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দেশে চালু হচ্ছে
সার্বজনীন পেনশন

সরকার প্রবাসীসহ দেশের সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন
সাধারণ পেনশন প্রকল্প চালু করছে। শীঘ্রই আইন পাশ করার
মধ্য দিয়ে এ প্রকল্পটি আগামী ছয় মাস থেকে এক বছরের
মধ্যে কার্যকর হবে। একজন নাগরিককে ৬০ বছর বয়স পার
হবার পর, এ প্রকল্পের আওতায় রিটার্ন পেতে হলে ৩ মাসের
ব্যবধানে ১০ বছর বিরতিহীন টাকা জমাদান করতে হবে।
মাসিক পেনশন হবে আয়করমুক্ত এবং এতে সুদ প্রদান করা
হবে। সরকার জমাকৃ ত টাকার সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয়ে
প্রদান করে থাকবে। এ প্রকল্পের আওতায় গচ্ছিত টাকার
সর্বমোট ৫০ শতাংশ ঋণ নেওয়া সম্ভব হবে। শুরুতে এ
সেবাটি নাগরিকদের জন্য ঐচ্ছিক হলেও পরবর্তীতে
সকলের জন্য তা বাধ্যতামূলক করা হবে। এ প্রকল্পটি
বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সরকারী কর্তৃ পক্ষ গঠন করা
হবে। আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং পেনশন কর্তৃ পক্ষ প্রতিষ্ঠার
পর চূ ড়ান্তভাবে এ সেবাটির শর্তাবলী নির্ধারণ করা হবে।

২০২৪ সাল থেকে পাঁচ গুণ
কার্বন শুল্ক বৃদ্ধির পরিকল্পনা
সিঙ্গাপুরের

২০৫০ সালের মধ্যে জিরো কার্বন নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের
উদ্দেশ্যে কার্বন কর পাঁচ গুণ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে
সিঙ্গাপুর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ২০১৯ সালে
কার্বন কর আরোপ করা সিঙ্গাপুরের অর্থমন্ত্রী লরেন্স ওং
সম্প্রতি বাজেট অধিবেশনে জানান, সিঙ্গাপুরে ২০২৪ সাল
থেকে কার্বন কর পাঁচ গুণ বাড়ানো হবে এবং এর ফলে কার্বন
কর ২৫ সিঙ্গাপুর ডলার বাঁ ১৮.৬০ ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে।
তিনি আরও বলেন, ২০২৬ ও ২০২৭ সালে দেশটি ৪৫
সিঙ্গাপুর ডলার কার্বন কর আরোপ করবে এবং তা ২০৩০
সালের মধ্যে ৫০ থেকে ৮০ সিঙ্গাপুর ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে।
উল্লেখ্য, যেসব কোম্পানি বার্ষিক ২৫ হাজার টন কিংবা তার
চেয়ে বেশি গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে তাদের ওপর
সিঙ্গাপুর সরকার কার্বন শুল্ক আরোপ করে থাকে।

দেশের ভোগ্যপণ্যের বাজার
উত্তপ্ত

ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনার তাপ এসে পড়েছে
দেশের ভোগ্যপণ্যের বাজারে। প্রধান সব ভোগ্যপণ্যের পাইকারি
দাম মণপ্রতি ১০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। বিশেষ করে
সয়াবিন ও চিনির দাম মণপ্রতি যথাক্রমে ৪০০টাকা ও
৮০-১০০টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি যুদ্ধের
কারণে জ্বালানির দাম ও ভোগ্যপণ্যের বুকিং বাড়ছে। এমন
অবস্থায় বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য আমদানিতে ৭০-৮০ ভাগ
বিশ্ববাজারের ওপর নির্ভরশীল থাকায় দেশের বাজারে ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ভোজ্যতেল,
ডাল, চিনি ও গমে ৮০-৯০ শতাংশই আমদানি নির্ভর হওয়ায় এই
প্রেক্ষাপটে মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক। আসন্ন রমজান ও গ্রীষ্মকালের
কারণে আগামীতে চাহিদা বাড়লে বুকিং দর বেড়ে গিয়ে দেশের
বাজারেও এর প্রভাব পড়বে, যার কারণে ব্যবসায়ীরা এখন থেকেই
পণ্য মজুদ শুরু করেছেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন আসন্ন রমজান ও
গ্রীষ্মকালে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের শুল্ক কাঠামোয় ছাড় দেয়া
ছাড়া ভোগ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের আর কোন উপায় নেই।

বাংলাদেশকে
আড়াই হাজার কোটি টাকা ঋণ
দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক

করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশর
শহরগুলোর প্রায় ৪ কোটি নগরবাসীকে জরুরি ভিত্তিতে আড়াই
হাজার কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক। বিশ্ব ব্যাংক কার্যালয়ের
লোকাল গভর্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের
আওতায় এই ঋণ অনুমোদন করেছে বিশ্ব ব্যাংক। বাংলাদেশের
করোনা সংকট কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে ঢাকা, বরিশাল, রংপুর,
রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এই আটটি বিভাগে
প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। স্থানীয় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং জলবায়ু
প্রাদুর্ভাব, দুর্যোগ এবং ভবিষ্যতে রোগের প্রাদূর্ভাব মোকাবিলায়
ভূমিকা পালন করবে এই ঋণ সহায়তা। এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ
নগর পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির জন্যে প্রকল্প থেকে দ্বি-বার্ষিক
তহবিল পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১৫ লাখ
কর্মঘন্টার সুযোগ তৈরি হবে এবং ১০ হাজার নারীর কর্মসংস্থান
হবে। এই করোনা মহামারী শহুরে দরিদ্রের সংখ্যা ২ কোটি ৭০ লাখে
ঠেলে দিয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রম-নিবিড় জনসাধারণের
কাজ ও রক্ষণবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২০২১ সালে মার্কিন বাণিজ্য
ঘাটতি বেড়েছে

মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করে
যে গত বছর বাণিজ্য ঘাটতি ২৭% বেড়ে ৮৫৯.১ বিলিয়ন
ডলার হয়েছে। ২০২০ সালে যা ছিল ৬৭৬.৭ বিলিয়ন
ডলার। ২০২০ সালে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল জিডিপির
৩.৭%, যা পূর্বের ৩.২% থেকে বেড়েছে। ২০২১ সালে
অর্থনীতি ৫.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ১৯৮৪ সালের পর
সবচেয়ে দ্রুত, যা হয়েছে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার মহামারী
ত্রাণের কারণে যা ভোক্তাদের ব্যয় বাড়ায়। গত বছরের
পণ্য ঘাটতি রেকর্ড ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার ছিল। গত বছর
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫৭টি দেশে থেকে ২৭৬.৫ বিলিয়ন ডলার
রপ্তানি করেছে। গত ডিসেম্বরে বাণিজ্য ঘাটতি ১.৮%
বেড়ে ৮০.৭ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। রয়টার্স একটি ৮৩
বিলিয়ন ডলার ঘাটতির পূর্বানুমান করেছিল।

বিকাশ থেকে রকেটে টাকা
যাবে কবে থেকে

সব প্রস্তুতি নিয়েও এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলোর একটির সঙ্গে
আরেকটির পারস্পরিক লেনদেনের প্রক্রিয়া চালু করতে পারেনি
বাংলাদেশ ব্যাংক। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশের
(এনপিএসবি) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরের এই সেবা চালুর সিদ্ধান্ত
নিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সে অনুযায়ী ২০২০ সালের ২৭
অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেবাটি চালুর কথা ছিল। এরপর
২০২০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত
মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে চারটি প্রতিষ্ঠানের থেকে ইন্টারঅপারেবল
ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) সেবা নিতে ৫৪ কোটি
৯৫ লাখ ৪৭ হাজার ৩৩৯ টাকা অনুমোদন করা হয়। সেবাটি চালু
নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি হবে
একটি প্ল্যাটফর্ম সেবা, যার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বা
এপিআই ব্যবহার করে অর্থ লেনদেন, স্থানান্তর, ই-কমার্স, এম কমার্স,
বিল পেমেন্ট, মার্চে ন্ট পেমেন্ট, রেমিট্যান্স আদান-প্রদান, মেশিন টু
মেশিন পেমেন্ট করা যাবে। এটি বাস্তবায়ন হলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি
নিশ্চিত হবে, যা ক্যাশ লেস সোসাইটি তথা নগদ লেনদেনবিহীন
সমাজ গঠনে সহায়ক হবে।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণঃ
করোনা পরবর্তী বিশ্বে নতু ন
সংকট

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসী আচরণ ও ইউরোপের
বুকে নিজেদের মানচিত্রকে প্রসারিত করার যে চেষ্টা তা বরাবরই বিশ্বকে
ফেলেছে আতঙ্কে। সম্প্রতি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে রাশিয়া আক্রমণ
করে ইউক্রেন সীমান্ত, যাকে পুতিন অভিহিত করে ‘স্পেশাল মিলিটারি
অপারেশন’ নামে। মূলত রাশিয়ান সৈন্যরা বিভিন্ন প্রধান শহর ও
জনপদকে নিজেদের কারায়ত্ব করার চেষ্টা থেকেই এই আক্রমণ। গত
বছরের নভেম্বর থেকেই এই আন্দোলনের আভাস দিচ্ছিল রাশিয়া যখন
ইউক্রেন সীমান্তে শুরু হয় রুশ সৈন্য প্রেরণ। তবে প্রশ্নের উত্তরে এমন
কথাকে বারবারই উড়িয়ে দেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। তবে শেষ পর্যন্ত এই
আক্রমণে বিপদে পড়েছে সাধারণ মানুষের জীবন। সৈন্যদের আক্রমণে
শতাধিক মানুষের মৃত্যু, জনজীবনের ক্ষতি ছাড়াও শহর ছেড়ে নিরাপদ
আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়েছে বহু মানুষ। এতে করে নতু ন অধিবাসী
সংকটের আশঙ্কাও করছেন অনেকে। তবে ইউক্রেন থেকেও রাশিয়ার
এই আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছেই। ইউক্রেনের
প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনষ্কিও নিজ দেশে থেকে এই আক্রমণকে
শেষ পর্যন্ত প্রতিহত করবেন বলেই জানিয়েছেন। তবে এই সংঘাত একই
সাথে বিশ্ব রাজনীতির জন্যেও এক বড় সংকট যা ভীত করে তু লেছে
পুরো বিশ্বকেই।

তু রষ্কে মূল্যস্ফীতি,
জনমনে ক্ষোভ

এই বছরের জানুয়ারি থেকে তু রষ্কের মুদ্রা লিরা, ডলারে তার
মূল্যের মাত্র ৪% হারিয়েছে। এই পতনের পিছনে প্রধান যে
কারণ গুলো হল-বিনিময় হারের পরিবর্ত ন থেকে লিরা
আমানত রক্ষা করার জন্য ডিসেম্বর মাসে সরকারের একটি
গোপনীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তু রষ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
মুদ্রা বাজারে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ। জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিক
রিপোর্ট এ দেখা যাচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির হার ৪৮.৭% বেড়েছে যা
ভয়ানক। এবং পূর্বাভাস ইঙ্গিত দেয় যে এই হার বসন্তে
সর্বোচ্চ হবে এবং বছরের শেষে হবে ৩০% এর উপরে।
জ্বালানী মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ
ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাঝে সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাটি
ঘটেছিল ২২শে ফেব্রুয়ারি, যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ১
বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক রিজার্ভ বিক্রি করেছিল কারণ
ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ সহ বেশ কিছু প্রভাবক হিসেবে
কাজ করেছিল।

তথ্য সংগ্রহঃ

মোঃ তাকরিম হোসেন
ফারহা তাসনীম
মাহজাবিন রশীদ লামিশা
জাওয়াদুল করিম
সাদী মোহাম্মদ লিংকন
হোসাইন মোঃ সাহাল
হাসিবুল হাসান
নাজমুল আলম অর্নব

সহায়তায়ঃ

মোবাশ্বের হায়দার চৌধুরী

