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বাংলােদেশ কেরানা পিরি�িত ও লকডাউন
কেরানা ভাইরােসর ি�তীয় �ঢউ �মাকািবলায় বাংলােদশ সরকার কতৃ�ক ৫ এি�ল �থেক  �� হওয়া লকডাউন ৫

�ম পয�� বাড়ােনা হয়। এিদেক ৩০�শ এি�ল পয�� সব�েমাট মৃেতর সংখ�া ১১৩৯৩। লকডাউেন �দেশর িন�

আেয়র জনেগা�ী চরম �েভ�ােগ পেড়। সরকার �ছাট বড়  �মাট ২৩ িট �েণাদনার আওতায় ১২,৪৫৩ �কািট টাকা

�দান কের। সব�েশষ ৩৫ লাখ পিরবারেক ২৫০০ নগদ অথ� সহায়তা �দয়ার �ঘাষণা কের সরকার। িসিপিডর

তথ�মেত, কেরানায় �দেশ �দড় �কািট মানুষ দির� হেয়েছ। কাজ হািরেয়েছ �মশি�র ৩ শতাংেশরও �বিশ

মানুষ। িপিপআরিস-িবআইিজিডর জিরপমেত, ২০২০ সােল ২৭.৩% বি�বাসী শহর �ছেড় �ােম চেল যায়,

যােদর ৯.৮% এখনও �ফেরিন।

এিদেক বাংলােদশ অ�েফাড� অ�া�ােজেনকার িটকার জন� ভারেতর িসরাম ইনি�িটউেটর সােথ ৩ �কািট �ডাজ

িটকা �কনার চুি� করেলও �য়কৃত ৭০ লাখ ও উপহার িহেসেব ৩২ লাখ িটকা পায় বাংলােদশ িক� পরবত�ী

িটকা চালান অেনকটাই অিনি�ত হওয়ায় সরকার বত�মােন অন�� আেলাচনা �� কের রািশয়া ও চীনা িটকার

অনুেমাদন িদেয়েছ। ৫৮ লাখ মানুষ অ�ত এক �ডাজ ও ২৭ লাখ মানুষ পূণ� �ডাজ ভ�াি�ন �পেয়েছ। রািশয়ার

�ুটিনক িভ, চীনা িটকার পাশাপািশ �কাভ�া� এবং ফাইজার �থেকও পাওয়া যােব িকছু িটকা।



�শয়ারবাজার: সূচেকর সে� �বেড়েছ �লনেদন
কেঠার লকডাউেনর মেধ�ও �শয়ারবাজাের আেরা সােড় ৫ হাজার

�কািট টাকা বাজার মূলধন িফেরেছ। এি�ল মােসর �শষ ১১

কায�িদবেসর মেধ� ১০ িদনই ঊ��মুখী িছল �শয়ারবাজার। �ধু বাজার

মূলধনই নয়,িবদািয় স�ােহ �শয়ারবাজােরর সব সূচক �বেড়েছ। একই

সে� �বেড়েছ টাকার পিরমােণ �লনেদন এবং �বিশর ভাগ �িত�ােনর

�শয়ার ও ইউিনট দর। এি�ল মােস টাকার অে� িডএসইেত সব

�থেক �বিশ �লনেদন হেয়েছ �বি�মেকার �শয়ার। এিদেক �াথিমক

গণ��ােবর (আইিপও) মাধ�েম পুঁিজবাজাের �কােনা ব�াংেকর

তািলকাভুি�র ��ে� এখন �থেক সংি�� ব�াংেকর নূ�নতম ২০০

�কািট টাকার িবিনেয়াগ শত� িদেয়েছ বাংলােদশ িসিকউিরিটজ অ�া�

এ�েচ� কিমশন (িবএসইিস)।

দশম িড-৮ সে�লন ভাচু� য়ািল অনু�ত
বাংলােদশ গত ৫-৮ এি�ল উ�য়নশীল �দেশর সংগঠন িড-৮ এর

দশম সে�লন আেয়াজন কের যার �িতপাদ� িছেলা- "পিরবত�নশীল

িবে� অংশীদাির�: যুবশি� ও �যুি�র ��িত"। এেত সভাপিত�

কেরন িড-৮ এর বত�মান সভাপিত বাংলােদেশর �ধানম�ী �শখ

হািসনা। বাংলােদেশর সে� বত�মােন �জােটর সদস� িমশর,

ইে�ােনিশয়া, ইরান, মালেয়িশয়া, নাইেজিরয়া, পািক�ান ও তুর�।

এবােরর সে�লেন বািণজ�, িবিনেয়াগ ও �রািহ�া ইসু� ��� �পেয়েছ।

তাছাড়া বািণজ�, কৃিষ ও খাদ� িনরাপ�া, িশ� সহেযািগতা এবং �ু�

ও মাঝাির িশ�, পিরবহন, �ালািন ও খিনজ স�দ এবং পয�টন—এ

ছয়িট ��ে� আ� িড-৮ সহেযািগতা বাড়ােনাসহ আ�জ�ািতক,

অথ�ৈনিতক ও বািণিজ�ক িবষেয় সি�িলত নীিতগত অব�ান �হণ করা

হেয়েছ।



আ��িফিশয়াল ইনেটিলেজ� উেদ�াগ ‘�গজ �টকেনালিজেসর �িত�াতা �শহজাদ নূর ও
�মাতািসম বীর রহমান
�াট� আপ ��াম��ােকর �িত�াতা মীর সািকব
কুয়ালালামপুর-িভি�ক এনিজও অ�াওয়ারেনস ৩৬০-এর �িত�াতা �শামী হাসান �চৗধুরী এবং
িরজিভ আেরিফন
অিভযাি�ক ফাউে�শেনর �িত�াতা আহেমদ ইমিতয়াজ জািম
হাইে�ােকা �ােসর �িত�াতা িরজভানা �িদতা ও �মা. জািহন �রাহান রাজীন
িপকাবুর সহ-�িত�াতা �মািরন তালুকদার

�ফাব�েসর তর�ণ উেদ�া�ার তািলকায় ৯ বাংলােদিশ তর�ণ
িব�খ�াত মা�ক�ন ম�াগািজন ‘�ফাব�স’-এর এিশয়ার ৩০ বছেরর কম বয়সী উেদ�া�ােদর তািলকায় এ বছর
�থমবােরর মেতা জায়গা কের িনেয়েছন বাংলােদেশর ৯ ত�ণ। ২০�শ এি�ল তারা এবছেরর তািলকা
�কাশ কের �য তািলকায় থাকা ৯ বাংলােদিশ হেলন-



কেরানা মহামারীর নতুন �ক��ল হেয় উঠেছ পা��বত�ী �দশ ভারত। এই পিরি�িতর জেন� দায়ী করা

হে� ভাইরােসর িমউেটশেনর ফেল আেরা শি�শালী ভ�ািরেয়ে�র আগমন ও �সেক� ওেয়ভ

সামলােনােত ভারতীয় রা�ব�ব�ার গািফলিতেক। বত�মােন ভারেত �দিনক �রকড�কৃত কেরানা �কেসর

সংখ�া ছািড়েয় �গেছ িবে�র অন� সকল রা�েক,মৃেতর সংখ�া ছািড়েয়েছ ২ লাখ। িদ�ীর মত শহেরও

হাসপাতােল জায়গা পাে�না মানুষ। অেনেকর মৃতু� হে� অি�েজেনর অেপ�ায় থাকা অব�ােতই।

কু�েমলা আেয়াজন, চলমান িবধানসভা িনব�াচন, রাজৈনিতক সভা, �া��িবিধর অভােব আেরা ভয়াবহ

ফলাফেলর আশ�া করেছন গেবষকরা। ভারেতর সােথ সীমা� বে�র �ঘাষণা িদেয়েছ বাংলােদশসহ

কেয়কিট �দশ। পিরি�িতর ভয়াবহতায় একিদেক �যমন রা�য�েক িনেয় হে� সমােলাচনা, অন�িদেক

অি�েজন ও �ভি�েলশন িনেয় এিগেয় এেসেছ যু�রাজ�, �সৗিদ আরব,পািক�ানসহ অেনক �দশ।  

ভারেত অি�েজন সংকট, মৃতু�র িমিছল



কেরানায় িবপয�� �ািজল
কেরানাভাইরাস মহামািরর এক ভয়�র পিরি�িতর মেধ� িদেয় যাে�

�ািজল, �যখােন এ পয�� ১ �কািট ৪৩ লােখর �চেয়ও অিধক �রাগী

শনা� হেয়েছ। সব�েমাট  মৃতু�র সংখ�া ৩ লাখ ৯২ হাজােররও �বিশ,

যা সারা িবে� ি�তীয়। �ািজেল আইিসইউ �বড অপয�া�তা,

অি�েজন, ওষুধ ও �া��কম�ীেদর অভােব  �া��ব�ব�া কায�ত �ভেঙ

পেড়েছ। িবেশষ�রা বলেছন, �কািভড ভাইরােসর নতুন ভ�ািরেয়ে�র

�া�ভ�ােবর পাশাপািশ বলেসানােরা সরকােরর �� �থেক

ভাইরাসিটেক ��� না �দওয়া, তথ�িভি�ক পদে�প না �নওয়া,

ভ�াকিসন কূটনীিতেত িপিছেয় থাকাসহ িবিভ� নীিতগত ব�থ�তা এই

পিরি�িতর কারণ।  �ািজেলর অথ�নীিত গতবছর ৫.৮% �াস পাওয়ায়

ও �দশিটর সরকাির সাহােয�র কায��ম ব� হেয় যাওয়ায় সাধারণ

মানুষ অত�� মানেবতর জীবনযাপন করেছ।

ইসরাইেল �থমবােরর মেতা কেরানায় মৃতু� শূন�,
লকডাউন িশিথল কের নতুন িনেষধা�া জাির

ইসরাইেল গত ২২ এি�েলর �া�� ম�নালেয়র তথ� অনুযায়ী, ১০

মােস �থমবােরর মেতা কেরানা ভাইরােস মৃতু�র সংখ�া অপিরবিত�ত

রেয়েছ। গেবষণায় �দখা �গেছ �য, ফাইজার ভ�াি�ন হাসপাতােল ভিত�

ও মৃতু� �রােধ ৯৫.৮% কায�কর। এ অব�ায় লকডাউন িনেষধা�া

িশিথল কের �াভািবক জীবেন �ফরত যাওয়ার কথা ভাবিছল ইসরাইল।

অন�িদেক, একিদেন  ভারতীয় ভ�ািরেয়ে�র কেরানাভাইরােস ৪১ জন

�রাগী সনা� হওয়ার �দশিটর �া�� ম�ণালেয়র এক িববৃিতেত নতুন

িবিধিনেষেধর কথা জানা যায় �য, উ� সং�মণ হােরর জায়গা�েলােত

ইসরােয়িলেদর যাতায়াত িনিষ� করেব সরকার।



আক� �ক অ�ল-নদ� ান িস র�েট রািশয়া ও চীেনর দ�ৃ
জলবায়ু পিরবত�েনর ফেল আক�িটক অ�ল �মশই মানুেষর চলাচেলর

উপেযাগী হওয়ায় রািশয়া এবং চীন এই অ�েল �নৗপথ �াপেনর

পিরক�না করেছ। িবেশষ কের, মাচ� মােস সুেয়জ ক�ানােলর �েকেজর

পর রািশয়া তার নদ�ান িস �ট ব�বহার কের বািণজ� করার আ�ান

জানায় িব�বাসীেক। অপরিদেক, চীন তার �ব� অ�া� �রাড

ইিনিশেয়িটভ এর অংশ িহেসেব উ� অ�েল �পালার িস� �রাড �তিরর

পিরক�না কেরেছ। আক�িটক অ�েল িবে�র ১৩% অনািব�ৃত খিনজ

�তল ও ৩০% গ�াস মজুদ আেছ।  অথ�ৈনিতক উ�য়ন ও ভূরাজৈনিতক

�িতপি� িব�ােরর জেন� নথ�ওেয়� প�ােসজ এবং নদ�ান� িস �ট হেয়

�ানিজট অিধকার দািব কেরেছ রািশয়া, কানাডা, যু�রা�।  

চীেনর অথ�নীিতর �রকড�  গিত বৃি�
এ বছেরর �থম চতুভ�ােগ চীেনর িজিডিপ গতবছেরর �থম

চতুভ�ােগর তুলনায় ১৮.৩% বৃি� পায়। ১৯৯২ সাল �থেক

চীেনর অথ�নীিতর �কায়াট�ারিল িহসাব ��র পর এটাই সেব�া�

বৃি�। িক� গত বছেরর �শষ চতুভ�ােগর তুলনায় এই বৃি�

০.৬%, অথ�াৎ কেরানা পিরি�িত �থেক ঘুের দাঁড়ােনার পরবত�ী

অব�ার তুলনায় এই বৃি� অ�াভািবক নয়। মূলত �বেদিশক 

 বািণজ� বৃি�র ফেলই অথ�নীিতর এই গিত বৃি�। অন�িদেক

অভ��রীণ অথ�নীিতেত �েণাদনার অভােব সামেন �বৃি�র হার

কমেত পাের বেল মত িদেয়েছন িবেশষ�রা।



ি�তীয় িব�যুে�র পর যু�রাে�র ইিতহােস সবেচেয়
বড় অবকাঠােমা উ�য়ন পিরক�না

যু�রাে�র ��িসেড� �জা বাইেডন �পনিসলেভিনয়ার িপটসবােগ� আেয়ািজত এক সভায় রাে�র

অবকাঠােমাগত উ�িতর জন� ৮ বছর �ময়াদী �ায় ২ ি�িলয়ন ডলােরর পিরক�নার কথা জানান যা

যু�রা�েক ি�ন এনািজ�র িদেক ধািবত করেব। বাইেডন জানান, এই উ�য়ন পিরক�নার অথ� 

 �জাগােত সাধারণ মানুেষর ওপর �কােনা বাড়িত কেরর �বাঝা �দওয়া হেব না। যােদর আয় চার ল�

ডলার বা তার �বিশ, তােদর কেরর হার ২১% �থেক বািড়েয় ২৮% করার মাধ�েম এবং কেপ�ােরট

কর বািড়েয় এই পিরক�নার অথ�ায়ন করা হেব। এছাড়াও বাইেডন এই মােস যু�রাে�র ি�নহাউজ

গ�াস িনগ�মন ২০৩০ সােলর মেধ� ৫০% �ােসর �ঘাষণা �দন।



তথ� সং�হ: 
ফারহা তাসনীম

লুবাবা �মহজািবন ি�মা 
মাহজািবন রশীদ লািমশা

তাকিরম �হােসন
নাসিরন সুলতানা �সতু

মািরয়াম ইসলাম
সাঈকা জামান �জবা

 
সহায়তায়ঃ 

ইনজামামুল হক খান আলভী
 িনলয় আমান

 
 


