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প্রবাসী আয়ে রেকর্ ড 

► ২০১৮-১৯ অর্ ডবছয়ে এয়সয়ছ ১৬৪০ রকাটি র্লাে 

► হুন্ডি প্রন্ডিয়োধসহ নানা পদয়েপ রনওোে ববধ পয়র্ প্রবাসী আে আসা বাড়য়ছ 

ন্ডনজস্ব প্রন্ডিয়বদক    

সদ্যন্ডবদােী ২০১৮-১৯ অর্ ডবছয়ে ব্াাংন্ডকাং চ্যায়নয়ল এক হাজাে ৬৪০ রকাটি ইউএস র্লাে রেন্ডিট্যান্স বা প্রবাসী আে এয়সয়ছ, যা 

রদয়েে ইন্ডিহায়স এক অর্ ডবছয়ে সয়ব ডাচ্চ। আয়েে ২০১৭-১৮ অর্ ডবছয়ে এয়সন্ডছল এক হাজাে ৪৯৮ রকাটি র্লাে। এই ন্ডহসায়ব প্রবাসী 

আে প্রবাহ রবয়ড়য়ছ সায়ড় ৯ েিাাংে। এে আয়ে েি ২০১৪-১৫ অর্ ডবছয়ে সয়ব ডাচ্চ এক হাজাে ৫৩২ রকাটি র্লাে প্রবাসী আে 

আয়স। নতুন বায়জয়ট্ প্রয় াদনা রদওোে নতুন অর্ ডবছয়েও প্রবাসী আে প্রবাহ বাড়য়ব বয়ল িয়ন কেয়ছ বাাংলায়দে ব্াাংক। 

রকন্দ্রীে ব্াাংয়কে কি ডকি ডাো বলয়ছন, হুন্ডি প্রন্ডিয়োধসহ নানা পদয়েপ রনওোে ফয়ল ববধ পয়র্ প্রবাসী আে আসাে পন্ডেিা  বাড়য়ছ। 

ন্ডবয়েষ কয়ে ২০১৮ সায়লে শুরু রর্য়ক ববধ পয়র্ প্রবাসী আে প্রবাহ বৃন্ডি অব্াহি েয়েয়ছ। 

রকন্দ্রীে ব্াাংয়কে প্রন্ডিয়বদয়ন রদখা যাে, অর্ ডবছয়েে রেষ িাস জুয়ন প্রবাসীো পাঠিয়েয়ছন ১৩৪ রকাটি র্লাে। এে আয়ে ঈদয়ক রকন্দ্র 

কয়ে েি রি িায়স ১৭৫ রকাটি র্লাে পাঠান প্রবাসীো, যা একক িায়স সয়ব ডাচ্চ। বাাংলায়দে ব্াাংয়কে মুখপাত্র ন্ডসোজুল ইসলাি বয়লন, 

েি অর্ ডবছেজুয়ড়ই রেন্ডিট্যান্স প্রবাহ ভায়লা ন্ডছল। এ জন্য বছে রেয়ষ সয়ব ডাচ্চ রেন্ডিট্যান্স এয়সয়ছ। নতুন বায়জয়ট্ প্রয় াদনা রদওোে 

রেন্ডিট্যান্স প্রবাহ বাড়য়ব বয়ল জানান ন্ডিন্ডন। 

িথ্য পয ডায়লাচ্নাে রদখা রেয়ছ, েি চ্াে বছয়েে িয়ে রদয়ে ২০১৪-১৫ অর্ ডবছয়ে সয়ব ডাচ্চ প্রবাসী আে এয়সয়ছ। এ সিে এয়সন্ডছল 

এক হাজাে ৫৩১ রকাটি ৬৯ লাখ র্লাে। েি ২০১৬-১৭ অর্ ডবছয়ে রেন্ডিট্যান্স পাঠায়নাে পন্ডেিা  ন্ডছল এক হাজাে ২৭৬ রকাটি ৯৪ 

লাখ র্লাে। এ ছাড়া সব ডয়েষ ২০১৭-১৮ অর্ ডবছয়ে এক হাজাে ৪৯৮ রকাটি র্লাে এয়সন্ডছল, যা িাে আয়েে অর্ ডবছয়েে রচ্য়ে ১৭.৩ 

েিাাংে রবন্ডে। 

এন্ডদয়ক ববধ পয়র্ প্রবাসী আে রদয়ে আসয়ি আোিী অর্ ডবছে রর্য়ক নেদ প্রয় াদনা রদওো হয়ব। ২ েিাাংে হায়ে নেদ প্রয় াদনা 

রদওো হয়ব। এ জন্য বায়জয়ট্ অর্ ড বোদ্দ রেয়খয়ছন অর্ ডিন্ত্রী আ হ ি মুস্তফা কািাল। অন্তমু ডখী প্রবাসী আয়েে ওপে প্রয় াদনা ন্ডদয়ি 

চ্লন্ডি অর্ ডবছয়ে বায়জট্ রর্য়ক ন্ডিন হাজাে ৬০ রকাটি ট্াকা বোদ্দ রদয়ব সেকাে। ২ েিাাংে প্রয় াদনা ন্ডদয়ল প্রবাসীয়দে পাঠায়না 

ন্ডবয়দন্ডে মুদ্রাে ন্ডবপেীয়ি রদওো প্রন্ডি ১০০ ট্াকাে বাড়ন্ডি দুই ট্াকা পায়বন স্বজনো। 

অন্ডভবাসনসাংন্ডিষ্টো বলয়ছন, ২০১৭ সায়ল রেকর্ ডসাংখ্যক জনেন্ডি েপ্তান্ডন হয়েন্ডছল। মূলি এে প্রভায়ব রবয়ড়য়ছ প্রবাসী আে। এে 

পাোপান্ডে র্লায়েে ন্ডবপেীয়ি ট্াকা দুব ডল হওোে এবাং হুন্ডি প্রন্ডিয়োয়ধ ব্ব্া রনওোে প্রবাসী আে রবয়ড়য়ছ। 

 


