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েগল  aেkাবর  মােস  বয্াংিকং  চয্ােনেল  163  েকািট  96  লাখ
ডলার  েরিমটয্াn  পািঠেয়েছন  pবাসী  বাংলােদিশরা।  েদেশর
iিতহােস  eিট  eককমােস  িdতীয়  সেবর্াc।  eর  আেগ  গত
aথর্বছেরর  েম  মােস  সেবর্াc  174  েকািট  81  লাখ  ডলার
েরিমটয্াn eেসিছল। বাংলােদশ বয্াংক সূেt e তথয্ জানা েগেছ।
চলিত  2019-20  aথর্বছেরর  বােজেট  েরিমটয্ােn  pেণাদনা

েদoয়ার েঘাষণা েদন aথর্মntী  আ হ ম  মsুফা  কামাল। 2  aেkাবর েথেক  বয্াংিকং  চয্ােনেল  েরিমটয্াn
পাঠােল  তাtkিণক  দiু  শতাংশ  হাের  নগদ  pেণাদনা  কাযর্কর  হয়।  বাংলােদশ  বয্াংেকর  হালনাগাদ
pিতেবদেন  েদখা যায়,  aেkাবের  েরিমটয্াn  eেসেছ  163 েকািট 96  লাখ  ডলার।  আেগর  aথর্বছেরর
eকi মােস যা িছল 123 েকািট 91 লাখ ডলার। ei িহেসেব েরিমটয্াn pবাহ েবেড়েছ 32 দশিমক 32
শতাংশ।
pিতেবদেন  েদখা  যায়,  চলিত  aথর্বছেরর  চার  মােসi  আেগর  aথর্বছেরর  eকi  মাস েলার  তুলনায়
েরিমটয্াn-pবাহ েবিশ eেসেছ। জলুাiেয় 159 েকািট 76 লাখ ডলার, আগেs 144 েকািট 47 লাখ ডলার
eবং েসেpmের েরিমটয্াn আেস 146 েকািট 84 লাখ ডলার। সব িমিলেয় চলিত aথর্বছেরর pথম চার
মােস  (জলুাi-aেkাবর)  েরিমটয্াn  eেসেছ  615  েকািট  ডলার।  আেগর  aথর্বছের  আেলাচয্  সমেয়
েরিমটয্াn আেস 510 েকািট ডলার। ei িহেসেব েরিমটয্াn-pবাহ েবেড়েছ 20 দশিমক 58 শতাংশ।
বাংলােদশ বয্াংেকর মুখপাt o িনবর্াহী পিরচালক িসরাজলু iসলাম বেলন, গত aথর্বছেরর ধারাবািহকতায়
চলিত aথর্বছেরo ভােলা pবৃিd িনেয়  হেয়েছ। সাধারণত ঈেদর পর pবাসীরা কম েরিমটয্াn পাঠান।
িকn eবার দiু ঈেদর পরo েরিমটয্াn েবেড়েছ। pেণাদনা েদoয়ার কারেণ েরিমটয্াn বাড়েছ। eছাড়া
িব বাজাের jালািন েতেলর দাম বাড়ায় মধয্pােচয্র িবিভn েদেশর aথর্নীিতেত গিত স ার হেয়েছ। েসসব
েদেশ aবsানকারী আমােদর pবাসীরা eখন েবিশ মজিুর পােcন; েবিশ aথর্ েদেশ পাঠােcন। pেণাদনা
েদoয়ার জনয্ বােজেট eজনয্ 3 হাজার 60 েকািট টাকা বরাd রাখা হেয়েছ।
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