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েবসরকাির সাuথi  াংেকর ব াপনা পিরচালক eম কামাল েহােসন কােলর ক েক বেলন, বােজেট েরিমটয্া  ে রেণ 3 শতাংশ 
েণাদনা েদoয়ার াবিট iিতবাচক। eেত বাসীরা ƣবধ পেথ েরিমটয্া  ে রেণ uৎসািহত হেবন। eর ফেল aৈবধ তথা হুি  

পেথ েরিমটয্া  আসা কমেব।   

ƣবধ চয্ােনেলর তুলনায় aৈবধ চয্ােনেল েরিমটয্া  ে রণ সহজ o য়সা য়ী হoয়ায় বাসীেদর aেনেকi eখেনা হুি  পেথ 
েরিমটয্া  পাঠাে ন। িবেশষ কের হুি র মা েম েরিমটয্া  পাঠােল মু ার িবিনময় হার েবিশ পাoয়া যায়। আর aিভবাসীর পাঠােনা 
aথ র্ ায় সে  সে  েপেয় যায় সব্জনরা। a িদেক ƣবধ পেথ টাকা পাঠােত সময় েবিশ লাগার পাশাপািশ চােজর্র হারo েবিশ হয়। 
eসব কারেণ a  আেয়র বাসীরা াংক বা ƣবধ পেথ না িগেয় aৈবধ হুি র মা েম aথ র্ পাঠান। 

aৈবধ পেথ বাসীেদর েরিমটয্া  পাঠােনার ত  uেঠ eেসেছ বাংলােদশ পিরসংখয্ান বুয্েরার সব র্েশষ জিরেপo। বাসী আেয়র 
িবিনেয়াগ স িক র্ত জিরপ-3127 aনুযায়ী, েদেশ িতবছর েয পিরমাণ বাসী আয় বা েরিমটয্া  আেস, তার 33 শতাংশ হুি র 
মা েম। eর আেগ 3125 সােল আ জর্ািতক ম সং ার (আieলo) বাংলােদশ কায র্ালয় েথেক কািশত ‘iন  কিরডর aব 
েরিমটয্া  : ক  aয্া  iuজ aব েরিমটয্া ’ শীষ র্ক eক িতেবদেন বাসীেদর পাঠােনা েরিমটয্াে র 41 েথেক 51 শতাংশ aৈবধ 
হুি র মা েম আসার ত  েদoয়া হয়। তেব হুি  েঠকােত বাংলােদশ াংেকর েনoয়া িবিভ  পদে েপর ফেল াংিকং চয্ােনেল দুi 
বছর ধের েরিমটয্া  বােহ ঊধব্র্মুখী ধারা বজায় রেয়েছ। 

বাংলােদশ াংেকর ত  aনুযায়ী, 3129-2৯ aথ র্বছেরর 22 মােস (জুলাi-েম) eক হাজার 616 েকািট ডলার েরিমটয্া  পািঠেয়েছন 
বাসীরা, যা গত aথ র্বছেরর eকi সমেয়র তুলনায় 21.86 শতাংশ েবিশ। গত 3128-29 aথ র্বছের eক হাজার 5৯9 েকািট 

ডলােরর েরিমটয্া  আেস; যা 3127-28 aথ র্বছেরর েচেয় 28.43 শতাংশ েবিশ িছল। eর আেগ টানা 23 বছেরর েবিশ বাসী আয় 
বৃি র ধারাবািহকতা থাকেলo 3124-25 aথ র্বছের ছ পতন হয়। 3123-24 aথ র্বছেরর eক হাজার 557 েকািট ডলার েথেক 
েরিমটয্া  আড়াi শতাংশ কেম েনেম আেস eক হাজার 534 েকািট ডলাের। 3125-26 aথ র্বছের আবার তা েবেড় eক হাজার 643 
েকািট ডলাের u ীত হয়; েদেশর iিতহােস eখন পয র্  eক aথ র্বছেরর িহসােব িছল সেব র্া । eরপর টানা দুi aথ র্বছর েরিমটয্া  
াপক কেম 3127-28 aথ র্বছের eক হাজার 388 েকািট ডলাের নােম। গত aথ র্বছর আবার 28 শতাংেশর েবিশ বাড়েলo 3125-

26 aথ র্বছেরর পয র্ােয় আেসিন। তেব 3129-2৯ aথ র্বছেরর েরিমটয্াে  নতুন েরকড র্ হেব বেল জািনেয়েছন বাংলােদশ াংেকর 
সংি  কম র্কত র্ারা। কারণ aথ র্বছেরর 22 মােসi েদড় হাজার েকািট ডলার ছািড়েয়েছ েরিমটয্া । 

 


