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বাাংলাভেশ ব্াাংভের প্রতিভবেন 

তবভশষ সুতবধার তিসাভব জমা ২১৭৩ কোটি টাো 

কসভেম্বর পর্ যন্ত ক ালা িভেভে ২ কোটি ৩ লা  ৩২ িাজার তিসাব * কমাট তিসাভবর ৫০ শিাাংশই কৃষভের নাভম 

 ইেবাল কিাভসন  

তবভশষ সুতবধাে বাতিতজিে ব্াাংেগুভলাে তিসাব ক ালার পতরমাি কবভেভে। গি কসভেম্বর পর্ যন্ত ২ কোটি ৩ লা  ৩২ িাজার তিসাব 

ক ালা িভেভে। এসব তিসাভব জমা রভেভে ২ িাজার ১৭৩ কোটি ৫ লা  ৬৩ িাজার ৫৮৩ টাোর আমানি। বাাংলাভেশ ব্াাংভের 

ফাইন্যাতিোল ইনক্লুশন তিপাট যভমভের এে প্রতিভবেভন এসব িথ্য উভে এভসভে। ‘আতথ যে অন্তর্ভ যতি আওিাে ক ালা তবভশষ সুতবধাযুি 

তিসাবগুভলার ত্রৈমাতসে অগ্রগতি’ শীষ যে প্রতিভবেনটি কসামবার প্রোশ েরা িে। 

প্রতিভবেভন বলা িভেভে, এসব তিসাব ১০, ৫০ ও ১০০ টাোর তবতনমভে ক ালা িভেভে। এর মভে কৃষভের নাভম ১ কোটি ৮২ িাজার, 

সামাতজে তনরাপত্তা েম যসূতির আওিাে ৫৫ লা  ৪০ িাজার, অতি েতরদ্রভের জন্য েম যসাংস্থান েম যসূতির আওিাে ২৬ লা  ৫৭ 

িাজার, মুতিভর্াদ্ধাভের জন্য ২ লা  ৪০ িাজার, অন্যান্য  াভি ১৮ লা  ১৪ িাজার তিসাব ক ালা িভেভে। কমাট তিসাভবর মভে ৫০ 

শিাাংশই ক ালা িভেভে কৃষভের নাভম। এসব তিসাভব জমার পতরমাি ৩৩৮ কোটি ২০ লা  টাো। সরোর কথভে কৃষেভের কেো 

ের্তযতে সরাসতর ব্াাংে তিসাভব পাোভনা িে। এসব তিসাব রভেভে ২১ লা  ৪৪ িাজার ৫২৪টি। এগুভলাে জমার পতরমাি ৬৮ কোটি ৪৪ 

লা  টাো। ১০ টাোর ৪৭ িাজার ৩২৬টি তিসাভব বাাংলাভেশ ব্াাংভে থাো ২০০ কোটি টাোর পুনঃঅথ যােন িিতবল কথভে ১৫৫ 

কোটি ৪৩ লা  টাো ঋি কেো িভেভে। সামাতজে তনরাপত্তা েম যসূতির আওিাে োিাভোগীভের ক ালা তিসাবগুভলাে জমা আভে ৫৮২ 

কোটি ২৮ লা  ৩৬ িাজার ৬৪৬ টাো। মুতিভর্াদ্ধাভের তিসাভব ৩০৮ কোটি ২৫ লা  ২৩ িাজার ৪০৪ টাো জমা আভে। 

অতিেতরদ্রভের জন্য েম যসাংস্থান েম যসূতির আওিাে ক ালা তিসাভব ৩০ কসভেম্বর পর্ যন্ত জমা আভে ৩৬৫ কোটি টাো। 

কেন্দ্রীে ব্াাংভের প্রতিভবেন অুযর্ােী, কৃষেভের ১০ টাোে ক ালা তিসাব এে বেভরর ব্বধাভন কবভেভে ১ লা  ১৬ িাজার। ২০১৮ 

সাভলর ৩০ কসভেম্বর পর্ যন্ত এ  াভি তিসাব তেল প্রাে ৯৯ লা  ৬৬ িাজার এবাং িলতি বেভরর ৩০ কসভেম্বর পর্ যন্ত িভেভে প্রাে ১ 

কোটি ৮২ িাজার। এে বেভর বৃতদ্ধর িার ১ েশতমে ১৬ শিাাংশ। ১০ টাোর কৃষভের তিসাব ব্িীি অন্যান্য ১০ টাো, ৫০ টাো ও 

১০০ টাোর তিসাব আতথ যে অন্তর্ভ যতি েম যসূতির আওিাে ক ালা তবতেন্ন কেতির তিসাব কমাট তিসাভবর ৫০ শিাাংশ। সরোতর নানা 

েম যসূতির আওিাে তবতেন্ন োিা ও কবিন প্রোন োোও আতথ যে কসবার আওিা বৃতদ্ধর জন্য এসব তিসাব ক ালা িভেভে। িলতি বেভরর 

৩০ কসভেম্বর পর্ যন্ত কৃষভের তিসাব ব্িীি অন্যান্য  াভি ক ালা কমাট তিসাব সাংখ্যা ১ কোটি ২৫ িাজার ২৭০টি। এর মভে রাষ্ট্রােত্ত 

৬টি বাতিতজিে ও ২টি তবভশষাতেি ৩০ কসভেম্বর পর্ যন্ত কৃষভের তিসাব ব্িীি অন্যান্য  াভি কমাট ৯৩ লা  ১৬ িাজার ১২২টি 

ব্াাংে তিসাব ক ালা িভেভে। 

রাষ্ট্রােত্ত ও তবভশষাতেি ৮টি ব্াাংভের মভে িলতি বেভরর কসভেম্বর পর্ যন্ত ১০ টাো (কৃষভের তিসাব ব্িীি), ৫০ টাো ও ১০০ 

টাোে ক ালা কমাট তিসাভবর কেভৈ শীভষ য রভেভে কসানালী ব্াাংে। ব্াাংেটিভি ৩৮ লা  ১৬ িাজার ১৩৪টি তিসাব ক ালা িভেভে। 

এোো ওই ব্াাংভে সামাতজে তনরাপত্তা েম যসূতির আওিাে োিাভোগী  াভি সভব যাচ্চ ২৫ লা  ৯৯ িাজার ৩২৯টি তিসাব ক ালা 

িভেভে। তিিীে অবস্থাভন রভেভে অগ্রিী ব্াাংে। ব্াাংেটিভি কৃষভের ১০ টাোর তিসাব ব্িীি ১০, ৫০ ও ১০০ টাোে ১৮ লা  ২১ 

িাজার ৬২টি তিসাব ক ালা িভেভে। এ ধরভনর তিসাব ক ালাে বাাংলাভেশ কিভেলপভমে ব্াাংে এবাং কবতসে ব্াাংভের তিসাব সাংখ্যা 

৮ ব্াাংভের মভে সব যতুয। 



কেন্দ্রীে ব্াাংভের প্রতিভবেভন বলা িভেভে, অন্তর্ভ যতিমূলে প্রবৃতদ্ধ অজযভনর লভেি সরোভরর সব উন্নেন পতরেল্পনার সভে সামঞ্জস্য 

করভ  সমাভজর সব স্তভর আতথ যে অন্তর্ভ যতিেরি তনতিি েরার জন্য বাাংলাভেশ ব্াাংে তবতেন্ন পেভেপ গ্রিি েভরভে। এরই অাংশ 

তিভসভব কৃষভের তিসাবসি সরোভরর তবতেন্ন সামাতজে তনরাপত্তা েম যসূতির অথ য তবিরি, মুতিভর্াদ্ধাভের জন্য তবভশষ তিসাব, ক্ষুদ্র 

জীবনবীমা গ্রিীিা, পথতশশু ও েম যজীবী তশশু-তেভশার ও স্কুভলর োৈ-োৈীভের জন্য ব্াাংে তিসাব খুলভি বাাংলাভেভশ োর্ যরি 

ব্াাংেগুভলাভে তনভে যশনা প্রোন েরা িভেভে। এ োোও সামাতজে তনরাপত্তা েম যসূতির োিাভোগী, মুতিভর্াদ্ধা, অতিেতরদ্র মতিলা 

উপোরভোগী, কপাশাে তশভল্প েম যরি েতমে, তসটি েভপ যাভরশভনর পতরচ্ছন্নিা েমী, পাদুো ও িামোজাি পণ্য প্রস্তুিোরী ক্ষুদ্র 

োর ানার োতরগর, প্রতিবন্ধী, পূব যিন তেটমিলবাসীসি সমাভজর তবতেন্ন পর্ যাভের প্রাতন্তে জনভগাষ্ঠী, আইলাদুগ যি ব্তি, 

দৃতিপ্রতিবন্ধীসি সমাভজর সুতবধাবতিি এবাং আতথ যে কসবাবতির্ভ যি সব জনভগাষ্ঠীভে ১০ টাো, ৫০ টাো এবাং ১০০ টাো জমার 

মােভম িফতসতল ব্াাংেগুভলার সিভর্াতগিাে ব্াাংে তিসাব ক ালার তবভশষ োর্ যক্রম গ্রিি েরা িভেভে। 

 


