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বাাংলাদেশ ব্াাংদের প্রতিদবেন 

মোবাইল ব্াাংতোংদে সতিে তিসাব েদেদে ৩৩ লাখ 

 

 

 

মোবাইল ব্াাংতোংদে সতিে গ্রািে েদে যাদে। গ  ি ্তপ্রল োদসই প্রাে ৩৩ লাখ সতিে তিসাব (গ্রািে) েদেদে। গ ওই োদস 

মোবাইদলর সতিে তিসাব োঁতিদেদে প্রাে দুই মোটি ৯১ লাখ। গ োর্ চ োদস ্র সাংখ্যা তেল তিন মোটি ২৪ লাখ। গ েোর িার প্রাে প্রাে 

১০ শিাাংশ। গ িদব সতিে গ্রািে েেদলও ্ োদস দেতনে মলনদেন মবদিদে প্রাে মসাো ৪ শিাাংশ। গ বাাংলাদেশ ব্াাংদের িালনা াে 

প্রতিদবেদন ্ িথ্য পাওো ম দে। গ 

সাংতিষ্ট ব্তিরা জানান, দ্রুিিে সেদে ্ে স্থান মেদে অন্য স্থাদন টাো পাঠাদনার অন্যিে জনতপ্রে োধ্যে ্খন মোবাইল 

ব্াাংতোং। গ ্ মসবা ব্বিার েদরই োনুষ ্খন পতরবার-পতরজন ও তনেটাত্মীদের োদে মবতশ টাো পাঠাদে। গ শুধু টাো পাঠাদনাই নে, 

তবতিন্ন ধরদনর ইউটিতলটি তবল, জািীে পতরর্েপদের নবােন তি, পাসদপাদট চর তি, তবতিন্ন স্কুল-েদলদজর িতিচ তি ও মবিন প্রোন, 

ট্রাতিে পুতলদশর জতরোনা, তিসা প্রোনসি অদনে ধরদনর তি প্রোদনর মসবা গ্রিদের সুদযা  পাদে। গ ্দি তেন তেন জনতপ্রে িদে ্ 

মসবা ্বাং প্রতিতেনই গ্রািদের সাংখ্যা ও মলনদেন বািদে। গ 

বাাংলাদেশ ব্াাংদের প্রতিদবেদন মেখা যাে,  ি ্তপ্রল মশদষ মোবাইল ব্াাংতেদে মোট গ্রািদের সাংখ্যা োঁতিদেদে েে মোটি ৮২  

লাখ ৮২ িাজার। গ ্র েদধ্য সতিে গ্রািদের সাংখ্যা োঁতিদেদে দুই মোটি ৯০ লাখ ৮০ 

  



িাজার। গ মসই তিসাদব মোবাইল ব্াাংতোংদের তিন মোটি ৮৫ লাখ বা ৫৭ শিাাংশ তিসাবই বিচোদন তনতিে। গ সাধারে তনেদে টানা 

তিন োদস ্েবারও মলনদেন িেতন ্েন তিসাবদে তনতিে তিসাব বদল  ণ্য েরা িে। গ আদ র োস োদর্ চ মোবাইল ব্াাংতোংদের 

তিসাব সাংখ্যা তেল েে মোটি ৭৫ লাখ ৪০ িাজার। গ িদল ্ে োদসর ব্বধাদন নতুন গ্রািে মবদিদে প্রাে সাি লাখ বা ১.১ শিাাংশ। গ 

িদব নতুন গ্রািে বািদলও সতিে গ্রািে েদেদে প্রাে ৩৩ লাখ। গ 

্ তবষদে মোবাইল ব্াাংতোং প্রতিষ্ঠান তবোদশর মিড অব েরদপাদরট েতেউতনদেশন্স শােসুতিন িােোর ডাতলে োদলর েণ্ঠদে 

বদলন, বাাংলাদেশ ব্াাংদের তনেদে মোদনা তিসাদব টানা তিন োদস ্েবারও মলনদেন না িদল মসটিদে তনতিে তিসাব বদল  ণ্য 

েরার েো বলা িদেদে। গ ্র োদন ্ই নে ময তিন োস মলনদেন না িদলই তিসাবটি বন্ধ েদর মেওো িদেদে। গ তিন োদসর ্ে তেন 

পরও যতে মলনদেন িে িদব মসটি আবার সতিে তিসাব বদল তবদবতর্ি িে। গ তিতন বদলন, সতিে তিসাব েো োদন মোবাইল 

ব্াাংতোংদের ব্বিারোরীর সাংখ্যা েেদে, িা নে। গ মসটি িদল মলনদেন েোর েো তেল। গ তেন্তু মলনদেন প্রতি োদসই বািদে। গ 

প্রতিদবেদন আদরা মেখা যাে, ্তপ্রদল মোবাইল ব্াাংতোংদে দেতনে ্ে িাজার ১৬৬ মোটি টাো মলনদেন িদেদে। গ আদ র োদস যা 

তেল ্ে িাজার ১১৮ মোটি টাো। গ িদল ্ে োদসর ব্বধাদন মলনদেন মবদিদে ৪.২ শিাাংশ। গ ্ োদস মোবাইল ব্াাংতোংদের 

আওিাে েযাশ ইন মলনদেন িদেদে ১৩ িাজার ৭৩৭ মোটি টাো। গ যা আদ র োদস তেল ১৩ িাজার ৮৩৮ মোটি টাো। গ েযাশ আউট 

মলনদেন িদেদে ১৩ িাজার ১৬২ মোটি টাো। গ োর্ চ োদস যা তেল ১৩ িাজার ৫৮ মোটি টাো। গ ্ োিা ্তপ্রদল ব্তি তিসাব মেদে 

ব্তি তিসাদব অে চ স্থানান্তর িদেদে পাঁর্ িাজার ৬০০ মোটি টাো। গ তবতিন্ন প্রতিষ্ঠাদনর মবিন-িািা তবিরে িদেদে ৮০০ মোটি টাো। গ 

ইউটিতলটি তবল পতরদশাধ েরা িদেদে ৩৬৫ মোটি টাো। গ মেনাোটার তবল পতরদশাধ েরা িদেদে ৫৪৪ মোটি টাো। গ সরোতর মবিন-

িািা পতরদশাধ িদেদে ২০৯ মোটি টাো। গ ্ োিা ্তপ্রদল অন্যান্য তিসাদব মলনদেন িদেদে ৫৪০ মোটি টাো। গ ২০১০ সাদল মোবাইল 

ব্াাংতোং োয চিে র্ালু েদর বাাংলাদেশ ব্াাংে। গ 

 


