


৩ অে�াবর প�াে�ারা �পপারস-এ �কাশ �পেয়েছ কীভােব িবে�র অত� ধনী ও �মতাবান ব�ি�রা অথ�
পাচার, কর ফঁািক ও �� স�দ সং�হ কেরেছন।
�ায় ১ �কা� ২০ লাখ �গাপন নিথ (২.৯ �টরাবাইট তথ� িনেয়) �কাশ কেরেছ িব�ব�াপী অনুস�ানী
সাংবািদকেদর �জাট ই�ারন�াশনাল কনেসা��য়াম অব ইনেভি�েগ�ভ জান�ািল�স। ১১৭ � �দেশর
৬০০ জেনর �বিশ সাংবািদক ১৪� উৎস �থেক নিথ িবে�ষণ কের িবে�র ১৪০ �রও �বিশ �ভাবশালী
গণমাধ�েম �কাশ কেরেছ, ৯০� �দেশর ৩৩০ জেনরও �বিশ জাতীয় �নতা, রাজনীিতিবদ ও গণ�মান�
ব�ি��েদর তথ�। এ সংগঠেনর জন� এ� এযাবৎকােলর সবেচেয় বড় �বি�ক অনুস�ান। আনুমািনক ৩২
�িলয়ন মা�ক�ন ডলার কেরর আড়ােল এ স�েদর তথ� ফঁাস হেয়েছ।
প�াে�ারা �পপারস তদে� নাম যু� হেয়েছ- জড� ােনর রাজা ি�তীয় আবদ�ুাহ; �লবানেনর �ধানম�ী
নািজব িমকািত; হাসান িদয়াব এবং তার পূব�সূির; �লবানেনর �ক�ীয় ব�াংেকর গভন�র িরয়াদ সালােমহ;
�কিনয়ার ��িসেড� উ�� �কিনয়া�া ও তার পিরবােরর ছয় সদস�; সােবক ি��শ �ধানম�ী টিন ��য়ার
এবং তার �ী; ইউে�েনর রা�পিত ভেলািদিমর �জেলনি� এবং অন�ান� �ভাবশালী �নতা ও ব�ি�বগ�।

প�াে�ারা �পপারস �কেল�াির ফঁাস



সরকােরর নতুন খসড়া নীিতমালা অনুযায়ী িবেদেশ িবিনেয়ােগর �যাগ�তা অজ� েনর
জন� র�ািনকারকেদর র�ািন �থেক অ�জ�ত আেয়র িন�দ�� ইআরিকউ অ�াকাউে�
যেথ� পিরমাণ ি�িত রাখেত হেব। এছাড়া তারা চাইেল সব�েশষ িনরীি�ত বা�ষ�ক
আ�থ�ক �িতেবদেন �দখােনা িনট স�েদর ২৫ শতাংশ পয�� িবিনেয়াগ করেত পারেবন।
িবিনেয়াগ গ�ব� িনব�াচন িনেয় খসড়ায় বলা হেয়েছ, �যসব �দেশ মুনাফা �ত�াবত� েনর
��ে� �কােনা ধরেনর িবিধিনেষধ �নই, �ধুমা� �সসব �দেশই িবিনেয়াগ করার অনুমিত
�দওয়া হেব। সরকার, বাংলােদশ ব�াংক ও জাতীয় রাজ� �বাড�  �য �কােনা সময়
িবেদেশ �ািপত সহেযাগী �িত�ান সেরজিমেন পিরদশ�ন করেত পারেব এবং
িবিনেয়াগকারীেদর �সই পিরদশ�েনর খরচ বহন করেত হেব।

িবেদেশ িবিনেয়ােগর সুেযাগ বাড়ােত সরকােরর 
খসড়া নীিতমালা �ণয়ন



িবগত এক বছের ডলােরর দাম বৃি� �পেয়েছ ১ শতাংশ, তেব নগদ ডলােরর দাম �বেড়েছ �ায় ৩
শতাংশ। গত বছেরর ২৭ অে�াবর বািণিজ�ক ব�াংক�েলা �াহেকর কােছ গেড় �িত ডলার িবি�
কেরেছ ৮৪ টাকা ৯৫ পয়সা দের। এখন িবকি◌� করেছ ৮৫ টাকা ৮০ পয়সা দের। ডলােরর দাম
বৃি�র কারেণ �বাসীেদর পাঠােনা �রিমট�াে�র িবপরীেত �বিশ টাকা পাওয়া যােব, আবার িবেদেশর
বাজাের পণ� �েয়ও সুিবধা িমলেব। তেব আমদানী ও িশ� �াপেনর খরচ যােব �বেড়। ব�াংক�েলা
�বেদিশক মু�ার চািহদা �মটােত �ক�ীয় ব�াংক �থেক টাকা িদেয় ডলার িকনেছ। ফেল
তারল�সংকেটর কারেণ জনগেণর �য়�মতা কেম যােব, অন�িদেক মু�া�ীিতর কারেণ �ব�মূল�
বাড়েব ব��ণ। কেরানায় গত �দড় বছের বেকয়া �ায় ১৪০ �কা� ডলােরর এলিসর অথ� এবং
�বসরকাির খােত ১ বছর �ময়ািদ িবেদিশ ঋণ পিরেশাধ করা হে�। আবার কেরানার �ভাব কমায়
আমদািন,�মণ,িচিকৎসা,িশ�া কােজ িবেদশ যাওয়ার �বণতা বাড়ায় হঠাৎ কেরই ডলােরর চািহদা
�বেড়েছ। আবার র�ািন বাড়েলও কেমেছ �রিমট�া�। এেতই ডলােরর দাম ঊ��মুখী।

�দেশর বাজাের ডলােরর দাম ঊ��মুখী 



২৫ অে�াবের পূব� আি�কার �দশ সুদােন অ�ব�ত�কালীন সরকারেক হ�েয় সামিরক বািহনীর
�মতা দখেলর পর �থেকই এর �িতবােদ �দশ�েত িবে�াভ অব�াহত আেছ। এ িনেয়
অভু��ােনর িদন �থেক �� কের �সনাবািহনীর সে� অভু��ানিবেরাধী িবে�াভকারীেদর
সংঘেষ� এখন পয�� িনহত হেয়েছ ১১জন, আহত হেয়েছ শতািধক। জািতসংেঘর িনরাপ�া
পিরষদ এক িববৃিতেত সুদােনর পিরি�িতেত গভীর উে�গ �কাশ কের �বসামিরক অ�ব�ত�
সরকারেক পুনব�হােলর আ�ান জািনেয়েছ। তেব সুদােনর সামিরক জা�ার �ধান �জনােরল
আবদলু ফা�াহ আল-বুরহান বেলেছন, িশগিগরই সুদােন নতুন �ধানম�ী িনেয়াগ �দয়া হেব।
সামিরক অভু��ােনর �জের সুদােন সাহায� �িগত করার িস�া� জািনেয়েছ িব� ব�াংক। এর
আেগ অসাংিবধািনকভােব �মতা দখেলর অিভেযােগ আি�কান ইউিনয়ন (এইউ) সুদােনর
সদস�পদ �িগত �ঘাষণা কেরেছ। অন�িদেক, যু�রা� ৭০ �কা� ডলােরর সাহায�ও ব� কেরেছ
সুদােন।

সুদােন সামিরক অভু��ান, িব�ব�াংেকর সাহায� ব�
 



গত ১৩ অে�াবর বািণজ� ম�ণালেয়র জািরকৃত এক ��াপেন ১৪ অে�াবর �থেক �পাল�,
মৎস� ও �ডইির িফড �তিরর অত�াবশ�কীয় উপকরণ সয়ািবন িমেলর র�ািন বে�র িস�া�
�হণ করা হেয়েছ। এই ��াপেন মৎস� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং �ািণস�দ
অিধদ�েরর দ�ু পে�র উে�খ কের বলা হেয়েছ �য, সয়ািবন িমল র�ািন অব�াহত থাকেল
এর �ভােব �ডইির ও �পাল� খােদ�র উৎপাদন �িত�� হেব এবং মূল� বৃি� পােব।
ম�ণালেয়র এমন িস�াে� �ি� �কাশ কেরেছ িফড ই�াি�জ অ�ােসািসেয়শন বাংলােদশ
(এফআইএিব)। �পাল� ও �ডইির খামািররা অবশ� বলেছন, র�ািন বে�র িস�া�ই যেথ�
নয় বরং িডম ও মুরিগর উৎপাদন খরচ িনয়�েণ আনেত সয়ািবন িমেলর দাম আেগর
অব�ায় আনাও অত�� জ�ির।
 

ব� হেলা সয়ািবন িমেলর র�ািন



প�ািরস চুি�-পরবত� সবেচেয় ���পূণ� জলবায়ু সে�লন িহেসেব িবেবিচত হওয়া কপ-২৬ সে�লন
�� হবার পূেব� জলবায়ু সংকট �মাকািবলার জন� িব� ব�াক �বটার আইেনর ��াবনা পাস করােত
পােরনিন মা�ক�ন ��িসেড� �জা বাইেডন। ��িসেড� বাইেডেনর এক �িলয়ন ডলােরর এই
অবকাঠােমা িবল পােসর িবষয়� এ িনেয় ি�তীয়বােরর মেতা িপিছেয় �গল। এএফিপর খবর
�মাতােবক, জলবায়ু সংকট �মাকািবলায় আ�থ�ক বরা� �পেত ��ািবত এক� আইন কংে�েস
�ডেমাে�টেদর একাংেশর সমথ�ন পায়িন। ফেল ৩১ অে�াবর �থেক �টল�াে�র �াসেগােত �� হওয়া
কপ-২৬ সে�লেনর পূেব� আেগ ওই আইন পাস করােত পােরনিন বাইেডন। এর আেগ গত ২৮�শ
অে�াবর সামািজক ব�য় িবল �ঘাষণা কেরন বাইেডন। মা�ক�িনেদর ভিবষ�েতর জন� এেক
“ঐিতহািসক” আখ�া �দন িতিন। এই িবেলর িবশাল অংেশর বড় অথ� ব�য় করা হেব অবকাঠােমামূলক
উ�য়ন, জলবায়ু এবং িশ�েদর জন�। এর মেধ� সবেচেয় �বিশ ৫৫৫ িবিলয়ন ডলার ব�য় হেব জলবায়ু
পিরবত� েনর �ভাব �মাকািবলায়।  

জলবায়ু সে�লেনর আেগ িপিছেয় �গল বাইেডেনর িবল পাশ
 



২০২৩ সােল কেপ�ােরট ট�াে�শেনর �বি�ক সং�ার কায�কর হওয়ার পের এবং মা�ক�ন যু�রা�
�থেক �ে�র �মিক এড়ােত, �গল এবং �ফসবুেকর মেতা মা�ক�ন �যুি� জায়া��েলার ওপর
আেরািপত িডিজটাল পিরেষবা কর পয�ায়�েম �ত�াহার করেব যু�রাজ�। অি�য়া, যু�রাজ�,
�া�, ইতািল, ��ন এবং মা�ক�ন যু�রা�, ওয়ািশংটন �ারা �িত�ি�তা করা জাতীয় িডিজটাল
পিরেষবা কর �থেক এক� নতুন �বি�ক কর চুি�েত �পা�েরর িবষেয় এক� চুি�েত
�পৗেঁছেছ। ১৩৬� �দশ, নূ�নতম ১৫% কেপ�ােরট কেরর হার এবং কর আেরােপর এক� ন�ায�
ব�ব�া �েয়াগ করেত স�ত হেল, এ চুি�েত �পৗছঁােনা হয়। যু�রাজ� ২০২০ সােল িডিজটাল 
 পিরেষবা কর চালু কের, যা বড় িডিজটাল �কা�ািন�েলা �দেশর ব�বহারকারীেদর কাছ �থেক
�া� �মাট রাজে�র ২% হাের আেরািপত। যু�রােজ�র অথ� ম�ণালয় জানায়, ২০২২ সােলর
জানুয়ািরর পের �দ� িডিজটাল পিরেষবা কর ভিবষ�েতর ি��শ কেপ�ােরশন ট�া� িবেলর
িবপরীেত জমা করা হেব যিদ এ� ওইিসিডর মাধ�েম স�ত নতুন �বি�ক িনয়েমর অধীেন �েদয়
পিরমােণর �বিশ হয়।

 
িবশ◌�ব�াপী কর সং�ােরর পর িডিজটাল পিরেষবা কর ব� করেত রািজ যু�রাজ�

 



কেরানা মহামািরেত িবে�র অথ�নীিত �যখােন পযু�দ�, �সখােন ২০২০ সােল �থম বােরর
মেতা ভারতেক �পছেন �ফেল বা�ষ�ক ৩৫৫ িবিলয়ন ডলার উৎপাদন িনেয় বাংলােদশ এখন
দি�ণ এিশয়ার ি�তীয় বৃহ�ম অথ�নীিত িহেসেব �িতি�ত। গত ১৫ বছর ধের বা�ষ�ক ৬
শতাংশ অথ�ৈনিতক �বৃি�র কারেণ এই সাফল� অ�জ�ত হেয়েছ। আইএমএফ �কািশত
সংেশািধত পূব�াভােস বাংলােদেশর এ বছেরর মাথািপছু আয় �দখােনা হেয়েছ ২ হাজার
১৩৮ ডলার এবং ভারেতর ২ হাজার ১১৬ ডলার এবং আগামী ৫ বছেরও বাংলােদেশর
মাথািপছু িজিডিপ ভারেতর �থেক এিগেয় থাকেব। তেব পারেচিজং পাওয়ার প�াির�
(িপিপিপ) বা �য়�মতা িভি�ক িজিডিপ িহসাব করা হেল উপসংহার িভ� হেব। ২০২১
সােলর তথ� অনুযায়ী, বাংলােদশ ও ভারেতর িপিপিপ িবিনময় মূল� যথা�েম ডলার �িত
৩৩ টাকা এবং ২২ �িপ।

মাথািপছু আেয় এবারও ভারেতর উপেরই বাংলােদশ 



গত ৫ অে�াবর সরকােরর আ�ঃম�ণালয় সভায় �বসরকাির �মাবাইল �ফােন অথ�
�লনেদনকারী �কা�ািন নগেদর ৫১% মািলকানা িনেয় ডাক িবভােগর �কা�ািন
�খালার ব�াপাের িস�া� �নয়া হেয়েছ। এই �কা�ািনর কাঠােমাও চূড়া� করা হেয়েছ।
ডাক িবভাগ �থেক একজন �চয়ারম�ান ও চারজন সদস� এবং নগেদর চারজন সদস�
িনেয় পিরচালনা �বাড�  গঠন করা হেব। তেব ডাকিবভাগ জািনেয়েছ, নগেদর �ায় ৩২৮
�কা� টাকার অপিরেশািধত ঋেণর দায়ভার ডাকিবভাগ �নেবনা। এই ঋেণর সম�য়
করার দািয়� িনেয়েছ বাংলােদশ ব�াংক। �ক�ীয় ব�াংক নগদেক ঋণ �শাধ করার জন�
ছয় মােসর সময় িদেয়েছ। 

নগেদর ৫১ শতাংশ মািলকানা িনেয় ডাক িবভােগর
�কা�ািন গঠেনর িস�া� �নয়া হেয়েছ

 



তথ� সং�হ: 
ফারহা তাসনীম
তাকিরম �হােসন

িরফাহ তাসিনয়া পূ�ব�তা
 

সহায়তায়ঃ 
ইনজামামুল হক খান আলভী

সািদক মাহবুব ইসলাম


