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�ে�া�ত �দশ (এলিডিস) �থেক উ�রেণর চ�ড়া� সপুািরশ �পল
বাংলােদশ। সবিকছ�  �ক থাকেল ২০২৬ সােল জািতসংেঘর
সাধারণ অিধেবশেন আন�ুািনকভােব চ�ড়া� �ীকৃিত িমলেব।
জািতসংেঘর অথ�ৈনিতক ও সামািজক কাউি�েলর (ইেকােসাক)
উ�য়ন নীিতমালািবষয়ক কিম�র (িসিডিপ) ভাচ�� য়াল �বঠেক এই
�ীকৃিতর সুপািরশ �মেল। জািতসংেঘর িনয়ম অনযুায়ী, �কােনা
�দশ পরপর দ�ু ি�বািষ�ক পয�ােলাচনায় উ�রেণর মানদ� পূরেণ
স�ম হেল �ে�া�ত �দশ �থেক উ�রেণর চ�ড়া� সপুািরশ পায়। 

�ে�া�ত �থেক উ�য়নশীল �দেশ উ�রেণর চ�ড়া� সপুািরশ 



জািতসংেঘর বািণজ� ও উ�য়ন িবষয়ক সে�লন �ারা
��ত িব�ব�াপী ই-কমাস� সচূক ২০২০ এ িবে� ১১৫
তম �ান দখল কেরেছ বাংলােদশ। ই�ারেনট �সবা
এবং ব�বহারকারীর সংখ�া, িনভ� রেযাগ� ডাক
পিরেষবা, এবং  �মাবাইল অথ� পিরেষবার উপর িভি�
কের উপসচূক�  �তরী করা হয়। মহামারীর মেধ�
অনলাইন িব�য় �ত হাের বিৃ� পাওয়া সে�ও ২০১৯
সােলর ত�লনায় ১২ ধাপ িপিছেয় দি�ণ এিশয়ার
�দশ�িলর মেধ� সবেচেয় বড় �ােসর মেুখামিুখ হেয়েছ
বাংলােদশ।

ই-কমাস� সূচেক বাংলােদেশর অবনিত 

কেরানা �কাদােন বাংলােদেশর সাফল�
Our World In Data-র সব�েশষ আপেডট অনুসাের
এখন পয�� বাংলােদশ �ায়  ২.৮৫ িমিলয়ন �ডাজ
�কা সরবরাহ কেরেছ। বাংলােদশ �কাদােন িবে�
১৭ তম ও দি�ণ এিশয়ায় ি�তীয় অব�ােন আেছ।
�ফ�য়াির �থেক �বসরকাির িবপণেনর আশায়
পৃথকভােব ১০ িমিলয়ন �ডাজ আনেত �চেয়িছল
�বি�মেকা ফাম�ািসউ�কাল, িক� সরকাির
পিরক�না�েলার উপর নজর �দওয়ার লে��
�বি�মেকা ফাম�ািসউ�কােলর চ� ি�ব� ভ�াি�ন
এখেনা �দেশ পাঠায়িন �সরাম ই���উট। এ িনেয়
�দেশ ৯০ লাখ �ডাজ ভ�াকিসন এেসেছ।  



�রিমট�াে� �েণাদনা ও �বােহ ঊ��গিত 
�রিমট�াে�র িবপরীেত �বাসীেদর নগদ �েণাদনা িদেত আেরা এক
হাজার �কা� টাকা ছাড় কেরেছ সরকার। চলিত অথ�বছেরর
জানুয়াির �থেক মাচ�—এই িতন মােসর �রিমট�া� �েণাদনা বাবদ এই
অথ� বাংলােদশ ব�াংেকর অনকূুেল স�িত ছাড় করা হেয়েছ। �বধ
পেথ �রিমট�া� পাঠােনা উৎসািহত করেত ২০১৯-২০ অথ�বছর �থেক
২ শতাংশ হাের �েণাদনা িদে� সরকার। এই �েণাদনা িদেত চলিত
অথ�বছের বােজেট ৩ হাজার ৬০ �কা� টাকা বরা� রাখা হেয়েছ।
�ফ�য়াির ২০২১ এর �থম ২৩ িদেন �রিমট�া� দঁািড়েয়েছ ১.৪৯
িবিলয়ন ডলার। 



�া�-প�ািসিফক বািণজ� চ� ি�েত �যাগ �দওয়ার আেবদন য�ুরােজ�র

ি�েটেনর আ�জ�ািতক বািণজ� িবষয়ক ম�ী িলজ �াজ ম�ু
বািণজ� সং�ায় যু�রােজ�র সদস�পেদর জন� আেবদন কেরেছন।
এই বািণজ� �েকর সদস� রাে�র মেধ� অে�িলয়া, কানাডা, িচিল,

জাপান, �মি�েকা এবং িভেয়তনাম সহ ১১ � �শা� মহাসাগরীয়
�দশ রেয়েছ। য�ুরাজ� এবং সদস� রা��েলার মেধ� আেলাচনা
�� হেব মাচ�  মাস �থেক। য�ুরাজ� আশা করেছ এই চ� ি��
সদস� রা��েলার মেধ� বািণজ� �� এবং ৯৫% পয�� আমদািন
চাজ�  �াস করেব।



িবে�র সবেচেয় জনি�য় িডিজটাল মু�া িবটকেয়েনর দাম
�বেড়ই চেলেছ। গত জানুয়াির মােস  ইলন মাে�র �টসলা
সং�ার িবটকেয়েন  িবিনেয়ােগর পর �থেকই দাম বাড়েত
থােক এই িডিজটাল মু�ার। গত স�ােহ এর দর �রকড�
অধ� ল� ডলাের �পৗ�ছায়। যার ফেল িবটকেয়েনর
সব�েমাট বাজারমূল� এক ল� �কা� ডলার ছািড়েয়েছ।
চলিত বছের এই িডিজটাল মু�ার দর বৃি�র �পছেন
রেয়েছ  ইলন মাে�র �টসলা ছাড়াও আেরা �বশ িকছ�  বড়
�কা�ািনর িবটকেয়নেক �লনেদেনর মাধ�ম িহেসেব �হণ
করার পিরক�না।

সংবাদ ব�বসার জন� ন�ায� পািরেতািষক িনি�ত করেত, গত
২৫�শ �ফ�য়াির, “িনউজ িমিডয়া অ�া� িডিজটাল ��াটফম�স
ম�া�াটির বােগ�িনং �কাড” নােমর এক ঐিতহািসক আইন পাস
কেরেছ অে�িলয়ান সরকার। এই আইন পােসর ফেল
�ফসবুক-�গল তােদর ��াটফেম� অে�িলয়ার �ানীয়
সংবাদ আেধয় �কােশর জন� সংি�� গণমাধ�ম
�িত�ানেক অথ� �দেব; অথ� পিরেশােধর ��ে� দর-
কষাকিষর এবং আেলাচনা ব�থ� হেল �যুি� �িত�ানেক
�াধীন সািলেশ �নওয়ার সুেযাগ রেয়েছ। �থেম এই আইেনর
তী� িবেরািধতা করেলও পের অে�িলয়ান সরকােরর সােথ
সমেঝাতায় আেস �ফসবুক ও �গল। 

নত�ন �রকড�  গড়ল িবটকেয়ন

ঐিতহািসক আইন পাস অে�িলয়ায়



তথ� সং�হ: 
ফারহা তাসনীম
নািফস মুবাররাত
তাকিরম �হােসইন
সাঈকা জামান �জবা

 
সহায়তায়ঃ 

ইনজামামুল হক খান আলভী
�চৗধুরী নািবলা তাসিনম

সুরভীতা বসাক


