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ނޫސް ބަޔާން
ބީއެމްއެލް އަށް ޝަރަފްވެރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް
މިއީ ރާއްޖޭގައި ބީއެމްއެލް އިން ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ލިބުނު އެވޯޑެއް
ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ،ލަންޑަން ގެ ފަރާތުން ދޭ އަހަރީ

އެވޯޑްތަކުގެ ތެރެއިން

ބޭންކް އޮފް

މޯލްޑިވްސް އަށް " މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް ބޭންކިންގ ޓީމް އިންޑިއަން އޯޝަން  "2016އެވޯޑު ދީފިއެވެ .އެވޯޑްތައް ލިބުނު އެހެން
ބޭންކްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންކްތައް ކަމަށްވާ ޔޫބީއެސް ،ބީއެންވައި މެލަން އަދި ކޮމާރޒްބޭންކް ހިމެނެއެވެ.
މި އެވޯޑު ބީއެމްއެލް އަށް ދީފައިވަނީ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެއްގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވަކީން ޚާއްސަކޮށް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ  300މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ
އަގުވަޒަންކޮށެވެ.
މި އެވޯޑުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެ ޕެނަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބީއެމްއެލް އިން ތަޢާރަފްކުރި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މޯބައިލް
ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަނާއި ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމް ތަޢާރަފްކުރުމާ ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް ލުއި ފަސޭހަކަމާއެކު
ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ލިބިފައެވެ .އަދި ބޭންކުން ފުރިހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ދޯނި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތަށާއި
ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭންކުން ތައާރަފް ކުރި ކޭޝް އެޖެންޓް ޚިދުމަތަށް ފަނޑިޔާރުންވަނީ
ތައުރީފްކޮށްފައެވެ.
ބޭންކުގެ ފަރާތުން މި އެވޯޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ
އާއި ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން އާއި ރީޓެއިލް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަރީފްއެވެ.
ބޭންކަށް މި އެވޯޑު ލިބުމާ ގުޅިގެން އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ " އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
ފާހަގަކޮށް ދިން މި އެވޯޑު ލިބުނީތީ ފަޚުރުވެރިވަން .ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ އާބާދީތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މި އެވޯޑާއި ހަވާލުވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް .އަޅުގަނޑުމެންގެ
އަމާޒަކީ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް މިއަހަރު ފަހުބައިގައި އިތުރު  5ބްރާންޗާއި  8ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ
ސެންޓަރ ހުޅުވުން .އަދި އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައްވެސް ތަޢާރަފްކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައި".
ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ " ރާއްޖެފަދަ  198ރަށެއް  90،000އަކަ ކިލޯ

މީޓަރުގެ ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގައުމެއްގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލް އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ .ބޭންކިންގ ވިއުގައެއް
ގާއިމުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ބޭންކު ތަމްސީލްކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް .އަދި މި ޚިދުމަތް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި
ދެމުން އަންނަކަމީ ކޮންމެހެން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެއް".
ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އަކީ ވިޔަފާރި ،އިގްތިޞާދީ އަދި މާލީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޕްރިންޓް
އަދި އޮންލައިން ނޫހެކެވެ .މި ނޫހުގެ މައި މަރުކަޒު ހުންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައެވެ.
 28މެއި  2016ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ،ވިދިވިދިގެން  3ވަނަ އަހަރަކަށް ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑް މިންވަރެއް ބެހުމަށް ވަނީ
ހުށަހަޅާފައެވެ.
 25މެއި 2016

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

