
মাবাইল ব াংিকং াহক সােড় ৭ কািট ছািড়েয়েছ
কািশত: ২৭ - অে াবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

অথৈনিতক  িরেপাটার  ॥  মাবাইল  ব াংিকংেয়  িতিদনই  বাড়েছ  াহক  সংখ া,  বাড়েছ  লনেদনও।  এর
ধারাবািহকতায় চলিত বছেরর সে র শেষ দেশ মাবাইল ব াংিকংেয়র আওতায় িনবি ত াহক সংখ া সােড় ৭
কািট ছািড়েয়েছ।

সংি রা জানান, তাৎ িণকভােব ত শহর িকংবা ােম, াম থেক শহর সব ই টাকা পাঠােনার িবধার কারেণ
দেশ মাবাইল ব াংিকং সবায় এক ব িবক পিরবতন এেসেছ। ফেল িতিদনই াহেকর সে  বাড়েছ লনেদেনর

পিরমাণ।

বাংলােদশ ব াংেকর মাবাইল আিথক সবার (এমএফএস) হালনাগাদ পিরসংখ ােনর তথ  বলেছ, বতমােন মাট
১৬িট ব াংক মাবাইল ব াংিকংেয়র সে  জিড়ত আেছ। চলিত বছেরর সে র শেষ তােদর িনবি ত াহক
সংখ া দাঁিড়েয়েছ ৭ কািট ৫৯ লাখ ৭৮ হাজার। যা আেগর মাস আগে  িছল ৭ কািট ৩৫ লাখ ৮৫ হাজার। অথাৎ
এক মােস াহক বেড়েছ ৩ দশিমক ৩ শতাংশ।

টানা িতন মাস একবারও লনেদন কেরিন এমন িহসাবেক িনি য় িহসাব বেল গণ  কের থােক মাবাইল ব াংিকং
সবাদাতা িত ান েলা। সই িহসােব সে র শেষ সি য় াহক সংখ া দাঁিড়েয়েছ ৩ কািট ৪৩ লাখ ৮৯

হাজার।

িতেবদেনর তথ  বলেছ, এমএফএেস গত সে র মােস িতিদন গেড় ৭০ লাখ ৭৮ হাজার লনেদন হেয়েছ।
এর মাধ েম িতিদন গেড় ১ হাজার ১৮১ কািট  ১১ লাখ টাকা আদান- দান হেয়েছ। সে র মােস মাট
লনেদন হেয়েছ ৩৫ হাজার ৪৩৩ কািট টাকা। আেলািচত সমেয় মাবাইল ব াংিকং এেজে টর সংখ া দাঁিড়েয়েছ ৯

লাখ ৫১ হাজার ৭৭৮ জন।

মাবাইল ব াংিকংেয় ধু লনেদন নয়, যু  হে  অেনক নতুন নতুন সবা। িব ত, গ াস, পািনর িবল অথাৎ সবা
মূল  পিরেশাধ,  কনাকাটার িবল পিরেশাধ,  বতন-ভাতা  দান,  িবেদশ থেক টাকা  পাঠােনা  অথাৎ রিমেট

রণসহ িবিভ  ে  মাবাইল ব াংিকংেয়র সবা দয়া হে ।

া  তথ  অ যায়ী,  আেলািচত মাসজুেড় মাবাইল ব াংিকং িহসাব েলােত টাকা জমা পেড়েছ ১২ হাজার ৮৬৯
কািট টাকা। যা আেগর মােসর চেয় ২ দশিমক ৮ শতাংশ বিশ। উে ালন হেয়েছ ১১ হাজার ৮৯৩ কািট টাকা।

যা আগে র তুলনায় সােড় ৩ দশিমক ৭ শতাংশ কম।

এমএফএেস রিমেট  এেসেছ ২৪ কািট ১৮ লাখ টাকা। ব ি  িহসাব থেক ব ি  িহসােব অথ ানা র হেয়েছ ৮
হাজার ২৯৫ কািট টাকা। িবিভ  িত ােনর বতন-ভাতা িবতরণ ায় ১২ দশিমক ৮ শতাংশ কেম দাঁিড়েয়েছ
৭৮৭ কািট  ৬২ লাখ টাকায়। িবিভ  সবার িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ ৫৬২ কািট  টাকা। কনাকাটার িবল
পিরেশাধ করা হেয়েছ ৩৯২ কািট টাকা। সরকারী পিরেশাধ ৮১ লাখ টাকা। এছাড়া অ া  িহসােব লনেদন

মাবাইল ব াংিকং াহক সােড় ৭ কা  ছািড়েয়েছ » অথ বািণজ  » DAILYJAN... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/456755/

1 of 2 10/27/2019, 11:12 AM



হেয়েছ ৬০৬ কািট টাকা।

২০১০ সােল মাবাইল ব াংিকং কায ম চালু কের বাংলােদশ ব াংক। ২০১১ সােলর ৩১ মাচ বসরকারী খােতর
ডাচ-বাংলা ব াংেকর মাবাইল ব াংিকং সবা চালুর মধ  িদেয় দেশ মাবাইল িফ াি য়াল সািভেসেসর যা া 
হয়। এর পরপরই াক ব াংেকর সহেযাগী িত ান িহেসেব মাবাইল ব াংিকং সবা চালু কের িবকাশ। বতমােন
মাবাইল ব াংিকং সবার বাজােরর িসংহভাগই িবকােশর দখেল।

ক ীয় ব াংেকর এমএফএস লনেদেনর সবেশষ ১৯ মর িনেদশনা অ যায়ী, একজন াহক তার এ াকাউে ট িদেন
পাঁচবাের ৩০ হাজার টাকা ক াশ ইন বা জমা করেত পারেবন। আর মােস ২৫ বাের সেবা  ই লাখ টাকা ক াশ ইন
করা যায়। আেগ িতিদন ইবাের সেবা  ১৫ হাজার টাকা জমা করেত পারেতন একজন াহক। আর মােস ২০
বাের এক লাখ টাকা ক াশ ইন করা যত।
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