দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের দূর্ভোগ
করোনা মহামারীতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটকে কাঁটিয়ে উঠার তাগিদ থেকেই হঠাৎ
সারাবিশ্বে বেড়েছে জ্বালানির দাম। আর এই মূল্যবৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী তৈরি করেছে
দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি। মূলত জ্বালানির খরচ বেড়ে যাওয়ায় তা পণ্য আদানপ্রদানকে করেছে খরচসাধ্য, এতে করে সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয়
পণ্যের মূল্য। এই পণ্যের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ভু ক্তভোগী হচ্ছেন সাধারণ
মানুষ। করোনা মহামারীর প্রভাবের পাশাপাশি এই দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি অনেকের জন্যে হয়ে
দাঁড়িয়েছে এক কঠিন সংগ্রাম। ফলশ্রুতিতে সিটি কর্পোরেশনের ন্যায্যমূল্যে বিক্রিত
নিত্যদিনের দ্রব্যাদির ট্রাকের সামনে দেখতে পাওয়া যায় মানুষের ভীড়। এছাড়াও
জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলস্বরূপ ঊর্ধ্বমূখী থাকা পরিবহন সমূহের টিকিটের দামও বেড়ে
গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অন্তনগর বাস ভাড়া বেড়েছে ২৬.৫% এবং আন্তনগর বাস ভাড়া
বেড়ে গেছে প্রায় ২৭%। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

ফ্রান্স-ইতালির
নতু ন সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর
ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট
ইমানুয়েল মাখোঁ গত ২৬ শে নভেম্বর দুটি দেশের মাঝে
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। ইতালীয় রাষ্ট্রপতির
বাসভবনের নামানুসারে এই চুক্তির নাম দেয়া হয়েছে “কু ইরিনালে চুক্তি”। মাখোঁ এবং দ্রাঘির বক্তব্য
অনুযায়ী এই চুক্তির লক্ষ্য প্যারিস এবং রোমের মাঝে প্রতিরক্ষা, অভিবাসন, অর্থনীতি, সংস্কৃ তি
এবং বাণিজ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো। মারিও দ্রাঘি বলেন যে এই চুক্তি
নিশ্চিতভাবেই উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট (ন্যাটো)-র পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। তবে
এটি ন্যাটোর বিকল্প কিছু নয়। অন্যদিকে চুক্তি স্বাক্ষরের এই অনুষ্ঠানে ইমানুয়েল মাখোঁ বলেছেন
যে ইতালির সাথে এই চুক্তি কোনোভাবেই ফ্রান্স-জার্মানির সম্পর্ক কে প্রভাবিত করবে না।

অ্যামাজনের অন্যায্য
কর্মপরিবেশের বিরুদ্ধে হরতাল
২৬ নভেম্বর থেকে চারদিনব্যাপী চলা ব্ল্যাক ফ্রাইডে
সেল এর সময় অ্যামাজনের কর্মীরা হরতাল ঘোষণা করে। এই হরতাল মূলত "মেক অ্যামাজন পে"
সংগঠনের আওতাভু ক্ত, যা বিশ্বের ২২ দেশের বিভিন্ন লেবার ইউনিয়ন, পরিবেশবাদী আন্দোলন ও
সংগঠকদের সমন্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে। অপর্যাপ্ত বেতন, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, সার্বক্ষণিক
সার্ভি লিয়েন্সসহ অ্যামাজনের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মূলত এই প্রতিবাদ। এই হরতাল
অ্যামাজনের জন্য ঠিক কতটুকু ক্ষতিকর হবে তা এখনও স্পষ্ট না হলেও সাপ্লাই চেন বাধাগ্রস্ত
হওয়ায় বিভিন্ন রিটেইলাররা ইতোমধ্যেই নিজেদের ভোক্তা চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হচ্ছেন।

শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া কার্যকর
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ১লা ডিসেম্বর থেকে ঢাকা মহানগরে ‘হাফ ভাড়া’
কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস মালিকরা। এছাড়া, সারাদেশে সরকারি পরিবহন
সংস্থা, বিআরটিসি বাসে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাড়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানোর
সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন - বিআরটিসি
বাসে চলাচলের ক্ষেত্রে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা হাফ ভাড়ার
সুবিধা পাবে। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাসে এ সুবিধা চলবে সকাল ৮টা থেকে রাত
৮টা পর্যন্ত; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির সময় হাফ ভাড়া কার্যকর থাকবে না, হাফ ভাড়ার
জন্য ছবিসহ আইডি কার্ড দেখাতে হবে।
গত ২৯ নভেম্বর রাতে ঢাকার রামপুরায় বাস চাপায় ও ২৪ নভেম্বর গুলিস্তানে ঢাকা
দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বর্জ্যবাহী ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন দুইজন শিক্ষার্থী যার
প্রতিবাদে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা।

করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়ান্ট ও শেয়ার মার্কে ট
দক্ষিণ আফ্রিকায় নতু ন কোভিড ভ্যারিয়েন্ট ‘ওমিক্রন’ আবিষ্কারের পরে বিশ্বজুড়ে স্টক
মার্কে টগুলোতে তীব্রভাবে মন্দা দেখা দিয়েছে যা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আশঙ্কা
উত্থাপন করছে। যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় শেয়ারগুলোর এফটিএসই ১০০ সূচক ৩.৬% কমে বন্ধ
হয়েছে এবং জার্মানি, ফ্রান্স এবং মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাজারগুলোতেও মন্দাভাব বিরাজ
করছে। শুক্রবার জার্মানি এবং ফ্রান্সের শীর্ষস্থানীয় স্টক মার্কে ট সূচকগুলো ৩% এরও বেশি
কমেছে। তবে এফটিএসই ১০০ এর পতন সত্ত্বেও, সূচকটি এখনও গত বছরের তু লনায় প্রায়
১২% বেশি ট্রেড করছে। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, ইসরাইল এবং ছয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার
দেশ থেকে ফ্লাইট নিষিদ্ধ করেছে।
কিন্তু এশিয়ান-প্যাসিফিক স্টক মার্কে টগুলোতে স্থিতিশীলতার লক্ষণ দেখা গিয়েছে কেননা
কোভিডের নতু ন ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের অনিশ্চয়তার
জন্য প্রস্তুত ছিল বিনিয়োগকারীরা। নতু ন কোভিড স্ট্রেইন বিধিনিষেধ সৃষ্টি করতে পারে এবং
চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে এই আশঙ্কায় তেলের দামও কমেছে। ব্রেন্ট ক্রু ডের দাম ৫.৮৬% কমে
এখন ৭৭.৪৩ ডলার প্রতি ব্যারেলে স্থির রয়েছে।

বিকাশের ২০% শেয়ার কিনছে
জাপানের সফটব্যাংক
জাপানের সংস্থা সফটব্যাংক গ্রুপ কর্পোরেশন
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল আর্থিক পরিষেবা
প্রদানকারী সংস্থা বিকাশের ২০% শেয়ার কিনেছে। চুক্তিটির ফলে বাংলাদেশে বিদ্যমান গ্রাহক-বান্ধব
প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল আর্থিক ইকোসিস্টেম তৈরি হবে। ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ
বৃদ্ধি পাবে ও সর্বোত্তম প্রযুক্তির সঙ্গে ভোক্তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভু ক্তি আরও
বাড়বে। বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার প্রথম “ইউনিকর্ন” প্রতিষ্ঠান পাবে যার মূল্য ১ বিলিয়ন বা ১০০
কোটি ডলারের সমপরিমাণ হবে। সফট ব্যাংকের বিনিয়োগ সত্ত্বেও বিকাশে ব্র্যাক ব্যাংকের শেয়ারের
কোন পরিবর্ত ন হবে না, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার থাকবে। চুক্তি ঘোষণার পর ঢাকা স্টক
এক্সচেঞ্জে ১০ নভেম্বর ব্র্যাক ব্যাংকের শেয়ারের দাম ৯.৯৭% বেড়ে ৪৮.৭ টাকা হয়েছে।

জিডিপিতে নতু ন ভিত্তিবছর ও
৯ খাতের সূচনা
১৫ বছর পর জিডিপির ভিত্তিবছর পরিবর্ত ন করেছে
সরকার। এখন থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরকে নতু ন ভিত্তি বছর ধরে জিডিপিসহ অর্থনীতির সব হিসাবনিকাশ প্রকাশ করবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। নতু ন ভিত্তিবছর নির্ধারণ করায় সাম্প্রতিক
বছরগুলোর জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে গেলেও সার্বিক বিবেচনায় অর্থনীতির আকার বেশ বেড়েছে;
বেড়ে গেছে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়। ভিত্তিবছর পরিবর্ত নের পাশাপাশি জিডিপিতে যুক্ত হয়েছে
৯টি নতু ন খাত- মোবাইল ব্যাংকিং; এজেন্ট ব্যাংকিং; গরু ও হাঁস-মুরগি; নার্সারি; লটকন, ড্রাগন ও স্ট্রবেরি
ফল, ক্যাপসিকাম, মাশরুম; আবাসন; কেবল টেলিভিশন; ইন্টারনেট; হেলিকপ্টার। এবারের জিডিপিতে
যুক্ত হওয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় খাত মোবাইল ব্যাংকিং।

পাঁচ মাস বিরতির পর
পুনরায় শুরু ইরান পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনা
৫ মাসের বিরতি এবং ইরানে নতু ন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণের পর ভিয়েনায় ২০১৫ সালের
ইরান পরমাণু চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার আলোচনা পুনরায় শুরু হয়েছে। ২০১৫ সালে
সাবেক মার্কি ন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চেষ্টায় ইরান পারমাণবিক চুক্তি সই করেছিল।
২০১৮ সালে তৎকালীন মার্কি ন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই চুক্তি থেকে বেরিয়ে
আসেন। জানা গেছে, ইরান পরমাণু চুক্তির পতন ঠেকাতে পাঁচ মাস পর শুরু হতে যাওয়া
এই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ২০১৫ সালের চুক্তির মতোই "জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অব
অ্যাকশন" আলোচনায় পরোক্ষভাবে অংশ নিচ্ছে। জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
হওয়ার পর থেকে ইরান চুক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে । সে লক্ষ্যে এপ্রিল এবং জুনের
মধ্যে ইরানের সঙ্গে ছয় দফা আলোচনায় বসেছে চুক্তির পক্ষে থাকা ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স,
জার্মানি, রাশিয়া। আর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা পরোক্ষোভাবে আলোচনায়
অংশ নিয়েছে।

তথ্য সংগ্রহঃ
ফারহা তাসনীম
তাকরিম হোসেন
লুবাবা মেহজাবিন প্রিমা
মাহজাবিন রশীদ লামিশা
সাঈকা জামান জেবা

সহায়তায়ঃ
ইনজামামুল হক খান আলভী
সারারা জাফরিন অহনা

