প্যান্ডোরা পেপারস কেলেঙ্কারি ফাঁস
৩ অক্টোবর প্যান্ডোরা পেপারস-এ প্রকাশ পেয়েছে কীভাবে বিশ্বের অতন্ত ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা অর্থ
পাচার, কর ফাঁকি ও গুপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করেছেন।
প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ গোপন নথি (২.৯ টেরাবাইট তথ্য নিয়ে) প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানী
সাংবাদিকদের জোট ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস। ১১৭ টি দেশের
৬০০ জনের বেশি সাংবাদিক ১৪টি উৎস থেকে নথি বিশ্লেষণ করে বিশ্বের ১৪০ টিরও বেশি প্রভাবশালী
গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছে, ৯০টি দেশের ৩৩০ জনেরও বেশি জাতীয় নেতা, রাজনীতিবিদ ও গণ্যমান্য
ব্যক্তিত্বদের তথ্য। এ সংগঠনের জন্য এটি এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক অনুসন্ধান। আনুমানিক ৩২
ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার করের আড়ালে এ সম্পদের তথ্য ফাঁস হয়েছে।
প্যান্ডোরা পেপারস তদন্তে নাম যুক্ত হয়েছে- জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ; লেবাননের প্রধানমন্ত্রী
নাজিব মিকাতি; হাসান দিয়াব এবং তার পূর্বসূরি; লেবাননের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর রিয়াদ সালামেহ;
কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তা ও তার পরিবারের ছয় সদস্য; সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার
এবং তার স্ত্রী; ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং অন্যান্য প্রভাবশালী নেতা ও ব্যক্তিবর্গ।

বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে সরকারের
খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন
সরকারের নতু ন খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী বিদেশে বিনিয়োগের যোগ্যতা অর্জ নের
জন্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানি থেকে অর্জিত আয়ের নির্দিষ্ট ইআরকিউ অ্যাকাউন্টে
যথেষ্ট পরিমাণ স্থিতি রাখতে হবে। এছাড়া তারা চাইলে সর্বশেষ নিরীক্ষিত বার্ষিক
আর্থিক প্রতিবেদনে দেখানো নিট সম্পদের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারবেন।
বিনিয়োগ গন্তব্য নির্বাচন নিয়ে খসড়ায় বলা হয়েছে, যেসব দেশে মুনাফা প্রত্যাবর্ত নের
ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিধিনিষেধ নেই, শুধুমাত্র সেসব দেশেই বিনিয়োগ করার অনুমতি
দেওয়া হবে। সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে কোনো সময়
বিদেশে স্থাপিত সহযোগী প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবে এবং
বিনিয়োগকারীদের সেই পরিদর্শনের খরচ বহন করতে হবে।

দেশের বাজারে ডলারের দাম ঊর্ধ্বমুখী
বিগত এক বছরে ডলারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১ শতাংশ, তবে নগদ ডলারের দাম বেড়েছে প্রায় ৩
শতাংশ। গত বছরের ২৭ অক্টোবর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহকের কাছে গড়ে প্রতি ডলার বিক্রি
করেছে ৮৪ টাকা ৯৫ পয়সা দরে। এখন বিক্রি করছে ৮৫ টাকা ৮০ পয়সা দরে। ডলারের দাম
বৃদ্ধির কারণে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের বিপরীতে বেশি টাকা পাওয়া যাবে, আবার বিদেশের
বাজারে পণ্য ক্রয়েও সুবিধা মিলবে। তবে আমদানী ও শিল্প স্থাপনের খরচ যাবে বেড়ে। ব্যাংকগুলো
বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা দিয়ে ডলার কিনছে। ফলে
তারল্যসংকটের কারণে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে, অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্য
বাড়বে বহুগুণ। করোনায় গত দেড় বছরে বকেয়া প্রায় ১৪০ কোটি ডলারের এলসির অর্থ এবং
বেসরকারি খাতে ১ বছর মেয়াদি বিদেশি ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে। আবার করোনার প্রভাব কমায়
আমদানি,ভ্রমণ,চিকিৎসা,শিক্ষা কাজে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা বাড়ায় হঠাৎ করেই ডলারের চাহিদা
বেড়েছে। আবার রপ্তানি বাড়লেও কমেছে রেমিট্যান্স। এতেই ডলারের দাম ঊর্ধ্বমুখী।

সুদানে সামরিক অভ্যুত্থান, বিশ্বব্যাংকের সাহায্য বন্ধ
২৫ অক্টোবরে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সুদানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে হটিয়ে সামরিক বাহিনীর
ক্ষমতা দখলের পর থেকেই এর প্রতিবাদে দেশটিতে বিক্ষোভ অব্যাহত আছে। এ নিয়ে
অভ্যুত্থানের দিন থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে অভ্যুত্থানবিরোধী বিক্ষোভকারীদের
সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ১১জন, আহত হয়েছে শতাধিক। জাতিসংঘের নিরাপত্তা
পরিষদ এক বিবৃতিতে সুদানের পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বেসামরিক অন্তর্বর্তী
সরকারকে পুনর্বহালের আহ্বান জানিয়েছে। তবে সুদানের সামরিক জান্তার প্রধান জেনারেল
আবদুল ফাত্তাহ আল-বুরহান বলেছেন, শিগগিরই সুদানে নতু ন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হবে।
সামরিক অভ্যুত্থানের জেরে সুদানে সাহায্য স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। এর
আগে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের অভিযোগে আফ্রিকান ইউনিয়ন (এইউ) সুদানের
সদস্যপদ স্থগিত ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ৭০ কোটি ডলারের সাহায্যও বন্ধ করেছে
সুদানে।

বন্ধ হলো সয়াবিন মিলের রপ্তানি
গত ১৩ অক্টোবর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জারিকৃ ত এক প্রজ্ঞাপনে ১৪ অক্টোবর থেকে পোলট্রি,
মৎস্য ও ডেইরি ফিড তৈরির অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ সয়াবিন মিলের রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রজ্ঞাপনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ
অধিদপ্তরের দুটি পত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সয়াবিন মিল রপ্তানি অব্যাহত থাকলে
এর প্রভাবে ডেইরি ও পোলট্রি খাদ্যের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাবে।
মন্ত্রণালয়ের এমন সিদ্ধান্তে স্বস্তি প্রকাশ করেছে ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ
(এফআইএবি)। পোলট্রি ও ডেইরি খামারিরা অবশ্য বলছেন, রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট
নয় বরং ডিম ও মুরগির উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে আনতে সয়াবিন মিলের দাম আগের
অবস্থায় আনাও অত্যন্ত জরুরি।

জলবায়ু সম্মেলনের আগে পিছিয়ে গেল বাইডেনের বিল পাশ
প্যারিস চু ক্তি-পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু সম্মেলন হিসেবে বিবেচিত হওয়া কপ-২৬ সম্মেলন
শুরু হবার পূর্বে জলবায়ু সংকট মোকাবিলার জন্য বিল্ড ব্যাক বেটার আইনের প্রস্তাবনা পাস করাতে
পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এক ট্রিলিয়ন ডলারের এই
অবকাঠামো বিল পাসের বিষয়টি এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো পিছিয়ে গেল। এএফপির খবর
মোতাবেক, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় আর্থিক বরাদ্দ পেতে প্রস্তাবিত একটি আইন কংগ্রেসে
ডেমোক্রেটদের একাংশের সমর্থন পায়নি। ফলে ৩১ অক্টোবর থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে শুরু হওয়া
কপ-২৬ সম্মেলনের পূর্বে আগে ওই আইন পাস করাতে পারেননি বাইডেন। এর আগে গত ২৮শে
অক্টোবর সামাজিক ব্যয় বিল ঘোষণা করেন বাইডেন। মার্কিনিদের ভবিষ্যতের জন্য একে
“ঐতিহাসিক” আখ্যা দেন তিনি। এই বিলের বিশাল অংশের বড় অর্থ ব্যয় করা হবে অবকাঠামোমূলক
উন্নয়ন, জলবায়ু এবং শিশুদের জন্য। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৫৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে জলবায়ু
পরিবর্ত নের প্রভাব মোকাবিলায়।

বিশ্বব্যাপী কর সংস্কারের পর ডিজিটাল পরিষেবা কর বন্ধ করতে রাজি যুক্তরাজ্য
২০২৩ সালে কর্পোরেট ট্যাক্সেশনের বৈশ্বিক সংস্কার কার্যকর হওয়ার পরে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
থেকে শুল্কের হুমকি এড়াতে, গুগল এবং ফেসবুকের মতো মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্টগুলোর ওপর
আরোপিত ডিজিটাল পরিষেবা কর পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করবে যুক্তরাজ্য। অস্ট্রিয়া, যুক্তরাজ্য,
ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়াশিংটন দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা জাতীয় ডিজিটাল
পরিষেবা কর থেকে একটি নতু ন বৈশ্বিক কর চু ক্তিতে রূপান্তরের বিষয়ে একটি চু ক্তিতে
পৌঁছেছে। ১৩৬টি দেশ, ন্যূনতম ১৫% কর্পোরেট করের হার এবং কর আরোপের একটি ন্যায্য
ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে সম্মত হলে, এ চু ক্তিতে পৌঁছানো হয়। যুক্তরাজ্য ২০২০ সালে ডিজিটাল
পরিষেবা কর চালু করে, যা বড় ডিজিটাল কোম্পানিগুলো দেশের ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে
প্রাপ্ত মোট রাজস্বের ২% হারে আরোপিত। যুক্তরাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, ২০২২ সালের
জানুয়ারির পরে প্রদত্ত ডিজিটাল পরিষেবা কর ভবিষ্যতের ব্রিটিশ কর্পোরেশন ট্যাক্স বিলের
বিপরীতে জমা করা হবে যদি এটি ওইসিডির মাধ্যমে সম্মত নতু ন বৈশ্বিক নিয়মের অধীনে প্রদেয়
পরিমাণের বেশি হয়।

মাথাপিছু আয়ে এবারও ভারতের উপরেই বাংলাদেশ
করোনা মহামারিতে বিশ্বের অর্থনীতি যেখানে পর্যুদস্ত, সেখানে ২০২০ সালে প্রথম বারের
মতো ভারতকে পেছনে ফেলে বার্ষিক ৩৫৫ বিলিয়ন ডলার উৎপাদন নিয়ে বাংলাদেশ এখন
দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গত ১৫ বছর ধরে বার্ষিক ৬
শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আইএমএফ প্রকাশিত
সংশোধিত পূর্বাভাসে বাংলাদেশের এ বছরের মাথাপিছু আয় দেখানো হয়েছে ২ হাজার
১৩৮ ডলার এবং ভারতের ২ হাজার ১১৬ ডলার এবং আগামী ৫ বছরেও বাংলাদেশের
মাথাপিছু জিডিপি ভারতের থেকে এগিয়ে থাকবে। তবে পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি
(পিপিপি) বা ক্রয়ক্ষমতা ভিত্তিক জিডিপি হিসাব করা হলে উপসংহার ভিন্ন হবে। ২০২১
সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতের পিপিপি বিনিময় মূল্য যথাক্রমে ডলার প্রতি
৩৩ টাকা এবং ২২ রূপি।

নগদের ৫১ শতাংশ মালিকানা নিয়ে ডাক বিভাগের
কোম্পানি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে
গত ৫ অক্টোবর সরকারের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বেসরকারি মোবাইল ফোনে অর্থ
লেনদেনকারী কোম্পানি নগদের ৫১% মালিকানা নিয়ে ডাক বিভাগের কোম্পানি
খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই কোম্পানির কাঠামোও চূ ড়ান্ত করা হয়েছে।
ডাক বিভাগ থেকে একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য এবং নগদের চারজন সদস্য
নিয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হবে। তবে ডাকবিভাগ জানিয়েছে, নগদের প্রায় ৩২৮
কোটি টাকার অপরিশোধিত ঋণের দায়ভার ডাকবিভাগ নেবেনা। এই ঋণের সমন্বয়
করার দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদকে ঋণ শোধ করার জন্য
ছয় মাসের সময় দিয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ:

ফারহা তাসনীম
তাকরিম হোসেন
রিফাহ তাসনিয়া পূর্বিতা

সহায়তায়ঃ

ইনজামামুল হক খান আলভী
সাদিক মাহবুব ইসলাম

