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সরকাির িস�া�েক অমান� কের পিরেশাধেকরা
খুচরা পয�ােয় �বাতলজাত সয়ািবন �তেলর মূল�
�িত িলটার ১৫৫-১৬০ টাকা �থেক ১৬৩-১৬৮
টাকায় বািড়েয়েছ। এর আেগ �খালা সয়ািবন �তল
িলটার �িত সেব�া� ১৫৫ টাকা এবং পাম �তল
িলটার �িত ১৪৬ টাকা �পঁাছােনায় সাধারণ জনগণ
এখন �ভাগাি�েত। আগামী ০৬ �ফ�য়ারী সরকাির
�িতিনিধ এবং পিরেশাধকেদর মােঝ �ভাজ�েতেলর
মূল� পুন�ব�েবচনা স��ক�ত �বঠক অনুি�ত হেব।
মূল� বৃি�র কারণ িহেসেব আ�জ� ািতক বাজার
�ভাজ�েতেলর মূল� বৃি� সে�ও ভ�াট অপিরব�ত�ত
থাকােক দায়ী করা হে�।





�া�পােরি� ই�ারন�াশনাল �কািশত 'দনু�িতর ধারণা
সূচক' অনুযায়ী বাংলােদশ দি�ণ এিশয়ার ি�তীয় সেব�া�
দনু�িত�� �দশ। আফগািন�ােনর পেরই এই সূচেক
বাংলােদেশর অব�ান।
সেব�া� দনু�িত�� �দেশর তািলকায় িবে�র ১৮০� �দেশর
মেধ� বাংলােদেশর অব�ান ১৩তম যা গতবছর িছল ১২তম।
তািলকায় অব�ােনর পিরবত� ন হেলও বাংলােদেশর ��ার
অপিরব�ত�ত রেয়েছ। গত চার বছর ধেরই বাংলােদেশর ��ার
২৬। উে�খ�, �য �দেশর ��ার যত কম, �সই �দশ তত �বিশ
দনু�িত��। তািলকায় িবে�র সবেচেয় �বিশ দনু�িত�� �দশ
দি�ণ সুদান। বাংলােদেশর মেতা একই অব�ােন রেয়েছ
মাদাগা�ার ও �মাজাি�ক। �িতেবশী রা� ভারত এবং
পািক�ান এর ��ার যথা�েম ৪০ এবং ২৮। এিদেক ভুটােনর
��ার ৬৮, যা দি�ণ এিশয়ার �দশ�েলার মেধ� সব �থেক
�বিশ। িবে�র সব�েলা �দেশর ��ােরর গড় ৪৩।





চলিত বছেরর ৮ জানুয়াির বাংলােদশ ও তুরে�র মেধ�
িনরাপ�া সহায়তা, স�াস-দমন এবং মাদক পাচার িবেরাধী
এক� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হয়। এই চুি�র মাধ�েম
দইু �দেশর পার�িরক স�ক�  আরও দঢ়ৃ হেয়েছ। হিল
আ��জান হামলার পর বাংলােদশ উ�তা ও স�াসবােদর
িবপে� “িজেরা টলাের� নীিত” �হণ কের। ২০২০ সােল
��াবাল �টেরািরজম সূচেক তুর� ও বাংলােদেশর অব�ান
িছল যথা�েম ১৮তম ও ৩৩তম। চলমান এই সমস�ােক
�মাকািবলা করেত �যৗথভােব উেদ�াগ �হেণর সূ�পাত হয়
এই সমেঝাতার মাধ�েম। তুরে�র চতুথ� বৃহৎ অে�র বাজার
বাংলােদশ। এছাড়াও �দেশর �িতর�া বািহনীর সদস�েদর
�িশ�েণর ব�ব�াও কের থােক তুর�। তাই উভয় �দেশর
শাি� ও িনরাপ�ার �ােথ� এই চুি�� অত�� ���পূণ�
িবেবচনা করা হে�। 





মধ� আেমিরকার �দশ হ�ুরােস চরম রাজৈনিতক স�েটর
সমেয় �দশ�র ইিতহােস �থমবােরর মেতা নারী ��িসেড�
িহেসেব শপথ িনেয়েছন বামপ�ী �ন�ী িজওমারা ক�াে�া।
গতবছর ২৮ নেভ�ের �ভােট জয় লাভ কেরন বামপি� িলে�
পা��র এই �ন�ী। �ানীয় সময় বৃহ�িতবার (২৭ জানুয়াির)
িবেকেল িবে�র িবিভ� �দেশর িবিশ� ব�ি�েদর উপি�িতেত
শপথ �হণ কেরন িতিন। ৬২ বছর বয়সী িসওমারা কাে�া
িবচারপিত কারলা �রােমােরার সামেন হ�ুরােসর ��িসেড�
িহেসেব শপথ �হণ কেরন। শপথ অনু�ােন উপি�ত িছেলন
মা�ক�ন ভাইস ��িসেড� কমলা হ�ািরস, ��েনর রাজা ষ�
�ফিলপ এবং তাইওয়ােনর ভাইস ��িসেড� উইিলয়াম লাইসহ
িবে�র আরও অেনক �নামধন� ব�ি�। শপথ অনু�ােন �দয়া
ব�েব� এ বামপ�ী �ন�ী বেলন, এ �দশ�েত সামািজক ন�ায়
িবচার ও ��তা িনি�ত করা তার মূল ল��। এছাড়াও তার
ব�েব� িতিন হ�ুরােস দনু�িতমু� শাসন কােয়ম করার
�িত�াও কেরেছন।





মধ� এিশয়ার সবেচেয় বড় অথ�ৈনিতক �দশ কাজাখ�ােন এখন অি�গভ�
পিরি�িত। �দেশ লাগামহীন দনু�িত ও �ালািনর মূল�বৃি�র �িতবােদ
পেথ �নেমেছ সাধারণ মানুষ। �দেশর আলমা� শহের দফায় দফায়
সংঘেষ� পিরি�িত এত ভয়াবহ �য, িবে�াভকারীেদর �িতবাদ করা মা�
�িল করার িনেদ� শ �দন �দশ�র ��িসেড� �জামাট�  �তাকােয়ভ। িতিন
বেলন, �ায় ২০০০০ িবে�াভকারী শহর� আ�মন কের যােদর মেধ�
মুসিলম জি�-ও রেয়েছ। িতিন িবে�াভকারীেদর দসু�, �দশে�াহী, জি�
বেল দািব কেরন। পিরি�িত �াভািবক করেত �দশ� �িতেবশী �দশ
রািশয়ার িমিলটাির এলােয়� �ারা পিরচািলত “কােল�িভ িসিকউির�
�� অগ�ানাইেজশেনর (িসএস�ও) সং�া এর সাহায� আহবান কের।
সং�া� �ায় ২৫০০ �সন� পাঠায় যােদর অিধকাংশই রািশয়ান। এই
সাংগঠিনক বািহনীেত �বলা�শ, আেম�িনয়া, তািজিক�ান ও
িকরিঘজ�ােনর �সন�-ও রেয়েছ। কাজাখা�ান সরকার জানায়, �ায়
১২০০০ জন �ক আটক কেরেছ এবং �ায় ২২৫ জন মারা িগেয়েছ
যােদর মেধ� ১৯ জন িনরাপ�াকম� 
��িসেড� �তাকােয়ভ আরও বেলন, সরকার মু�া�ীিত িনয়�ণ করেত
ব�থ� হেয়েছ, যা সরকােরর অন�তম �ধান কাজ। সরকার ছয় মােসর
জন� �ালািনর দাম িনয়ি�ত রাখার আেদশ িদেয়েছ। 





রািশয়ার নতুন কের আ�মেণর �মিক এবং ইউে�ন সীমাে� �ায়
১০০,০০০ �শ �সন� �মাতােয়ন করার �িতি�য়ায়, মা�ক�ন যু�রা�
এবং অন�ান� ন�ােটা �দশ�েলা ইউে�নেক তার �িতর�া �জারদার
করেত সহায়তা �দান কেরেছ। পূব� ইউেরােপ ন�ােটার সদস�
�দশ�েলােক �েয়াজেন সহায়তা করেত যু�রা� সােড় আট হাজার
�সন�েক ��ত �রেখেছ বেল �ঘাষণা িদেয়েছ। �ায় ২০০,০০০
পাউ� সামিরক সর�ােমর �থম চালান ২০২২ সােলর জানুয়ািরেত
ইউে�েন �পৗেঁছেছ। পূেব� িবদ�মান যু�রাজ� এবং কানাডার সােথ
�যৗথ সামিরক �িশ�ণ ��া�াম�েলােক ২০২২ সােলর জানুয়ািরেত
শি�শালী করা হেয়েছ। ১৬ জানুয়াির ড�ািনশ সরকার ইউে�েনর
জন� ২২ িমিলয়ন ইউেরার �িতর�া প�ােকজ �দােনর িস�া�
িনেয়েছ। ডাচ এবং ��ািনশ সরকারও ন�ােটার সমথ�েন এই অ�েল
�সনাবািহনী �মাতােয়ন কেরেছ।
সাইবার যুে�ও ইউে�নেক ন�ােটার ২৭� �দশ সাহায� করেব বেল
জানায়। সকেলই রািশয়ােক �ত �সনা সরােনার কথা বেলেছন।
রািশয়া-ইউে�ন যু� বাধেল মধ��াচ� খাদ�স�েট পড়েব বেল
আশংকা করেছন িবেশষ�রা।





২০২১ এর �শষ তথ�ানুযায়ী, িনউিজল�াে�র মূল��ীিত গত
িতন দশেকর মেধ� সেব�া� হাের িগেয় �পৗেঁছেছ। ১৯৯০
দশেকর মধ�বত� সমেয়র পর এ�ই তােদর ইিতহােসর সেব�া�
�ীিতর ঘটনা। �ভা�া মূল�সূিচর িহসােব গত িতনমােস বৃি�র
হার �ায় ৫.৯%। গত বছেরর �শষ চতুথ�াংশ �থেকই �দশ�েত
সা�ব�ক মূল��ীিত �দখা �দয়। বাস�ান �থেক �� কের
িনত��েয়াজনীয় �ব�ািদ এমিন �পে�ােলর দামও �বেড় যায়
ব��ণ। িহসাব অনুযায়ী, �পে�ােলর মূেল�র �ায় ৩০%
উ��গিত �দখা �গেছ এই সমেয়র মােঝ। এমন ক�নাতীত
ঘটনায় �াভািবক ভােবই �তির কেরেছ অেনক আশংকা, জ�
িদেয়েছ নানা �ে�র। এমতাব�ায় িরজাভ�  ব�াংক �থেক
মূল��ীিতর �াস �টেন ধরেত �য পদে�প �নয়া হেব তা
অেনকটাই িনি�ত। আগামী �ফ�য়ািরর ২৩ তািরেখ আসেব
নীিতিনধ�ারকেদর এ ব�াপাের �নয়া নতুন িস�া�। �স পয�� এই
ঊ��গিত �কাথায় িগেয় থােম �স�ই �দখার িবষয়। 





ন�াশনাল ইনি��উট অফ ��া�স�� অ�া� ইেকানিমকস এর
িরেপাট�  অনুযায়ী ২০২১ সােল ফরািস িজিডিপ ৭% �বৃি� অজ� ন
কেরেছ, যা িবগত ৫২ বছের মেধ� সেব�া�। ২০২০ সােল কেরানা
মহামারীর জন� �রকড�  ৮% সংকুিচত হেয়িছল ফরািস অথ�নীিত।
ফরািস অথ�নীিতর এই ঘুের দাড়ােনার িপছেন রেয়েছ �ভা�ােদর
ব�ায় বৃি�। ইউেরা �জােনর ি�তীয় বৃহ�ম অথ�নীিত ২০২১ সােলর
�শষ চতুথ�াংেশ যা আকার লাভ কের তা ২০১৯ এর ি�-প�াে�িমক
আকােরর �চেয় বড় িছল। ফরািস অথ�নীিত এই �রকড�  �বৃি�র
অজ� ন করেলও তােদর গড় �বৃি�র এখনও ২০১৯ সােলর ি�-
প�াে�িমক অব�ার �চেয় ১.৬% িনেচ রেয়েছ। িজিডিপ বৃি�র
পাশাপািশ �াে� িবগত কেয়ক বছেরর মেধ� �বকারে�র হার
সব�িনে� �নেমেছ। অথ�ৈনিতক এই পুন��ার ফরািস ��িসেড�
ইমানুেয়ল ম�াকেরা জেন� অেনক ���পূণ� সমেয় এেসেছ, �য িকনা
এবার এি�ল এ ি�তীয় �ময়ােদ ��িসেড� িনব�াচেন দাড়ােনার ��িত
িনে�। কেরানা আ�া� �রাগীর সংখ�া এই স�ােহ ৫০০,০০০
�পৗছঁােনার পের, অথ�নীিতিবেদর অিভমত বছেরর ��েত ফরািস
অথ�নীিতর এই বৃি� িকছুটা ধীর গিত �া� হেব ।



তথ� সং�হঃ 
ফারহা তাসনীম

�মাঃ তাকিরম �হােসন
�হাসাইন �মাঃ সাহাল

মাহজািবন রশীদ লািমশা
িরফাহ তাসিনয়া পূিব�তা
সাদী �মাহা�দ িলংকন

সািমন ইয়াসার অনািবল
জাওয়াদলু কিরম

সহায়তায়ঃ 
সুরভীতা বসাক

�মাবাে�র হায়দার �চৗধুরী


