ। অথাৎ আগামী ১০ বছের হতদিরে র হার ৩ শতাংেশর 
মে  নািমেয় আনা হেব। বাংলােদশ পিরসং ান েরার (িবিবএস) িহসােব, এখন বাংলােদেশ অিতদাির  হার ১১ দশিমক ৩ 
শতাংশ। ২০৩০ সােল যখন অিতদাির  হার ৩ শতাংেশ মে  নেম আসেব, তখন বাংলােদেশর জনসং া ায় ২০ কা েত 
পৗঁছােব। এর মােন, তখেনা বাংলােদেশ ায় ৬০ লাখ লাক অিতগিরব থেক যােব। 

এই িবষেয় পিরক না কিমশেনর সাধারণ অথনীিত িবভােগর (িজইিড) সদ  শাম ল আলম থম আেলা ক বেলন, ২০৩০ সােলর 
মে  দাির  িন লেক াধা  িদেয় অ ম প বািষক পিরক না ণয়েনর কাজ  হেয়েছ। সখােন শাভন কােজর েযাগ ি র 
পাশাপািশ দ  মানবস দ গেড় লেত ণগত িশ া ও া  খােত সেবা  িবিনেয়াগ করা হেব। এ ছাড়া এখন য অ লিভি ক 
দাির  ও আয়ৈবষ  আেছ, তােতও িবেশষ নজর দওয়া হেব। িন  ম ম আেয়র দেশর িহেসেব দাির সীমার ওপের ওঠার জ  
আয় ি র িবষেয়  করা হেল শাম ল আলম বেলন, িবষয়  বশ চ ােলি ং। তেব ২০২১ সােলর মে  অথনীিতর স মতাও 
বাড়েব। আথসামািজক অব ার পিরবতনও আসেব।  

কান দেশ কত গিরব 

িব াংেকর তািলকা অ সাের, শীষ ােন থাকা ভারেত অিতগিরব মা েষর সং া ১৭ কা  ৫৭ লাখ। ি তীয় ােন থাকা 
নাইেজিরয়ায় ৮ কা  ২৬ লাখ, তীয় ােন থাকা কে ােত ৫ কা  ৩২ লাখ ও চ থ ােন থাকা ইিথওিপয়ায় ২ কা  ৬৭ লাখ 
অিতগিরেবর বসবাস। এ ছাড়া ষ  থেক দশম ােন থাকা তানজািনয়ায় ২ কা  ৭ লাখ, কিনয়ায় ১ কা  ৭৪ লাখ, মাদাগা াের ১ 
কা  ৭৩ লাখ, মাজাি েক ১ কা  ৭১ লাখ ও ইে ােনিশয়ায় ১ কা  ৫১ লাখ অিতগিরব মা েষর বসবাস। সব িমিলেয় সারা 

িবে  এখন ৭৩ কা  ৬০ লাখ হতদির  মা ষ আেছ। ওই ১০  দেশই বাস কের ৪৫ কা  অিতদির  মা ষ। এই সং া  আরও 
বলেছ, ২০৩০ সােলর মে  সারা িবে  এমন গিরব মা েষর সং া কেম দ ড়ােব ৪৭ কা  ৯০ লােখ। 

 


