৪৮% প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ঋণগ্রস্ত
'মহামারী থেকে উত্তরণের পথে বাংলাদেশ:
অভিজ্ঞতা অর্জ ন ও নীতি প্রণয়ন' শীর্ষক সম্মেলনে বক্তারা করোনাকালীন পরিস্থিতিতে
বাংলাদেশি পরিবারের চিত্র তু লে ধরেন। তারা বলেন, করোনার মধ্যে ৭৮% পরিবার
আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। সংসারের খরচ চালাতে সঞ্চয় ভাঙতে হয়েছে প্রায়
২১% পরিবারকে। অন্যদিকে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৮% পরিবারকে ঋণ নিতে
হয়েছে। এসব পরিবার গড়ে ৫২,৫৩৩ টাকা ঋণ নিয়েছে এবং সেই ঋণের জালে চার
থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত আটকে থাকতে হবে তাদের।

শতভাগ কর অবকাশ সুবিধা
থাকছে না
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর আইন
২০২২ এর খসড়া প্রকাশ করেছে। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে নতু ন আইনের আওতায়
যাবতীয় কার্যক্রম শুরু করতে চায় এনবিআর। বিদ্যমান আইনে প্রথম দুই বছরে শতভাগ কর
অবকাশ সুবিধা পান উদ্যোক্তারা। নতু ন আইনে শতভাগ কর অবকাশ সুবিধা আর থাকছে না।
একটি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান চালুর প্রথম দুই বছর আয়ের উপর ৯০% কর অবকাশ সুবিধা পাবে।
এর পরের দুই বছর ৭৫%, পরের তিন বছর ৫০% এবং পরের তিন বছর ২৫% হারে কর অবকাশ
সুবিধা মিলবে।

বাংলাদেশে শুরু হলো কোভিড ভ্যাকসিন বুস্টার ডোজ
স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, এক
সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ট্রায়াল চালানোর পর, ২৮ ডিসেম্বর থেকে প্রবীণ নাগরিক এবং
ফ্রন্টলাইন কর্মীদের কোভিড -১৯ বুস্টার ডোজ বিতরণ শুরু করেছে বাংলাদেশ। হাতে মজুদ
ভ্যাকসিনের উপর নির্ভর করে এ্যাস্ট্রাজেনেকা, মডার্না, ফাইজার ভ্যাকসিনগুলো বুস্টার শট
হিসাবে দেওয়া হবে। ৬০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিরা, অভিবাসী কর্মীরা এবং ফ্রন্ট-লাইন
কর্মীরা যারা কোভিড- ১৯ ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ সম্পন্ন করেছেন এবং দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার
পর ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা বুস্টার ডোজের জন্য মনোনীত হবেন। তৃ তীয় ডোজটি
একই কেন্দ্র থেকে দেওয়া হবে যেখান থেকে প্রথম দুটি দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে,
কোভিড -১৯ বুস্টার শটগুলো ঢাকার মধ্যে পরিচালনা করা হবে এবং প্রোগ্রামটি ধীরে ধীরে
সারা দেশে বিস্তৃ ত হবে বলে জানা যায়। বাংলাদেশ ৮ ফেব্রুয়ারি করোনাভাইরাস ভ্যাকসিনের
প্রথম ডোজ বিতরণ শুরু করে এবং এখন ১০ মাস পর, তৃ তীয় ডোজ দেওয়া শুরু করছে।

ওয়ালটনের ই-কমার্স প্লাটফর্ম “ওয়ালক
“ওয়ালকার্ট
ার্ট ”
গত ১৯ ডিসেম্বর, দেশের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তি উৎপাদন, বিপণন ও
রপ্তানিকারক কোম্পানি ওয়ালটনের ই-কমার্স প্লাটফর্ম ‘ওয়ালকার্ট ’ এর যাত্রা শুরু
হয়েছে। একটি শক্তিশালী দেশব্যাপী ডেলিভারি নেটওয়ার্ক ও অত্যন্ত দক্ষ নিজস্ব
মান নিয়ন্ত্রণ দলের মাধ্যমে, গ্রাহকদের পছন্দ অনুযায়ী শতভাগ খাঁটি এবং প্রকৃ ত
পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই নতু ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক অংশীদারদের এই নেটওয়ার্কে যোগদানের
পাশাপাশি, ওয়ালকার্ট এর রয়েছে ফ্যাশন, লাইফস্টাইল, ইলেকট্রনিক্স, খাদ্য ও
পানীয়, খেলাধুলা এবং ব্যায়াম সহ ১৫০ টিরও বেশি ধরণের পণ্য এবং পরিষেবা।
যুক্তিসঙ্গত ডিসকাউন্ট সুবিধা দিয়ে সর্বাধিক গ্রাহক পরিষেবা নিশ্চিত করাই
ওয়ালকার্টে র লক্ষ্য।

বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির অবনতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাসের আশঙ্কা
গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটি শনাক্ত করা হয়। বর্ত মানে ফ্রান্স,
যুক্তরাজ্য, ইতালি, গ্রীস এবং পর্তু গাল সবকটি দেশেই দৈনিক সংক্রমণের রেকর্ড করেছে। গত ২৮শে ডিসেম্বর
২৪ ঘন্টার মধ্যে, ফ্রান্স ১৭৯,৮০৭টি এবং ব্রিটেন ১২৯,৪৭১টি নতু ন করোনাভাইরাস কেস শনাক্ত করেছে।
সর্বোচ্চ টিকা হার থাকা সত্ত্বেও সাইপ্রাস, ইতালি, গ্রিস ও পর্তু গালেও রেকর্ড -উচ্চ দৈনিক করোনভাইরাস কেস
শনাক্ত হয়েছে। করোনার প্রকোপ কমাতে, সারা ইউরোপ জুড়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে,
ওমিক্রন চতু র্থ ত্রৈমাসিকের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্ধেক কমাতে পারে বলে ধারণা করছেন ব্লুমবার্গের
অর্থনীতিবিদরা । সর্বশেষ ব্লুমবার্গ নাওকাস্ট অনুসারে, বৈশ্বিক অর্থনীতি বছরের শেষ তিন মাসে মাত্র ০.৭%
প্রসারিত হয়েছে যা আগের ত্রৈমাসিক প্রবৃদ্ধির অর্ধেক এবং সঙ্কটের ঠিক আগে প্রত্যক্ষ করা প্রায় ১% হারের
নিচে। ইউরো অঞ্চলটি আগের তিন মাসের তু লনায় চতু র্থ ত্রৈমাসিকে ০.৮% সম্প্রসারণ গতিতে রয়েছে, যা
নভেম্বরের অনুমান থেকে ০.৩ শতাংশ পয়েন্ট কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১.২% -এ কিছু টা শক্তিশালী হয়েছে।
উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর মধ্যে, চীন এই ত্রৈমাসিকে ৪.৫% ও ব্রাজিল ০.২% এ নেমে গেছে। রাশিয়া, ভারত
ও দক্ষিণ আফ্রিকাও পিছিয়ে গেছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের মূল্যস্ফীতির পরিমাণ এই ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি
পেয়ে ৫% হয়েছে। ইউরো অঞ্চলে এবং যুক্তরাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ৪.৪% এর কাছাকাছি, এবং চীনে তা বেড়ে
দারিয়েছে ২.১%।

ব্রাজিলের বাহিয়ায় ভয়াবহ বন্যা
৪ ডিসেম্বর থেকে ব্রাজিলীয় উত্তর-পূর্ব রাজ্য বাহিয়া জুড়ে
রেকর্ড বৃষ্টিপাতের ফলে মারাত্মক বন্যা দেখা দিয়েছে।
২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে যথাক্রমে জুসিয়াপে এবং ইতাম্বে দুটি বাঁধ ভেঙে পড়ে এবং বাহিয়ার ৭২টি
পৌরসভা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। এই বন্যায় এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২০ জন নিহত, ২৮০ জন আহত
এবং ৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। রাজ্যের রাজধানী সালভাদরে, গত ২৪ ডিসেম্বর,
ডিসেম্বর মাসের মোট বৃষ্টিপাত ২৫০ মিলিমিটার (৯.৮ ইঞ্চি) ছাড়িয়ে গেছে, যা ঐতিহাসিক গড় থেকে
পাঁচগুণ। ২৬ ডিসেম্বর, বাহিয়া রাজ্য সরকার এবং ব্রাজিলের ফেডারেল সরকার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একটি
যৌথ উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। একই মাসের গোড়ার দিকে সাবট্রপিক্যাল স্টর্ম উবা দ্বারা দক্ষিণ
বাহিয়া মারাত্মকভাবে প্লাবিত হয়েছিল।

চীনা কোম্পানির বিদেশি বাজারে
আইপিও ছাড়া নিয়ে চীন সরকারের কঠোর অবস্থান
নেওয়ার সিদ্ধান্ত
সম্প্রতি চীনের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ কমিটি জানায়
যে চীনা কোম্পানির বিদেশের বাজারে আইপিও ছাড়ার ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে যাবে চীন সরকার।
যেকোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যদি বর্হিবাজারে তাদের শেয়ার বিক্রি করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদের
নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, রেজিস্টার করার মাধ্যমে তা করতে হবে। এ ব্যাপারে আরো সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী সকলেই
জানানো হবে বলেই জানান বাজার নিয়ন্ত্রক। নিয়ম না মানলে কোম্পানিকে জবাবদিহি কিংবা আরো কঠিন
শাস্তিও পেতে হতে পারে। সার্বিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। তবে চূ ড়ান্তভাবে প্রয়োগ করার
আগে আগামী জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত জনগণের মতামত নেয়া হবে বলেও জানা গেছে।

ইউক্রেন সংকট নিয়ে আলোচনায় বসার
সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার
ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়ান সৈন্যদের অবস্থান নিয়ে
এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে বেশ বড় ধরণের সংকট। একদিকে
রাশিয়ার উদ্দেশ্যের বিষয়ে সঠিক কোনো ধারণা না পাওয়া সকলের মধ্যে তৈরি করেছে একরকম
ধোঁয়াশা। এমনই পরস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাশিয়াকে আক্রমণ করার হুশিয়ারি
দিয়েছেন- মার্কিন মিডিয়ার এমন তথ্য সকলের মাঝে তৈরি করেছে আরো বেশি উদ্বেগ। তবে সরকারি
তথ্যানুযায়ী আগামী ১০ জানুয়ারি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এই সংকট নিয়ে আলোচনায় বসবেন
বলে জানা যায়। এরই মধ্যে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোকে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট দাবিও জানিয়েছে। এখন
দেখার বিষয় এই আলোচনা ও এর পরবর্তী সময়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় চলমান এই ইউক্রেন সংকট।

চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বামপন্থি
গ্যাব্রিয়েল বোরিচের জয়
আবারও দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশে ক্ষমতায় এলো
বামপন্থীরা। চিলির ৩৫ বছর বয়সী বামপন্থি নেতা গ্যাব্রিয়েল বোরিচ দেশটির নতু ন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত
হয়েছেন। দীর্ঘদিন সরকারবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকা বোরিচ নির্বাচনে অতি ডানপন্থি নেতা অ্যান্তোনিও কাস্টকে
পরাজিত করেছেন। ভোটগ্রহণ শেষ হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বোরিচের প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্তনিও কাস্ট পরাজয় স্বীকার
করে নেন। আল-জাজিরার খবর অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে বোরিচ পেয়েছেন ৫৬ শতাংশ ভোট এবং কাস্ট
পেয়েছেন ৪৪ শতাংশ ভোট। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে রাষ্ট্র প্রধান হয়েছেন বোরিচ। বর্ত মান বিশ্বের কম বয়সী শাসকদের
একজন হওয়ার পাশাপাশি তিনি এখন চিলির ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট। চিলির বর্ত মান প্রেসিডেন্ট রক্ষণশীল
সেবাস্তিয়ান পিনেরো দেশে ক্ষমতার এই পরিবর্ত নকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তথ্য সংগ্রহঃ

ফারহা তাসনীম
তাকরিম হোসেন
লুবাবা মেহজাবিন প্রিমা
মাহজাবিন রশীদ লামিশা

সহায়তায়ঃ

ইনজামামুল হক খান আলভী
সারারা জাফরিন অহনা

