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বাংলােদেশর �াধীনতার সবুণ� জয়�ী উপলে�� বাংলােদশ
সফের আেসন ভারত, �ীল�া, �নপাল, ভ�টান ও মাল�ীেপর
রা��ধান গণ। রা��য় অনু�ােন অংশ�হেণর পাশাপািশ তারা
বাংলােদেশর সােথ িবিভ� সমেঝাতা �ারক (MoU) �া�র
কেরন। ভারেতর সােথ ৫�, মাল�ীপ ও �নপােলর সােথ ৪�
কের ও �ীল�ার সােথ ৬� �ারক �া�িরত হয়। এসকল
�ারেক সাং�� িতক িবিনময় বিৃ� করা, বািণেজ� খরচ কিমেয়
আনা, অ�ািধকারমলূক বািণজ� চ� ি� (িপ�এ) িনম�াণ ইত�ািদ
িবষয় উে�িখত হেয়েছ।

�াধীনতার ৫০ বছের �র��পূণ� সমেঝাতা �ারক সই



 
উ�তমােনর অ�ভ�� ি�মলূক অিধক কম�সং�ান
িনি�ত করেত, বাংলােদশেক ২৫ �কা� মািক� ন
ডলার (�ায় ২ �কা� ১২৫ হাজার টাকা) ঋেণর
অনেুমাদন িদেয়েছ িব�ব�াংক। �কািভড-১৯
�মাকােবলার পাশাপািশ, ভিবষ�েতর স�ট
�মাকােবলােত এই অথ�ায়ন ভ� িমকা রাখেব।
িব�ব�াংেকর ঢাকা কায�ালয় �থেক পাঠােনা
এক সংবাদ িব�ি�েত, এ তথ� জানা যায়।

 

বাংলােদশেক ২ হাজার ১২৫ �কা� টাকার ঋণ িদে� িব�ব�াংক

�রািহ�া ক�াে� অি�কা�
২২ মাচ�  ক�বাজােরর বালুখািলর �রািহ�া ক�াে�
এক ভয়�র অি�কাে� �ায় ১০,০০০ ঘর �ংস ও
�িত�� হয় যার ফেল �ায় ৫০ হাজার �রািহ�া
বা�চ� �ত হন। এই ঘটনায় �ায় ১৫ জন িনহত হন,
৫৬০ জন আহত হন ও ৪০০ জন িনেখঁাজ হন।
�রািহ�া শরণাথ�েদর অেনেক মেন কেরন, �রািহ�া
জনেগা��র ভাসান চের �ানা�েরর িবেরািধতা কেরই
িকছ�  �রািহ�া স�াসী এই অি�সংেযাগ কের। 



 

কেরানা সং�মণ �ঠকােত ১৮ দফা িনেদ� শনা িদেয় ��াপন 

�দেশ ৩১�শ মাচ�  পয�� কেরানায় সং�িমত ৫৩৫৮ জন নত�ন �রাগী
শনা� হেয়েছ যা এ পয�� সেব�া�। এমন পিরি�িতেত, জ�ির
�সবা�িত�ান ছাড়া সব অিফস ও কারখানা অেধ�ক জনবল �ারা
পিরচালনা, উপাসনালেয় �া��িবিধ মানা, জনসমাগম সীিমত
করা, গণপিরবহেন ধারণ�মতার অেধ�ক যা�ী পিরবহনসহ ১৮
দফা িনেদ�শনা িদেয় ��াপন জাির কেরেছ সরকার। মােচ� র �শষ
স�াহ �থেক পরবত� দইু স�াহ পয�� এই িনেদ�শনা কায�কর
থাকেব। এছাড়া অিধক সং�িমত আংিশক লকডাউেনর জন�
সরকারেক পরামশ� িদেয়েছ �া�� ম�ণালয়। 

 



বাংলােদশ ব�াংক নত�ন উেদ�া�ােদর জন�
জামানতহীন ৫০০ �কা� টাকার তহিবল িবতরণ
সং�া� নীিতমালা �ণয়ন কেরেছ। ব�াংক�েলা
��েত তহিবল �থেক অথ� িবতরণ করেব। এছাড়াও,
বািণিজ�ক ব�াংক�েলা ২০২০ সােলর িনজ িনজ
মুনাফার ০.১ শতাংেশর সমান অথ� িদেয় িনজ�
তহিবল গঠন করেব। বাংলােদশ ব�াংেকর মেত, নব�
উেদ�াগ নত�ন পণ�, �সবা ও �যুি� উ�াবন কের
�দেশ কম�সং�ান এবং স�দ �তির কের। 

সামািজক �যাগােযাগমাধ�েম এক� ��াটাসেক
�ক� কের, সনুামগে�র শা�ায়, ধম�য়
সংখ�ালঘেুদর ঘরবািড় ও মি�েরর ওপর হামলা
চালায় ৭০-৮০ জন দ�ু� িতকারীেদর এক� দল। এ
ঘটনায় ৮৯� বািড় ও ৮� মি�ের ভাঙচ�র কের �ায়
সােড় িছয়ান�ই লাখ টাকার �য়�িত কের
হামলাকারীরা। হামলাকারীেদর হাত �থেক �রহাই
পায়িন �চয়ারম�ােনর বািড়�ও। 

নব� উেদ�াগ অথ�ায়েন বাংলােদশ ব�াংেকর নীিতমালা

সুনামগে� সংখ�ালঘুেদর বািড়ঘর-মি�ের হামলা



�সামবার ২৯ �শ মাচ�   �ায়  এক স�াহ ধের সেুয়জ খালেক অব��
কের রাখা িবশালাকার কনেটইনার জাহাজ�েক পেুরাপিুর উ�ােরর
মাধ�েম সেুয়জ খােল পনুরায় যান চলাচল িনি�ত করা হেয়েছ।
ইউেরাপ এবং এিশয়ার মেধ� বািণেজ�র জন� সবেচেয় ���পণূ�
�বাহ িহসােব পিরিচত এই সেুয়জ খােলর �েকেজর ফেল �বি�ক
বািণজ� �িতর স�খুীন হেয়েছ। �ালািন �তেলর দােম �ভাব ও
�কমেূল�র দাম বৃি�সহ ধারণা করা হে� �য �িতিদন গেড় �ায়
১৪-১৫ িমিলয়ন মািক� ন ডলােরর লাভ �থেক বি�ত হেয়েছ সেুয়জ
খােলর বািণজ�।  

কে�ইনার জাহাজ উ�ােরর পর পুনরায় সুেয়জ খােল যান চলাচল �র�



৩ িদন পর িনয়�ণ মু� �ফসবুক-�মেস�ার
গত ২৬�শ মাচ�  স��া �থেক ২৯�শ মাচ�  স��া পয�� �দেশর
�ফসবুক ও �মেস�ার ব�বহারকারীরা উ� �াটফম�
ব�বহাের সমস�ার কথা জানান। ��বার �ফসবুক ব�
হওয়ার পর ই�ারেনট �সবাদাতা �িত�ান�েলা জানায়
�য, �ফসবুক িনয়�ণ করার জন� এখন আর ই�ারেনট
সািভ� স ��াভাইডার বা �মাবাইল অপােরটরেদর ওপর
সরকারেক িনভ� র করেত হয় না। সরকােরর হােতই �সই
�যুি� রেয়েছ। িবআর�িসর মুখপা�েদর �থেক এ
িবষেয় �কান ম�ব� পাওয়া যায়িন। 

�দশব�াপী �হফাজেতর হরতাল
গত ২৮�শ মাচ�  �দশব�াপী সকাল-স��া হরতােলর
ডাক �দয় �হফাজেত ইসলাম বাংলােদশ। ��বার
�দেশ ভারেতর �ধানম�ী নের� �মািদর আগমেনর
�িতবােদ বায়ত�ল �মাকাররম, হাটহাজারীসহ সারা
�দেশ আে�ালনরতেদর ওপর হামলা ও ৪ জন িনহত
হওয়ার ঘটনায় এ কম�সিূচ �ঘাষণা করা হয়। হরতােল
িবিভ� �জলায় সংঘষ� ও অি�সংেযােগর ঘটনা ঘেট।
ঢাকা-চ��াম-িসেলট-�নায়াখালী সামিয়কভােব �রল
চলাচল ব� রাখা হয়। 



যু�রাে�র িনেষধা�ার অধীেন থাকা ইরান ও
চীন দীঘ� ২৫ বছর �ময়ািদ চ� ি� �া�র কেরেছ।
শিনবার ২৭ �ম �তহরােন এই চ� ি�েত �া�র
কেরন ইরােনর পররা�ম�ী �মাহা�দ জাভাদ
জািরফ এবং চীেনর পররা�ম�ী ওয়াং ইিয়। এই
চ�ি�র ফেল এই দইু মািক� ন �িত��ী রাে�র
মােঝ বািণিজ�ক ও সামিরক সহেযািগতা বিৃ�
পােব বেল আশা করা হে�। 

ত� িক�  মু�া িলরার দরপতেনর পর শিনবার ২০ মাচ�
�দশ�র ��িসেড� িরেসপ তাইেয়প এরেদায়ান হঠাৎ
কেরই বরখা� কেরন �ক�ীয় ব�াংেকর গভন�র নািস
আগবালেক। এই িনেয় গত দইু বছের িতনজন গভন�র
িবদায় িনেলন। গত বছেরর নেভ�ের দািয়��া� নািস
আগবাল ত�রে� িবদ�মান থাকা ১৫ শতাংশ 
 মূল��ীিতর হার কিমেয় আনেত সুেদর হার বািড়েয়
�দওয়ার পদে�প �নন। বরখাে�র পর ত� িক�  িলরার
দরপতন হয় �ায় ১৭ শতাংেশর মত। 

ইরান-চীেনর ২৫ বছেরর সহেযািগতা চুি� �া�র

তু�ক� �ক�ীয় ব�াংক গভন�রেক বরখা�; িলরার ১৭% দরপতন



অথ�ৈনিতক ম�া িনয়�েণ ‘�ডানাট ইেকােনািমক’ মেডল 
গতবছর এি�েল এম�াড� াম সব��থম �ডানাট মেডল
কায�কর করার পর সাফল� লাভ করায়, এই বছর আেরা
অেনক �দশ এই িবষেয় আ�হ �কাশ কেরেছ। স�িত
�বলিজয়ােমর রাজধানী �ােসলস বত� মােন এই মেডল
�েয়াগ করার ব�াপাের আ�হ �কাশ করার পর িবষয়�
আেরকবার সকেলর নজের আেস। �যেহত�  এই মেডল
পিরেবশ, �মৗিলক অিধকারসহ জীবনযাপেনর সব�েলা
��ে� সমানভােব ���ােরাপ কের, তাই িবেশষ�েদর
ধারণা এ�র বা�বায়ন অথ�নীিতেক �দেব নত�ন গিত।  

২০৩১ এর মেধ� ৩য় বৃহৎ অথ�নীিত িহসােব জাপানেক ছািড়েয় যােব ভারত

ব�াংক অফ আেমিরকা িসিকউির�জ এর এক
িরেপাট� অনযুায়ী, িবে�র তৃতীয় বহৃৎ অথ�নীিত
িহসােব ২০৩১ সােলর মেধ� �ীকৃিত পােব
ভারত। যিদও ২০২৮ সােলর মেধ�ই এ�
হওয়ার িবষেয় মত �কাশ কেরিছল িবওএফএ
িসিকউির�জ। িক� কেরানা মহামারীেত তা
িপিছেয় যাওয়ায় আশা করা যায় ২০৩১ এর
মেধ� এ� স�ব হেব। 



তথ� সং�হ: 
ফারহা তাসনীম

লুবাবা �মহজািবন ি�মা 
মাহজািবন রশীদ লািমশা

তাকিরম �হােসন
 

সহায়তায়ঃ 
ইনজামামুল হক খান আলভী

শাহরান �সাইন
�চৗধুরী নািবলা তাসিনম

সুরভীতা বসাক


