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সারােদেশ দাির  হার উে খেযাগ  হাের কেম এেলও দেশর িকছু অ েল এই হার বেড়েছ। িবেশষ কের
উ রবে  রংপুর ও িড় ােম দাির  তুলনামূলক অেনক বিশ। িবিবএেসর জিরপ অ যায়ী ২০১০ সােল
৩১ শতাংশ থেক ২০১৬ সােল ২৪ দশিমক ৩ শতাংেশ নেম এেসেছ দেশর দাির  হার। িক  এর
পেরও দেশর িকছু অ েল দাির  হার বেড়েছ। িড় ােম ৭০.৮ শতাংশ মা ষ দির  এবং রংপুের
৪৩.৮ শতাংশ মা ষ দির । দির  হার িবে ষণ কের গতকাল বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা- িত ােনর
(িবআইিডএস) এক গেবষণায় বলা হেয়েছ ২০১০ থেক ২০১৬ সােলর মেধ  দেশর ২৩ জলায় দাির
হার বেড়েছ। জলা েলা হেলা—খাগড়াছিড় ( বেড়েছ ২৭.২০%), িদনাজপুর (২৬.৪০%), িকেশারগ
(২৩.২০%), বা রবান (২৩.১০%) মেহরপুর (১৬.৩০%), নওগাঁ (১৫.৩০%), নবাবগ  (১৪.৩০%),

ি য়া  (১৩.৯০%),  নায়াখালী  (১৩.৭০%)  মািনকগ  (১২.২০%),  পটুয়াখালী  (১১.৪০%),  মা রা
(১১.৩০%),  ব ড়া  (১০.৬০%),  রা ামািট  (৮.২০%) লালমিনরহাট  (৭.৫০%),  িড় াম (৭.১০%),
বর না  (৬.৭০%),  চুয়াডা া  (৪.২০%),  চ াম  (২.২০%),  িঝনাইদহ  (১.৮০%)।  এছাড়া  পাবনা,
জামালপুর ও ল ীপুের ায় দড় শতাংশ হাের দাির  বেড়েছ।

গতকাল রিববার রাজধানীর লশােনর ই িদনব াপী িরসাচ এলামনােকর আেয়াজন কের িবআইিডএস।
উে াধনী অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সােবক অথম ী আবুল মাল আব ল মুিহত।
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন, সােবক অথম ী এম সাই ামান, পিরক না কিমশেনর সদ
( জ  সিচব)  ড.  শাম ল  আলম,  পিরক না  িবভােগর  সিচব  ল  আিমন।  স ালনা  কেরন
িবআইিডএেসর মহাপিরচালক ড. ক এ এস মুিশদ। িবিভ  সশেন গেবষণা িতেবদন উপ াপন করা
হয়।  িদেনর  একিট  সশেন  িকছু  জলায়  দাির  হার  বৃি  িনেয়  একিট  গেবষণাপ  তুেল  ধেরন
িবআইিডএেসর গেবষক জুলিফকার আলী।

দািরে র কারণ িবে ষণ কের গেবষণায় বলা হেয়েছ, এই অ েলর মা ষ বিশর ভাগ দিনক িভি েত
মজীবীর সংখ া বিশ। ফেল হঠাত্ কাজ না থাকেল তারা বিশ িত  হয়। তাছাড়া তােদর মেধ

িনভরশীল মা েষর সংখ াও বিশ। এসব অ েল অবকাঠােমা েলা সাধারণ মা েষর জ  সহজলভ  নয়।
সামািজক িনরাপ া কমসূিচেতও তােদর অ ভুি  তুলনামূলক কম। দির  বৃি  পাওয়া অ েলর মা ষেদর

ু  ঋণসহ আিথক খােত অ ভুি  তুলনামূলক কম। তা ছাড়া চর অ লসহ িপিছেয় পড়া এসব এলাকায়
াকৃিতক েযােগ সবেচেয় বিশ িত  হেয় দাির  হেয় পড়েছ।

উে াধনী অ ােন ড. শাম ল আলম বেলন, বেলন, দেশ দাির  কেম আসেছ িক  আ িলক বষম
কমেছ না। এসব িবষেয় গেবষণা হওয়া েয়াজন। িড় াম ও রংপুের ৭১ ভাগ মা ষ দির , এটা তা
ভাবাই যায় না। িসেলেট ভূিমহীন মা েষর সংখ া তুলনামূলক বিশ অথচ সখােন বিশ রিমট া  আসেছ।
এরকম অেনক বপরীত  তথ  রেয়েছ য েলা িনেয় গেবষণা হওয়া েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িতিন বেলন, বকারে র তথ  িকছুটা হেলও অিতরি ত মেন হয়। কননা, যারা খ কালীন কমসং ােন
রেয়েছন তারাও িনেজেদর বকার  ভােবন।  দেশ এত বকার থাকেল তার  একটা  িতফলন থাকত,
হাহাকার থাকত।

  ইে ফাক িরেপাট

print | ২৩ জলায় দাির  হার বেড়েছ | িশ  বািণজ https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/industrial-trade/110307/২৩-জলায়-দ...

1 of 2 12/2/2019, 10:41 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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