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সরকারি সিদ্ধান্তকে অমান্য করে পরিশোধকেরা
খুচরা পর্যায়ে বোতলজাত সয়াবিন তেলের মূল্য
প্রতি লিটার ১৫৫-১৬০ টাকা থেকে ১৬৩-১৬৮
টাকায় বাড়িয়েছে। এর আগে খোলা সয়াবিন তেল
লিটার প্রতি সর্বোচ্চ ১৫৫ টাকা এবং পাম তেল
লিটার প্রতি ১৪৬ টাকা পোঁছানোয় সাধারণ জনগণ
এখন ভোগান্তিতে। আগামী ০৬ ফেব্রুয়ারী সরকারি
প্রতিনিধি এবং পরিশোধকদের মাঝে ভোজ্যতেলের
মূল্য পুনর্বিবেচনা সম্পর্কিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
মূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজার
ভোজ্যতেলের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভ্যাট অপরিবর্তিত
থাকাকে দায়ী করা হচ্ছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত 'দুর্নীতির ধারণা
সূচক' অনুযায়ী বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ
দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ। আফগানিস্তানের পরেই এই সূচকে
বাংলাদেশের অবস্থান।
সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় বিশ্বের ১৮০টি দেশের
মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম যা গতবছর ছিল ১২তম।
তালিকায় অবস্থানের পরিবর্ত ন হলেও বাংলাদেশের স্কোর
অপরিবর্তিত রয়েছে। গত চার বছর ধরেই বাংলাদেশের স্কোর
২৬। উল্লেখ্য, যে দেশের স্কোর যত কম, সেই দেশ তত বেশি
দুর্নীতিগ্রস্ত। তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ
দক্ষিণ সুদান। বাংলাদেশের মতো একই অবস্থানে রয়েছে
মাদাগাস্কার ও মোজাম্বিক। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং
পাকিস্তান এর স্কোর যথাক্রমে ৪০ এবং ২৮। এদিকে ভুটানের
স্কোর ৬৮, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সব থেকে
বেশি। বিশ্বের সবগুলো দেশের স্কোরের গড় ৪৩।

চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও তু রস্কের মধ্যে
নিরাপত্তা সহায়তা, সন্ত্রাস-দমন এবং মাদক পাচার বিরোধী
একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই চু ক্তির মাধ্যমে
দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। হলি
আর্টিজান হামলার পর বাংলাদেশ উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদের
বিপক্ষে “জিরো টলারেন্স নীতি” গ্রহণ করে। ২০২০ সালে
গ্লোবাল টেরোরিজম সূচকে তু রস্ক ও বাংলাদেশের অবস্থান
ছিল যথাক্রমে ১৮তম ও ৩৩তম। চলমান এই সমস্যাকে
মোকাবিলা করতে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণের সূত্রপাত হয়
এই সমঝোতার মাধ্যমে। তু রস্কের চতু র্থ বৃহৎ অস্ত্রের বাজার
বাংলাদেশ। এছাড়াও দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করে থাকে তু রস্ক। তাই উভয় দেশের
শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই চু ক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
বিবেচনা করা হচ্ছে।

মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডু রাসে চরম রাজনৈতিক সঙ্কটের
সময়ে দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারী প্রেসিডেন্ট
হিসেবে শপথ নিয়েছেন বামপন্থী নেত্রী জিওমারা ক্যাস্ত্রো।
গতবছর ২৮ নভেম্বরে ভোটে জয় লাভ করেন বামপন্থি লিব্রে
পার্টির এই নেত্রী। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৭ জানুয়ারি)
বিকেলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে
শপথ গ্রহণ করেন তিনি। ৬২ বছর বয়সী সিওমারা কাস্ত্রো
বিচারপতি কারলা রোমোরোর সামনে হন্ডু রাসের প্রেসিডেন্ট
হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, স্পেনের রাজা ষষ্ঠ
ফেলিপ এবং তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাইসহ
বিশ্বের আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি। শপথ অনুষ্ঠানে দেয়া
বক্তব্যে এ বামপন্থী নেত্রী বলেন, এ দেশটিতে সামাজিক ন্যায়
বিচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা তার মূল লক্ষ্য। এছাড়াও তার
বক্তব্যে তিনি হন্ডু রাসে দুর্নীতিমুক্ত শাসন কায়েম করার
প্রতিজ্ঞাও করেছেন।

মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক দেশ কাজাখস্তানে এখন অগ্নিগর্ভ
পরিস্থিতি। দেশে লাগামহীন দুর্নীতি ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে
পথে নেমেছে সাধারণ মানুষ। দেশের আলমাটি শহরে দফায় দফায়
সংঘর্ষে পরিস্থিতি এত ভয়াবহ যে, বিক্ষোভকারীদের প্রতিবাদ করা মাত্র
গুলি করার নির্দে শ দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জোমার্ট তোকায়েভ। তিনি
বলেন, প্রায় ২০০০০ বিক্ষোভকারী শহরটি আক্রমন করে যাদের মধ্যে
মুসলিম জঙ্গি-ও রয়েছে। তিনি বিক্ষোভকারীদের দস্যু, দেশদ্রোহী, জঙ্গি
বলে দাবি করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দেশটি প্রতিবেশী দেশ
রাশিয়ার মিলিটারি এলায়েন্স দ্বারা পরিচালিত “কালেক্টিভি সিকিউরিটি
ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (সিএসটিও) সংস্থা এর সাহায্য আহবান করে।
সংস্থাটি প্রায় ২৫০০ সৈন্য পাঠায় যাদের অধিকাংশই রাশিয়ান। এই
সাংগঠনিক বাহিনীতে বেলারুশ, আর্মেনিয়া, তাজিকিস্তান ও
কিরঘিজস্তানের সৈন্য-ও রয়েছে। কাজাখাস্তান সরকার জানায়, প্রায়
১২০০০ জন কে আটক করেছে এবং প্রায় ২২৫ জন মারা গিয়েছে
যাদের মধ্যে ১৯ জন নিরাপত্তাকর্মী
প্রেসিডেন্ট তোকায়েভ আরও বলেন, সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে
ব্যর্থ হয়েছে, যা সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। সরকার ছয় মাসের
জন্য জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রিত রাখার আদেশ দিয়েছে।

রাশিয়ার নতু ন করে আক্রমণের হুমকি এবং ইউক্রেন সীমান্তে প্রায়
১০০,০০০ রুশ সৈন্য মোতায়েন করার প্রতিক্রিয়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
এবং অন্যান্য ন্যাটো দেশগুলো ইউক্রেনকে তার প্রতিরক্ষা জোরদার
করতে সহায়তা প্রদান করেছে। পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সদস্য
দেশগুলোকে প্রয়োজনে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র সাড়ে আট হাজার
সৈন্যকে প্রস্তুত রেখেছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রায় ২০০,০০০
পাউন্ড সামরিক সরঞ্জামের প্রথম চালান ২০২২ সালের জানুয়ারিতে
ইউক্রেনে পৌঁছেছে। পূর্বে বিদ্যমান যুক্তরাজ্য এবং কানাডার সাথে
যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলোকে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে
শক্তিশালী করা হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি ড্যানিশ সরকার ইউক্রেনের
জন্য ২২ মিলিয়ন ইউরোর প্রতিরক্ষা প্যাকেজ প্রদানের সিদ্ধান্ত
নিয়েছে। ডাচ এবং স্প্যানিশ সরকারও ন্যাটোর সমর্থনে এই অঞ্চলে
সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে।
সাইবার যুদ্ধেও ইউক্রেনকে ন্যাটোর ২৭টি দেশ সাহায্য করবে বলে
জানায়। সকলেই রাশিয়াকে দ্রুত সেনা সরানোর কথা বলেছেন।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাধলে মধ্যপ্রাচ্য খাদ্যসঙ্কটে পড়বে বলে
আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০২১ এর শেষ তথ্যানুযায়ী, নিউজিল্যান্ডের মূল্যস্ফীতি গত
তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ হারে গিয়ে পৌঁছেছে। ১৯৯০
দশকের মধ্যবর্তী সময়ের পর এটিই তাদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ
স্ফীতির ঘটনা। ভোক্তা মূল্যসূচির হিসাবে গত তিনমাসে বৃদ্ধির
হার প্রায় ৫.৯%। গত বছরের শেষ চতু র্থাংশ থেকেই দেশটিতে
সার্বিক মূল্যস্কীতি দেখা দেয়। বাসস্থান থেকে শুরু করে
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমনি পেট্রোলের দামও বেড়ে যায়
বহুগুণ। হিসাব অনুযায়ী, পেট্রোলের মূল্যের প্রায় ৩০%
উর্ধ্বগতি দেখা গেছে এই সময়ের মাঝে। এমন কল্পনাতীত
ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি করেছে অনেক আশংকা, জন্ম
দিয়েছে নানা প্রশ্নের। এমতাবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংক থেকে
মূল্যস্ফীতির হ্রাস টেনে ধরতে যে পদক্ষেপ নেয়া হবে তা
অনেকটাই নিশ্চিত। আগামী ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখে আসবে
নীতিনির্ধারকদের এ ব্যাপারে নেয়া নতু ন সিদ্ধান্ত। সে পর্যন্ত এই
ঊর্ধ্বগতি কোথায় গিয়ে থামে সেটিই দেখার বিষয়।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিসটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিকস এর
রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১ সালে ফরাসি জিডিপি ৭% প্রবৃদ্ধি অর্জ ন
করেছে, যা বিগত ৫২ বছরে মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২০ সালে করোনা
মহামারীর জন্য রেকর্ড ৮% সংকু চিত হয়েছিল ফরাসি অর্থনীতি।
ফরাসি অর্থনীতির এই ঘুরে দাড়ানোর পিছনে রয়েছে ভোক্তাদের
ব্যায় বৃদ্ধি। ইউরো জোনের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ২০২১ সালের
শেষ চতু র্থাংশে যা আকার লাভ করে তা ২০১৯ এর প্রি-প্যান্ডেমিক
আকারের চেয়ে বড় ছিল। ফরাসি অর্থনীতি এই রেকর্ড প্রবৃদ্ধির
অর্জ ন করলেও তাদের গড় প্রবৃদ্ধির এখনও ২০১৯ সালের প্রিপ্যান্ডেমিক অবস্থার চেয়ে ১.৬% নিচে রয়েছে। জিডিপি বৃদ্ধির
পাশাপাশি ফ্রান্সে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার
সর্বনিম্নে নেমেছে। অর্থনৈতিক এই পুনরুদ্ধার ফরাসি প্রেসিডেন্ট
ইমানুয়েল ম্যাকরো জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসেছে, যে কিনা
এবার এপ্রিল এ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাড়ানোর প্রস্তুতি
নিচ্ছে। করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এই সপ্তাহে ৫০০,০০০
পৌঁছানোর পরে, অর্থনীতিবিদের অভিমত বছরের শুরুতে ফরাসি
অর্থনীতির এই বৃদ্ধি কিছু টা ধীর গতি প্রাপ্ত হবে ।

তথ্য সংগ্রহঃ
ফারহা তাসনীম
মোঃ তাকরিম হোসেন
হোসাইন মোঃ সাহাল
মাহজাবিন রশীদ লামিশা
রিফাহ তাসনিয়া পূর্বিতা
সাদী মোহাম্মদ লিংকন
সামিন ইয়াসার অনাবিল
জাওয়াদুল করিম

সহায়তায়ঃ
সুরভীতা বসাক
মোবাশ্বের হায়দার চৌধুরী

