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িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : ২০১৭-১৮ অর্থ বছেরর প্রথম দশ মােস প্রবাসী বাংলােদশীরা
েদেশ ১২,০৮৮.১৮ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার েরিমেটন্স পািঠেয়েছ। এর আেগর
অর্থ বছেরর একই সমেয় েদেশ প্রবাসী বাংলােদশীেদর পাঠােনা
েরিমেটন্েসর েচেয় এ সমেয় আসা েরিমেটন্েসর পিরমান ১৭.৫১ শতাংশ
েবিশ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছেরর জুলাই েথেক এপ্িরল পযর্ন্ত সমেয় েদেশ
েরিমেটন্স এেসিছল ১০,২৮৭.২৩ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার। বাংলােদশ
ব্যাংক সূত্ের েসামবার এ তথ্য জানা েগেছ।
বাংলােদশ ব্যাংেকর েডপুিট গভর্নর আবু েহনা েমাহাম্মদ রািজ হাসান
আজ জানান, েদেশ টাকা পাঠােত প্রবাসী বাংলােদশীেদর উৎসািহত করেত
েকন্দ্রীয় ব্যাংক িকছু পদক্েষপ েনয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছের
েরিমেটন্স প্রবাহ েবেড়েছ। িতিন বেলন, এর আেগ প্রবাসী বাংলােদশীরা
েদেশ টাকা পাঠােনার ক্েষত্ের েমাবাইল ব্যাংিকংসহ িকছু ইনফরমাল
চ্যােনল ব্যবহার করেতা।
সাম্প্রিতক সমেয় েকন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকাির
বািহনীর নজরদাির বাড়ােনার কারেন ইনফরমাল চ্যােনেল েদেশ টাকা
পাঠােনার হার কেমেছ। িতিন জানান, অৈবধ চ্যােনেল েদেশ টাকা
পাঠােনা বন্ধ করেত িবকাশসহ েমাবাইল ফাইন্যান্িসয়াল প্েরাভাইডার
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেছ। ঈেদর মােস েরিমেটন্স প্রবাহ আেরা
বৃদ্িধ পােব বেল িতিণ আশা প্রকাশ কেরন।
েকন্দ্রীয় ব্যাংেকর তথ্য অনুযািয় ২০১৭-১৮ অর্থ বছেরর এপ্িরেল
১,৩২৭.১৮ িমিলয়ন, মার্েচ ১,২৯৯.৭৭ িমিলয়ন, েফব্রুয়ািরেত ১,১৪৯.০৮
িমিলয়ন, জানুেিয়াত ১,৩৭৯.৭৯ িমিলয়ন, িডেসম্বের ১,১৬৩.৮২িমিলয়ন,
নেভম্বের
১,২১৪.৭৫
িমিলয়ন,
অক্েটাবের
১,১৬২.৭৭
িমিলয়ন,
েসপ্েটম্বের ৮৫৬.৮৭িমিলয়ন. অগস্েট ১,৪১৪.৫৮ িমিলয়ন এবং জুলাইেয়
১,১১৫.৫৭ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার েরিমেটন্স েদেশ এেসেছ।
২০১৬-১৭ অর্থ বছেরর এপ্িরেল ১,০৯২.৬৪ িমিলয়ন, মার্েচ ১,০৭৭.৫২
িমিলয়ন, েফব্রুয়ািরেত ৯৪০.৭৫ িমিলয়ন, জানুয়ািরেত ১,০০৯.৪৭িমিলয়ন,
িডেসম্বের ১,১৬৩.৮২ িমিলয়ন, নেভম্বের ১,২১৪.৭৫ িমিলয়ন, অক্ৈটাবের

১,১৬২.৭৭ িমিলয়ন, েসপ্েটম্বের ৮৫৬.৮৭ িমিলয়ন, আগস্েট ১,৪১৮.৫৮
িমিলয়ন, এবং জুলাইেয় ১,১১৫.৫৭ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার আেস।
গত মার্চ মােস রাষ্ট্রমািলকানাধীন ছয়িট বািণজ্িযক ব্যাংক
যথাক্রেম অগ্রণী, জনতা, রূপালী, েসানালী, েবিসক এবং িবিডিবএল
ব্যাংেকর মাধ্যেম েদেশ েরিমেটন্স এেসেছ ৩২৬.৫৬ িমিলয়ন মািকর্ন
ডলার এবং একমাত্র রাষ্ট্র মািলকানাধীন িবেশষািয়ত ব্যাংক বাংলােদশ
কৃিষ ব্যাংেকর মাধ্যেম এ সমেয় েদেশ েরিমেটন্স এেসেছ ১০.৯৩ িমিলয়ন
মািকর্ন ডলার।
এ সমেয় অগ্রণী ব্যাংেক ১৩০.৩৫ িমিলয়ন, জনতা ব্যাংেক ৭৯.৯৮
িমিলয়ন, রূপালী ব্যাংেক ১৫.৩১ িমিলয়ন, েসানালী ব্যাংেক ১০০.৭৭
িমিলয়ন, এর্ব েবিসক ব্যাংেক ০.১৫ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার েরিমেটন্স
এেসেছ।
পাশাপািশ েবসরকাির বািণজ্িযক ব্যাংকগুেলার মাধ্যেম ৯৭৫.৫৭ িমিলয়ন
মািকর্ন ডলার েরিমেটন্স েদেশ এেসেছ। এর মধ্েয ইসলামী
বাংলােদশ িলিমেটেডর মাধ্যেম এেসেছ সেবার্চ্চ পিরমান
িমিলয়ন
ডলার।
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িমউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংেকর ব্যবস্থাপনা পিরচালক আিনস এ খান
বেলন, েরিমেটন্স প্রবাহ িদন িদন বৃদ্িধ পাচ্েছ। কর্তৃপক্ষ
িলগ্যাল চ্যােনেলর মাধ্যেম েরিমেটন্স েদেশ আনেত িবিভন্ন পদক্েষপ
িনেয়েছ। আমরা প্রবাসীেদর জন্য িলগ্যাল চ্যােনেলর প্রক্িরয়া সহজতর
করার েচষ্টা করিছ। এ লক্ষ্েয আমরা
সঙ্েগ আমরা চুক্িত স্বাক্ষর কেরিছ।
িনউজিবিড৭১/আ/১৫ েম ,২০১৮
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