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�দেশ চালু হে��দেশ চালু হে��দেশ চালু হে�   
সাব�জনীন �পনশনসাব�জনীন �পনশনসাব�জনীন �পনশন   



সরকার �বাসীসহ �দেশর সকল নাগিরেকর জন� সাব�জনীন
সাধারণ �পনশন �ক� চালু করেছ। শী�ই আইন পাশ করার
মধ� িদেয় এ �ক�� আগামী ছয় মাস �থেক এক বছেরর
মেধ� কায�কর হেব। একজন নাগিরকেক ৬০ বছর বয়স পার
হবার পর, এ �কে�র আওতায় িরটান� �পেত হেল ৩ মােসর
ব�বধােন ১০ বছর িবরিতহীন টাকা জমাদান করেত হেব।
মািসক �পনশন হেব আয়করমু� এবং এেত সুদ �দান করা
হেব। সরকার জমাকৃত টাকার সমপিরমাণ টাকা স�েয়
�দান কের থাকেব। এ �কে�র আওতায় গি�ত টাকার
সব�েমাট ৫০ শতাংশ ঋণ �নওয়া স�ব হেব। ��েত এ
�সবা� নাগিরকেদর জন� ঐি�ক হেলও পরবত�েত
সকেলর জন� তা বাধ�তামূলক করা হেব। এ �ক��
বা�বায়ন করার জন� এক� সরকারী কতৃ� প� গঠন করা
হেব। আইন ও িবিধ �ণয়ন এবং �পনশন কতৃ� প� �িত�ার
পর চূড়া�ভােব এ �সবা�র শত� াবলী িনধ�ারণ করা হেব।



২০২৪ সাল �থেক পঁাচ �ণ২০২৪ সাল �থেক পঁাচ �ণ২০২৪ সাল �থেক পঁাচ �ণ
কাব�ন �� বৃি�র পিরক�নাকাব�ন �� বৃি�র পিরক�নাকাব�ন �� বৃি�র পিরক�না

িস�াপুেররিস�াপুেররিস�াপুেরর



২০৫০ সােলর মেধ� িজেরা কাব�ন িনঃসরণ ল��মা�া পূরেণর
উে�েশ� কাব�ন কর পঁাচ �ণ বাড়ােনার পিরক�না কেরেছ
িস�াপুর। দি�ণ-পূব� এিশয়ার �থম �দশ িহেসেব ২০১৯ সােল
কাব�ন কর আেরাপ করা িস�াপুেরর অথ�ম�ী লের� ওং
স�িত বােজট অিধেবশেন জানান, িস�াপুের ২০২৪ সাল
�থেক কাব�ন কর পঁাচ �ণ বাড়ােনা হেব এবং এর ফেল কাব�ন
কর ২৫ িস�াপুর ডলার বাঁ ১৮.৬০ ডলাের িগেয় দঁাড়ােব।
িতিন আরও বেলন, ২০২৬ ও ২০২৭ সােল �দশ� ৪৫
িস�াপুর ডলার কাব�ন কর আেরাপ করেব এবং তা ২০৩০
সােলর মেধ� ৫০ �থেক ৮০ িস�াপুর ডলাের িগেয় দঁাড়ােব।
উে�খ�, �যসব �কা�ািন বা�ষ�ক ২৫ হাজার টন িকংবা তার
�চেয় �বিশ ি�নহাউজ গ�াস িনঃসরণ কের তােদর ওপর
িস�াপুর সরকার কাব�ন �� আেরাপ কের থােক।



�দেশর �ভাগ�পেণ�র বাজার�দেশর �ভাগ�পেণ�র বাজার�দেশর �ভাগ�পেণ�র বাজার
উ��উ��উ��



ইউে�ন ও রািশয়ার মেধ� সৃ� উে�জনার তাপ এেস পেড়েছ
�দেশর �ভাগ�পেণ�র বাজাের। �ধান সব �ভাগ�পেণ�র পাইকাির
দাম মণ�িত ১০০ �থেক ৬০০ টাকা পয�� �বেড়েছ। িবেশষ কের
সয়ািবন ও িচিনর দাম মণ�িত যথা�েম ৪০০টাকা ও
৮০-১০০টাকা কের বৃি� �পেয়েছ। ব�বসায়ীেদর দািব যুে�র
কারেণ �ালািনর দাম ও �ভাগ�পেণ�র বুিকং বাড়েছ। এমন
অব�ায় বাংলােদশ �ভাগ�পণ� আমদািনেত ৭০-৮০ ভাগ
িব�বাজােরর ওপর িনভ�রশীল থাকায় �দেশর বাজাের ইউে�ন-
রািশয়া যুে�র �ভাব পড়েছ। এছাড়াও বাংলােদশ �ভাজ�েতল,
ডাল, িচিন ও গেম ৮০-৯০ শতাংশই আমদািন িনভ�র হওয়ায় এই
���াপেট মূল�বৃি� �াভািবক। আস� রমজান ও �ী�কােলর
কারেণ আগামীেত চািহদা বাড়েল বুিকং দর �বেড় িগেয় �দেশর
বাজােরও এর �ভাব পড়েব, যার কারেণ ব�বসায়ীরা এখন �থেকই
পণ� মজদু �� কেরেছন। ব�বসায়ীরা বলেছন আস� রমজান ও
�ী�কােল বাজার িনয়�েণ সরকােরর �� কাঠােমায় ছাড় �দয়া
ছাড়া �ভাগ�পেণ�র দাম িনয়�েণর আর �কান উপায় �নই।



বাংলােদশেকবাংলােদশেকবাংলােদশেক   
আড়াই হাজার �কা� টাকা ঋণআড়াই হাজার �কা� টাকা ঋণআড়াই হাজার �কা� টাকা ঋণ

িদে� িব� ব�াংকিদে� িব� ব�াংকিদে� িব� ব�াংক



কেরানা ভাইরাস মহামারী �থেক উ�রেণর জন� বাংলােদশর
শহর�েলার �ায় ৪ �কা� নগরবাসীেক জ�ির িভি�েত আড়াই
হাজার �কা� টাকা ঋণ িদে� িব� ব�াংক। িব� ব�াংক কায�ালেয়র
�লাকাল গভন�েম� �কািভড-১৯ �রসপ� �েজ� শীষ�ক �কে�র
আওতায় এই ঋণ অনুেমাদন কেরেছ িব� ব�াংক। বাংলােদেশর
কেরানা সংকট কা�েয় উঠার লে�� ঢাকা, বিরশাল, রংপুর,
রাজশাহী, ময়মনিসংহ, চ��াম, িসেলট, খুলনা এই আট� িবভােগ
�ক� বা�বািয়ত হেব। �ানীয় অথ�ৈনিতক পুন��ার এবং জলবায়ু
�াদভু� াব, দেুয�াগ এবং ভিবষ�েত �রােগর �াদভূ� াব �মাকািবলায়
ভূিমকা পালন করেব এই ঋণ সহায়তা। এর আওতায় ���পূণ�
নগর পিরেষবা সরবরােহর উ�িতর জেন� �ক� �থেক ি�-বা�ষ�ক
তহিবল পাওয়ার ব�ব�া থাকেব। �ক�� বা�বায়েন ১৫ লাখ
কম�ঘ�ার সুেযাগ �তির হেব এবং ১০ হাজার নারীর কম�সং�ান
হেব। এই কেরানা মহামারী শ�ের দিরে�র সংখ�া ২ �কা� ৭০ লােখ
�ঠেল িদেয়েছ। উ� �কে�র মাধ�েম �ম-িনিবড় জনসাধারেণর
কাজ ও র�ণেব�েণর ব�ব�া করা হেব।



২০২১ সােল মা�ক�ন বািণজ�২০২১ সােল মা�ক�ন বািণজ�২০২১ সােল মা�ক�ন বািণজ�
ঘাটিত �বেড়েছঘাটিত �বেড়েছঘাটিত �বেড়েছ



মা�ক�ন বািণজ� িবভাগ গত ৮ই �ফ�য়াির �ঘাষণা কের
�য গত বছর বািণজ� ঘাটিত ২৭% �বেড় ৮৫৯.১ িবিলয়ন
ডলার হেয়েছ। ২০২০ সােল যা িছল ৬৭৬.৭ িবিলয়ন
ডলার। ২০২০ সােল বািণজ� ঘাটিত িছল িজিডিপর
৩.৭%, যা পূেব�র ৩.২% �থেক �বেড়েছ। ২০২১ সােল
অথ�নীিত ৫.৭% বৃি� �পেয়েছ, যা ১৯৮৪ সােলর পর
সবেচেয় �ত, যা হেয়েছ �ায় ৬ �িলয়ন ডলার মহামারী
�ােণর কারেণ যা �ভা�ােদর ব�য় বাড়ায়। গত বছেরর
পণ� ঘাটিত �রকড�  ১.১ �িলয়ন ডলার িছল। গত বছর
মা�ক�ন যু�রা� ৫৭� �দেশ �থেক ২৭৬.৫ িবিলয়ন ডলার
র�ািন কেরেছ। গত িডেস�ের বািণজ� ঘাটিত ১.৮%
�বেড় ৮০.৭ িবিলয়ন ডলার হেয়েছ। রয়টাস� এক� ৮৩
িবিলয়ন ডলার ঘাটিতর পূব�ানুমান কেরিছল।



িবকাশ �থেক রেকেট টাকািবকাশ �থেক রেকেট টাকািবকাশ �থেক রেকেট টাকা
যােব কেব �থেকযােব কেব �থেকযােব কেব �থেক



সব ��িত িনেয়ও এমএফএস �িত�ান�েলার এক�র সে�
আেরক�র পার�িরক �লনেদেনর �ি�য়া চালু করেত পােরিন
বাংলােদশ ব�াংক। ন�াশনাল �পেম� সুইচ বাংলােদেশর
(এনিপএসিব) এর মাধ�েম টাকা �ানা�েরর এই �সবা চালুর িস�া�
িনেয়িছল বাংলােদশ ব�াংক এবং �স অনুযায়ী ২০২০ সােলর ২৭
অে�াবর �থেক আনু�ািনকভােব �সবা� চালুর কথা িছল। এরপর
২০২০ সােলর ১৯ �ফ�য়াির সিচবালেয় সরকাির �য়সং�া�
মি�সভা কিম�র �বঠেক চার� �িত�ােনর �থেক ই�ারঅপােরবল
িডিজটাল �ানেজকশন ��াটফম� (আইিড�িপ) �সবা িনেত ৫৪ �কা�
৯৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩৩৯ টাকা অনুেমাদন করা হয়। �সবা� চালু
িনেয় িনি�ত কের িকছু বলেত পারেছ না বাংলােদশ ব�াংক। এ� হেব
এক� ��াটফম� �সবা, যার অ�াি�েকশন ��া�ািমং ই�ারেফস বা
এিপআই ব�বহার কের অথ� �লনেদন, �ানা�র, ই-কমাস�, এম কমাস�,
িবল �পেম�, মােচ� � �পেম�, �রিমট�া� আদান-�দান, �মিশন টু
�মিশন �পেম� করা যােব। এ� বা�বায়ন হেল আ�থ�ক অ�ভু� ি�
িনি�ত হেব, যা ক�াশ �লস �সাসাই� তথা নগদ �লনেদনিবহীন
সমাজ গঠেন সহায়ক হেব।



রািশয়ার ইউে�ন আ�মণঃরািশয়ার ইউে�ন আ�মণঃরািশয়ার ইউে�ন আ�মণঃ
কেরানা পরবত� িবে� নতুনকেরানা পরবত� িবে� নতুনকেরানা পরবত� িবে� নতুন

সংকটসংকটসংকট



রািশয়ার ��িসেড� �ািদিমর পুিতেনর আ�াসী আচরণ ও ইউেরােপর
বুেক িনেজেদর মানিচ�েক �সািরত করার �য �চ�া তা বরাবরই িব�েক
�ফেলেছ আতে�। স�িত গত ২৪ �ফ�য়াির সকােল রািশয়া আ�মণ
কের ইউে�ন সীমা�, যােক পুিতন অিভিহত কের ‘��শাল িমিলটাির
অপােরশন’ নােম। মূলত রািশয়ান �সন�রা িবিভ� �ধান শহর ও
জনপদেক িনেজেদর কারায়� করার �চ�া �থেকই এই আ�মণ। গত
বছেরর নেভ�র �থেকই এই আে�ালেনর আভাস িদি�ল রািশয়া যখন
ইউে�ন সীমাে� �� হয় �শ �সন� ��রণ। তেব �ে�র উ�ের এমন
কথােক বারবারই উিড়েয় �দন ��িসেড� পুিতন। তেব �শষ পয�� এই
আ�মেণ িবপেদ পেড়েছ সাধারণ মানুেষর জীবন। �সন�েদর আ�মেণ
শতািধক মানুেষর মৃতু�, জনজীবেনর �িত ছাড়াও শহর �ছেড় িনরাপদ
আ�েয়র উে�েশ� ঘর �ছেড়েছ ব� মানুষ। এেত কের নতুন অিধবাসী
সংকেটর আশ�াও করেছন অেনেক। তেব ইউে�ন �থেকও রািশয়ার
এই আ�মণ �িতহত করার সব�া�ক �চ�া চলেছই। ইউে�েনর
��িসেড� �ািদিমর �জেলনি�ও িনজ �দেশ �থেক এই আ�মণেক
�শষ পয�� �িতহত করেবন বেলই জািনেয়েছন। তেব এই সংঘাত একই
সােথ িব� রাজনীিতর জেন�ও এক বড় সংকট যা ভীত কের তুেলেছ
পুেরা িব�েকই।



তুরে� মূল��ীিত,তুরে� মূল��ীিত,তুরে� মূল��ীিত,   
জনমেন ��াভজনমেন ��াভজনমেন ��াভ



এই বছেরর জানুয়াির �থেক তুরে�র মু�া িলরা, ডলাের তার
মূেল�র মা� ৪% হািরেয়েছ। এই পতেনর িপছেন �ধান �য
কারণ �েলা হল-িবিনময় হােরর পিরবত� ন �থেক িলরা
আমানত র�া করার জন� িডেস�র মােস সরকােরর এক�
�গাপনীয় �ক� বা�বায়ন এবং তুরে�র �ক�ীয় ব�াংেকর
মু�া বাজাের �িতিনয়ত হ�ে�প। জানুয়ািরেত আনু�ািনক
িরেপাট�  এ �দখা যাে� মু�া�ীিতর হার ৪৮.৭% �বেড়েছ যা
ভয়ানক। এবং পূব�াভাস ইি�ত �দয় �য এই হার বসে�
সেব�া� হেব এবং বছেরর �শেষ হেব ৩০% এর উপের।
�ালানী মূল�বৃি� ইসু�েত �দেশর িবিভ� �ােন িবে�াভ
ছিড়েয় পেড়েছ। এর মােঝ সবেচেয় সা�িতক ঘটনা�
ঘেটিছল ২২�শ �ফ�য়াির, যখন �ক�ীয় ব�াংক �ায় ১
িবিলয়ন ডলার �বেদিশক িরজাভ�  িবি� কেরিছল কারণ
ইউে�েন রািশয়ার আ�মণ সহ �বশ িকছু �ভাবক িহেসেব
কাজ কেরিছল।



তথ� সং�হঃতথ� সং�হঃতথ� সং�হঃ   
�মাঃ তাকিরম �হােসন�মাঃ তাকিরম �হােসন�মাঃ তাকিরম �হােসন

ফারহা তাসনীমফারহা তাসনীমফারহা তাসনীম
মাহজািবন রশীদ লািমশামাহজািবন রশীদ লািমশামাহজািবন রশীদ লািমশা

জাওয়াদলু কিরমজাওয়াদলু কিরমজাওয়াদলু কিরম
সাদী �মাহা�দ িলংকনসাদী �মাহা�দ িলংকনসাদী �মাহা�দ িলংকন
�হাসাইন �মাঃ সাহাল�হাসাইন �মাঃ সাহাল�হাসাইন �মাঃ সাহাল

হািসবুল হাসানহািসবুল হাসানহািসবুল হাসান
নাজমুল আলম অন�বনাজমুল আলম অন�বনাজমুল আলম অন�ব

সহায়তায়ঃসহায়তায়ঃসহায়তায়ঃ   
�মাবাে�র হায়দার �চৗধুরী�মাবাে�র হায়দার �চৗধুরী�মাবাে�র হায়দার �চৗধুরী


