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পায়রা িবদ�ুৎ �ক�পায়রা িবদ�ুৎ �ক�পায়রা িবদ�ুৎ �ক�
উে�াধনউে�াধনউে�াধন



২১ মাচ�  পটুয়াখালীর পায়রায় ১৩২০ �মগাওয়াট �মতার আ�া-
সুপারি��ক�াল কয়লািভি�ক িবদ�ুৎেক� উে�াধন কেরন �ধানম�ী
�শখ হািসনা। এর মাধ�েম বাংলােদেশ শতভাগ িবদ�ুৎ কভােরজ এর
আওতাভু� হেব।২০০৯ সােল �মাট িবদ�ুৎ উৎপাদন �মতা িছল চার
হাজার ৯৪২ �মগাওয়াট এবং �দেশ িবদ�ুৎ সুিবধা�া� জনেগা� িছল ৪৭
শতাংশ। গত ১৩ বছের ৫৩ শতাংশ বৃি� �পেয় এখন শতভাগ মানুষ িবদ�ুৎ
পাে�ন এবং বত� মােন িবদ�ুৎ উৎপাদন �মতা ২৫ হাজার ৫১৪
�মগাওয়াট।আ�া সুপারি��ক�াল �টকেনালিজ ব�বহার কের এই
ধরেনর কয়লাচািলত িবদ�ুৎ �ক� িবে�র �েয়াদশ, দি�ণ এিশয়ায়
স�ম। সরকােরর ভাষ�মেত, বাংলােদেশর িবদ�ুেতর িবপুল চািহদার এক
দশমাংশ পূরণ হেব পায়রার এই এক� �ক� �থেক। এখানকার িবদ�ুৎ
িদেয় প�া �সতু হওয়ার পর, িবেশষত দি�ণা�েল িশ�-কারখানা ও
উ�য়েনর �য আশা করা হে�, �সখােন িবদ�ুৎ সরবরােহ ���পূণ� ভূিমকা
রাখেব এই �ক��।
 তেব এ িবদ�ুৎেকে�র কাজ যখন �� হয়, তখন �থেক �সখানকার
পিরেবেশর ওপর এর �িতকর �ভাব িনেয় আেলাচনা ওেঠ।যিদও
সরকার �� �থেকই বেল এেসেছ, পিরেবেশর �িত না কের করা হেব এ
কাজ। িক� গত কেয়ক বছের �সখানকার পিরেবেশর ব�াপক পিরবত� ন
ল�� করেছন �ানীয় মানুেষরা।



   ব�াংেকর মেতাব�াংেকর মেতাব�াংেকর মেতা
আ�থ�ক �িত�ােনওআ�থ�ক �িত�ােনওআ�থ�ক �িত�ােনও   

�বেঁধ �দওয়া হে� সুেদর হার�বেঁধ �দওয়া হে� সুেদর হার�বেঁধ �দওয়া হে� সুেদর হার



ব�াংেকর মেতা আ�থ�ক �িত�ােনরও ঋেণর সেব�া� সুদহার �বেঁধ
িদেত যাে� বাংলােদশ ব�াংক। ব�াংক এর সুেদর হার ৯% হেলও
আ�থ�ক �িত�ােনর ��ে� তা হেব ১২%। কারণ, ব�াংক �থেক ঋণ
িনেয় আ�থ�ক �িত�ান �েলা ঋণ �দয়। পাশাপািশ আমানেতর
জেন�ও সব�িন� সুদহার �বেঁধ �দওয়া হেব। আমানত ও ঋেণর
সুদহার ব�বধান হেব ৪%। �স অনুযায়ী আ�থ�ক �িত�ােনর সুদ হেব
৮%। এর পূেব� ২০২০ সােল ��িডট কাড�  ছাড়া সব ধরেনর ঋেণর
সুদহার ৯% করা হেয়িছল আর আমানেতর সব�িন� সুদহার হয় �ায়
৬%। তেব অথ�নীিতিবদ ও িবেশষ�রা সুদহার �বেঁধ �দওয়া িনেয়
তী� �িতি�য়া জানায়। এবার আ�থ�ক �িত�ান�েলার সুদহার ও
�বেঁধ িদেত যাে� �ক�ীয় ব�াংক। এর কারণ িহেসেব ব�ল
আেলািচত �শা� কুমার (িপেক) হালদােরর জািলয়ািতর ফেল
আ�থ�ক খােতর চার� �িত�ােনর সংকেটর কথা বলা হেয়েছ।যার
ফেল তারা �বিশ টাকা ধার করেছ, �সই টাকা আবার �বিশ সুেদ ঋণ
িদে�। িকছু িকছু �িত�ােনর িব�ে� সুেদর পিরমাণ ৩০% ও
ছািড়েয় যাে� বেল অিভেযাগ উেঠেছ। তাই এই সমস�ার সমাধান
িহেসেব সুদহার �বেঁধ �দওয়া হে�।



৬০ বছের সেব�া�৬০ বছের সেব�া�৬০ বছের সেব�া�   
ডায়িরয়া �রাগী শনা�ডায়িরয়া �রাগী শনা�ডায়িরয়া �রাগী শনা�



আইিসিডিডআরিবর িহসাব মেত গত ষাট বছের সেব�া� ডায়িরয়া �রাগী
শনা� হেয়েছ মােচ� । আইিসিডিডআরিব (মহাখািল) গত ২১ মাচ�  �থেক
�ায় �িতিদন গেড় ১২০০ �রাগী ভ�ত� হওয়ার কথা জািনেয়েছ। এর মেধ�
অিধকাংশ �রাগীই ঢাকার যা�াবাড়ী, শিনরআখড়া, দি�ণখান, কদমতলী
এবং উ�রার বািস�া। এসব �রাগীেদর মােঝ ৯৫% �া�বয়� পু�ষ।
যিদও �ি�র খবর হল এর মােঝ ৮০% ২৪ ঘ�ার মােঝ সু� হেয়
উেঠেছন। �রাগীেদর জায়গা �দয়ার জন� আইিসিডিডআরিবেক তঁাবুর
ব�ব�া করেত হেয়েছ। আেগর এলাকা�েলা ছাড়াও �মাহা�দপুর, বা�া
ও িমরপুর এলাকার �রাগীর সংখ�াও বাড়েছ। আইিসিডিডআরিবর
গেবষকরা এর কারণ িহেসেব এসব এলাকার পািন সরবরাহ িনেয় ��
তুেলেছন এবং না ফু�েয় পািন না খাওয়ার জন�ও অনুেরাধ কেরেছন।
মাননীয় �ধানম�ীর ব�ি�গত ডা�ার এিবএম আ��ুাহ বেলেছন হঠাৎ
কের �ুল কেলজ �খালার কারেণ মানুেষর মােঝ বািহেরর খাবার খাওয়ার
�বণতা �বেড়েছ। �য�েক িতিন এই সমস�ার অন�তম কারণ িহেসেব
�দখেছন এবং রা�ার পােশর খাবার �খেত িনেষধ কেরেছন। পাশাপািশ
িবেশষ�রা ঘেরর বািস খাবার �খেতও িনেষধ কেরেছন। ঢাকায় িশ�েদর
আ�াে�র পরমাণ ৫% হেলও িবভাগ�েলােত িশ� �রাগীর চাপ বাড়েছ।
অেনক ডা�ার এই ডায়িরয়া আেরা ভয়াবহ �প ধারণ করেত পাের বেল
আশংকা �কাশ কেরেছন।



ফ�ািমিল কােড�  �িসিব পণ�ফ�ািমিল কােড�  �িসিব পণ�ফ�ািমিল কােড�  �িসিব পণ�



গত ২০ মাচ�  �থেক �ধানম�ীর িনেদ� শনা �মেন এক �কা�
পিরবােরর কােছ কম দােম পণ� িবি� �� কেরেছ �িসিব। এ
লে�� �� হেয়েছ 'ফ�ািমিল কাড� ' িবতরণ।
৩১ মাচ�  পয�� �রাজার আেগ �থম পেব� সয়ািবন �তল ও িচিন,
মসুর ডাল িবি� করা হেব। আগামী ৩ �থেক ২০ এি�ল পয��
ি�তীয় পেব� ওই িতন পেণ�র পাশাপািশ �ছালাও িবি� করা হেব।
এছাড়া ঢাকায় এসব পেণ�র সে� �খজরুও িবি� করা হেব।
এরই মেধ� সারা �দেশ �ানীয় জন�িতিনিধ ও �জলা �শাসেনর
মাধ�েম ৫৭ লাখ ১০ হাজার উপকারেভাগী পিরবােরর মেধ�
�িসিব পণ� িবি� করেত ‘ফ�ািমিল কাড� ’ িবতরণ করা হেয়েছ।
তেব �তল, ডাল, িচিন, �পঁয়াজ, �ছালা ও �খজরু—এই ছয় পণ�
িনধ�ািরত পিরমােণ একসে� ‘প�ােকজ’ আকাের িবি� হে� বেল
অেনেকর মেধ� এখনও অসে�াষ রেয়েছ।



চার দশেক সেব�া�চার দশেক সেব�া�চার দশেক সেব�া�
মু�া�ীিত যু�রাে�মু�া�ীিত যু�রাে�মু�া�ীিত যু�রাে�



যু�রাে�র �ম িবভােগর �দ� তথ� অনুযায়ী, চলিত বছেরর জানুয়ািরেত
�রকড�  ৭.৫% বৃি�র পর �ফ�য়ারীেত পূব�বত� বছেরর তুলনায় কনজ�ুমার
�াইস ইে�� ৭.৯% বৃি� �পেয়েছ। �দশ�েত গত ১ মােসই ব�ল �চিলত
এই মু�া�ীিত পিরমাপক ০.৮% �বেড়েছ, যা বা�েব জীবেন �ালািন ,
খাদ� ও বাস�ােণর �বেড় যাওয়া মূল�ই �কাশ কের। �দশ�েত ব�বসাবা�ব
পিরেবশ বজায় রাখেত �দশ�র �ক�ীয় ব�াংক মু�া�ীিতর হার সাধারণত
২% এর আশপােশ রাখা িনি�ত কের। তেব, এর আেগ ২০২১ সােল
যু�রাে�র মু�া�ীিত ৫.৫%-এ �পৗেঁছিছল। তখন মূলত কেরানার কারেণ
উ�ূত �সই অথ�ৈনিতক সংকট কা�েয় উঠেত বাইেডন �শাসন �েয়াজনীয়
সবরকম ব�ব�া �নবার কথা বলেলও বা�েব ইউে�েন রািশয়ার আ�াসন
�ারা �ভািবত �তেলর মূল�বৃি�র পাশাপািশ সরবরাহ ব�ব�ায় ব�ঘাত ও
�কািভেডর কারেণ দীঘ�িদন িঝিমেয় থাকা অথ�নীিত স�িত পুনরায় গিত
�পেত �� করায় �ভাগ�পেণ�র চািহদাবৃি� মু�া�ীিত বািড়েয়েছ।
অথ�নীিতিবদরা আশ�া করেছন �য খুব �ত এই অব�া পিরবত� েন কায�কর
পদে�প না িনেল মু�া�ীিত ৮% ছািড়েয় যােব। এমন অব�ায়, �দশ�র
�ক�ীয় ব�াংক মু�া�ীিত িনয়�েণ আনেত অথ�ৈনিতক �বৃি� কমােনার
পেথ হঁাটার িস�া� িনেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় �কািভেডর সময় অথ�নীিত
সচল রাখেত �ায় ২ বছর ধের চেল আসা শূেণ�র কাছাকািছ থাকা ই�াের�
�রট ৩-৪ ধােপ বাড়ােনার িস�া� িনেয়েছ �দশ�র �ক�ীয় ব�াংক।



চরম অথ�ৈনিতকচরম অথ�ৈনিতকচরম অথ�ৈনিতক   
স�েট �ীল�াস�েট �ীল�াস�েট �ীল�া



�ীল�ার �ক�ীয় ব�াংেকর িহেসব অনুযায়ী, �ফ�য়াির মােসর �শষ
পয�� �দশটায় �বেদিশক মু�ার িরজাভ�  আেছ মা� আড়াই িবিলয়ন
ডলােরর কম। গত দশ বছেরর মেধ� এ� সব�িন�। �ালানী �তল এবং
খাদ� �কনার জন� উ���ােস ছুটেছ �ীল�ার সাধারণ মানুষ। ১৯৪৮
সােল �াধীনতা লােভর পর �থেক কখেনা এেতাটা দরুাব�ায় পেড়িন
�দশ�। কাগেজর অভােব �দশ�র �ুল পয�ােয়র পরী�া বািতল
করেত বাধ� হেয়েছ কতৃ� প�। �ালানী �তেলর তী� স�ট �তির হেয়েছ
�দশ�েত। আইএমএফ-এর কাছ �থেক ঋণ �পেত ১৫ শতাংশ পয��
মু�ার অবমূল�ায়ন কেরেছ �দশ�। বত� মােন মা�ক�ন এক ডলােরর
িবপরীেত �ীলংকার ২৩০ �িপ। �বেদিশক ঋেণর চােপ জজ� িরত
�ীল�ােক চলিত বছর �ায় সাত িবিলয়ন ডলার ঋণ পিরেশাধ করেত
হেব। সব�েশষ জানুয়াির মােস ৫০০ িমিলয়ন ডলার পিরেশাধ কেরেছ
�ীল�া। ফেল �দশ�র �বেদিশক মু�ার িরজােভ�  টান পেড়েছ। �য
কারেণ �দশ� �ালানী �তল এবং অন�ান� িনত��েয়াজনীয় পণ�
আমদািন করেত পারেছ না। মােচ�  �ীল�ান ��িসেড� মািহ�
রাজাপাকেসর অনুেরােধ চরম সংকেট থাকা �দশ�েক ২৫ �কা�
ডলার ঋণ সহায়তা িদেয় পােশ দঁাড়ােনার িস�া� �নয় বাংলােদশ।



�বেল গ�াস�বেল গ�াস�বেল গ�াস   
িবি� করেব রািশয়ািবি� করেব রািশয়ািবি� করেব রািশয়া



চলমান নানা অথ�ৈনিতক িনেষধা�ার মেধ� �বেল গ�াস িবি�র িস�া�
িনেয়েছ রািশয়া। স�িত মে�ােত এক সংবাদ সে�লেন এ �ঘাষণার কথা
জানােনা হয়। ২০১৪ সােলর ি�িময়া যুে�র ��ি�েত অথ�ৈনিতক
িনেষধা�ার �ভাব নূ�নতম করার জন� তখন �থেকই ��িসেড� পুিতন
ডলােরর উপর িনভ�রশীলতা কমােত নানা উেদ�াগ �নয়, যার সব�েশষ
সংেযাজন এই �ঘাষণা। বা�েব রািশয়ার গ�াস ছাড়া ইউেরাপীয় ইউিনয়নভু�
�দশ�েলা অসহায়, �দশ�েলার গ�াস চািহদার ৪০ শতাংশ �মেট রািশয়ার
কাছ �থেক। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এই রািশয়া িনভ�রতা কমােত যু�রা� এবং
কাতার এর কাছ �থেক গ�াস এর �যাগান �চেয়েছ, িক� গ�ােসর জন�
রািশয়ার ওপর িনভ�রশীলতা কমােনা কিঠন। রািশয়া �বল এর মাধ�েম গ�াস
িবি� বাধ�তামূলক কের িদেয়েছ, ইিতমেধ� �দশ�র �ক�ীয় ব�াংক ও
গ�াজ�মেক এ ব�াপাের িনেদ� শ �দয়া হেয়েছ। �বেল অথ� পিরেশাধ না
করেল গ�াস সরবরাহ ব� কের �দওয়ারও �মিক �দয়া হয়। িবেশষ�রা
বলেছ এই পদে�েপ রািশয়ান �বল এর ভ�দশা �থেক িকছুটা উ�িত হেত
পাের যা সামি�কভােব রািশয়ার ভ�রু অথ�নীিতেক সাহায� করেব। তেব িজ৭
�জােটর সদস�রা জািনেয়েছ তারা �বেলর িবিনমেয় গ�াস িকনেব না।
এছাড়া রািশয়া �বেলর পাশাপািশ িবটকেয়ন ব�বহােরর কথা ভাবেছ।
সামি�কভােব রািশয়া ডলােরর একক আিধপত� �থেক �বর হেয় িবক�
প�িতেত আ�জ� ািতক বািণজ� স�াদেনর পেথ এিগেয় যাে�।



ইেয়েমেনর �তল-গ�ােসর ওপরইেয়েমেনর �তল-গ�ােসর ওপরইেয়েমেনর �তল-গ�ােসর ওপর
   যু�রা�-�সৗিদ আরব সম�থ�তযু�রা�-�সৗিদ আরব সম�থ�তযু�রা�-�সৗিদ আরব সম�থ�ত   

যু� আ�াসনযু� আ�াসনযু� আ�াসন



সা�িতক সমেয় ইেয়েমেনর জনসাধারণ, অবকাঠােমা ও �াকৃিতক
স�দ �তল-গ�ােসর উপর চলমান যু�রা� ও �সৗিদ আরেবর যু�
আ�াসেনর এক চূড়া� সীমা সূিচত হেয়েছ। ইেয়েমেনর উপর যু�রা�-
�সৗিদ-আিমরািত িবমানহামলা এক ভয়ানক পিরি�িতর সৃ� কেরেছ।
ইেয়েমেনর মািরব, আল-জাওফ এবং অন�ান� অ�েলর অবকাঠােমা
ও জনসাধারেণর জীবেনর উপর দ�ুব�সহ অত�াচােরর নমুনা িহেসেব
��ান-�াইক ও নানান মানবািধকার ল�েনর �যাগ� অপােরশন
চািলেয় যাে� ইেয়েমেনর পুতুল-সরকার সম�থ�ত এই িবেদিশ আ�াসন। 
স�িত তৃতীয়বােরর মত ইেয়েমেনর এক� ফুেয়ল জাহাজ আ�মণ
কের দখল কের �নয় যু�রা�-�সৗিদ �জাট। ইেয়েমন �পে�ািলয়াম
ক�ািন (ওয়াইিপিস) এর মুখপা� এই িববৃিত জািনেয় আেরা বেলন,
�য স�িত িছিনেয় �নয়া জাহাজ "সা�াস" এ �ায় ৩২ হাজার টন
গ�ােসািলন মজদু িছেলা। জািতসংেঘর এ��-পারিমট থাকা সে�ও
যু�রা�-�সৗিদ আরব এই �জার-দখল চািলেয় যাে�। এর আেগও
ইেয়েমেনর হাজার হাজার টন �তল-গ�াস দখল-বােজয়া� কের �সৗিদ
�জাট। এই ঘটনার ফলাফল িহেসেব ইেয়েমেন �দখা িদেত পাের ফুেয়ল
�াইিসস যা তােদর জনগেণর দেূভ� াগময় জীবনেক কের তুলেত পাের
আেরা দঃুসহ ও য�ণাময়।



তথ� সং�হঃতথ� সং�হঃতথ� সং�হঃ   
হািসবুল হাসান, নাজমুল আলম অন�ব,হািসবুল হাসান, নাজমুল আলম অন�ব,হািসবুল হাসান, নাজমুল আলম অন�ব,   
ই�ািহম হাসান, আশফাক আলম �ণয়,ই�ািহম হাসান, আশফাক আলম �ণয়,ই�ািহম হাসান, আশফাক আলম �ণয়,

আবরার জাওয়াদ আিফফ, জািরন তাসিনমআবরার জাওয়াদ আিফফ, জািরন তাসিনমআবরার জাওয়াদ আিফফ, জািরন তাসিনম
রাইসা, �মাঃ হািসন ইসরাক,আেশক মাহমুদরাইসা, �মাঃ হািসন ইসরাক,আেশক মাহমুদরাইসা, �মাঃ হািসন ইসরাক,আেশক মাহমুদ   

   
সহায়তায়ঃসহায়তায়ঃসহায়তায়ঃ   

ফারহা তাসনীম, মাহজািবন রশীদ লািমশা,ফারহা তাসনীম, মাহজািবন রশীদ লািমশা,ফারহা তাসনীম, মাহজািবন রশীদ লািমশা,
জাওয়াদলু কিরম, সািম �মাহা�দ,জাওয়াদলু কিরম, সািম �মাহা�দ,জাওয়াদলু কিরম, সািম �মাহা�দ,   

সাদমান সািকব রহমানসাদমান সািকব রহমানসাদমান সািকব রহমান


