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চলিত  aথর্বছেরর  pথম  দiু  মােস  pবাসী  আয়  বা
েরিমটয্ােnর  ধারায়  iিতবাচক  pবণতা  লkয্  করা  যােc।
সদয্ সমাp আগs মােস েরিমটয্াn eেসেছ 148 েকািট 28
লাখ  মািকর্ ন  ডলােরর  সমপিরমাণ।  আর  eর  আেগর  মাস
জলুাiেয়  eেসিছল  159  েকািট  77  লাখ  ডলার।  aথর্াt
aথর্বছেরর  pথম  দiু  মােস  েরিমটয্াn  eেসেছ  pায়  308
েকািট ডলার যা পূেবর্র aথর্বছেরর eকi সমেয়র েচেয় 13

শতাংশ েবিশ। 2018-19 aথর্বছেরর pথম দiু মােস েরিমটয্াn eেসিছল 272 েকািট 80 লাখ ডলার।
বাংলােদশ বয্াংক সূেt eসব তথয্ জানা েগেছ।
বয্াংিকং  চয্ােনেল  pবাসীেদর  টাকা  পাঠােনায়  utসািহত  করেত  সরকার  চলিত  aথর্বছর  েথেক  pবাসী
আেয় দiু শতাংশ হাের নগদ pেণাদনা েদoয়ার িসdাn েনয়। aথর্াt pবাসীরা তােদর পাঠােনা টাকার oপর
দiু  শতাংশ  হাের  বাড়িত  টাকা  পােবন।  aথর্নীিতিবদরা  বলেছন,  ei  িসdােnর  ফেল  বয্াংেকর  মাধয্েম
েরিমটয্াn  পাঠােনার  হার  েবেড়েছ।  িn  pিতেরােধ  কড়াকিড়  o  বয্াংিকং  চয্ােনেল  েরিমটয্াn  বাড়ােত
নানা uেদয্াগ েনoয়ায় eর সুফল পাoয়া যােc।
বতর্ মােন িবে র িবিভn েদেশ pায় 1 েকািট pবাসী বাংলােদিশ রেয়েছন, যােদর পাঠােনা েরিমটয্াn জাতীয়
আেয় pায় 12 শতাংশ aবদান রাখেছ। বাংলােদেশ েরিমটয্াn পাঠােনার শীষর্ 10িট েদশ হেলা—যথাkেম
েসৗিদ আরব, সংযুk আরব আিমরাত, যুkরা , মালেয়িশয়া, kেয়ত, oমান, যুkরাজয্, কাতার, iতািল o
বাহরাiন।
গত 2018-19 aথর্বছের pবাসীরা েদেশ েরিমটয্াn পািঠেয়েছন 1 হাজার 641 েকািট 96 লাখ মািকর্ ন
ডলার।  eিট  বাংলােদেশর  iিতহােস  eক  বছের  সেবর্াc   েরিমটয্াn।  eর  আেগ  2014-15  aথর্বছের
pবাসীরা 1 হাজার 531 েকািট 69 লাখ ডলার েরিমটয্াn পািঠেয়িছল। 2015-16 aথর্বছের 1 হাজার
493 েকািট ডলার, 2016-17 aথর্বছের 1 হাজার 276 েকািট 94 লাখ ডলার, 2017-18 aথর্বছের 1
হাজার  498  েকািট  ডলার।  সবর্েশষ  2018-19  aথর্বছেরর  েরিমটয্াn  আেস  1  হাজার  631  েকািট
ডলার। 
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