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িব� �ালািন �তেলর বাজাের বত� মােন সংকট �দখা িদেয়েছ। কেরানা মহামািরর কারেণ ২০২০
সােলর মােচ�  দাম ব�ােরল �িত মাইনাস ৩৭ ডলাের �নেম িগেয়িছল। অথ�ৈনিতক কম�কা� �াভািবক
গিতেত �ফরায় বাড়িত চািহদার কারেণ ২০১৮ সােলর পর এই �থম ব�ােরল �িত �তেলর মূল� ৮০
ডলার ছািড়েয় িগেয়েছ। আস� শীেত চািহদা বৃি� �পেল মূল� আরও বাড়েত পাের। অপিরেশািধত
�তেলর দাম বৃি�র কারেণ ইেতামেধ� িব�বাজাের কয়লা, কাব�ন ও ইউেরােপ গ�ােসর মূল�ও বৃি�
�পেয়েছ। 
িবেশষ�রা মেন করেছন, যু�রা� ও ওেপক �দশ�েলার �তল উৎপাদন �াস, সরবরাহব�ব�ায়
ব�াঘাত ও ঘাটিত, এবং চীেনর বাজাের কয়লা ও িবদ�ুেতর চািহদা বৃি� �বি�ক দাম বৃি�র কারণ।
এমন পিরি�িতেত িব�বাজাের �ালািন �তল, �াকৃিতক গ�াস ও কয়লার সংকট সৃ� হেয়েছ। চীেনর
উ�রা�েলর কেয়ক লাখ মানুষ িবদ�ুৎ সুিবধা পাে� না, ব� করেত হেয়েছ কারখানা। �বি�ক
�ালািনর উ�মূেল�র কারেণ অথ�নীিতর গিত কমেত পাের বেল আশ�া করা হে�।

ব�াপক সংকেট িব� �ালািন বাজার



িনউ �ডেভলপেম� ব�াংক (এনিডিব) ২০১৫ সােল �ািজল, রািশয়া, ভারত, চীন এবং দি�ণ
আি�কার �জাট (ি�কস) �ারা �িতি�ত এক� ব�পাি�ক উ�য়ন ব�াংক। ২০ আগ� এনিডিবর
গভন�র �বাড�  বাংলােদশেক নতুন সদস� িহেসেব অনুেমাদন �দয় এবং ১৬ �সে��র �যাগদান
িনি�ত কের।
সদস� িহেসেব এই ব�াংেক বাংলােদেশর �মাট �শয়ােরর পিরমাণ হেব ৯৪২ িমিলয়ন ডলার। এর
মেধ�, ৭৫৩ িমিলয়ন ডলার অনুেমািদত মূলধন; যা পরবত�েত ব�াংেকর ব� �েয়র মাধ�েম
পিরেশাধেযাগ� এবং বািক ১৮৮.৪ িমিলয়ন ডলার পিরেশািধত মূলধন; যা বাংলােদশেক সাত বছের
সাত িকি�েত পিরেশাধ করেত হেব। ১৮৮.৪ িমিলয়ন ডলার �দােনর আেগ বাংলােদশ সরকারেক
এই িবষেয় এক� আইন পাস করেত হেব। বাংলােদশ এনিডিবর পরবত� �বাড�  সভায় �যাগ িদেত
পারেব এবং ঋণ সুিবধা লাভ করেব। �িত�ার পর �থেক এনিডিব সদস� �দশ�েলােক �ভৗত ও
সামািজক অবকাঠােমা এবং নগর উ�য়ন সং�া� ৮০ � �কে�র জেন� �ায় ৩০ িবিলয়ন
ডলােরর সহায়তা �দান কেরেছ।

বাংলােদেশর িনউ �ডেভলপেম� ব�াংক– এ �যাগদান



�ীল�ায় খাদ� মজতু �ঠকােত ও �ব�মূল� িনয়�েণ জ�ির অব�া জাির কেরেছন রা�পিত
�গাতাবায়া রাজাপাকেস। চলমান খাদ� সংকট িনরসেন �দশ�র পাল�ােম� গত ৬ই
�সে��র এই জ�ির অব�া জািরর পে� সায় �দয়। �ীলংকার আদম�মাির ও
পিরসংখ�ান িবভােগর মেত, গত বছর �বেদিশক িরজােভ�র মূল� �বেড় যাওয়ার ফেল
অেনক িনত��েয়াজনীয় িজিনসপে�র দাম �বেড় যায়। �দশ�েত �িত মােসই মূল��ীিত
�দখা িদে�। খাবােরর দাম �বেড় যাওয়ার ফেল �সই মূল��ীিত �বেড় দঁািড়েয়েছ ৬
শতাংেশ। কেরানা মহামািরর ফেল �ীলংকার �বেদিশক মু�া অজ� েনর অন�তম �ধান উৎস
পয�টন িশে� ধস �নেমেছ। এবং এই খােত ধস নামার ফল�িতেত �দশ�র অথ�নীিত ৩.৬
শতাংশ সংকুিচত হেয় িগেয়েছ। িবেদিশ মু�া যােত �দেশর বাইের চেল না যায়, তা িনি�ত
করেত গত মােস যানবাহন আমদািন পয�� িনিষ� কের িদেয়েছ �ীলংকার সরকার।
    

�ীল�ায় চরম খাদ� ও অথ� সংকট, জর�ির অব�া জাির



জাতীয় স�য় অিধদ�েরর আ�থ�ক পণ� স�য়প� ও স�য় কম�সূিচ িবি� কের �দওয়ার জন�
ডাকঘর ও বািণিজ�ক ব�াংক�েলার কিমশন হার ৯ �ণ কিমেয়েছ সরকার। 
অথ� ম�◌�ণালেয়র অভ��রীণ স�দ িবভাগ (আইআরিড)-এর ��াপন অনুযায়ী, অথ� ম�ণালেয়র
অথ� িবভােগর আওতাধীন অনলাইন ম�ােনজেম� িসে�েমর মাধ�েম পিরচািলত পঁাচ ধরেনর
স�য়প� িবি�র ওপর কিমশেনর হার কমােনা হেয়েছ। বািক�েলার জন� আেগর হার, অথ�াৎ
০.৫০ শতাংশই বহাল রেয়েছ।
�সই সােথ স�য়পে�র মুনাফার হারও কিমেয়েছ সরকার। যত �বিশ িবিনেয়াগ, তত কম মুনাফার
হার। তেব ১৫ লাখ টাকার কম িবিনেয়ােগর মুনাফা একই থাকেছ। �কবল নতুন কের �কনা
স�য়পে�র ওপরই এই হার কায�কর হেব। আেগর �কনা স�য়পে�র �ময়াদ �শষ হওয়ার পর �স�
পুনঃিবিনেয়াগ করেল তখন নতুন মুনাফার হার কায�কর হেব। ব�ি� ও �িত�ান, উভেয়র জেন�
নতুন এই মুনাফার হার �েযাজ� হেব। 

কমেলা স�য়পে�র কিমশন ও মুনাফার হার



জাম�ািনর ২০তম জাতীয় িনব�াচেন সামান� ব�বধােন জয়ী হেলা চ�াে�লর পদ�াথ� ওলাফ
শলৎেসর দল �সাশ�াল �ডেমাে��ক পা�� (এসিপিড)। এসিপিড ২০৬ আসন িনেয় �পছেন
�ফেলেছ ১৯৬ আসন পাওয়া অ�াে�লা �মেক� েলর ি�ি�য়ান �ডেমা��া�ক
ইউিনয়নেক(িসিডইউ)। �সামবার ২৭ �সে��র এর িবিবিসর �িতেবদেন অনুযায়ী ওলাফ শলৎস
এর এসিপিড �ভাট �পেয়েছ ২৫.৭ শতাংশ। �মেক� েলর দল �পেয়েছ ২৪.১ শতাংশ �ভাট। এ
ছাড়াও, তৃতীয় অব�ােন থাকা ি�ন পা�� ১৪.৮ শতাংশ �ভাট �পেয় দেলর ইিতহােস সবেচেয়
�সরা ফল �দিখেয়েছ এবার। িনব�াচেনর এই ফেলর �ারা জাম�ািনেত র�ণশীলেদর �নতৃ�াধীন
১৬ বছেরর অ�াে�লা �মেক� ল শাসনামেলর অবসান ঘটেত যাে�। এসিপিড দেলর �নতা ওলাফ
শলৎস অবশ� এর আেগ বেলেছন, সরকার গঠেন তার দল �ভােট �� রায় �পেয়েছ। তেব
�জাট সরকার গঠেনর জন� দল�েলােক এক ছােদর িনেচ আনেত পারাই এখন বড় চ�ােল�।

জাম�ািনর জাতীয় িনব�াচেন জয় �পল মধ�-বামপি� দল এসিপিড



গত ২১ �সে��র চীেনর বৃহ�ম িরেয়ল এে�ট �কা�ানি◌ এভার��া� ৩০০
িবিলয়ন ডলােরর ঋেণর িকি� িদেত ব�থ� হয়। এর ফেল চীনা িরেয়ল এে�ট
�স�র এবং �শয়ার মােক� েট অি�রতা �দখা িদেয়েছ। িব�ু� িবিনেয়াগকারীরা
এভার��াে�র কায�ালেয়র সামেন িবে�াভ �দশ�ন কের। এই ঘটনােক চীেনর
‘�লহম�ান মূ�ত� ’ বেল অিভিহত করা হে�। ধারণা করা হে�, এ� চীেনর
�মবধ�মান �বৃি�র দবু�ল িদক�েলােক উ�ু� কের িদেয়েছ।

৩০০ িবিলয়ন ডলােরর �দনা মাথায় িনেয় �দউিলয়া হবার
পেথ চীেনর বৃহ�ম িরেয়ল এে�ট �কা�ািন 



�দেশর ই-কমােস�র ব�াপক স�সারেণর মেধ�ই ইভ�ািল,ই-অের� সহ কেয়ক� ই-কমাস�
�িত�ােনর জািলয়ািতেত �াহকেদর মেধ� অনা�া কাজ করেছ। পিরি�িত িনয়�েণ
িডিজটাল ই-কমাস� অ�া� নােম এক� �ত� আইন �ণয়ন কের আলাদা কতৃ� প� গঠেনর
িস�া� িনেয়েছ সরকার। এক� যুেগাপেযাগী আইন ও শি�শালী কতৃ� প� করেত ১৬
সদেস�র কিম� গঠন কের ১৫ িদেনর মেধ� এই খােত উ�ূত সমস�া সমাধােন করণীয়
িবষেয় সুপািরশ �ণয়ন করেত বলা হেয়েছ। এছাড়া দইু মােসর মেধ� খসড়া আইন,
কতৃ� পে�র কাঠােমা ও কায��ণািল িঠক করেত বলা হেয়েছ। বািণজ� ম�ী �পু মুনিশর
সভাপিতে� অনুি�ত ই-কমাস� ব�বসায় সা�িতক সমস�া িনেয় পয�ােলাচনা ও এিবষয়ক
নীিতিনধ�ারণী সভা �থেকই এসব িস�া� �নয়া হয়। 

ই-কমাস� িনয়�েণ িডিজটাল ই-কমাস� অ�া� ও
�র�েলটির বিড গঠেনর িস�া� 



তথ� সং�হ: 
ফারহা তাসনীম
তাকিরম �হােসন

 
সহায়তায়ঃ 

সারারা জাফিরন অহনা
ইনজামামুল হক খান আলভী

সািদক মাহবুব ইসলাম
শাহরান �সাইন


