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আগামী বােজেট িবিনেয়াগ বৃি�র লে�� কৃিষ, আইিট সহ একািধক খােত উেদ�া�ােদর

১০-৯০% কর মওকুেফর সুেযাগ �দওয়ার িচ�া করেছ সরকার।  এ বছেরর জুলাই �থেক ��

কের ২০৩০ সােলর জুন পয�� এই সুিবধা থাকেত পাের।  এই সকল খােতর উ�য়ন, উৎপাদন

বৃি� ও �দেশর সামি�ক র�ািনেত �বিচ�� আনেত এই উেদ�াগ সহায়তা করেব বেল মত

িদেয়েছন িবেশষ�রা।  আস� বােজেট ভতু�িক,�েণাদনা ও িবিভ� সং�ােক ঋণ �দওয়ার জেন�

৪৯ হাজার �কািট টাকা বরা� রাখা হে�; এরমেধ� কৃিষ খােত সেব�া� সােড় ৯ হাজার �কািট

টাকা, িব��েত ভতু�িক ৯ হাজার �কািট টাকা ও খােদ� ৬ হাজার �কািট ভতু�িক থাকেব। 

অপরিদেক, আগামী বােজেটও কােলা টাকা সাদা করার সুেযাগ থাকেছ।  অৈবধ স�দেক মূল

অথ�নীিতেত অ�ভু�� করার জন� এই পদে�প জ�রী বেল মেন করেছ সরকার।

 

কেরানা মহামািরেত বাংলােদেশর ২য় বােজট



২১�শ �ম যু�িবরিত কায�কর হওয়ার মাধ�েম সামিয়ক িবরিত ঘটেলা ইসরাইল-িফিলি�ন মধ�কার

নতুন �ে�র যা �� হেয়িছল পি�ম তীের �শখ জাররােহ িফিলি�িন বসিত উে�দেক �ক� কের।

৬৬ িশ�সহ ২৫৬ জন িফিলি�িন এবং ১িট িশ�সহ ১৩ জন ইসরাইিল িনহত হেয়েছন।  ইসরাইেলর

িরেপাট� অনুসাের ১২ �ম পয�� �ায় ২০০ জন ইসরাইিল আহত হওয়ার খবর জানা যায়।  গাজার

�া�� ম�ণালেয়র িরেপাট� অনুসাের ১২ �ম পয�� ১৯০০ এরও �বিশ িফিলি�িন আহত হেয়েছন

এবং ১৯ �ম পয�� �ায় ৭২,০০০ িফিলি�িন বা�চু�ত হেয়েছন।  গাজা �থেক ইসরাইেলর িদেক �ায়

৪,৩৬০িট রেকট িনে�প করা হেয়িছল।  ইসরাইল গাজার ওপর �ায় ১৫০০ �ল, িবমান ও সমু�

হামলা চািলেয়েছ। 

১৩ই �ম হামাস �থম যু�িবরিতর ডাক �দয় যা ইসরাইিল �ধানম�ী �বিনয়ািমন �নতািনয়া�

�ত�াখ�ান কেরিছেলন। ১৮ই �ম িমশর ও জদ�ান সহ �া� যু�িবরিতর জেন� জািতসংেঘর

িসিকউিরিট কাউি�েল ��াব দােয়র করার �ঘাষণা কের এবং ইসরাইল ও হামােসর মেধ�

যু�িবরিত কায�কর হয়। 

িফিলি�েনর উপর ইসরাইিল আ�াসন ও সামিয়ক যু�িবরিত 



ঘূ�ণ�ঝড় ইয়ােসর �ভাব
 গত ২৬ �ম পি�মব� এবং উিড়ষ�ার উপকূেল আঘাত হােন

বে�াপসাগের সৃ� ঘূ�ণ�ঝড় ‘ইয়াস’। বাংলােদেশর উপকূল অ�েল এই
ঝড় আঘাত না হানেলও ঘূ�ণ�ঝেড় সৃ� জেলা�াস এবং �বল ��ােত
ব�াপক �িত�� হেয়েছ সু�রবন অ�ল। ঝড় বৃ�েত বনিবভােগর
ওয়াচ টাওয়ার, জলযান, ২৭ িকেলািমটার �বিড়বাঁধ, রা�াঘাট
ইত�ািদর �য়�িত হেয়েছ। �জায়ােরর পািনেত ডুেব অ�ত চার�
হিরেণর মৃতু�র ঘটনা ঘেটেছ। এছাড়া সুেপয় পািনর সং�ােন �েবশ
কেরেছ ��ােতর সােথ আসা �নানা পািন। ধারণা করা হে� ঘূ�ণ�ঝেড়
পূব� সু�রবন িবভােগর অ�ত ৬০ ল� টাকার আ�থ�ক �িত হেয়েছ।  

পিরক�না ম�ী এম এ মা�ান জািনেয়েছন, �াথিমক

তথ� অনুযায়ী বাংলােদেশর িজিডিপ ২৭,৯৬,৩৫৮ �কািট

টাকা �থেক �বেড় ৩০,৮৭,৩০০ �কািট টাকা হেয়েছ।

অপরিদেক, �দেশর মাথািপছু বািষ�ক আয় ২০৬৪ ডলার

�থেক �বেড় ২২২৭ ডলার হেয়েছ, যা �ায় ১,৮৮,৮৭৩

টাকার সমান। এ িহেসেব মাথািপছু আয় �বেড়েছ ১৬৩

ডলার, আেগর বার �থেক যা ৯ শতাংশ �বিশ।

�াথিমক তথ� অনুযায়ী বাংলােদেশর 
িজিডিপ �বৃি�



�বেদিশক মু�ার িরজাভ�  �থেক �ীল�ােক ২০০ িমিলয়ন ডলার ধার িদেয়েছ বাংলােদশ ব�াংক।
এই চুি�র মাধ�েম �থমবােরর মত কােরি� �সায়�ােপ দাতার ভূিমকায় অবতীণ� হল বাংলােদশ।
কেরানা মহামারীর পর �থেক পা�া িদেয় �বেড়েছ �ীল�ার বািণজ� ঘাটিত এবং �বেদিশক ঋণ,
যা এই বছের পিরণত হয় ৩.৭ িবিলয়ন ডলাের। �ীল�ার অন�তম �ধান বািণজ� খাত পয�টন
২০১৯ এর ই�ার সানেডর স�াসী �বামা হামলার পর �থেক আেবদনহীন হেয় পেড়েছ। �সই
সােথ কেরানাকালীন সমেয় র�ািন বািণজ� কেমেছ ১৭ শতাংশ। অন�িদেক এি�েলর �শেষ
বাংলােদেশর �বেদিশক মু�ার িরজাভ�  �থমবােরর মত ৪৫ িবিলয়ন ডলােরর মাইলফলক �শ�
কেরেছ। উে�খ�, ঋণ �হেণর জেন� �ীল�ার �ক�ীয় ব�াংকেক ২০০ িমিলয়ন ডলােরর
সমপিরমাণ �ীল�ান �িপ বাংলােদশ ব�াংেকর িরজােভ�  জমা রাখেত হেব। ল�ন ই�ারব�াংক
অফার �রট (লাইবর) অনুযায়ী চুি�র সুেদর হার িনধ�ারণ করা হেয়েছ। এই ঋণ পিরেশােধর
সময়সীমা িতন মাস। িতনমােস পিরেশাধ করেত ব�থ� হেল চুি� অনুযায়ী বাড়েব সুেদর হার।

�থমবােরর মেতা ঋণদাতা �দশ হে� বাংলােদশ
 
 



জনেরােষর মুেখ কলি�য়ার কর সং�ার িবল �ত�াহার 1.
 

�দশজুেড় পাঁচ িদনব�াপী িবে�ােভর পর কলি�য়ার রা�পিত

আইভান িডউক এই মােসর ��েত একিট িবতিক�ত কর সং�ার

িবল �ত�াহার কেরন।  সরকার কতৃ�ক মধ� ও িন�িব�েদর উপর

করবৃি�র ��াবনার িব�ে� �দশিটেত ছিড়েয় পড়া সংঘেষ�

কমপে� ১৭ জন িনহত এবং ৮শ’র �বিশ আহত হয়।  তেব কর

বৃি�র ��াব �ত�াহােরর পেরও ব� হয়িন িবে�াভ।  বরং

পুিলিশ সিহংসতা,দাির�� এবং �দশিটর �া�� স�টেক �ক�

কের িবে�াভ নতুন �মাড় �নয়। কলি�য়ার শহর ক�ািলেত

চলাকালীন এই িবে�ােভ ��বার ২৮ �ম সকােল সংঘেষ�র

ঘটনায় ১০ জন িনহত হেয়েছ।

এিশয়ায় �কািভড-১৯ সং�মণ ঊ��গামী-  
যু�রাে� মূল��ীিত

এিশয়ায় �কািভড-১৯ এর �া�ভ�াব, িব� সরবরাহ শৃ�লেক আঘাত �হেন

মািক�ন মু�া�ীিত বািড়েয় তুলেত পাের বেল মেন করেছন িবেশষ�রা। 

 ফেল �ফডােরল িরজাভ�, �ত�াশার �থেক শী�ই িবিনেয়ােগ সুেদর হার

বািড়েয় িদেত পাের যা িবিনেয়াগকারীেদর �ি��ায় �ফেল িদেয়েছ। 

এই এি�েল মািক�ন �ভা�া মুল� সূচক গত এক বছের ৪.২% বৃি�

�পেয়েছ যা ২০০৮ সােলর �সে��র মােসর পর সেব�া�।  মািক�ন

�ফডােরল িরজাভ� আেগও বেলেছ �য এসমেয় মু�া�ীিতর �যেকােনা

�ভাবই সামিয়ক হেব �যেহতু এিট গত বছেরর মহামাির-অথ�নীিতর সােথ

তুলনা করা এবং ইি�ত িদেয়েছ �য তারা আিথ�ক নীিত িশিথল রাখেব। 



তথ� সং�হ: 
লুবাবা �মহজািবন ি�মা 

�মাঃ রািকবুল মিবন
ফারহা তাসনীম
তাকিরম �হােসন

 
সহায়তায়ঃ 

ইনজামামুল হক খান আলভী
 
 
 


