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চীন ও িময়ানমােরর সােথ ি� প�ীয় �বঠেকর পর বাংলােদেশর
মাননীয় পররা� সিচব মাসদু িবন �মােনম জািনেয়েছন, বাংলােদশ
এই বছেরর ি�তীয় �কায়াট�াের বাংলােদেশ অব�ানরত
�রািহ�া জনেগা��র �েদশ �ত�াবত�ন আশা করেছ।
বাংলােদশ �াম িভি�ক �ত�াবাসেনর ��াব িদেলও িময়ানমার
�মাট ৮,৩০,০০০ �রািহ�ােদর মেধ�  �ত�িয়ত ৪২,০০০ জনেক
িদেয় এই �ি�য়া �� করেত চায়।

�রািহ�া জনেগা��র �েদশ �ত�াবত� েনর স�াবনা



২৬ জানয়ুাির  আইএমএফ তােদর এক�
�িতেবদেন বেলেছ, �কািভড-১৯ এর �কাদান
কায��ম �� করার মাধ�েম ২০২১ সােল
�বি�ক অথ�ৈনিতক �বিৃ� ৫.৫% হাের বাড়েত
পাের। এ� ২০১০ সােল ম�া-পরবত� �বিৃ�র
হােরর চাইেতও �বিশ, �য� এতিদন সেব�া� �বি�ক
�বিৃ�র হার িছল। ২০২০ সােল �কািভড-১৯
মহামারীর ফেল িব� এক� ম�ায় পিতত হয়, যখন
মা� ৩.৫% �বিৃ� সংেকাচন �দেখিছল িব�।

�কািভড-১৯ এর �কাদান কায��ম ��

িচিনকল �িমকেদর দদু�শা
ফিরদপুর িচিন কেলর �িমক ও তােদর
পিরবােরর সদস�রা তাৎ�িণকভােব সম� �াপ�
মজিুর পিরেশােধর জন� সরকােরর কােছ দািব
জািনেয় মানবব�ন কের। ছয়� িমেল আখ
�ি�য়াজাতকরণ সামিয়কভােব �িগত থাকায়
�িমকেদর গত পঁাচ মাস ধের �কােনা মজিুর
�দওয়া হয়িন । এেত কের তােদর জীবেন �নেম
আেস চরম �ভাগাি�।



মািক� ন �শয়ারবাজাের উ��তা
ওয়াল ি�ট এর কিতপয় �হজ ফা� এর ব�বসায় আঘাত করার
উে�েশ� সামািজক �যাগােযাগ মাধ�ম �রিডট এর িকছ�
ব�বহারকারী �গম�প নামক এক �কা�ািনর �শয়ার �য় করা
�� কেরন। �হজ ফা��েলার �যখােন উে�েশ� িছল এই
�কা�ািনর �শয়ার দর নািমেয় আনা, �সখােন বত� মােন এর
�শয়ােরর চািহদা িবপুল হাের �বেড় দর �বেড় যাওয়ায় তা
পুনরায় িকনেত অ�ম �হজ ফা��েলা �দউিলয়া �ায়।



আি�কা মহােদশীয় মু� বািণজ� অ�ল
নত�ন বছের যা�া �� করেলা আি�কান
কি�েন�াল ি� ��ড এিরয়া। এর �ারা �ায় ১৩০
�কা� মানুষেক সংযু� কের ৩.৪ �িলয়ন ডলােরর
অথ�ৈনিতক �ক গঠন করা হেব, যা ওয়া��  ��ড
অগ�ানাইেজশন �িত�ার পর �থেক এযাবৎ সব�বৃহৎ
মু� বািণজ� অ�ল। এর পূণ� বা�বায়েনর মাধ�েম
২০৩৫ সােলর মেধ� বািণেজ� ৫০% অ�গিত ও �কা�
�কা� মানুেষর দাির�� িবেমাচন স�ব বেল মত
িদেয়েছন িবেশষ�রা।

কাতার-�সৗিদ আরব সীমা�  
৪ জানুয়াির কাতােরর জেন� �নৗ ও
আকাশপেথর সীমানা খুেল িদেয়েছ �সৗিদ
আরব। ২০১৭ সােল �সৗিদ আরবসহ চার� আরব
�দশ কাতােরর ওপর জি�বােদ সমথ�েনর
অিভেযােগ অবেরাধ জাির কের �য� কাতােরর
ওপর �তমন �কােনা �ভাব �ফলেত ব�থ� হয়।
স�িত কুেয়ত ও মািক� ন য�ুরাে�র মধ��তায় দইু
�দেশর মােঝ অথ�ৈনিতক ও কূটৈনিতক স�ক�
�াভািবক করার �ি�য়া �� হয়।



তথ� সং�হ: 
লুবাবা �মহজািবন

মাহজািবন রশীদ লািমশা
শািরকা সাবাহ
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 সািদক মাহবুব ইসলাম ও শাহরান �েসইন
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