


শতভাগ কর অবকাশ সুিবধাশতভাগ কর অবকাশ সুিবধাশতভাগ কর অবকাশ সুিবধা
   থাকেছ নাথাকেছ নাথাকেছ না

৪৮% �াি�ক জনেগা� ঋণ��৪৮% �াি�ক জনেগা� ঋণ��৪৮% �াি�ক জনেগা� ঋণ��

                                                             জাতীয় রাজ� �বাড�  (এনিবআর) আয়কর আইন
২০২২ এর খসড়া �কাশ কেরেছ। আগামী ২০২২-২৩ অথ�বছর �থেক নতুন আইেনর আওতায়
যাবতীয় কায��ম �� করেত চায় এনিবআর। িবদ�মান আইেন �থম দইু বছের শতভাগ কর
অবকাশ সুিবধা পান উেদ�া�ারা। নতুন আইেন শতভাগ কর অবকাশ সুিবধা আর থাকেছ না।
এক� িশ� ও �সবা �িত�ান চালুর �থম দইু বছর আেয়র উপর ৯০% কর অবকাশ সুিবধা পােব।
এর পেরর দইু বছর ৭৫%, পেরর িতন বছর ৫০% এবং পেরর িতন বছর ২৫% হাের কর অবকাশ
সুিবধা িমলেব।

'মহামারী �থেক উ�রেণর পেথ বাংলােদশ: 
অিভ�তা অজ� ন ও নীিত �ণয়ন' শীষ�ক সে�লেন ব�ারা কেরানাকালীন পিরি�িতেত
বাংলােদিশ পিরবােরর িচ� তুেল ধেরন। তারা বেলন, কেরানার মেধ� ৭৮% পিরবার
আ�থ�ক দরুব�ার মেধ� পেড়েছ। সংসােরর খরচ চালােত স�য় ভাঙেত হেয়েছ �ায়
২১% পিরবারেক। অন�িদেক, �াি�ক জনেগা�র �ায় ৪৮% পিরবারেক ঋণ িনেত
হেয়েছ। এসব পিরবার গেড় ৫২,৫৩৩ টাকা ঋণ িনেয়েছ এবং �সই ঋেণর জােল চার
�থেক পঁাচ বছর পয�� আটেক থাকেত হেব তােদর।



�া�� পিরেষবা অিধদ�েরর (িডিজএইচএস) এক� িব�ি� �থেক জানা যায় �য, এক
স�ােহরও �বিশ সময় ধের �ায়াল চালােনার পর, ২৮ িডেস�র �থেক �বীণ নাগিরক এবং
��লাইন কম�েদর �কািভড -১৯ বু�ার �ডাজ িবতরণ �� কেরেছ বাংলােদশ। হােত মজদু
ভ�াকিসেনর উপর িনভ�র কের এ�া�ােজেনকা, মডান�া, ফাইজার ভ�াকিসন�েলা বু�ার শট
িহসােব �দওয়া হেব। ৬০ বছেরর �বিশ বয়সী ব�ি�রা, অিভবাসী কম�রা এবং ��-লাইন
কম�রা যারা �কািভড- ১৯ ভ�াকিসেনর দ�ু �ডাজ স�� কেরেছন এবং ি�তীয় �ডাজ �দওয়ার
পর ৬ মাস অিত�া� হেয়েছ, তারা বু�ার �ডােজর জন� মেনানীত হেবন। তৃতীয় �ডাজ�
একই �ক� �থেক �দওয়া হেব �যখান �থেক �থম দ�ু �দওয়া হেয়িছল। �াথিমকভােব,
�কািভড -১৯ বু�ার শট�েলা ঢাকার মেধ� পিরচালনা করা হেব এবং ��া�াম� ধীের ধীের
সারা �দেশ িব�ৃত হেব বেল জানা যায়। বাংলােদশ ৮ �ফ�য়াির কেরানাভাইরাস ভ�াকিসেনর
�থম �ডাজ িবতরণ �� কের এবং এখন ১০ মাস পর, তৃতীয় �ডাজ �দওয়া �� করেছ।

বাংলােদেশ �� হেলা �কািভড ভ�াকিসন বু�ার �ডাজবাংলােদেশ �� হেলা �কািভড ভ�াকিসন বু�ার �ডাজবাংলােদেশ �� হেলা �কািভড ভ�াকিসন বু�ার �ডাজ   



গত ১৯ িডেস�র, �দেশর শীষ��ানীয় ইেলক�িন� ও �যুি� উৎপাদন, িবপণন ও
র�ািনকারক �কা�ািন ওয়ালটেনর ই-কমাস� �াটফম� ‘ওয়ালকাট� ’ এর যা�া ��
হেয়েছ। এক� শি�শালী �দশব�াপী �ডিলভাির �নটওয়াক�  ও অত�� দ� িনজ�
মান িনয়�ণ দেলর মাধ�েম, �াহকেদর পছ� অনুযায়ী শতভাগ খঁা� এবং �কৃত
পণ� সরবরাহ করেত �িত�িতব� এই নতুন িডিজটাল ��াটফম�।
�দশ-িবেদেশর িবিভ� ব�বসািয়ক অংশীদারেদর এই �নটওয়ােক�  �যাগদােনর
পাশাপািশ, ওয়ালকাট�  এর রেয়েছ ফ�াশন, লাইফ�াইল, ইেলক�িন�, খাদ� ও
পানীয়, �খলাধুলা এবং ব�ায়াম সহ ১৫০ �রও �বিশ ধরেণর পণ� এবং পিরেষবা।
যুি�স�ত িডসকাউ� সুিবধা িদেয় সব�ািধক �াহক পিরেষবা িনি�ত করাই
ওয়ালকােট�র ল��।

ওয়ালটেনর ই-কমাস� �াটফম� “ওয়ালকওয়ালটেনর ই-কমাস� �াটফম� “ওয়ালকওয়ালটেনর ই-কমাস� �াটফম� “ওয়ালক◌াট�”◌াট� ”◌াট� ”



গত ২৪ নেভ�র ২০২১ দি�ণ আি�কায় সব��থম ওিম�ন ভ�ািরেয়�� শনা� করা হয়। বত� মােন �া�,
যু�রাজ�, ইতািল, �ীস এবং পতু� গাল সবক� �দেশই �দিনক সং�মেণর �রকড�  কেরেছ। গত ২৮�শ িডেস�র
২৪ ঘ�ার মেধ�, �া� ১৭৯,৮০৭� এবং ি�েটন ১২৯,৪৭১� নতুন কেরানাভাইরাস �কস শনা� কেরেছ।
সেব�া� �কা হার থাকা সে�ও সাই�াস, ইতািল, ি�স ও পতু� গােলও �রকড� -উ� �দিনক কেরানভাইরাস �কস
শনা� হেয়েছ। কেরানার �েকাপ কমােত, সারা ইউেরাপ জেুড় কেঠার ব�ব�া �নওয়া হে�। অন�িদেক,
ওিম�ন চতুথ� ��মািসেকর �বি�ক অথ�ৈনিতক �বৃি� অেধ�ক কমােত পাের বেল ধারণা করেছন �ুমবােগ�র
অথ�নীিতিবদরা । সব�েশষ �ুমবাগ� নাওকা� অনুসাের, �বি�ক অথ�নীিত বছেরর �শষ িতন মােস মা� ০.৭%
�সািরত হেয়েছ যা আেগর ��মািসক �বৃি�র অেধ�ক এবং স�েটর িঠক আেগ �ত�� করা �ায় ১% হােরর
িনেচ। ইউেরা অ�ল� আেগর িতন মােসর তুলনায় চতুথ� ��মািসেক ০.৮% স�সারণ গিতেত রেয়েছ, যা
নেভ�েরর অনুমান �থেক ০.৩ শতাংশ পেয়� কম। মা�ক�ন যু�রা�, ১.২% -এ িকছুটা শি�শালী হেয়েছ।
উদীয়মান অথ�নীিত�েলার মেধ�, চীন এই ��মািসেক ৪.৫% ও �ািজল ০.২% এ �নেম �গেছ। রািশয়া, ভারত
ও দি�ণ আি�কাও িপিছেয় �গেছ। মা�ক�ন �ফডােরল িরজােভ�র মূল��ীিতর পিরমাণ এই ��মািসেক বৃি�
�পেয় ৫% হেয়েছ। ইউেরা অ�েল এবং যু�রােজ� �ব�মূল� বৃি� ৪.৪% এর কাছাকািছ, এবং চীেন তা �বেড়
দািরেয়েছ ২.১%।

�বি�ক কেরানা পিরি�িতর অবনিত, অথ�ৈনিতক �বৃি� �ােসর আশ�া�বি�ক কেরানা পিরি�িতর অবনিত, অথ�ৈনিতক �বৃি� �ােসর আশ�া�বি�ক কেরানা পিরি�িতর অবনিত, অথ�ৈনিতক �বৃি� �ােসর আশ�া



৪ িডেস�র �থেক �ািজলীয় উ�র-পূব� রাজ� বািহয়া জেুড় 
�রকড�  বৃ�পােতর ফেল মারা�ক বন�া �দখা িদেয়েছ। 
২৫ এবং ২৬ িডেস�েরর মেধ� যথা�েম জিুসয়ােপ এবং ইতাে� দ�ু বাঁধ �ভেঙ পেড় এবং বািহয়ার ৭২�
�পৗরসভা জ�ির অব�া �ঘাষণা কের। এই বন�ায় এখন পয�� কমপে� ২০ জন িনহত, ২৮০ জন আহত
এবং ৩৫ হাজােররও �বিশ মানুষ বা�চু�ত হেয়েছন। রােজ�র রাজধানী সালভাদের, গত ২৪ িডেস�র,
িডেস�র মােসর �মাট বৃ�পাত ২৫০ িমিলিমটার (৯.৮ ইি�) ছািড়েয় �গেছ, যা ঐিতহািসক গড় �থেক
পঁাচ�ণ। ২৬ িডেস�র, বািহয়া রাজ� সরকার এবং �ািজেলর �ফডােরল সরকার �িত�� এলাকায় এক�
�যৗথ উ�ার অিভযান �� কেরেছ। একই মােসর �গাড়ার িদেক সাব�িপক�াল �ম� উবা �ারা দি�ণ
বািহয়া মারা�কভােব �ািবত হেয়িছল।

                                                                         স�িত চীেনর �শয়ার বাজার িনয়�ণ কিম� জানায়
�য চীনা �কা�ািনর িবেদেশর বাজাের আইিপও ছাড়ার ব�াপাের কেঠার অব�ােন যােব চীন সরকার।
�যেকােনা ব�বসািয়ক �িত�ান যিদ ব�হ�বাজাের তােদর �শয়ার িবি� করেত চায় তাহেল অবশ�ই তােদর
িন�দ�� িনয়ম �মেন, �রিজ�ার করার মাধ�েম তা করেত হেব। এ ব�াপাের আেরা সুিন�দ�� িনয়মাবলী সকেলই
জানােনা হেব বেলই জানান বাজার িনয়�ক। িনয়ম না মানেল �কা�ািনেক জবাবিদিহ িকংবা আেরা কিঠন
শাি�ও �পেত হেত পাের। সা�ব�ক িনরাপ�ার কথা মাথায় �রেখই এই িস�া�। তেব চূড়া�ভােব �েয়াগ করার
আেগ আগামী জানুয়াির মােসর �শষ পয�� জনগেণর মতামত �নয়া হেব বেলও জানা �গেছ। 

চীনা �কা�ািনর িবেদিশ বাজােরচীনা �কা�ািনর িবেদিশ বাজােরচীনা �কা�ািনর িবেদিশ বাজাের   
আইিপও ছাড়া িনেয় চীন সরকােরর কেঠার অব�ানআইিপও ছাড়া িনেয় চীন সরকােরর কেঠার অব�ানআইিপও ছাড়া িনেয় চীন সরকােরর কেঠার অব�ান   

�নওয়ার িস�া��নওয়ার িস�া��নওয়ার িস�া�

�ািজেলর বািহয়ায় ভয়াবহ বন�া�ািজেলর বািহয়ায় ভয়াবহ বন�া�ািজেলর বািহয়ায় ভয়াবহ বন�া



ইউে�ন সীমাে� রািশয়ান �সন�েদর অব�ান িনেয় 
এরই মেধ� �দখা িদেয়েছ �বশ বড় ধরেণর সংকট। একিদেক
 রািশয়ার উে�েশ�র িবষেয় সিঠক �কােনা ধারণা না পাওয়া সকেলর মেধ� �তির কেরেছ একরকম
�ধাঁয়াশা। এমনই পরি�িতেত যু�রাে�ই ��িসেড� �জা বাইেডন রািশয়ােক আ�মণ করার �িশয়াির
িদেয়েছন- মা�ক�ন িমিডয়ার এমন তথ� সকেলর মােঝ �তির কেরেছ আেরা �বিশ উে�গ। তেব সরকাির
তথ�ানুযায়ী আগামী ১০ জানুয়াির রািশয়া ও যু�রাে�র ��িসেড� এই সংকট িনেয় আেলাচনায় বসেবন
বেল জানা যায়। এরই মেধ� রািশয়া যু�রা� ও ন�ােটােক �বশ িকছু সুিন�দ�� দািবও জািনেয়েছ। এখন
�দখার িবষয় এই আেলাচনা ও এর পরবত� সমেয় �কাথায় িগেয় দঁাড়ায় চলমান এই ইউে�ন সংকট। 

                                                                      আবারও দি�ণ আেমিরকার এক� �দেশ �মতায় এেলা
বামপ�ীরা। িচিলর ৩৫ বছর বয়সী বামপি� �নতা গ�াি�েয়ল �বািরচ �দশ�র নতুন ��িসেড� িহেসেব িনব�ািচত
হেয়েছন। দীঘ�িদন সরকারিবেরাধী আে�ালেন যু� থাকা �বািরচ িনব�াচেন অিত ডানপি� �নতা অ�াে�ািনও কা�েক
পরািজত কেরেছন। �ভাট�হণ �শষ হবার ঘ�াখােনেকর মেধ�ই �বািরেচর �িত��ী অ�া�িনও কা� পরাজয় �ীকার
কের �নন। আল-জািজরার খবর অনুযায়ী, এবােরর িনব�াচেন �বািরচ �পেয়েছন ৫৬ শতাংশ �ভাট এবং কা�
�পেয়েছন ৪৪ শতাংশ �ভাট। মা� ৩৫ বছর বয়েস রা� �ধান হেয়েছন �বািরচ। বত� মান িবে�র কম বয়সী শাসকেদর
একজন হওয়ার পাশাপািশ িতিন এখন িচিলর ইিতহােসর সব�কিন� ��িসেড�। িচিলর বত� মান ��িসেড� র�ণশীল
�সবাি�য়ান িপেনেরা �দেশ �মতার এই পিরবত� নেক �াগত জািনেয়েছন।

িচিলর ��িসেড� িনব�াচেন বামপি�িচিলর ��িসেড� িনব�াচেন বামপি�িচিলর ��িসেড� িনব�াচেন বামপি�
গ�াি�েয়ল �বািরেচর জয়গ�াি�েয়ল �বািরেচর জয়গ�াি�েয়ল �বািরেচর জয়

   ইউে�ন সংকট িনেয় আেলাচনায় বসারইউে�ন সংকট িনেয় আেলাচনায় বসারইউে�ন সংকট িনেয় আেলাচনায় বসার
িস�া� যু�রা� ও রািশয়ারিস�া� যু�রা� ও রািশয়ারিস�া� যু�রা� ও রািশয়ার



তথ� সং�হঃতথ� সং�হঃতথ� সং�হঃ   
ফারহা তাসনীমফারহা তাসনীমফারহা তাসনীম
তাকিরম �হােসনতাকিরম �হােসনতাকিরম �হােসন

লুবাবা �মহজািবন ি�মালুবাবা �মহজািবন ি�মালুবাবা �মহজািবন ি�মা
মাহজািবন রশীদ লািমশামাহজািবন রশীদ লািমশামাহজািবন রশীদ লািমশা

   
সহায়তায়ঃসহায়তায়ঃসহায়তায়ঃ   

ইনজামামুল হক খান আলভীইনজামামুল হক খান আলভীইনজামামুল হক খান আলভী
সারারা জাফিরন অহনাসারারা জাফিরন অহনাসারারা জাফিরন অহনা


