


কেরানা মহামারীেত স�ৃ অথ�ৈনিতক সংকটেক কঁা�েয় উঠার তািগদ �থেকই হঠাৎ
সারািবে� �বেড়েছ �ালািনর দাম। আর এই মলূ�বিৃ� িব�ব�াপী �তির কেরেছ
�ব�মূেল�র ব�াপক ঊ��গিত। মূলত �ালািনর খরচ �বেড় যাওয়ায় তা পণ� আদান-

�দানেক কেরেছ খরচসাধ�, এেত কের সরাসির �ভািবত হেয়েছ িনত��েয়াজনীয়
পেণ�র মূল�। এই পেণ�র দােমর অ�াভািবক বিৃ�র ফেল ভ��েভাগী হে�ন সাধারণ
মানুষ। কেরানা মহামারীর �ভােবর পাশাপািশ এই �ব�মেূল�র বিৃ� অেনেকর জেন� হেয়
দঁািড়েয়েছ এক ক�ন সং�াম। ফল�িতেত িস� কেপ�ােরশেনর ন�ায�মেূল� িবি�ত
িনত�িদেনর �ব�ািদর �ােকর সামেন �দখেত পাওয়া যায় মানেুষর ভীড়। এছাড়াও
�ালািনর মূল�বিৃ�র ফল��প ঊ��মূখী থাকা পিরবহন সমেূহর �িকেটর দামও �বেড়
�গেছ। সা�িতক সমেয় অ�নগর বাস ভাড়া �বেড়েছ ২৬.৫% এবং আ�নগর বাস ভাড়া
�বেড় �গেছ �ায় ২৭%। ফেল সবেচেয় �বিশ �িত�� হে�ন সাধারণ মানষু।  

�ব�মেূল�র উ��গিত ও সাধারণ মানুেষর দেূভ� াগ



অ�ামাজেনর অন�ায� 
কম�পিরেবেশর িব�ে� হরতাল

�া�-ইতািলর 

নত�ন সহেযািগতা চ� ি� �া�র

                                                                   ২৬ নেভ�র �থেক চারিদনব�াপী চলা ��াক �াইেড  

 �সল এর সময়  অ�ামাজেনর কম�রা হরতাল �ঘাষণা কের। এই হরতাল মলূত "�মক অ�ামাজন �প"

সংগঠেনর আওতাভ��, যা িবে�র ২২ �দেশর িবিভ� �লবার ইউিনয়ন, পিরেবশবাদী আে�ালন ও
সংগঠকেদর সম�েয় পিরচািলত হে�। অপয�া� �বতন, বাধ�তামলূক ওভারটাইম, সাব��িণক
সািভ� িলেয়�সহ অ�ামাজেনর িবিভ� কায��েমর িব�ে� মলূত এই �িতবাদ। এই হরতাল
অ�ামাজেনর জন� �ক কতট�কু �িতকর হেব তা এখনও �� না হেলও সা�াই �চন বাধা��
হওয়ায় িবিভ� িরেটইলাররা ইেতামেধ�ই িনেজেদর �ভা�া চািহদা পরূণ করেত অ�ম হে�ন।

ইতািলর �ধানম�ী মািরও �ািঘ এবং ফরািস ��িসেড�
ইমানেুয়ল মােখঁা গত ২৬ �শ নেভ�র দ�ু �দেশর মােঝ
ি�পাি�ক স�ক�  �জারদার করার জন� এক� চ� ি� �া�র কেরেছন। ইতালীয় রা�পিতর
বাসভবেনর নামানসুাের এই চ� ি�র নাম �দয়া হেয়েছ “কুইিরনােল চ� ি�”। মােখঁা এবং �ািঘর ব�ব�
অনুযায়ী এই চ� ি�র ল�� প�ািরস এবং �রােমর মােঝ �িতর�া, অিভবাসন, অথ�নীিত, সং�� িত
এবং বািণজ� সহ িবিভ� ��ে� সহেযািগতা বাড়ােনা। মািরও �ািঘ বেলন �য এই চ� ি�
িনি�তভােবই উ�র আটলাি�ক িনরাপ�া �জাট (ন�ােটা)-র পিরপরূক িহেসেব কাজ করেব। তেব
এ� ন�ােটার িবক� িকছ�  নয়। অন�িদেক চ� ি� �া�েরর এই অন�ুােন ইমানেুয়ল মােখঁা বেলেছন
�য ইতািলর সােথ এই চ� ি� �কােনাভােবই �া�-জাম�ািনর স�ক� েক �ভািবত করেব না।



িশ�াথ�েদর আে�ালেনর মুেখ ১লা িডেস�র �থেক ঢাকা মহানগের ‘হাফ ভাড়া’
কায�কর করার িস�া� িনেয়েছ বাস মািলকরা। এছাড়া, সারােদেশ সরকাির পিরবহন
সং�া, িবআর�িস বােস িশ�াথ�েদর জন� ভাড়া শতকরা প�াশ ভাগ কমােনার
িস�া� �নয় সরকার। এে�ে� িকছ�  শত�ও িনধ�ারণ করা হেয়েছ। �যমন - িবআর�িস
বােস চলাচেলর ��ে� সকাল ৭টা �থেক রাত ৮টা পয�� িশ�াথ�রা হাফ ভাড়ার
সিুবধা পােব। তেব ব�ি� মািলকানাধীন বােস এ সিুবধা চলেব সকাল ৮টা �থেক রাত
৮টা পয��; িশ�া �িত�ােনর ছ��র সময় হাফ ভাড়া কায�কর থাকেব না, হাফ ভাড়ার
জন� ছিবসহ আইিড কাড�  �দখােত হেব। 
গত ২৯ নেভ�র রােত ঢাকার রামপরুায় বাস চাপায় ও ২৪ নেভ�র �িল�ােন ঢাকা
দি�ণ িস� করেপােরশেনর বজ��বাহী �ােকর ধা�ায় িনহত হন দইুজন িশ�াথ� যার
�িতবােদ রাজধানীর িবিভ� সড়ক অবেরাধ কের িশ�াথ�রা।

িশ�াথ�েদর হাফ ভাড়া কায�কর



দি�ণ আি�কায় নত�ন �কািভড ভ�ািরেয়� ‘ওিম�ন’ আিব�ােরর পের িব�জেুড় �ক
মােক� ট�েলােত তী�ভােব ম�া �দখা িদেয়েছ যা অথ�ৈনিতক পনু��ােরর িবষেয় আশ�া
উ�াপন করেছ। যু�রােজ�র শীষ��ানীয় �শয়ার�েলার এফ�এসই ১০০ সচূক ৩.৬% কেম ব�
হেয়েছ এবং জাম�ািন, �া� এবং মািক� ন য�ুরাে�র �ধান বাজার�েলােতও ম�াভাব িবরাজ
করেছ। ��বার জাম�ািন এবং �াে�র শীষ��ানীয় �ক মােক� ট সচূক�েলা ৩% এরও �বিশ
কেমেছ। তেব এফ�এসই ১০০ এর পতন সে�ও, সচূক� এখনও গত বছেরর ত�লনায় �ায়
১২% �বিশ ��ড করেছ। য�ুরাজ�, জাম�ািন, ইতািল, ইসরাইল এবং ছয়� দি�ণ আি�কার
�দশ �থেক �াইট িনিষ� কেরেছ। 
িক� এিশয়ান-প�ািসিফক �ক মােক� ট�েলােত ি�িতশীলতার ল�ণ �দখা িগেয়েছ �কননা
�কািভেডর নত�ন ওিম�ন ভ�ািরেয়ে�র কারেণ �বি�ক অথ�ৈনিতক পনু��ােরর অিন�য়তার
জন� ��ত িছল িবিনেয়াগকারীরা। নত�ন �কািভড ��ইন িবিধিনেষধ স�ৃ করেত পাের এবং
চািহদা কিমেয় িদেত পাের এই আশ�ায় �তেলর দামও কেমেছ। ��� �ুেডর দাম ৫.৮৬% কেম
এখন ৭৭.৪৩ ডলার �িত ব�ােরেল ি�র রেয়েছ।

কেরানার ওিম�ন ভ�ািরয়া� ও �শয়ার মােক� ট



জাপােনর সং�া সফটব�াংক �প কেপ�ােরশন 

বাংলােদেশর শীষ��ানীয় �মাবাইল আিথ�ক পিরেষবা 
�দানকারী সং�া িবকােশর ২০% �শয়ার িকেনেছ। চ� ি��র ফেল বাংলােদেশ িবদ�মান �াহক-বা�ব
��াটফেম�র মাধ�েম এক� শি�শালী িডিজটাল আিথ�ক ইেকািসে�ম �তির হেব। িডিজটাল প�িত �হণ
বৃি� পােব ও সেব�া�ম �যুি�র সে� �ভা�ােদর অিভ�তা বাড়ােনার মাধ�েম আিথ�ক অ�ভ�� ি� আরও
বাড়েব। িবকােশর মাধ�েম বাংলােদশ তার �থম “ইউিনকন�” �িত�ান পােব যার মলূ� ১ িবিলয়ন বা ১০০
�কা� ডলােরর সমপিরমাণ হেব। সফট ব�াংেকর িবিনেয়াগ সে�ও িবকােশ ��াক ব�াংেকর �শয়ােরর
�কান পিরবত� ন হেব না, তারা সংখ�াগির� �শয়ারেহা�ার থাকেব। চ� ি� �ঘাষণার পর ঢাকা �ক
এ�েচে� ১০ নেভ�র ��াক ব�াংেকর �শয়ােরর দাম ৯.৯৭% �বেড় ৪৮.৭ টাকা হেয়েছ।

                                                                      ১৫ বছর পর িজিডিপর িভি�বছর পিরবত� ন কেরেছ
সরকার। এখন �থেক ২০১৫-১৬ অথ�বছরেক নত�ন িভি� বছর ধের িজিডিপসহ অথ�নীিতর সব িহসাব-

িনকাশ �কাশ করেব বাংলােদশ পিরসংখ�ান ব�ুেরা (িবিবএস)। নত�ন িভি�বছর িনধ�ারণ করায় সা�িতক
বছর�েলার িজিডিপ �বিৃ�র হার িকছ�টা কেম �গেলও সািব�ক িবেবচনায় অথ�নীিতর আকার �বশ �বেড়েছ;

�বেড় �গেছ বাংলােদেশর মানেুষর মাথািপছ�  আয়। িভি�বছর পিরবত� েনর পাশাপািশ িজিডিপেত য�ু হেয়েছ
৯� নত�ন খাত- �মাবাইল ব�াংিকং; এেজ� ব�াংিকং; গ� ও হঁাস-মুরিগ; নাস�াির; লটকন, �াগন ও �েবির
ফল, ক�াপিসকাম, মাশ�ম; আবাসন; �কবল �টিলিভশন; ই�ারেনট; �হিলক�ার। এবােরর িজিডিপেত
যু� হওয়া সবেচেয় জনি�য় খাত �মাবাইল ব�াংিকং।

িজিডিপেত নত�ন িভি�বছর ও
 ৯ খােতর সচূনা

িবকােশর ২০% �শয়ার িকনেছ 

জাপােনর সফটব�াংক



৫ মােসর িবরিত এবং ইরােন নত�ন ��িসেড� �মতা �হেণর পর িভেয়নায় ২০১৫ সােলর
ইরান পরমাণ ু চ� ি� পনু��ীিবত করার আেলাচনা পনুরায় �� হেয়েছ। ২০১৫ সােল
সােবক মািক� ন ��িসেড� বারাক ওবামার �চ�ায় ইরান পারমাণিবক চ� ি� সই কেরিছল।
২০১৮ সােল তৎকালীন মািক� ন ��িসেড� �ডানা� �া� �সই চ� ি� �থেক �বিরেয়
আেসন। জানা �গেছ, ইরান পরমাণ ুচ� ি�র পতন �ঠকােত পঁাচ মাস পর �� হেত যাওয়া
এই আেলাচনায় যু�রা� ২০১৫ সােলর চ� ি�র মেতাই "জেয়� কি�েহনিসভ ��ান অব
অ�াকশন" আেলাচনায় পেরা�ভােব অংশ িনে�। �জা বাইেডন য�ুরাে�র ��িসেড�
হওয়ার পর �থেক ইরান চ� ি� পনু��ােরর �চ�া চলেছ । �স লে�� এি�ল এবং জেুনর
মেধ� ইরােনর সে� ছয় দফা আেলাচনায় বেসেছ চ� ি�র পে� থাকা ি�েটন, চীন, �া�,

জাম�ািন, রািশয়া। আর য�ুরাে�র প� �থেক �িতিনিধরা পেরাে�াভােব আেলাচনায়
অংশ িনেয়েছ। 

  পঁাচ মাস িবরিতর পর 

পনুরায় �� ইরান পরমাণ ুচ� ি� িনেয় আেলাচনা
 



তথ� সং�হঃ 
ফারহা তাসনীম
তাকিরম �হােসন

লবুাবা �মহজািবন ি�মা
মাহজািবন রশীদ লািমশা
সাঈকা জামান �জবা

 

সহায়তায়ঃ 
ইনজামামলু হক খান আলভী
সারারা জাফিরন অহনা


