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ব্যাংক খােতর েনতৃত্ব িদচ্েছ এেজন্ট ব্যাংিকং

বু ধবার, ২৯ সে

র ২০২১, ১৪ আি ন ১৪২৮

দশজু েড় গেড় উেঠেছ নটওয়াক

ব াংক খােতর নতৃ িদে এেজ ব াংিকং
গালাম মওলা
২৭ সে

র ২০২১, ২০:৫৬

.

বাংলােদেশ এেজ ব াংিকং সবা আনু ািনকভােব চালু হয় ২০১৪ সােল। বতমােন সই এেজ ব াংেকর াহক সংখ া দাঁিড়েয়েছ দড় কা র
বিশ। ইসলামী ব াংেকর মেতা বড় ও িব
বসরকাির ব াংেকর সবা িমলেছ এখন ত
াম-গে । এছাড়া রা ার ধাের, ফু টপােত ও
অিলেত-গিলেত িমলেছ ব াংক এিশয়া ও ডাচ বাংলা ব াংেকর সবা। এর মেধ ইউিনয়ন পযােয়ও বশিকছু ব াংেকর শাখা রেয়েছ। মা সাত
বছেরর ব বধােন এেজ শাখায় আমানত জমা হেয়েছ ২০ হাজার কা টাকার বিশ। ধু তাই নয়, গত এক বছের এেজ ব াংিকংেয়র ঋেণর
বৃ ি দাঁিড়েয়েছ ৩৪২ শতাংশ। আর আমানত বেড়েছ ১০০ শতাংশ। এছাড়া এক বছের বাসী-আয় বেড়েছ ১৫৫ শতাংশ। বাংলােদশ ব াংেকর
হালনাগাদ িতেবদেন এ তথ তুেল ধরা হেয়েছ।
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বাংলােদশ ব াংেকর তথ বলেছ, ব াংক েলা এেজ ব াংিকং সবা ইউিনয়ন পযােয় িনেয় গেছ। আমানত রাখা, ঋণ িবতরণ ও বাসী আয়
আনার পাশাপািশ তারা ু ল ব াংিকং চালু কেরেছ। ামগে সরকােরর সামািজক সু র া কমসূ িচর ভাতাও িবতরণ করেছ এেজ রা। সব িমিলেয়
এেজ ব াংিকং চাঙা হওয়ার ফেল ব বসা-বািণজ সহ ামীণ অথনীিতও চাঙা হে ।
ক ীয় ব াংেকর তথ অনু যায়ী, াহকরা মাট আমানেতর ৩৩.৬৭ শতাংশই রেখেছ ইসলামী ব াংেক। এই ব াংক র এেজ েদর সংগৃ হীত
আমানেতর পিরমাণ ৬ হাজার ৮৬১ কা টাকা।
বাংলােদশ ব াংেকর তথ মেত, গত এক বছের নতুন কের ৫ ব াংক এেজ ব াংিকং সবায় এেসেছ। এর ফেল মাট ২৮ ব াংক এই সবা
িদে । সারা দেশর ১৭ হাজার ১৪৫ এেজ আউটেলেটর মাধ েম অিশি ত ও কম িশি ত াম পযােয়র মানু ষরাও এখন ব াংেকর সবা
িনে ন। বাংলােদশ ব াংেকর তথ বলেছ, ধু এেজ ব াংিকংেয়র মাধ েমই ায় সায়া কা াহক লনেদন করেছন।
এ সে বাংলােদশ উ য়ন গেবষণা িত ােনর (িবআইিডএস) গেবষক ও অ ণী ব াংেকর চয়ারম ান ড. জােয়দ বখত বাংলা িবউনেক
বেলন, ‘এেজ ব াংিকং সবা যেহতু মানু েষর দারেগাড়ায় পৗঁছােনা স ব হেয়েছ, স কারেণ এেজ শাখা েলা মানু েষর কােছ জনি য়
হেয়েছ।’ িতিন বেলন, ‘অন ান ব াংেকর মেতা অ ণী ব াংেকর এেজ রাও ভােলা করেছ। আমরা সখান থেক ভােলা আমানত পাি ।
অিচেরই ঋণ দওয়া
করেবা।’
জানা গেছ, িবকাশ, রেকট, নগদসহ িবিভ মাবাইল ব াংেকর এেজ রা, এমনিক কাথাও কাথাও চাল ও ডাল ব বসায়ীরাও ব াংক েলার
এেজ িনেয় ব াংিকং করেছন। অথাৎ, মু িদ দাকািনেদর হােতও তুেল দওয়া হেয়েছ ব াংেকর শত শত আউটেলট। এে ে বশিকছু ােন
াহেকর অথ আ সােতর মেতা ঘটনা ঘেটেছ।
তেব ব িত ম ইসলামী ব াংেকর আউটেলট েলা। এই ব াংক র এেজ শাখা থেক পিরপূ ণ ও আদশ ব াংেকর আদেল াহকেদর সবা
দওয়া হে । এক কথায় াহেকর অেথর সু র ার িন য়তা িদে এই ব াংেকর এেজ রা। গাপন িপন ও াহেকর িফ ার না মলা পয
অ াকাউে র টাকা তালা যায় না। ফেল এেজ বা ব াংেকর কানও কমকতা ইে করেলও াহেকর অ াকাউে র টাকা তুলেত পােরন না।
অন ব াংক েলার চেয় ইসলামী ব াংেকর আেরক িবষেয় ব িত ম আেছ। তা হেলা, অন ব াংেকর এেজ আউটেলট চেল একজেনর
ত াবধােন। সখােন ইসলামী ব াংেকর আউটেলট েলােত গেড় ৫ থেক ৬ জেনর কমসং ান হেয়েছ। কাথাও কাথাও সাত জন বা আট জন
িমেল আউটেলট পিরচালনা করেছন। এর ফেল অ ত সারা দেশ ইসলামী ব াংেকর মাধ েম ১৫ হাজার লােকর কমসং ান হেয়েছ।
এ সে ইসলামী ব াংেকর ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) ও ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) মাহা দ মিন ল মাওলা বেলন, ‘ ত অ েলর
মানু ষজন যােত ব াংিকং সবা পেত পােরন, সজন িবিভ উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় ইসলামী ব াংেকর এেজ শাখা িব ৃ ত হেয়েছ।
এেজ আউটেলট থেক চক ও কাড ছাড়াই লনেদন করা যাে ।’ িতিন জানান, াহকরা ইসলামী ব াংেক টাকা জমা রাখেত ি েবাধ
কেরন। এছাড়া দীঘিদেনর আ া উ েরা র বৃ ি পাওয়ায় িডেপািজট সং েহর ে ইসলামী ব াংক সবার চেয় এিগেয় রেয়েছ।
বাংলােদশ ব াংেকর তথ বলেছ, সব েরর মানু ষেক ব াংিকং সবায় টানেত ২০১৪ সােলর ১৭ জানু য়াির দেশ চালু হেয়িছল নতুন ধাঁেচর এই
ব াংিকং সবা, যার নাম এেজ ব াংিকং। মা সােড় সাত বছের এই সবার াহক বেড় বতমােন এক কা ২২ লাখ ৫ হাজার ৩৫৮ জেন
পৗঁেছেছ।
ব াংক কমকতারা বলেছন, কউ বািড়র পােশ সবা পাওয়ায়, আবার কউ স েয়র জন এেজ ব াংিকংেয় িহসাব খু েলেছন। পাশাপািশ বাসী
আয় তথা রিমট া আনার পিরমাণও বেড়েছ।
বাংলােদশ ব াংেকর তথ অনু যায়ী, গত বছেরর জু ন মােসর শেষ এেজ েদর মাধ েম বাসী আয় এেসিছল ২৬ হাজার ৫৬০ কা টাকা, চলিত
বছেরর জু েন তা বেড় হেয়েছ ৬৭ হাজার ৯৫৪ কা টাকা। অথাৎ, গত এক বছের বাসী আয় বেড়েছ ১৫৫ শতাংশ।
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