
৫ বছের রিমেট  এেসেছ সােড় ৬ লাখ কািট টাকা
কািশত: ১৮ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথৈনিতক িরেপাটার ॥ দেশর অথনীিতেত পূণ অবদান রাখেছ বাসীেদর পাঠােনা রিমেট । গত পাঁচ বছের
দেশ রিমেট  এেসেছ ৭ হাজার ৪৪১ কািট ৫৯ লাখ মািকন ডলার। বাংলােদশী টাকায় যার পিরমাণ ৬ লাখ ৫৪

হাজার ৮৬০ কািট টাকা (১ ডলার ৮৮ টাক ধের)।

এিট  চলিত  ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর চেয়  ায় ১  লাখ ৩২ হাজার কািট  টাকা  বিশ। সবেশষ পাঁচ
অথবছেরর মেধ  মােঝ ই বছর রিমেট  বাহ িকছুটা কমেলও গত ই বছের তা আবার বাড়েছ।

এ িবষেয় বাংলােদশ ব াংেকর িনবাহী পিরচালক ও মখুপা  িসরাজলু ইসলাম বেলন, ‘বাংলােদেশ ব াংেকর িবিভ
পদে েপর কারেণ রিমেট  বাহ বেড়েছ। িবেশষ কের ি ড িতেরােধ কড়াকিড় ও ব াংিকং চ ােনেল রিমেট
বাড়ােত নয়া নানা উেদ ােগর ফল পাওয়া যাে ।’

িতিন বেলন, ‘চলিত অথবছেরর বােজেট বাসীেদর পাঠােনা রিমেটে  ২ শতাংশ নগদ েণাদনার ঘাষণা িদেয়েছ
সরকার।’ সজ  বােজেট ৩ হাজার ৬০ কািট টাকা বরা  দয়া হেয়েছ। এেত আগামীেত রিমেট  বাহ আরও
বাড়েব বেলও িতিন জানান।

অ িদেক ত াবধায়ক সরকােরর সােবক অথ উপেদ া ড. এিব িম া আিজজুল ইসলাম বেলন, ‘বাংলােদেশর
অথনীিতেত পূণ অবদান রাখেছ বাসীেদর পাঠােনা রিমেট । গত িতন বছর ধের যভােব রিমেট  বাহ
বাড়েছ তা ধের রাখেত হেব। সজ  িবেদেশ বাংলােদশীেদর জ  নতুন নতুন কমসং ান সৃি  করেত হেব। সজ

েয়াজন জারােলা টৈনিতক তৎপরতা।’

রিমেট  বৃি  সে  িতিন বেলন, ডলােরর মলূ  বেড় যাওয়া এবং বাংলােদশ ব াংেকর নয়া িবিভ  পদে েপর
কারেণ রিমেট  বাহ বেড়েছ। িবেশষ কের অৈবধ ি ড বে  কাযকর ব ব া হণ করায় রিমেট  বাহ
বাড়েছ।

সবেশষ পাঁচ বছের রিমেট  ॥ গত পাঁচ অথবছের দেশ রিমেট  এেসেছ ৬ লাখ ৫৪ হাজার ৮৬০ কািট টাকা।
এর মেধ  ২০১৪-১৫ অথবছের দেশ রিমেট  আেছ ১ হাজার ৫৩১ কািট ৬৯ লাখ ডলার। বাংলােদশী টাকায় এর
পিরমাণ ১ লাখ ৩৪ হাজার ৭৮৮ কািট টাকা। ২০১৫-১৬ অথবছের দেশ রিমেট  আেস ১ হাজার ৪৯৩ কািট
ডলার, ২০১৬-১৭ অথবছের ১ হাজার ২৭৬ কািট ৯৪ লাখ ডলার, ২০১৭-১৮ অথবছের ১ হাজার ৪৯৮ কািট
ডলার। সবেশষ ২০১৮-১৯ অথবছেরর রিমেট  আেস ১ হাজার ৬৪১ কািট ৯৬ লাখ মািকন ডলার।

গত পাঁচ অথবছেরর মেধ  ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথবছের রিমেট  িন মুখী হেলও ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯
অথবছের রিমেট  বাহ বাড়েত  কেরেছ। িবেশষ কের িবদায়ী অথবছের দেশ রকড পিরমাণ ১ হাজার ৬৪১
কািট ৯৬ লাখ মািকন ডলার রিমেট  এেসেছ। বাংলােদশী টাকায় যার পিরমাণ ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪৯২ কািট
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টাকা।  অ িদেক  চলিত  অথবছেরর  থম  মাস  জুলাইেয়  বাসীরা  ১৫৯  কািট  ৭৭  লাখ  ডলার  রিমেট
পািঠেয়েছন। এিট বাংলােদেশর ইিতহােস এক মােস ি তীয় সেবা  রিমেট ।

অ িদেক পি কা বছর িহসােব, ২০১৮ সােল রিমেট  আেস ১ হাজার ৫৫৩ কািট ৭৮ লাখ ডলার। ২০১৭ সােল
১ হাজার ৩৫৩ কািট ডলার, ২০১৬ সােল ১ হাজার ৩৬১ কািট ডলার, ২০১৫ সােল ১ হাজার ৫৩১ কািট ডলার।

উে খ , বতমােন িবে র িবিভ  দেশ ১ কািটর বিশ বাসী বাংলােদশী রেয়েছন। বাসীেদর পাঠােনা রিমেট
িজিডিপেত অবদান রেখেছ ১২ শতাংেশর বিশ। বাংলােদেশ রিমেট  পাঠােনার শীষ ১০িট দশ হেলা যথা েম
সৗিদ আরব, আরব আিমরাত, যু রা , মালেয়িশয়া, েয়ত, ওমান, যু রাজ , কাতার, ইতািল ও বাহরাইন।
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