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সুিবধা পাে  দুi েকািট মানুষ 
নামমা  টাকায় াংক aয্াকাu  

 েরজাuল হক েকৗিশক 

বত র্মান বাজাের 21, 61 o 211 টাকা খুব েবিশ নয়। ei a  টাকার িবিনমেয় াংেক aয্াকাu  খুলেত পারেছ সমােজর 
সুিবধাবি ত মানুষ। আর eসব aয্াকাuে র মা েম সরকার িবিভ  ক িভি ক ভতুর্িক বা aথ র্সহায়তা িদে । কৃষকরা eসব 
aয্াকাuে র িবপরীেত াংক েথেক কৃিষ ঋণo িনেত পারেছ। a িদেক াংেকর a া  aয্াকাuে র মেতা eসব aয্াকাuে র 
জ  নূয্নতম েকােনা ি িত রাখার েয়াজন হয় না। বাড়িত েকােনা চাজর্o আেরাপ করা হয় না। াংেকর eমন েসবার ফেল 
eকিদেক েযমন সুিবধাবি তরা আিথ র্ক েসবার আoতায় আসেছ, a িদেক eসব aয্াকাu ধারীরা আিথ র্কভােব uপকৃতo হে । 
eকiসে  তােদর মে  ভিব েতর জ  স েয়র মেনাভাব গেড় uঠেছ। 

বাংলােদশ াংেকর সব র্েশষ িতেবদেন েদখা েগেছ, নামমা  টাকায় েখালা াংক িহসােবর (aয্াকাu ) সংখয্া eখন eক েকািট ৯1 
লােখর েবিশ। eসব aয্াকাuে  eক হাজার 8৯4 েকািট টাকা জমা রেয়েছ। 21 টাকার e aয্াকাu ধারীেদর মে  সবেচেয় েবিশ 
aয্াকাu  রেয়েছ কৃষকেদর। কৃষকেদর aয্াকাu  সংখয্া ৯9 লাখ 98 হাজার। যা েমাট aয্াকuে র aেধ র্ক। eরপর সামািজক 
িনরাপ া কম র্সূিচর আoতায় সরকাির ভাতােভাগীর aয্াকাu  সংখয্া 61 লাখ ৯3 হাজার। e ছাড়া, aিত দির েদর জ  কম র্সং ান 
কম র্সূিচ, খা  o জীবন িনরাপ া কম র্সূিচ, পির  িমক, িতব ীসহ িবিভ  ে িণেপশার সুিবধাবি তরা াংেকর aয্াকাu  খুলেত 
পারেছন। তােদর eসব aয্াকাuে  ভাতাo পাে ন। 

কৃষক, মুি েযা া, aিত দির  মিহলা, দু , িছ মূল o কম র্জীবী িশশু eমনিক িভ করাo যােত 21 টাকায় aয্াকu  খুলেত পাের 
েসজ  াংকগুেলােক িনেদ র্শনা                   িদেয়েছ বাংলােদশ াংক। eকiভােব ল পয র্ােয়o িশ াথ রা েযন e সুেযাগ পায়, 
েক ীয় াংক েস ব া কেরেছ। 

নূয্নতম মূে  াংক aয্াকাu  েখালা যখন শুরু হয়, তখন বাংলােদশ াংেকর গভন র্র িছেলন ড. আিতuর রহমান। e িবষেয় িতিন 
বেলন, কৃষকসহ সমােজর a া  াি ক জনেগা ীেক াংিকং েসবায় আনার জ  e সুেযাগ ƣতির করা হেয়িছল। e aয্াকাuে র 
আoতায় কৃষকেদর কৃিষ uপকরণ o ভাতার টাকা িবতরেণর ে ে  সব্ তা eেসেছ। eেত শাসেনর জ  কাজ করা aেনক সুিবধা 
হেয়েছ। আেগ ভতুর্িক o সরকাির সহায়তার মে  ম সব্তব্েভাগীরা থাকেতা। ফেল সিঠকভােব াি ক মানুেষর কােছ সহায়তা o 
ভতুর্িক েপৗঁছােতা না। আবার e কাজ করেত aেনক েবিশ সময় েলেগ েযেতা, eখন েসটা সহজ হেয়েছ। e ছাড়া eকi aয্াকাu  
বহার কের েরিমটয্া  uে ালন, কৃিষ ঋণ হেণরo সুেযাগ রেয়েছ। 

বাংলােদশ াংেকর হালনাগাদ িহসােব (িডেসমব্র 3129 পয র্ ) েদখা েগেছ, কৃষেকর aয্াকাuে র বাiের েসানালী াংেক 46 লাখ 
সাত হাজার, a ণী াংেক 27 লাখ 71, জনতা াংেক 22 লাখ 88 হাজার, রূপালী াংেক দুi লাখ 2৯ হাজার, বাংলােদশ কৃিষ 
াংেক 25 লাখ 31 হাজার, রাজশাহী কৃিষ u য়ন াংেক আট লাখ দুi হাজার, েবিসক াংেক ায় সােড় চার হাজার eবং 

বাংলােদশ েডেভলপেম  াংেক eক হাজােরর েবিশ aয্াকাu  েখালা হেয়েছ। 

eর বাiের 211 টাকার িবিনমেয় aয্াকাu  খুেলেছ 29 লাখ 29 হাজার িশ াথ । িডেসমব্র পয র্  েদেশর 68িট তফিসিল াংেকর 
মে  67িটেত eসব িহসাব েখালার সুেযাগ িছল। ল াংিকংেয়র আoতায় েখালা eসব িহসােব স েয়র পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ eক 
হাজার 621 েকািট টাকা। 

  


