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গত ৮ জলুাই নারায়নগে�র �পগে� হােশম ফুড ফ�া�িরেত আ�ন �লেগ মারা িগেয়েছ �ায় অধ�শতািধক
�িমক। লাশ�েলা এতটাই পুেড় িগেয়িছল �য; �ক নারী, �ক পু�ষ তা �চনার উপায় িছল না। মরেদহ�েলা
উ�ার করা হয় ভবেনর চতুথ� তলা �থেক। ৮ই জলুাই, িবকাল ৫টার িদেক ভবেনর িনচতলায় আ�ন লােগ।
মুহূেত� র মেধ� আ�ন উপেরর িদেক ছিড়েয় পেড়। িক� ৬ তলার িবশাল কারখানা ভবেন �বর হওয়ার পথ
মা� দ’ু�। পুেরা ভবেন িছল না �কােনা অি�িনব�াপন ব�ব�াও। �িমকরা আ�েনর �ধায়া ও তােপ আটেক
পেড় �াণ বাঁচােত ছােদর িদেক যায় িক� তার আেগ আ�ন �াস কের �নয় ৪থ� তলার �িমকেদর।
বৃহ�িতবার রােত অি�কাে�র সময় ভবন �থেক লািফেয় পেড় িতনজন মারা যান। এ ছাড়াও, ��বার
পয�� ফায়ার সা�ভ�স ৪৯ জেনর লাশ উ�ার কের। অি�কাে� আহত এবং িনহত �িমক ও তােদর
পিরবােররা �িতপূরণ দাবী কেরেছ। বাংলােদেশর �ম আইন মেত, সজীব �পেক িনহতেদর মা� ১ �কা�
টাকা �িতপূরণ িদেত হেব। কারখানার মািলকসহ ৮ জন �ক পুিলশ এক� হত�া মামলায় ��ফতার কের।
অি�কা� �সে� সজীব �েপর �চয়ারম�ান �মাহা�দ আবুল হােসম বেলেছন, ‘জীবেন বড় ভুল কেরিছ
ই�াি� কের। ই�াি� করেল �িমক থাকেব; �িমক থাকেল কাজ হেব; কাজ হেল আ�ন লাগেতই পাের;
এর দায় িক আমার?’ 

র�পগে� হােশম ফুড ফ�া�িরেত আ�ন ও �িমকেদর হাহাকার



ই-কমাস� ��াটফম� ইভ�ািলেত ১০০০ �কা� টাকা িবিনেয়ােগর
�ঘাষণা িদেয়েছ যমুনা �প। বািণজ� ম�ণালেয়র তথ� অনুযায়ী,
৪০৭.১৮ �কা� টাকার আ�থ�ক দােয়র িবপরীেত �কা�ািন�র
মা� ৬৫.১৭ �কা� টাকার স�দ রেয়েছ। অপরিদেক, জাতীয়
�ভা�া অিধকার সংর�ণ অিধদ�েরর তথ� অনুযায়ী,
�কা�ািন�র িব�ে� অিভেযােগর সংখ�া সব�ািধক। সা�ব�ক
পিরি�িতেত �কা�ািন� ব� হবার উপ�ম হেলও যমুনা �েপর
িবিনেয়াগ এই অব�ার পিরবত� ন কের। �কা�ািনেত িবেদিশ
িবিনেয়াগও �ত�াশা করেছন ম�ােনিজং িডের�র �মাহা�দ
রােসল।

ইভ�ািলেত যমুনা ��েপর িবিনেয়াগ

কেরানা ভাইরাস মহামািরর জেন� এবার �কারবানীর প� অনলাইেন
িবি� হেয়েছ পূেব�র �য-�কান সমেয়র �চেয় �বিশ। এ বছর অনলাইেন
�ায় ৩ লাখ ৮০ হাজােররও �বিশ প� িবি� হেয়েছ এবং ২.৫ হাজার
�কা� টাকারও �বিশ মূেল�র ব�বসা হেয়েছ। সং�মণ কমােনার লে��
প� িবি�র জেন� সরকািরভােব গেড় ওেঠ "িডিজটাল হাট" নােমর
এক� অনলাইন ��াটফম�। একই সােথ; ‘দারাজ’, ‘হাংিরনািক’,
‘�ব�ল িমট’, ‘িব�য় ডট কম’-এর মেতা একািধক �বসরকাির
�কা�ািনও অনলাইেন প� িবি� কের। তেব িবেশষ�েদর মেত,
এখনও বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ তথ��যুি�র সােথ স�ৃ� না
হওয়ায় এখােন বািণজ� বৃি� করার আরও সুেযাগ রেয়েছ।

িডিজটাল হাট জমজমাট



২০� বৃহৎ অথ�ৈনিতক �জাট, িজ-২০’র অথ�ম�ী এবং এর অ�গ�ত ২০� �ক�ীয়
ব�াংেকর গভন�রগণ; ব�জািতক �কা�ািন�েলার উপর কর আেরােপর নতুন
নীিতমালা িনেয় এক� ‘ঐিতহািসক ঐক�মেত’ �পৗেঁছেছন। ১০ই জলুাই ইতািলর
�ভিনেস িজ-২০'র অথ�ৈনিতক খােতর �ধানরা এই �যৗথ ইশেতহার �হণ করার
মধ� িদেয় দ’ুিদেনর এক আেলাচনা �শষ কেরেছন। এই আেলাচনায় তঁারা
ব�জািতক �কা�ািন�েলা �থেক আরও �বিশ কর আদােয়র লে�� নূ�নতম 
 ১৫% হাের �বি�ক কেপ�ােরট কর িনধ�ারেণর জন� ১৩২� �দেশর এক� �েপর
�নয়া পদে�পেক সমথ�ন কেরন। এ বছর অে�াবেরর মেধ� চূড়া� চুি�েত
�পৗছঁােনার ল�� িনেয় কর সং�ােরর এই আেলাচনা অব�াহত থাকেব বেল জানা
যায়।

�বি�ক কেপ�ােরট কর ব�ব�া সং�াের িজ-২০’র �ধানেদর মৈতক�



িবটকেয়েনর মত িবিভ� ভাচু� �য়াল মু�া, ি�ে�াকােরি�র মািলকানা, সংর�ণ ও
�লনেদন �দেশ স�ূণ� অৈবধ বেল জািনেয়েছ বাংলােদশ ব�াংক। ি�ে�াকােরি�
ব�বহাের অথ�ৈনিতক ও আইনগত ঝুঁিক আেছ বেলও সতক�  কের �দওয়া হেয়েছ।
ি�ে�াকােরি� িবষয়ক িব�ি�েত বাংলােদশ ব�াংক জানায়, ‘এক� িন�দ�� মামলার
তদ�কারী কম�কত� ার �গাপনীয় ব�বহােরর জন� বাংলােদশ ব�াংক �থেক পে�র মাধ�েম
��িরত মতামেতর অংশিবেশষ �কানও �কানও গণমাধ�েম খি�তভােব উপ�ািপত
হেয়েছ; যা �কান�েমই সাধারেণ� �চারেযাগ� নয়।’ অথ�াৎ; িবিভ� সংবাদমাধ�েম
বাংলােদেশ ি�ে�াকােরি�র �বধতামূলক �য সংবাদ ছাপা হেয়েছ, তা সিঠক িছল না।
এসব ভাচু� �য়াল মু�া �কােনা �দেশর �বধ কতৃ� প� ইসু� কের না। ফেল, এ মু�ার
িবপরীেত �কােনা আ�থ�ক দািবও �ীকৃত নয়। 

বাংলােদেশ ি�ে�াকােরি� �লনেদন অৈবধ



২৬ জলুাই ২০২১, িতউিনিসয়ার রা�পিত কাইস সাইেয়দ বত� মান সরকারেক �মতাচু�ত এবং �সনাবািহনীর
সহায়তায় সংসদ �িগত করার পর, গণতে�র এক দশেকর সবেচেয় খারাপ সংকেটর মুেখামুিখ হে� �দশ�।
রা�পিত সাইেয়দ ২৫ জলুাই রােত �ধানম�ী িহেচম �মিচিচেক বরখা� এবং ৩০ িদেনর জন� সংসদ �িগত
করার জ�ির �মতা �েয়াগ কেরন। �সই সােথ িতিন �িতর�া ম�ী ই�ািহম বাত� ািজ ও ভার�া� িবচারপিত
হাসনা �বন ি�েমনেক বরখা� কেরন এবং এক মােসর কারিফউ �ঘাষণা কেরন। এ�াহাদা আে�ালেনর িব�ে�
ধারাবািহক িবে�াভ, অথ�ৈনিতক দরুব�া এবং িতউিনিসয়ায় কেরানার �াদভু� ােবর �িতি�য়ায় রা�পিতর এই
িস�া��েলা িনেয়েছন বেল জানা যায়। এ ঘটনােক িন�নীয় অভু��ান িহেসেব আখ�ািয়ত কেরেছ �দশ�র
ইসলামপ�ীসহ বড় রাজৈনিতক দল�েলা। িতউিনিসয়ার পাল�ােমে�র ি�কার এবং এ�াহাদা আে�ালেনর
�নতা রােচড ঘ�ানুিচ �িতবােদর অংশ িহেসেব তার সমথ�কেদর রা�ায় নামবার আ�ান জািনেয় বেলন, রা�পিতর
পদে�প গণতে�র উপর আঘাত। �সামবার পাল�ােম� ভবেনর বাইের �িত��ী দল�িল মুেখামুিখ হয় এবং
এেক অপরেক পাথর ছঁুেড় মাের। তেব, িবে�ােভর আকার কেয়কেশা মানুেষ সীমাব� িছল এবং বড় �কানও
সিহংসতা ঘেটিন। 

িতউিনিসয়ার গণতে� অি�িতশীলতা



চীেনর �হনান �েদেশ গত ১৭ জলুাই �থেক জলবায়ু
পিরবত� েনর কারেণ সৃ� চরম আবহাওয়ার জন� দীঘ�িদন ধের
ভারী বৃ�পােত মারা�ক বন�ায় �িত�� হেয়েছ। �েদেশর
রাজধানী �ঝংঝুেত ঘ�ায় ২০১.৯ িমিলিমটার �রকড� -��িকং
বৃ�পাত ল�� করা হেয়েছ। �েদেশর ১৯� আবহাওয়া �ক�
তােদর �দিনক বৃ�র �রকড�  পুনন�বীকরণ কেরেছ। ২৯ জলুাই
পয�� কমপে� ৯৯ জন মারা �গেছন ও ৫ জন িনেখঁাজ
হেয়েছন। এছাড়াও, ৮১৫,০০০ জন মানুষেক সিরেয় �নওয়া
হেয়েছ, ১.১ িমিলয়ন মানুষেক �ানা�িরত করা হেয়েছ এবং
৯.৩ িমিলয়ন মানুষ �িত�� হেয়েছ ।

মধ� চীেন বন�া

মা� এক স�ােহর মেধ�ই �মাট �া� বয়� নাগিরেকর ৯০%
মানুষেক কেরানার �কা কম�সূিচর আওতায় আনেত স�ম
হেয়েছ িহমালয় রা� ভুটান। ভারত ও চীেনর মাঝখােন
অবি�ত ৮ ল� জনসংখ�ার �ছা� এ �দশ�েত  �কার ি�তীয়
�ডাজ এর কায��ম �� হয় ২০�শ জলুাই। যিদও �দশ�র
জনসংখ�া কম হওয়ায় এ� স�ব হেয়েছ, তবুও �দশ�র
কতৃ� পে�র এমন �জার তৎপরতার �শংসা কেরেছ
জািতসংঘ। ইউিনেসেফর মেত, এ� স�বত �গাটা মহামারী
সময়কােলর সবেচেয় �ততম �কা কায��ম।

�কাদান কম�সূিচেত ভূটােনর িব�য়কর সাফল�



সা�িতক সমেয় �য িবষয়� আ�জ� ািতক মহেল সবেচেয় �বিশ �তালপাড় �তির কেরেছ, তা হে� তােলবানেদর
কায��েমর হঠাৎ �সার; যা এেকর পর এক িশেরানাম হেয়ই চেলেছ এই পুেরা মাস ধের। একই সােথ, তা ��িব� করেছ
অেনক �দেশর এই িবষেয় অব�ানেক; অেনেক আবার এেক িনে�ন বড় রকেমর িবপেদর পূব�াভাস িহেসেব। 
২০০১ সাল �থেক �� কের বত� মান পয�� এই দীঘ� সমেয় এই �থমবােরর মত আফগািন�ােনর সবেচেয় �বিশ এলাকায়
তােলবানেদর উপি�িত ল�� করা �গেছ। এই �মবধ�মান সংখ�ার উ��মুখী �াফ এবং এর সােথ িব� রাজনীিতেতও
তােদর আকি�ক �েবশ জ� িদেয়েছ অসংখ� �ে�র। সা�িতক সমেয় চীেনর সােথ তােলবান �নতােদর সা�াৎ �তির
কেরেছ িব� রাজনীিতেত হাজােরা উে�গ ও উৎক�ার।আফগািন�ান �থেক আেমিরকান �সন� �ত�াহারেক �ক� কের
চলেত থাকা অি�রতা এই ঘটনায় লাভ কের নতুন �মাড়। যিদও, চীন এ�েক আফগািন�ােনর সােথ শাি� চুি�র এক�
উপায় িহসােব উপ�াপন করেছ। এছাড়াও, এই সা�াৎকােরর মাধ�েম চীন-তােলবান ব�ু�পূণ� স�ক�  �তির হেল চীেনর
িনরাপ�ার অন�তম অ�রায় পূব� তু�ক��ােনর ইসলািমক আে�ালেনরও ইিত আসেব বেল চীেনর িব�াস। অন�িদেক, চীন
�থেক �বধতা পাওয়ার িবষয়� দইু �দেশরই সামািজক ও অথ�ৈনিতক উ�য়েন সাহায� করেব বেল জানান তােলবান
মুখপা� �মাহা�দ নােয়ম। একইসােথ, ি��শ সরকােরর তােলবানেক শাি�র�ার যুি�েত �বধতা �দয়ার িবষয়�েক খুব
একটা সুনজের �দখেছ না ভারত। ফেল, এই এক ঘটনার ফলাফল িহেসেব িব�রাজনীিত ও অথ�নীিতেত আস� সমেয় বড়
ধরেণর পিরবত� েনর আশংকাও করেছন অেনেক। এখন �দখবার িবষয়, আস� সমেয় �কানিদেক �মাড় �নয় তােলবানেদর
কায��ম। 

সা�িতক তােলবান সমস�া ও িব� রাজনীিত



তথ� সং�হ: 
ফারহা তাসনীম

লুবাবা �মহজািবন ি�মা 
মাহজািবন রশীদ লািমশা

সািবহা শারিমন ইভা 
তাকিরম �হােসন

 
সহায়তায়ঃ 

আিরক রহমান
িনলয় আমান

ইনজামামুল হক খান আলভী
 
 


