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ނޫސް ބަޔާން
މުޖުތަމައުއަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކެމްޕޭން ބީއެމްއެލްއިން އިފްތިތާހްކޮށްފި
ދިވެހި މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު
ބީއެމްއެލްއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ .ދިވެހިންނާއި ދިވެހި މުޖުތަމައުތަކާ އޮތް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް "އަހަރެންގެ ބޭންކް"ގެ
ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފައިވަނީ ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި
މިރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން ،މި ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މުޖުތަމައަށް
ފައިދާ ކުރާނެ ޚިދުމަތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ހަރަކާތެއް ބޭންކުން ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއްގެ
ގޮތުގައި "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް މިވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދެމެހެއްޓެނެވި

މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް މި ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭންކުން
 2ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ
އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ "ފާއިތުވީ ދެ އަހަރު ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަހަރަކު  150މިލިއަން
ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައި .އަދި ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އެއަދަދު ދެ ގުނަކޮށް  2017ވަނަ އަހަރު  300މިލިއަން
ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށް 150 ،އާ ވަޒީފާ އުފައްދާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައި .އަޅުގަނޑުމެން ރާވާފައިވާ ގޮތުން ހިލޭ ސާބަހަށް
ކުރާ މަސައްކަތަށާއި ،ތައުލީމީ ކަންކަމަށާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް އަދި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް ކުރާ ހޭދަ
ދެގުނަކޮށް މުޅިން އަލަށް  10ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ހިންގޭނެ .އަދި ބޭންކުގެ އާ ބްރާންޗްތަކާއި
އޭޓީއެމް އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރތައް ރާއްޖޭގެ  22ރަށެއްގައި ގާއިމްކުރެވޭނެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ
ފައިދާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ލިބިގެންދާނެ".
އެންޑްރޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "  270،000ކަސްޓަމަރުންނާއެކު ،މިހާރުވެސް
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި ބޭންކާއި ވަނީ ގުޅިފައި" .އަހަރެންގެ ބޭންކް" ޕްރޮގްރާމް ބުނެދޭނީ ބޭންކުގެ
ތަސައްވުރާއި އަދި ބޭންކުން ހާސިލްކުރަން އަޒުމްކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހީވާގިކަމާ އެކު
މަސައްކަތްކުރާ ،އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުއްދައިދީ އަދި އިތުރަށް
ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ބޭންކެއްކަން މި ޕްރޮގްރާމުން ދައްކައިދޭނެ .އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ
ދެވަނައެއް ނުވާ މި ދިވެހި ބޭންކަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ބޭންކުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް .ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ

ދަރިންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހުނަސް ،ތިބޭފުޅުން ގެޔެއް ގަންނަން ބޭނުންވިޔަސް އަދި ތިބޭފުޅުން ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް
ބޭނުންވިކަމުގައިވިޔަސް މި ބޭންކު ވަނީ ތިބޭފުޅުންނާއެކުގައި".
މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭންކުގެ ބައެއް ކަސްޓަމަރުންނާއި ،ރާއްޖޭގެ ގިނަ
ޖަމިއްޔާތަކެއްގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އުނޫޝާ ވަނީ ލައިވް
ޕާފޯމަންސެއްވެސް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.
މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު

 20އަތޮޅުގައި  31ބްރާންޗް78 ،

އޭޓީއެމް 4000 ،ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން 190 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 19 ،ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަދި 5
ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓުގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަމާޒަކީ
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 31ޖަނަވަރީ 2017
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

