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২৫�শ আগ�, বাংলােদশ অ�াকেড� র �া�ন �া�রকারীরা বাংলােদেশর কম��েল িনরাপ�ার জন� তােদর
�িত�িত অব�াহত রাখেত এবং এই কম�সূিচেক অন�ান� �দেশ স�সািরত করেত, �ট�টাইল এবং
গােম��স িশে� �া�� ও সুর�ার জন� আ�জ� ািতক চুি� গঠেনর �ঘাষণা �দয় এবং ১ �সে��র
�া�রকারীেদর নাম �ঘাষণা করা হেব বেল জানা যায়। ২০২১ সােলর ৩১ আগ�, বাংলােদেশর আ�ন
এবং ভবন িনরাপ�ার চুি�, �শষ হওয়ার পর ১ �সে��র নতুন এ চুি� কায�কর হেব। আ�জ� ািতক এ
চুি�র নতুন �বিশ���েলার মেধ� রেয়েছ বাংলােদেশর �া�� ও িনরাপ�া কম�সূিচ এবং এক�
িব�াসেযাগ� বাজার জেুড় স�িত ও জবাবিদিহতা ব�ব�া গেড় �তালার �িত মেনািনেবশ করার �িত�িত।
��া�, ইউিনয়ন এবং িশ�কারখানার সম�েয় গিঠত আরএমিজ সাসেটইেনিবিল� কাউি�ল (আরএসিস)
নােম �ত� জাতীয় ি�প�ীয় ��াটফম� �ারা চুি�� ইিতমেধ�ই বাংলােদেশ বা�বািয়ত হেয়েছ। অ�াকড�
ফর বাংলােদশ ওয়াক� াস� �সফ� চেল যাওয়ার পর এ� বাংলােদেশ কাজ করেছ। িবিজএমইএ এর
অন�তম সহ-সভাপিত, শহীদ�ুাহ আিজম বেলন �য, এখন পয�� তারা �ধুমা� আরএসিসর কােছ
জবাবিদিহ করেছন। আরএসিস বত� মােন ��া�, বািণজ� ম�ণালয় এবং সরকােরর িনয়�েণ রেয়েছ।
�যেহতু আরএসিস এখােন �ায় িতন বছর ধের কাজ করেছ, তাই নতুন চুি� �া�েরর �েয়াজন �নই।

বাংলােদেশর কম��েল িনরাপ�ার �িত��িত অব�াহত রাখেত নতুন চুি�



গত ১৫ই আগ� কাবুল দখল কের �নয় তােলবান। জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষদ �ঘািষত এ স�াসী
�গা�� �মতা দখেলর পর �থেকই আফগািন�ােন �� হয় মানিবক সংকট। বত� মােন �দশ�েত মারা�ক
তারল� সংকট �দখা িদেয়েছ এবং িজিনসপে�র দাম আ�াভািবকভােব বাড়েছ। তােলবান �মতা দখেলর
পর �দশ� �থেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছ আ�জ� ািতক স�দায়।  �দশ�র ব�াংক ব� হেয় িগেয়েছ, �বেদিশক
সাহায�ও �িগত করা হেয়েছ। যু�রাে�র ব�াংেক জমা থাকা আফগািন�ােনর �বেদিশক মু�ার িরজাভ�  ছাড়
না করার িনেদ� শ িদেয়েছন মা�ক�ন ��িসেড� �জা বাইেডন ও মা�ক�ন �ক�ীয় ব�াংক। এছাড়াও িব�ব�াংক
এর এক মুখপা� বেলেছন �য তােলবান িকভােব �দশ শাসন করার পিরক�না করেছ তা তারা মূল�ায়ন
করেছ এবং  মূল�ায়ন �শষ হওয়ার আগ পয�� তারা আফগািন�ােন সব রকম অথ� সাহায� িবতরণ ব�
রাখেব। িব�ব�াংেকর এই িস�া� আেস আইএমএফ - এ আফগািন�ােনর �েবশ ব� করার এক স�াহ পর।
বত� মােনর এই অথ�ৈনিতক দরুাব�া স�েক�  িব�ব�াংক বেলেছ �য আফগািন�ােনর অথ�নীিত নগদ অেথ�র
ওপর িনভ�রশীল, এখানকার ১০% মানুেষর ব�াংক অ�াকাউ� আেছ। অথ�নীিতর পুেরাটাই �বেদিশক
সাহােয�র ওপর িনভ�রশীল। যিদ আ�জ� ািতক �ীকৃিতর মেতা ঘটনা না ঘেট, �সখােন দািরে��র হার �তা
বাড়েবই, �সইসােথ অিভবাসন সংকট চরেম �পৗছঁােব।

সংকেট আফগান অথ�নীিত, িব�ব�াংক ও আইএমএফ এর সহায়তা ব�



চলিত মােস বাংলােদশ ব�াংক পিরপ� জাির কের ব�াংক�েলােক িতন মাস ও এর �বিশ
সময়কােলর আমানেত মূল��ীিতর �চেয় কম আমানত সুদ না িদেত িনেদ� শ �দান কের। ব�াংেক
�াসকৃত সুেদর হারেক সে�াধন কের পিরপে� বলা হেয়েছ �য অেনক মানুষ ব�াংেক তােদর
আমানেতর সুেদর হােরর উপর িনভ�রশীল। সুেদর হার কম হওয়ায় আমানতকারীরা ব�াংেক
িবিনেয়ােগ আ�হ হারাে�। �ক�ীয় ব�াংক এক� পূব�াভাসও িদেয়েছ �য িন� আমানত সুেদর হার
ব�াংেকর ভিবষ�ত আমানেতর উপর �নিতবাচক �ভাব �ফলেত পাের এবং আ�থ�ক দায়-স�দ
ব�ব�াপনার ভারসাম�হীনতাও সৃ� করেত পাের। 
বাংলােদশ ব�াংক ও বাংলােদশ পিরসংখ�ান বু�েরার তথ�মেত, জনু ২০২১ এ ব�াংক�েলােত গেড়
আমানত সুদ হার িছল ৪.১%, অথচ একই সমেয় মূল��ীিত িছল ৫.৫৬%। মানুষ তাই
আমানেতর বদেলর স�য়প� �েয়র িদেক �বিশ ঝুঁকেছ,�যেহতু িনরাপদ ও মুনাফার হারও
কেয়ক�ণ �বিশ। ২০২০-২১ অথ�বছের িনট স�য়প� িব�য় হেয়েছ ৪১,৯৫৯ �কা� টাকার যা
আেগর অথ�বছেরর তুলনায় ৩ �ন �বিশ।

মূল��ীিতর �চেয় কম আমানত সুেদর হারেক অনুমিত �দেব না বাংলােদশ ব�াংক



গত দইু স�ােহ �ানীয় বাজাের �ভাজ� �তেলর দাম �িত িলটাের ২-৩ টাকা এবং িচিনর দাম
�িত �কিজেত ১০টাকা বৃি� �পেয়েছ। বত� মােন ১ িলটার �খালা সয়ািবন �তেলর মূল�
১২৮-১৩০ টাকা এবং �বাতলজাত সয়ািবন �তেলর মূল� ১৫০ টাকা। আমদািনকৃত
পিরেশািধত িচিনর মূল� ৭৮-৮০ টাকা �কিজ এবং �ানীয়ভােব উৎপািদত প�ােকটজাত
িচিনর মূল� ৮৫ টাকা �কিজ। রা�য় সং�ার তথ� অনুযায়ী, এক বছেরর ব�বধােন বাজাের
�ভাজ� �তেলর দাম ৪০ �থেক ৭০% এবং িচিনর দাম ২৩.৫% বৃি� �পেয়েছ। ব�বসায়ীরা
এই উ�মূেল�র জন� আ�জ� ািতক বাজােরর �মবধ�মান মূল� এবং উ� আমদািন ��েক
দায়ী কেরেছন। �িত �কিজ িচিনর ওপর কর বত� মােন �ায় ২৮ টাকা। সরকার বাজার
হ�ে�েপর মাধ�েম দাম ি�িতশীল রাখেত চলিত অথ�বছের ২.৭৩ ল� টেনর �বিশ
�েয়াজনীয় পণ� মজদু করার িস�া� িনেয়েছ যা গত অথ�বছেরর তুলনায় ৫৫% �বিশ।

�তল ও িচিনর দাম আকাশেছঁায়া, �ভাগাি�েত জনসাধারণ



িবগত ৯ আগ� �কািশত Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) এর জলবায়ু িরেপােট�  মানবজািতর
জন� জলবায়ু পিরবত� েনর �ভাব উে�খ করা হয়। জািতসংেঘর
মহাসিচব িরেপাট��েক '�রড �কাড' বেল �ঘাষণা কেরন। গত পঁাচ
বছেরর তাপমা�া (১৮৫০ �থেক বত� মান পয��) সেব�া� এবং আগামী
দশ বছের �বি�ক তাপমা�া ১.৫ িডি� �সলিসয়াস বৃি� পােব। এছাড়া
গত ২ িমিলয়ন বছেরর তুলনায় বত� মােন বাতােস কাব�ন ডাই অ�াইেডর
পিরমাণ সেব�া� ও সমু�পৃে�র উ�তা বৃি�র হার ১৯০১-১৯৭১
সময়কােলর তুলনায় �ায় িতন �ণ। এসকল পিরবত� েনর জন�
�াকৃিতক িবপয�েয়র সংখ�াও �বেড় যাে�। এই পিরি�িত �মাকােবলায়
ব�াপক নীিতগত পিরবত� েনর উপর �জার �দন িবেশষ�রা।

জলবায়ু পিরবত� ন: মানবজািতর জন� �রড �কাড

ক�ািরবীয় সাগর অ�েলর �ীপ �দশ হাইিতর দি�ণ-পি�মা�েলর
িতবুরণ উপ�ীেপ গত ১৪ই আগ� আঘাত হােন এক� শি�শালী
ভূিমক�। িরখটার ��েল ৭.২ মা�ার এ ভূিমক��েক ২০২১ সােলর
সবেচেয় ভয়াবহ ভূিমক� এবং সবেচেয় মারা�ক �াকৃিতক দেুয�াগ।
দেুয�ােগর ফেল ভয়াবহ �িতর স�ুখীন হেয়েছ �দশ�। �ায় ২২০০
জেনর �বিশ মানুেষর �াণহািনর হেয়েছ এবং হতাহেতর সংখ�া �বেড়ই
চলেছ। কমপে� ১,৩৬,৮০০ � ভবন �িত�� হেয়েছ। ইউিনেসেফর
অনুমান অনুযায়ী �ায় পঁাচ লে�রও �বিশ িশ� �িত�� হেয়েছ।
ভূিমকে�র পর �ধানম�ী এবং ভার�া� রা�পিত এিরেয়ল �হনির
�দেশ এক মাসব�াপী জ�ির অব�া �ঘাষণা কেরন।

ভয়াবহ ভূিমকে� �ংস�ূপ হাইিত



২৩ আগ� �কািশত, দ� ইেকানিম� ইে�িলেজ� ইউিনট (ইআইইউ) কতৃ� ক পিরচািলত ��াবাল
�সফ িস�স ইনেড� ২০২১- এ ৬০� �দেশর মেধ� ৫৪তম �ান অিধকার কেরেছ ঢাকা, যা ২০১৯
সােলর ৫৬তম �ান �থেক িকছুটা উ�ত। এনইিস কেপ�ােরশেনর পৃ�েপাষকতায়, ��াবাল �সফ
িস�স ইনেড� এক� িব�ব�াপী, নীিতগত �ব�মা�ক�ং টুল যা ব�ি�গত, অবকাঠােমা, �া��,
িডিজটাল এবং পিরেবশগত িনরাপ�া এই পঁাচ� �ে�র ৭৬� �ত� ��� �ারা শ�ের িনরাপ�া
পিরমােপর জন� �তির করা হেয়েছ। ঢাকা, পিরেবশ িনরাপ�ায় ৪৭তম, িডিজটাল িনরাপ�ায়
৫৬তম, �া�� সুর�ায় ৫২ তম, অবকাঠােমাগত িনরাপ�ায় ৫৫তম এবং ব�ি�গত িনরাপ�ায়
৫৪তম। দইু বছর আেগর ৪৪.৬ এর তুলনায় ঢাকার এবােরর �মাট ��ার িছল ৪৮.৯, যা গেড়র
�থেক অেনক কম। �কােপনেহেগন তািলকার শীেষ� এবং ইয়া�নু তলািনেত অব�ান করেছ।
�িতেবদেন �দখা �গেছ �য, আয় এবং ��তা উ� সূচক ��ােরর সােথ সরাসির না হেলও দঢ়ৃভােব
স�ক� যু� এবং িহউম�ান �ডেভলপেম� ইনেড�, বা এইচিডআই -�ত উ� ��ার পাওয়া
শহর�েলা �সফ িস�স ইনেডে� ভােলা ফলাফল করেছ।

িনরাপদ শহর সূচক ২০২১ এ ৬০� শহেরর মেধ� ঢাকা ৫৪তম



তথ� সং�হ: 
ফারহা তাসনীম

লুবাবা �মহজািবন ি�মা 
তাকিরম �হােসন

 
সহায়তায়ঃ 

সারারা জাফিরন অহনা
িনলয় আমান

ইনজামামুল হক খান আলভী


