
দাির  ও অিতদাির  কেমেছ: িবিবএস
দািরে র হার ২১ দশিমক ৮ শতাংশ, অিতদাির  ১১ দশিমক ৩ শতাংশ * বেড়েছ ব ি  ও
পািরবািরক আয়, ইেটর বািড় * ভাত খাওয়া কমেছ, খােদ র চেয় খাদ বিহভূত খরচ বাড়েছ

কাশ : ১৪ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধারাবািহকভােব কমেছ দেশর দাির  হার। সবেশষ দািরে র হার দাঁিড়েয়েছ ২১ দশিমক ৮ শতাংেশ।
এছাড়া অিতদািরে র হারও কেম ১১ দশিমক ৩ শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ।

২০১৮  সােলর  ে পণ  িহেসেব  বাংলােদশ  পিরসংখ ান  বু েরা  (িবিবএস)  এ  তথ  কাশ  কেরেছ।
হাউসেহা  ইনকাম অ া ড এ েপনিডচার সােভ (হােয়স) কে র চড়ূা  িতেবদন কাশ অ ােন এ
তথ  কাশ করা হেয়েছ।

িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০০৫ সােল যখােন দাির  হার িছল ৪০ দশিমক শূ  শতাংশ, ২০১৬ সােল
তা াস পেয় দািঁড়েয়েছ ২৪ দশিমক ৩ শতাংশ। ২০০৫ সােল যখােন অিতদাির  িছল ২৫ দশিমক ১
শতাংশ, সখােন ২০১৬ সােল হেয়েছ ১২ দশিমক ৯ শতাংশ।

তেব এ সমেয় ধনী ও দিরে র মেধ  আয়ৈবষম  বেড়েছ। সামবার সংবাদ সে লেন চড়ূা  িতেবদন
কাশ কেরন  িবিবএস’র মহাপিরচালক কৃ া  গােয়ন।  এ  সময় ক  পিরচালক ড.  দীপংকর রায়,

পিরচালক িজয়াউি ন আহেমদ এবং যু  পিরচালক এেকএম আশরাফলু হক উপি ত িছেলন।

কৃ া  গােয়ন জানান, ২০০৫ সােল মাট ১০ হাজার ৮০িট পিরবার,  ২০১০ সােল ১২ হাজার ২৪০িট
পিরবার িনেয় জিরপ অ ি ত হেয়িছল। ২০১৬ সােল নমনুা খানার সংখ া বিৃ  কের ৪৬ হাজার ৮০িট করা
হয়। এই কে র াথিমক ফল কাশ করা হয় ২০১৭ সােলর অে াবের িব  দাির  িনরসন িদবেস।

  যগুা র িরেপাট
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িবিবএস বলেছ, দাির  কমার হার কেম যাে । ২০০৫ থেক ২০১০ সাল পয  িতবছর দাির  কমেছ
১ দশিমক ৭ শতাংশ হাের। পরবতী সমেয় ২০১০ থেক ২০১৬ সাল পয  কেমেছ ১ দশিমক ২ শতাংশ
হাের। এছাড়া অিতদাির  ২০০৫-১০ সাল পয  কেমেছ দড় শতাংশ হাের। পরবতী সমেয় ২০১০-১৬
সােলর মেধ  অিতদাির  কেমেছ শূ  দশিমক ৭৮ শতাংশ হাের।

এর আেগ কািশত াথিমক িতেবদেনর তথ  অ যায়ী, দির েদর আয় কেমেছ আর ধনীেদর বেড়েছ।
দির তম ৫ শতাংশ মা েষর আয় ২০১৬ সােল দাঁিড়েয়েছ দশিমক ২৩ শতাংশ।

২০১০ সােল এর হার িছল দশিমক ৭৬ শতাংশ। দির তম ১০ শতাংশ মা েষর আয় ২০১৬ সােল ১
দশিমক ০১ শতাংশ। ২০১০ সােল িছল ২ শতাংশ। দির  ২০ শতাংশ মা েষর আয় ২০১৬ সােল ৩
দশিমক ৮৪ শতাংশ। ২০১০ সােল িছল ৫ দশিমক ২২ শতাংশ।

অ িদেক িবপরীত িচ  িবরাজ করেছ ধনীর আেয়। অথাৎ ধনীেদর আয় বেড়েছ। সবেচেয় ধনী ৫ শতাংশ
মা েষর আয় ২০১৬ সােল বেড় হেয়েছ ২৭ দশিমক ৮৯ শতাংশ। ২০১০ সােল িছল ২৪ দশিমক ৬১
শতাংশ। সবেচেয় ধনী ১০ শতাংশ মা েষর আয় ২০১৬ সােল দািঁড়েয়েছ ৩৪ দশিমক ১৬ শতাংশ, যা
২০১০ সােল িছল ৩৫ দশিমক ৮৪ শতাংশ। সবেচেয় ধনী ২০ শতাংশ মা েষর আয় ২০১৬ সােল ৫৩
শতাংশ, ২০১০ সােল িছল ৫১ দশিমব ৭৮ শতাংশ।

ধানত িতন কারেণ দেশর দাির  ধারাবািহকভােব কমেছ বেল মেন করেছন সাধারণ অথনীিত িবভােগর
সদ  (িসিনয়র সিচব) ড. শাম ল আলম। িতিন যগুা রেক বেলন, থমত, উ তর বিৃ  অজেনর য
ল মা া প বািষক পিরক নায় ধরা হেয়েছ, সিট পূরণ হেয়েছ। ফেল দেশ কমসং ান হেয়েছ। তাই
দাির  কমেছ।

ি তয়ত, ব াপক সামািজক িনরাপ া কমসিূচ বা বায়ন করা হে । এর ইিতবাচক ভাব পেড়েছ। তৃতীয়,
াম থেক ামা ের সড়ক অবকাঠােমা উ য়ন এবং িব ৎ পৗঁেছ দয়ার কারেণ ব াপকভােব কৃিষ ও

অকৃিষ কায ম বেড়েছ।

এক ে র জবােব িতিন বেলন, দাির  কমার হার ধীের ধীের কেম আসেব, এিটই অথনীিতর িচরাচিরত
িনয়ম। কননা থমিদেক য হাের দাির  কমেব, সিট শষ পয  অব াহত থাকেব না। এিট াভািবক।

ঢাকায় িনযু  িব ব াংেকর িলড ইেকানিম  ড. জািহদ হােসন বেলন, মা েষর ম আয় বেড়েছ। ফেল
দাির  কমেছ। িক  য হাের িজিডিপ বিৃ  বেড়েছ, সই হােড় ম আয় বােড়িন। ফেল দাির  কমার
হার বল।

খানার আয়-ব য় :  জিরপ অ যায়ী, দেশর খানা িত মািসক আয় দািঁড়েয়েছ ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা।
২০১০ সােল িছল ১১ হাজার ৪৭৯ টাকা। মাথািপছু আয় ২০১৬ সােল দাঁিড়েয়েছ ৩ হাজার ৯৪০ টাকা, যা
২০১০ সােল িছল ২ হাজার ৫৫৩ টাকা। সবেশষ িহসােব পিরবারিভি ক ব য় দাঁিড়েয়েছ ১৫ হাজার ৭১৫
টাকা। ২০১০ সােল িছল ১১ হাজার ২০০ টাকা।

খাদ াভ াস পিরবতন : মাথািপছু আয় ও ব য় বাড়েলও খাদ  হেণ পিরবতন এেসেছ। িতেবদেন বলা
হেয়েছ, ২০১০ সােল মাথািপছু ৪১৬ াম ভাত হণ করা হেলও এর পিরমাণ নেমেছ ৩৬৭ ােম।
২০১০ সােল মাথািপছু  গম হেণর বণতা  কেম  হেয়েছ ১৯ দশিমক ৮৩ ােম।  ২০১০ সােল এর
পিরমাণ ২৬ দশিমক ০৯ াম। মাথািপছু ক ালির হণ ২০১৬ সােল ২ হাজার ২১০ িকেলা ক ালিরেত
নেম আেস। ২০১০ সােল মাথািপছু গেড় ২ হাজার ৩১৮ িকেলা ক ালির খাদ  হণ করা হেতা। তেব

মাংস খাওয়ার পিরমাণ ২০১৬ সােল বেড় হেয়েছ ৬২ দশিমক ৫৮ াম,  যা  ২০১০ সােল িছল ৪৯
দশিমক ৫০ াম।

এছাড়া  সবিজ,  মাংস ও িডম খাওয়ার পিরমাণ  বেড়েছ। কেমেছ ফল ধ ও জাত পণ  খাওয়ার
পিরমাণ। িতেবদেন আরও বলা হেয়েছ, াধীনতার পর থেক অথ ব েয়র বড় অংশ খাদ  িকনেত ব য়
করা হেলও এখন খাদ বিহভূত খােত বিশ অথ ব য় হে ।

২০১৬ সােল পিরবার েলার গড় অথ ব েয়র ৪৭ দশিমক ৭ শতাংশ ব য় হয় খাদ  খােত। এ সমেয়
খাদ বিহভূত খােত ব য় দািঁড়েয়েছ ৫২ দশিমক ৩০ শতাংেশ। ২০১৬ সােল খাদ  খােত ৫৪ দশিমক ৮
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

শতাংশ ও অ া  খােত ৪৫ দশিমক ২০ শতাংশ অথ ব য় হেয়িছল।

িবি ং বািড়র সংখ া বাড়েছ : িতেবদেন বলা হেয়েছ, দেশ ঘরবািড় তিরেত ইট ও িসেমে টর ব বহার
বেড় দািঁড়েয়েছ ১১ দশিমক শূ  ৬ শতাংেশ,  যা ২০১০ সােল িছল ১০ দশিমক ৩৭ শতাংশ। ছােদ

কােঠর ব বহার বেড় হেয়েছ ৮৪ দশিমক ৮৯ শতাংশ, যা ২০১০ সােল িছল ৮১ দশিমক ৫২ শতাংশ।

অ িদেক কমেছ খড়, বাঁশ-পাতা বা ইত ািদর ব বহার। এে ে  কেম হেয়েছ ৪ দশিমক ৬৫ শতাংশ, যা
২০১০ সােল িছল ৮ দশিমক ১১ শতাংশ। তাছাড়া দওয়াল তিরেত ইট ও িসেমে টর ব বহার বেড়েছ।
এ হার দািঁড়েয়েছ ৩০ দশিমক ৫০ শতাংশ, যা ২০১০ সােল িছল ২৫ দশিমক ১২ শতাংশ।

সামািজক অ গিত : ২০১৬ সােল সা াই পািনর ব বহার বেড় দাঁড়ায় ১২ দশিমক শূ  ১ শতাংশ, যা
২০১০ সােল িছল ১০ দশিমক ৬২ শতাংশ।

২০১৬ সােল িব ৎ ব বহার বেড় দাড়ঁায় ৭৫ দশিমক ৯২ শতাংশ, যা ২০১০ সােল িছল ৫৫ দশিমক ২৬
শতাংশ। ািনটাির বা পাকা পায়খানার ব বহার বেড় দািঁড়েয়েছ ৬১ দশিমক ৩৭ শতাংশ, যা ২০১০
সােল িছল ৫১ দশিমক শূ  ৫ শতাংশ। পাশাপািশ কেমেছ কাঁচা পায়খানা এবং খালা ােন পায়খানা
করার হার।

িশি েত হার বেড় ২০১৬ সােল দািঁড়েয়েছ ৬৫ দশিমক ৬ শতাংেশ, যা ২০১০ সােল িছল ৫৭ দশিমক ৯
শতাংশ। নারী ও পু ষ উভয় ে ই িশ ার হার বেড়েছ। কৃিষর বাইের পশা হেণর হার কেম ২০১৬
সােল হয় ৬২ দশিমক ২ শতাংশ, যা ২০১০ সােল িছল ৬৩ দশিমক ৯ শতাংশ। অ িদেক কৃিষে ে
পশা বেড় ২০১৬ সােল হেয়েছ ৩৭ দশিমক ৮ শতাংশ, যা ২০১০ সােল িছল ৩৬ দশিমক ১ শতাংশ।
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