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বাংলােদেশর িনm আেয়র জনেগাি র জন মাবাiল-মািন সবা সmাবনাময় :
গেবষণায় তথ pকাশ
মাবাiেলর মাধ েম a থ আদান-pদান সবা ( মাবাiল-মািন) শুধমু াt বড় ব বসার জন
uপকৃ ত হেব, e ধারণা বশ pচিলত হেলo pকৃ ত িচt িবপরীত। বাংলােদেশর িনm
আেয়র জনেগাি র মােঝi মাবাiল-মািনর pকৃ ত সmাবনা লুিকেয় রেয়েছ।
eিশয়া-pশাn মহাসাগরীয় a েলর টিলেযাগােযাগ নীিতমালা eবং িনয়ntক িবষয়ক aন তম
গেবষণা pিত ান লান eিশয়ার সাmpিতক eক গেবষণায় ei তথ pকািশত হেয়েছ।
গেবষণা দেলর pধান ড. eরুiন eলামেপর মেত, বাংলােদেশর aন তম মাবাiল aপােরটর gামীণেফান udািবত িবিভn ধরেণর সবার gহণেযাগ তা
িবচার কের ei সmাবনার িবষয় uেঠ eেসেছ। দিরdেদর জন kdঋণ
pদােনর মাধ েম ব াংিকং ব বsা চালুর pরতক gামীণ ফান লিডস eর
ু
মাধ েম দিরdেদর মাবাiল ব বহারেক নতু নভােব সংjািয়ত কেরেছ। eখন ব াংিকং eবং মাবাiল pযুিkর সমnেয়র মাধ েম মাবাiল পেমn sীম
চালু করার জন psত gামীণ, যা বাংলােদেশর দিরd জনেগাি েক দারুন uপকৃ ত করেব।
িবে র aন ান unয়নশীল দেশর মত বাংলােদেশর জনেগা ীর মেধ aিধক হাের মাবাiল ব বহার শুরু হেয়েছ গত দশক থেক। লান eিশয়ার
ছয় দেশর uপর পিরচািলত টিলiuজ a াট দ বটম aব দ িপরািমড শীষক ei গেবষণায় দখা গেছ, aংশgহণকারী 43 ভাগ জনেগাি
তােদর পিরবােরর জন eক িpেপiড মাবাiল সংেযাগ ব বহার কের।
বাংলােদেশর sl আেয়র জনেগাি র (বটম aব দ িপরািমড-িবoিপ) aিধকাংশ িp- পiড মাবাiল ব বহারকারী iেলক িনক িরচােজর সাহােয
মাবাiেলর ব ােলn ির চাজ কের থােকন। িবoিপ eর 96 শতাংশi ei পdিতেত িরচা জ কেরন। যখােন টপ আেপর মাধ েম a াকাun িরচাজ
কেরন 41 শতাংশ। ei সংখ া iেলক িনক িরচােজর pিত তােদর aগাধ আsারi pমাণ দয়। আর ei আsােক বাংলােদেশর মাবাiল মািনর
সবার kেto সুেযাগ িহেসেব কােজ লাগােনা যেত পাের বেল aিভমত দন ড. a ালামিপ।
িতিন ei মাবাiল মািন ব বsা িনেয় িফিলপাiেন দীঘিদন গেবষণা কেরেছন। তার মেত, বাংলােদশ িফিলপাiেনর aিভjতা কােজ লাগােত পাের,
কননা িফিলপাiেনর জনগণ দীঘ পঁাচ বছেররo বিশ সময় ধের মাবাiল মািন সবা ব বহার করেছন।
মাবাiেলর নানািবধ a ািpেকশন ব বহােরর িদক থেক িফিলপাiন নতৃ sানীয়, যখােন eসeমeস ব বহােরর মাধ েম e ধরেণর a ািpেকশন ব বহার
শুরু হেয়িছল। eিশয়ার িবিভn pিতেবশী দশসমুেহ মাবাiল মািন সবা চালু হেলo ei সবা eখনo eতটা পিরিচিত পায়িন।
মাবাiল মািন বা eম-মািন হেc iেলক িনক মািনর eক রূপ। সিত কােরর aথ pথেম iেলক িনক aেথ পিরনত হয় eবং পের তা মাবাiল
oয়ােলেট রাখা হয়। eরপর ei a থ eক মাবাiল gাহেকর কাছ থেক কােছ বা দূেরর aন মাবাiল gাহেকর কােছ sানাnর করা হয়। eমনিক
ei পdিতেত pেয়াজেন eক দশ থেক aন দেশ টাকা sানাnর করা যায়। সেkেt কndীয় ব াংকেক িবষয়

িনয়ntেণ আেরা সিkয় হেত হয়।

িফিলপাiেন দুi ধরেনর eম-মািন সবা চালু আেছ-- sাট মািন eবং িজ ক াশ। সবাদু িফিলপাiেনর নতৃ sানীয় দু
যথাkেম sাট eবং gাবােলর aনন সবা। ei i-মািন খুচরা kেয়, iu িল

টিলকম aপােরটর

িবল pদােন eবং eক gাহক থেক aন gাহেকর মাবাiেল

sানাnের ব বহার করা হয়। আেরা সুিনিদ কের বলেল eম-মািন ব বহােরর aসাধারণ সুেযাগ

হল আnজািতক রিমেটn sানাnের eর ব বহার।

িফিলপাiেনর aিভjতা থেক দখা যায়, eম-মািনর মাধ েম 20 মাি কন ডলার রিমেটেnর sানাnের 6 শতাংশ sানাnর িফ সা য় করা সmব।

িফিলপাiেনর মত বাংলােদেশরo িবশাল সংখ ক aিভবাসী জনেগাি রেয়েছ। pকৃ তপেk, িবoিপেত aবsানকারী 10 শতাংশ জনেগাি র পিরবােরর
সদস pবােস aবsান কেরন। ছাড়াo 10 শতাংশ জনেগাি র সদস িনজ জলার বাiের aবsান কের। eসব জনেগাি র মেধ 86 শতাংশ
আnজািতক aিভবাসী eবং 52 শতাংশ sানীয় aিভবাসী রিমেটn pরন কের থােকন। eসব aিভবািসরা গেড় pায় 185 মাি কন ডলার pরণ
কের থােকন, যার মেধ 59 শতাংশi pিত মােস eকবার িকংবা তার চেয়o কম সমেয় ei a থ pরণ কের থােকন।
লান eিশয়ার ei গেবষণায় দখা গেছ, eসব জনেগাি র মাt দুi শতাংশ a থ sানাnেরর ব তমান পdিতগুেলা িনেয় সn eবং তারা মাবাiেলর
মাধ েম a থ pরেণর িবকl uপায়o ব বহাের আgহী নন। বতমােন a থ sানাnের ব াংক াফট eবং oয়ার াnফার পdিত দু i সবেচেয় বিশ
pচিলত।
িবoিপেত aবsানরত জনেগাি র আকার, িবশাল সংখ ক aিভবাসী জনেগাি eবং pিত মােস টাকা পাঠােনার হারেক িবেবচনায় রেখ বাংলােদেশ
eম-মািন সবার ব পক সmাবনা uপলিd করা যায়। িবoিপেত aবsানরত ei জনেগাি র eম-মািন ব বহােরর kেt বড় বাধা হল jান eবং
সেচতনতা।
ei গেবষণা লান eিশয়ার 2.0 মাবাiল গেবষণার eক
a েল লা ন eিশয়া আiিস

uপাদান যা মাবাiল হ াnেসেটর কথার চেয় বিশ িকছু র udাবক। eিশয়া প ািসিফক

পিলিস eবং রগুেলশেনর সিkয় িথংক ট াংক pিত ান। eর লk আiিস

িবকাশমান eিশয়ার মানুেষর জন সহায়ক নীিতমালা o aবকাঠােমা তিরেত ভূ িমকা রাখা।
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নীিত সংkাn গেবষণার মাধ েম

