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পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র
উদ্বোধন

২১ মার্চ পটু য়াখালীর পায়রায় ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আল্ট্রাসুপারক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে শতভাগ বিদ্যুৎ কভারেজ এর
আওতাভুক্ত হবে।২০০৯ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল চার
হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট এবং দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ছিল ৪৭
শতাংশ। গত ১৩ বছরে ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এখন শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ
পাচ্ছেন এবং বর্ত মানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার ৫১৪
মেগাওয়াট।আল্ট্রা সুপারক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করে এই
ধরনের কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশ্বের ত্রয়োদশ, দক্ষিণ এশিয়ায়
সপ্তম। সরকারের ভাষ্যমতে, বাংলাদেশের বিদ্যুতের বিপুল চাহিদার এক
দশমাংশ পূরণ হবে পায়রার এই একটি কেন্দ্র থেকে। এখানকার বিদ্যুৎ
দিয়ে পদ্মা সেতু হওয়ার পর, বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলে শিল্প-কারখানা ও
উন্নয়নের যে আশা করা হচ্ছে, সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
রাখবে এই কেন্দ্রটি।
তবে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ যখন শুরু হয়, তখন থেকে সেখানকার
পরিবেশের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা ওঠে।যদিও
সরকার শুরু থেকেই বলে এসেছে, পরিবেশের ক্ষতি না করে করা হবে এ
কাজ। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেখানকার পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্ত ন
লক্ষ্য করছেন স্থানীয় মানুষেরা।

ব্যাংকের মতো
আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও
বেঁধে দেওয়া হচ্ছে সুদের হার

ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও ঋণের সর্বোচ্চ সুদহার বেঁধে
দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক এর সুদের হার ৯% হলেও
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা হবে ১২%। কারণ, ব্যাংক থেকে ঋণ
নিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো ঋণ দেয়। পাশাপাশি আমানতের
জন্যেও সর্বনিম্ন সুদহার বেঁধে দেওয়া হবে। আমানত ও ঋণের
সুদহার ব্যবধান হবে ৪%। সে অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদ হবে
৮%। এর পূর্বে ২০২০ সালে ক্রেডিট কার্ড ছাড়া সব ধরনের ঋণের
সুদহার ৯% করা হয়েছিল আর আমানতের সর্বনিম্ন সুদহার হয় প্রায়
৬%। তবে অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা সুদহার বেঁধে দেওয়া নিয়ে
তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। এবার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদহার ও
বেঁধে দিতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর কারণ হিসেবে বহুল
আলোচিত প্রশান্ত কু মার (পিকে) হালদারের জালিয়াতির ফলে
আর্থিক খাতের চারটি প্রতিষ্ঠানের সংকটের কথা বলা হয়েছে।যার
ফলে তারা বেশি টাকা ধার করছে, সেই টাকা আবার বেশি সুদে ঋণ
দিচ্ছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুদের পরিমাণ ৩০% ও
ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই এই সমস্যার সমাধান
হিসেবে সুদহার বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

৬০ বছরে সর্বোচ্চ
ডায়রিয়া রোগী শনাক্ত

আইসিডিডিআরবির হিসাব মতে গত ষাট বছরে সর্বোচ্চ ডায়রিয়া রোগী
শনাক্ত হয়েছে মার্চে । আইসিডিডিআরবি (মহাখালি) গত ২১ মার্চ থেকে
প্রায় প্রতিদিন গড়ে ১২০০ রোগী ভর্তি হওয়ার কথা জানিয়েছে। এর মধ্যে
অধিকাংশ রোগীই ঢাকার যাত্রাবাড়ী, শনিরআখড়া, দক্ষিণখান, কদমতলী
এবং উত্তরার বাসিন্দা। এসব রোগীদের মাঝে ৯৫% প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ।
যদিও স্বস্তির খবর হল এর মাঝে ৮০% ২৪ ঘন্টার মাঝে সুস্থ হয়ে
উঠেছেন। রোগীদের জায়গা দেয়ার জন্য আইসিডিডিআরবিকে তাঁবুর
ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আগের এলাকাগুলো ছাড়াও মোহাম্মদপুর, বাড্ডা
ও মিরপুর এলাকার রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। আইসিডিডিআরবির
গবেষকরা এর কারণ হিসেবে এসব এলাকার পানি সরবরাহ নিয়ে প্রশ্ন
তু লেছেন এবং না ফু টিয়ে পানি না খাওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছেন।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ডাক্তার এবিএম আব্দুল্লাহ বলেছেন হঠাৎ
করে স্কু ল কলেজ খোলার কারণে মানুষের মাঝে বাহিরের খাবার খাওয়ার
প্রবণতা বেড়েছে। যেটিকে তিনি এই সমস্যার অন্যতম কারণ হিসেবে
দেখছেন এবং রাস্তার পাশের খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি
বিশেষজ্ঞরা ঘরের বাসি খাবার খেতেও নিষেধ করেছেন। ঢাকায় শিশুদের
আক্রান্তের পরমাণ ৫% হলেও বিভাগগুলোতে শিশু রোগীর চাপ বাড়ছে।
অনেক ডাক্তার এই ডায়রিয়া আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে বলে
আশংকা প্রকাশ করেছেন।

ফ্যামিলি কার্ডে টিসিবি পণ্য

গত ২০ মার্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দে শনা মেনে এক কোটি
পরিবারের কাছে কম দামে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি। এ
লক্ষ্যে শুরু হয়েছে 'ফ্যামিলি কার্ড ' বিতরণ।
৩১ মার্চ পর্যন্ত রোজার আগে প্রথম পর্বে সয়াবিন তেল ও চিনি,
মসুর ডাল বিক্রি করা হবে। আগামী ৩ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত
দ্বিতীয় পর্বে ওই তিন পণ্যের পাশাপাশি ছোলাও বিক্রি করা হবে।
এছাড়া ঢাকায় এসব পণ্যের সঙ্গে খেজুরও বিক্রি করা হবে।
এরই মধ্যে সারা দেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসনের
মাধ্যমে ৫৭ লাখ ১০ হাজার উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে
টিসিবি পণ্য বিক্রি করতে ‘ফ্যামিলি কার্ড ’ বিতরণ করা হয়েছে।
তবে তেল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজ, ছোলা ও খেজুর—এই ছয় পণ্য
নির্ধারিত পরিমাণে একসঙ্গে ‘প্যাকেজ’ আকারে বিক্রি হচ্ছে বলে
অনেকের মধ্যে এখনও অসন্তোষ রয়েছে।

চার দশকে সর্বোচ্চ
মুদ্রাস্ফীতি যুক্তরাষ্ট্রে

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারিতে
রেকর্ড ৭.৫% বৃদ্ধির পর ফেব্রুয়ারীতে পূর্ববর্তী বছরের তু লনায় কনজ্যুমার
প্রাইস ইন্ডেক্স ৭.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটিতে গত ১ মাসেই বহুল প্রচলিত
এই মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপক ০.৮% বেড়েছে, যা বাস্তবে জীবনে জ্বালানি ,
খাদ্য ও বাসস্থাণের বেড়ে যাওয়া মূল্যই প্রকাশ করে। দেশটিতে ব্যবসাবান্ধব
পরিবেশ বজায় রাখতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির হার সাধারণত
২% এর আশপাশে রাখা নিশ্চিত করে। তবে, এর আগে ২০২১ সালে
যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি ৫.৫%-এ পৌঁছেছিল। তখন মূলত করোনার কারণে
উদ্ভূ ত সেই অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে বাইডেন প্রশাসন প্রয়োজনীয়
সবরকম ব্যবস্থা নেবার কথা বললেও বাস্তবে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন
দ্বারা প্রভাবিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যঘাত ও
কোভিডের কারণে দীর্ঘদিন ঝিমিয়ে থাকা অর্থনীতি সম্প্রতি পুনরায় গতি
পেতে শুরু করায় ভোগ্যপণ্যের চাহিদাবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়েছে।
অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন যে খুব দ্রুত এই অবস্থা পরিবর্ত নে কার্যকর
পদক্ষেপ না নিলে মুদ্রাস্ফীতি ৮% ছাড়িয়ে যাবে। এমন অবস্থায়, দেশটির
কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমানোর
পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কোভিডের সময় অর্থনীতি
সচল রাখতে প্রায় ২ বছর ধরে চলে আসা শূণ্যের কাছাকাছি থাকা ইন্টারেস্ট
রেট ৩-৪ ধাপে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

চরম অর্থনৈতিক
সঙ্কটে শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ
পর্যন্ত দেশটায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে মাত্র আড়াই বিলিয়ন
ডলারের কম। গত দশ বছরের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। জ্বালানী তেল এবং
খাদ্য কেনার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছু টছে শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষ। ১৯৪৮
সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কখনো এতোটা দুরাবস্থায় পড়েনি
দেশটি। কাগজের অভাবে দেশটির স্কু ল পর্যায়ের পরীক্ষা বাতিল
করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃ পক্ষ। জ্বালানী তেলের তীব্র সঙ্কট তৈরি হয়েছে
দেশটিতে। আইএমএফ-এর কাছ থেকে ঋণ পেতে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত
মুদ্রার অবমূল্যায়ন করেছে দেশটি। বর্ত মানে মার্কিন এক ডলারের
বিপরীতে শ্রীলংকার ২৩০ রূপি। বৈদেশিক ঋণের চাপে জর্জ রিত
শ্রীলঙ্কাকে চলতি বছর প্রায় সাত বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে
হবে। সর্বশেষ জানুয়ারি মাসে ৫০০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে
শ্রীলঙ্কা। ফলে দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়েছে। যে
কারণে দেশটি জ্বালানী তেল এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য
আমদানি করতে পারছে না। মার্চে শ্রীলঙ্কান প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ
রাজাপাকসের অনুরোধে চরম সংকটে থাকা দেশটিকে ২৫ কোটি
ডলার ঋণ সহায়তা দিয়ে পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।

রুবলে গ্যাস
বিক্রি করবে রাশিয়া

চলমান নানা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রুবলে গ্যাস বিক্রির সিদ্ধান্ত
নিয়েছে রাশিয়া। সম্প্রতি মস্কোতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণার কথা
জানানো হয়। ২০১৪ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক
নিষেধাজ্ঞার প্রভাব ন্যূনতম করার জন্য তখন থেকেই প্রেসিডেন্ট পুতিন
ডলারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে নানা উদ্যোগ নেয়, যার সর্বশেষ
সংযোজন এই ঘোষণা। বাস্তবে রাশিয়ার গ্যাস ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত
দেশগুলো অসহায়, দেশগুলোর গ্যাস চাহিদার ৪০ শতাংশ মেটে রাশিয়ার
কাছ থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই রাশিয়া নির্ভরতা কমাতে যুক্তরাষ্ট্র এবং
কাতার এর কাছ থেকে গ্যাস এর যোগান চেয়েছে, কিন্তু গ্যাসের জন্য
রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো কঠিন। রাশিয়া রুবল এর মাধ্যমে গ্যাস
বিক্রি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, ইতিমধ্যে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও
গ্যাজপ্রমকে এ ব্যাপারে নির্দে শ দেয়া হয়েছে। রুবলে অর্থ পরিশোধ না
করলে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা
বলছে এই পদক্ষেপে রাশিয়ান রুবল এর ভগ্নদশা থেকে কিছু টা উন্নতি হতে
পারে যা সামগ্রিকভাবে রাশিয়ার ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সাহায্য করবে। তবে জি৭
জোটের সদস্যরা জানিয়েছে তারা রুবলের বিনিময়ে গ্যাস কিনবে না।
এছাড়া রাশিয়া রুবলের পাশাপাশি বিটকয়েন ব্যবহারের কথা ভাবছে।
সামগ্রিকভাবে রাশিয়া ডলারের একক আধিপত্য থেকে বের হয়ে বিকল্প
পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইয়েমেনের তেল-গ্যাসের ওপর
যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি আরব সমর্থিত
যুগ্ম আগ্রাসন

সাম্প্রতিক সময়ে ইয়েমেনের জনসাধারণ, অবকাঠামো ও প্রাকৃ তিক
সম্পদ তেল-গ্যাসের উপর চলমান যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের যুগ্ম
আগ্রাসনের এক চূ ড়ান্ত সীমা সূচিত হয়েছে। ইয়েমেনের উপর যুক্তরাষ্ট্রসৌদি-আমিরাতি বিমানহামলা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।
ইয়েমেনের মারিব, আল-জাওফ এবং অন্যান্য অঞ্চলের অবকাঠামো
ও জনসাধারণের জীবনের উপর দুর্বিসহ অত্যাচারের নমুনা হিসেবে
ড্রোন-স্ট্রাইক ও নানান মানবাধিকার লঙ্ঘনের যোগ্য অপারেশন
চালিয়ে যাচ্ছে ইয়েমেনের পুতু ল-সরকার সমর্থিত এই বিদেশি আগ্রাসন।
সম্প্রতি তৃ তীয়বারের মত ইয়েমেনের একটি ফু য়েল জাহাজ আক্রমণ
করে দখল করে নেয় যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি জোট। ইয়েমেন পেট্রোলিয়াম
কম্পানি (ওয়াইপিসি) এর মুখপাত্র এই বিবৃতি জানিয়ে আরো বলেন,
যে সম্প্রতি ছিনিয়ে নেয়া জাহাজ "সান্দাস" এ প্রায় ৩২ হাজার টন
গ্যাসোলিন মজুদ ছিলো। জাতিসংঘের এন্ট্রি-পারমিট থাকা সত্ত্বেও
যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি আরব এই জোর-দখল চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও
ইয়েমেনের হাজার হাজার টন তেল-গ্যাস দখল-বাজেয়াপ্ত করে সৌদি
জোট। এই ঘটনার ফলাফল হিসেবে ইয়েমেনে দেখা দিতে পারে ফু য়েল
ক্রাইসিস যা তাদের জনগণের দূর্ভোগময় জীবনকে করে তু লতে পারে
আরো দুঃসহ ও যন্ত্রণাময়।

তথ্য সংগ্রহঃ

হাসিবুল হাসান, নাজমুল আলম অর্নব,
ইব্রাহিম হাসান, আশফাক আলম প্রণয়,
আবরার জাওয়াদ আফিফ, জারিন তাসনিম
রাইসা, মোঃ হাসিন ইসরাক,আশেক মাহমুদ

সহায়তায়ঃ

ফারহা তাসনীম, মাহজাবিন রশীদ লামিশা,
জাওয়াদুল করিম, সামি মোহাম্মদ,
সাদমান সাকিব রহমান

