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প ী ঋেণর ধান উৎস এনিজও
ব াংক েলা ােমর মা েষর কাছাকািছ যেত পােরিন * এনিজও থেক ৬৩.২৮ ও ব াংক
থেক ২৬.৩ শতাংশ পিরবার ঋণ িনে
কাশ : ০৮ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ােম শাখা থাকেলও ব াংক েলা এখনও মা েষর কাছাকািছ যেত পােরিন। ফেল প ী অ েলর মা েষর
ঋেণর অ তম উৎস হে  এনিজও। প ী এলাকার ঋণ হীতা পিরবােরর (খানা) মেধ  ৬৩ দশিমক ২৮
শতাংশ মা ষ এনিজও থেক ঋণ িনে । এছাড়া ব াংক থেক ২৬ দশিমক শূ  ৩ শতাংশ, মহাজন থেক
৩ দশিমক ৬৭ শতাংশ, আ ীয়- জেদর থেক ৩ দশিমক ৭৫ শতাংশ এবং অ া  উৎস থেক ঋণ

হণ করেছ ৩ দশিমক ২৭ শতাংশ পিরবার। যসব পিরবার ঋণ িনে  তােদর অ তম উে  হে
ফসল  আবাদ  করা।  কৃিষ  ও  প ী  পিরসংখ ান  িরেপাট-২০১৮ ত  এ  িচ  উেঠ  এেসেছ।  রাবববার
রাজধানীর আগারগাওঁ পিরসংখ ান ভবেন চড়ূা  িতেবদনিটর মাড়ক উে াচন করা হয়।

পিরসংখ ান বু েরার মহাপিরচালক কৃ া গােয়েনর সভাপিতে  অ ােন ধান অিতিথ িছেলন পিরসংখ ান
ও তথ  ব ব াপনা িবভােগর অিতির  সিচব িবকাশ মার দাস। িবেশষ অিতিথ িছেলন একই িবভােগর
অিতির  সিচব মাহমদুা আ ার। েভ া ব ব  রােখন কৃিষ উইংেয়র ধান জাফর আহ দ খান এবং
মলূ ব  উপ াপন কেরন ক  পিরচালক আ ার হােসন খান।

িতেবদেন বলা হেয়েছ, প ী এলাকার ৬২ দশিমক ১৫ শতাংশ পিরবার ঋণ হণ কের ফসল আবাদ
করার জ । এছাড়া প  পালেনর জ  ৮ দশিমক ৫৪ শতাংশ, বািড় িনমাণ বা মরামত করার জ  ঋণ
নয় ১২ দশিমক ৩৩ শতাংশ,  িচিকৎসার জ  ৪ দশিমক ৯৪ শতাংশ,  িশ ার জ  ২ দশিমক ৪৭

শতাংশ,  িববােহর জ  ৪ দশিমক ১১ শতাংশ এবং অ া  উে েশ ঋণ হণ কের ৫ দশিমক ৪৬
শতাংশ পিরবার।

সভাপিতর ব েব  কৃ া গােয়ন বেলন, ােম ব াংক েলার শাখা থাকেলও জনগেণর কাছাকািছ পৗঁছেত
পােরিন। ফেল এখনও এনিজওেদর াধা ই  িবদ মান। তাছাড়া অিধকাংশ মা ষই ফসল উৎপাদেনর
জ  ঋণ িনে । এিটও ঋণ হীতােদর জ  ঝঁুিক। অিধকাংশ মা ষ সচ িকংবা অ া  কােজ ব বহােরর
জ  ভূ-গভ  পািন ব বহার করেছ, যা আগামীর জ  ভয়ংকর মিক প। এ িবষেয় সরকার েয়জনীয়
উেদ াগ হেণর নীিত ণয়ন করেত পাের। িতেবদেন আরও বলা হেয়েছ, প ী এলাকায় বসবাস কের
দেশর মাট ১২ কািট ৫ লাখ ৯৮ হাজার ৩৬৫ জন। এর মেধ  পু ষ ৬ কািট ১৮ লাখ ৭৩ হাজার ৮১২

জন, মিহলা ৫ কািট ৮৭ লাখ ১ হাজার ৮০৩ জন এবং িহজড়া রেয়েছ ২২ হাজার ৭২০ জন।

প ীর এেককিট পিরবার বািষক আয় কের ২ লাখ ২ হাজার ৭২৪ টাকা। এর মেধ  কৃিষ খাত থেক আেস
৭৭ হাজার ৪৫৮ টাকা এবং অকৃিষ খােত আেস ১ লাখ ২৫ হাজার ২৬৭ টাকা। প ীর ৭৮ দশিমক ৬৬
শতাংশ পিরবার িশ ার েযাগ- িবধা  পায়। এর মেধ  ছেল ১৪ দশিমক ৭২ শতাংশ এবং মেয় ৬
দশিমক ৬৩ শতাংশ। ােমর মিহলারা য উপাজন কের তার মেধ  নগদ টাকা পায় ৯৩ দশিমক শূ  ৬
শতাংশ, ব  পায় ১ দশিমক ৯৩ শতাংশ এবং উভয় প িতেত আয় কের ৫ দশিমক শূ  ১ শতাংশ। যারা
আয় কের তােদর মেধ  িনেজেদর ই ামেতা খরচ কের ৭৯ দশিমক ৪২ শতাংশ মিহলা। এছাড়া ামীর
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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।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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ই ায় খরচ কের ৬ দশিমক শূ  ৫ শতাংশ, ামীর সে  যৗথভােব খরচ কের ১২ দশিমক ৪৩ শতাংশ,
বাবা-মােয়র ই ায় খরচ কের ১ দশিমক ৫৫ শতাংশ এবং র-শা িড়র ই ায় খরচ কের ১৫ দশিমক
১১ শতাংশ নারী।

িতেবদেন বলা হয়, পিরবােরর সদ েদর মেধ  ৬৬ দশিমক ৬৫ শতাংশ মিহলা জিমর মািলকানা নই।
জিমর মািলকানা আেছ ৩২ দশিমক ৮ শতাংশ এবং মািলকানা স েক জােনন না ১ দশিমক ৩১ শতাংশ
মিহলা।

িতেবদেনর ফলাফল িবে ষেণ দখা যায়, প ীর ৪ কািট ৭০ লাখ ১৯ হাজার ৭১ জন জনসংখ ার মেধ
কৃিষ খােত কমরত আেছন ২ কািট ৪৩ লাখ ৯২ হাজার ৮৭৮ জন। এেদর মেধ  পািরবািরক সাহায কমী
িহেসেব কাজ করেছ ৮৭ লাখ ৫৬ হাজার ১০৭ জন, আ কমসং ােন িনেয়ািজত রেয়েছন ৮১ লাখ ৭৭
হাজার ৩৭ জন, কৃিষ িমক িহেসেব ৭২ লাখ ৯১ হাজার ৮৪০ জন এবং কৃিষ খােতর অ া  কােজ যু
রেয়েছন এক লাখ ৬৭ হাজার ৮৯৪ জন মা ষ। দখা যায়, গেড় একজন কৃিষ িমক স ােহ ৫ দশিমক
শূ  ২ িদন এবং িদেন গেড় ৭ দশিমক ৭৬ ঘ া কাজ কেরন। এসব িমক গেড় িতিদন ৩৮৬ টাকা
মজিুর পেয় থােকন।

এেত আরও বলা হেয়েছ, প ী এলাকায় খাবার পািনর ধান উৎেসর মেধ  ৮৫ দশিমক ১১ শতাংশ হে
িটউবওেয়ল। ১১ দশিমক ৪৯ শতাংশ গভীর বা অগভীর নল প থেক পািন পান কের। য়ার পািন পান
কের দশিমক ৮৩ শতাংশ। প ী এলাকায় পাকা ঘর রেয়েছ ৭ দশিমক ৬২ শতাংশ পিরবাের। এছাড়া
আধাপাকা ঘর ২৫ দশিমক ৪৭ শতাংশ, কাচঁা ঘর ৬৫ দশিমক ৮৮ শতাংশ এবং ঝপুিড় ও অ া  ঘর
এক দশিমক শূ  িতন  শতাংশ পিরবােরর।  পিরবার েলার ৮১ দশিমক ৯১  শতাংশই  িব ৎ িবধা
পাে । চার দশিমক ৭৫ শতাংশ পিরবার গ াস বা এলিপ গ ােস রা া করেছ।
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