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দেশ দাির  কমেছ অসমভােব: িব ব াংেকর
িতেবদন

িত ৪ জেনর একজন দির  : ৬ বছের দাির  থেক বিরেয় এেসেছ ৮০ লাখ মা ষ *
িতেবদেন পুরেনা তথ  ব বহার করা হেয়েছ -অথম ী
কাশ : ০৮ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দাির  িনরসেন  উে খেযাগ
অ গিত হেলও এখনও িত চারজন
মা েষর মেধ  একজন দির । দেশ
দািরে র  হার  ২৪  দশিমক  ৫
শতাংশ।  এ  িহসােব  ায়  ৪ কািট
মা ষ  দাির সীমার  িনেচ  বসবাস
করেছ।  তেব  এ  িহসাব  ২০১৬
সােলর।  ২০১০ সাল থেক ২০১৬
সােলর  মেধ  ছয়  বছের  দাির
থেক  বিরেয়  এেসেছ  ৮০  লাখ

মা ষ।

ধারাবািহক  বিৃ  এবং  ম  আয়
বিৃ র কারেণই এটা স ব  হেয়েছ।
িক  দেশর  সব  অ েল  দাির

কমার হার সমান নয়। আর দাির  কমার হার িদন িদন কেম যাে । িব ব াংেকর ‘বাংলােদশ পভািট
অ ােসসেম ট : ফিচং ও  অ া ড িনউ ি টয়ারস ইন পভািট িরডাকশনস’- শীষক িতেবদেন এসব তথ
উেঠ এেসেছ। সামবার রাজধানীর একিট হােটেল িতেবদনিট কাশ করা হয়।

িব ব াংেকর কাি  ডাইের র মািস িময়াং ট েনর সভাপিতে  অ ােন ধান অিতিথ িছেলন অথম ী আ
হ ম মু ফা  কামাল।  িবেশষ অিতিথ  িছেলন পিরক না  কিমশেনর সাধারণ  অথনীিত িবভােগর সদ
(িসিনয়র সিচব) ড.  শাম ল আলম, পিরসংখ ান ও তথ  ব ব াপনা িবভােগর অিতির  সিচব িবকাশ
িকেশার দাস এবং িব ব াংেকর পভািট অ া ড ই ইিট াবাল াকিটেসর াবাল ডাইের র ক ােরিননা
সানেসজ েমা।

িতেবদনিট  উপ াপন  কেরন  িব ব াংেকর  িসিনয়র  অথনীিতিবদ  মািরয়া  ইউেজিনয়া  জনিন।  মু
আেলাচনায় অংশ নন িপিপআরিস’র িনবাহী  চয়ারম ান ড.  হােসন িজ রু রহমান ও িপআরআইেয়র
িনবাহী পিরচালক ড. আহসান এইচ মন র।

মািরয়া ইউেজিনয়া জনিন জানান, জারােলা অথৈনিতক বিৃ  বাংলােদেশ দাির  কমাে । তেব দাির
কমেছ তুলনামলূক কম গিতেত। ২০১০ সাল থেক অথৈনিতক বিৃ র গিত বাড়েলও দাির  িবেমাচেনর
গিত কম। এছাড়া  দাির  সারােদেশ সমানভােব  কমেছ  না।  ২০১০ সাল  থেক পূব  এবং  পি েমর
িবভাগ েলার মেধ  দাির  পিরি িতর ঐিতহািসক পাথক  আবার িফের এেসেছ। পি েম রংপুর িবভােগ
দািরে র হার বেড়েছ।

  যগুা র িরেপাট
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এ িবভােগ দাির  হার এখনও ৪৭ শতাংশ। রাজশাহী ও খুলনায় একই জায়গায় রেয়েছ অথাৎ ২৮-২৯
শতাংেশর মেধ । অ িদেক চ ােম দাির  কেমেছ পিরিমতভােব এবং বিরশাল, ঢাকা ও িসেলেট ত
কেমেছ। এসব িবভােগর কাথাও ১৬-১৮ শতাংশ এবং কাথায় ২১ থেক ২৬ শতাংেশর মেধ  দাির
হার রেয়েছ।

িতিন বেলন, থাগত িবিভ  চািলকাশি  দাির  িবেমাচেন ভূিমকা রাখেছ। িক  অ গিত আনার ে
িকছু চালেকর মতা সীিমত হেয় পেড়েছ। আগামী দশেকর মেধ  উ  মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হওয়ার
ল  অজেন  অথনীিতেত দাির  মাকােবলায়  আরও জারােলা  উেদ াগ  থাকেত হেব।  বাংলােদেশর
দাির  দরূ করেত হেল থাগত ও নতুন উপায় উভয়েকই কােজ লাগােত হেব।

িতেবদেন বলা হয়, ২০০০ সােল দািরে র হার িছল ৪৮ দশিমক ৯ শতাংশ। সিট কেম ২০০৫ সােল
৪০ শতাংশ, ২০১০ সােল ৩১ দশিমক ৫ শতাংশ এবং ২০১৬ সােল ২৪ দশিমক ৫ শতাংেশ দািঁড়েয়েছ।
অ িদেক অিতদাির  ২০০০ সােল ৩৪ দশিমক ৩ শতাংশ, ২০০৫ সােল সিটও কেম িগেয় ২৫ দশিমক
১ শতাংশ, ২০১০ সােল ১৭ দশিমক ৬ শতাংশ এবং ২০১৬ সােল ১৩ শতাংেশ দািঁড়েয়েছ। এই দাির
কমােত কৃিষ খাত খুব বিশ ভূিমকা রাখেত পােরিন।

ামা েল দাির  কমােত িশ  ও সবা খাত বিশ অবদান রেখেছ। এই সমেয় কৃিষ বিৃ  ধীর িছল
এবং আেগর চেয় দাির  িবেমাচেন কম অবদান রেখেছ। শহর অ েল ম া ফ াকচািরং বা উৎপাদন
খাত িবেশষত তির পাশাক খাত দাির  কমােত সবেচেয় বিশ ভূিমকা রেখেছ।

এিদেক উৎপাদন খােত কমসং ােন ধীরগিতর কারেণ িবধা পেত পারত এমন পিরবােরর অংশ সীিমত
হেয়েছ। অ িদেক সবা খােত আ কমসং ােন িনেয়ািজতেদর মেধ  দািরে র হার বেড়েছ,  যা  নগর
দাির  কমােনার ে  বাধা সিৃ  কেরেছ।

ধান অিতিথর ব েব  অথম ী বেলন, িতেবদন তিরেত পুরেনা তেথ র ব বহার করা হেয়েছ। নতনু
তথ  পযােলাচনা করেল পিরি িত আরও অেনক উৎসাহব ক হেতা। িতিন বেলন, বিৃ  হে  এ দেশর
দাির  িনরসেনর মলূ চািবকািঠ। দেশ টকসই ও মানস  বিৃ  অিজত হে ।

বিৃ র এ অজন েত ক মা ষেক শ করেছ। েত ক মা ষ অথনীিতর মলূ ােতর সে  যু  রেয়েছ।
সামািজক িনরাপ া কমসিূচ দাির  কমাে । আশা করিছ আগামী ২০৩০ সােলর মেধ  এ দেশ ধুা ও
দাির  থাকেব না। দাির  িনরসেন আমরা সিঠক পেথই আিছ। গত ১০ বছের বাংলােদেশর বিৃ  িবে র
অ া  দেশর তলুনায় ভােলা হেয়েছ।

মািস িময়াং ট ন বেলন, িবগত দশেক দাির  িবেমাচেন বাংলােদশ শংসনীয় অ গিত অজন কেরেছ।
িক  এখনও িত ৪ জেনর ১ জন দািরে র মেধ  বাস করেছ। বাংলােদশেক আরও অেনক িকছু করেত
হেব। িবেশষ কের দািরে র নতনু েলার িদেক দিৃ  িদেত হেব।

যমন, শহর এলাকার দাির  মাকােবলা খুবই পূণ। কননা ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলােদেশ দির
মা েষর অেধক শহের বাস করেব। গত ছয় বছের দাির  িবেমাচেনর ৯০ শতাংশই ােম হেয়েছ। শহের
দাির  কমেছ সীিমত হাের এবং অিতদাির  জনেগা ীর মেধ  শহেরর লােকর অংশ একই রেয় গেছ।
ফেল জাতীয় দাির  িবেমাচেনর গিত ধীর হেয়েছ।

ড.  শাম ল আলম  বেলন,  সিঠক পিরক নার মাধ েম দাির  িনরসন স ব হে ।  িজিডিপ বিৃ ও
এে ে  ভূিমকা রেখেছ। তেব চ ােল  হে  দাির  িনরসেনর গিত বাড়ােনা। ২০০৫ সাল পয  দাির
কেমেছ বািষক ১ দশিশক ৭ শতাংশ হাের।

২০০৫ থেক ২০১০ সাল  পয  বািষক ১  দশিমক ৫ শতাংশ হাের এবং  ২০১০ থেক ২০১৫-১৬
অথবছের দাির  কেমেছ ১ দশিমক ২ শতাংশ হাের। এ অব া থেক বিরেয় আসেত তির হেত যাওয়া
ি তীয় ি ত পিরক না ও অ ম প বািষক পিরক নায় িবেশষ  দয়া হে ।
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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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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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