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ঢাকা : তরল প্রাকৃিতক গ্যাস (এলএনিজ) সরবরােহর শুরুেতই েভাক্তা
পর্যােয় প্রিত ঘনিমটার গ্যােসর দাম ১৪৩ শতাংশ বাড়েত পাের। তেব
গৃহস্থািল এবং বািণজ্িযক েভাক্তােদর ক্েষত্ের এবার গ্যােসর দাম
বাড়েছ না।
মঙ্গলবার বাংলােদশ এনার্িজ েরগুেলটির কিমশেনর গণশুনািনেত িততাস
গ্যাস িবতরণ েকাম্পািনর েভাক্তা পর্যােয় গ্যােসর দাম বাড়ােনার
ওপর শুনািন অনুষ্িঠত হয়। শুনািনেত কিমশন গিঠত সাত সদস্েযর
কািরগির মূল্যায়ন কিমিট তােদর প্রিতেবদেন গ্যােসর গ্রাহকপর্যােয়
গেড় ১৪৩ ভাগ দাম বৃদ্িধর সুপািরশ কের।
শুনািনেত জানােনা হয়, িততাস গ্যাস িবতরণ েকাম্পািন গেড় শুধুমাত্র
গ্যােসর দাম ৭৫ ভাগ বাড়ােনার জন্য গত ২০ মার্চ কিমশেনর কােছ একিট
আেবদন কের। এর সঙ্েগ গ্যাস উন্নয়ন তহিবল, জ্বালািন িনরাপত্তা
তহিবল, সঞ্চালন ব্যয় ও িবতরণ ব্যয় ধের এই দাম বাড়ােনার হার
িনর্ধারণ কেরেছ কিমশেনর কািরগির কিমিট।
কিমশন বলেছ, এখন িনর্িদষ্ট শ্েরিণর গ্রাহকরা গেড় ৩.৪৪৯৩ টাকায়
প্রিত ঘনিমটার গ্যাস িকেন থােক। সব ধরেনর তহিবল এবং চার্জ ধের এই
গ্যােসর প্রিত ঘনিমটাের ১১.৭৪৪৩ টাকা বাড়ােনার প্রস্তাব কেরেছ
িততাস। কািরগির কিমিট মেন কের, এই দর ৮.৪০৫২ টাকা রাখেল ২০১৮-১৯
অর্থবছের িততােসর েকানও েলাকসান হেব না।
েকবল এলএনিজ আমদািনর কারেণই েদেশ গ্যােসর দাম বাড়ােত হচ্েছ বেল
কািরগির কিমিট তােদর প্রিতেবদেন উল্েলখ কের। এখন েদেশ প্রিত
ঘনিমটার গ্যােসর দাম ১.৫৭৮৭ টাকা। আর ৈদিনক গেড় উৎপািদত দুই
হাজার ৬০০ িমিলয়ন ঘনফুট গ্যােসর সঙ্েগ প্রিতিদন আমদািন করা এক
হাজার িমিলয়ন ঘনফুট এলএনিজ আমদািনর ফেল িমশ্িরত গ্যােসর দাম
বাড়েছ। িততাস তার প্রস্তােব অন্যসব তহিবল এবং চার্জ ব্যিতেরেকই
শুধু গ্যােসর দাম প্রিত ঘনিমটার ১.৫৭৮৭ টাকা েথেক বািড়েয় ১০.৩৭
টাকা করার প্রস্তাব েদয়। িকন্তু কািরগির কিমিট বলেছ—এই দাম
বৃদ্িধ করা েযেত পাের ৬.৮২ টাকা। তােতও গ্যােসর দাম বৃদ্িধর

পিরমাণও দাঁড়ােব ৩২২ ভাগ।
শুনািনেত জ্বালািন িবেশষজ্ঞ অধ্যাপক শামসুল আলম বেলন, ‘িততাস
প্রিতবছর লাভ েহাক না েহাক, ২৫০ েকািট টাকা সরকার এবং েশয়ার
মািলকেদর িদচ্েছ। এজন্য তােদর অিতিরক্ত অর্থ তুলেত হচ্েছ।’ িতিন
বােপক্সেক েদয়া িততােসর তহিবেলর দুই হাজার েকািট টাকার ঋণ িনেয়
প্রশ্ন তুেল বেলন, ‘এই ঋেণর টাকার মধ্েয ২৩০ েকািট টাকা ইিতমধ্েয
তছরুপ হেয়েছ।’ সােবক জ্বালািন সিচব নািজম উদ্িদেনর বােজ
িসদ্ধান্েতর কারেণ রাষ্ট্েরর িবপুল পিরমাণ অর্থ গচ্চা েগেছ বেলও
িতিন উল্েলখ কেরন। িততাস এই টাকা েফরত পােব িকনা জানেত চাইেল
িততােসর পক্ষ েথেক বলা হেয়েছ, তারা বােপক্সেক এই অর্থ িদেয়েছ।
বােপক্স তােদর অর্থ েফরত েদেব।
শুনািনেত ঢািবর অধ্যাপক বদরুল ইমাম বেলন, ‘গত ১০ েথেক ১৫ বছর ধের
একিট সংকট ৈতির করা হেয়েছ। আর এখন েসই সংকেটর মাশুল িদেত হচ্েছ
পুেরা জািতেক।’
িতিন বেলন, ‘গেড় প্রিতবছর একিট কূপও খনন করা হয়িন। িসেলট ছাড়া
অন্য েকানও এলাকায় েতল-গ্যাস অনুসন্ধােন খুব একটা কাজ না হওয়ায়
এখন এলএনিজ আনেত হচ্েছ, যা েদেশর মানুেষর ওপর বাড়িত চাপ সৃষ্িট
করেব।’
শুনািনেত বুেয়েটর অধ্যাপক নূরুল ইসলাম বেলন, ‘এলএনিজ আসেছ এই
খবেরই গৃহস্থািলর গ্রাহকেদর িডমান্ড েনাট ইস্যু করা হচ্েছ। আবার
একিট মহল এ িবষেয় তৎপর হেয়েছ।’
িততােসর ব্যবস্থাপনা পিরচালক প্রেকৗশলী মীর মিশউর রহমান বেলন,
‘নতুন কের কাউেক িডমান্ড েনাট েদয়া হয়িন। আেগ যােদর িডমান্ট েনাট
ইস্যু করা হেয়েছ, গৃহস্থািলেত সংেযাগ িদেল তােদরই আেগ েদয়া হেব।
তেব এক্েষত্ের সরকারেক েঘাষণা িদেত হেব। এখনও গৃহস্থািলেত গ্যাস
েদয়ার িবষেয় সরকােরর েকানও িনর্েদশনা পায়িন িততাস।’
শুনািনেত কিমশেনর েচয়ারম্যান মেনায়ার ইসলাম, সদস্য রহমান
মুর্েশদ, মাহমুদুউল হক ভূঁইয়া, েমা. আব্দুল আিজজ খান ও িমজানুর
রহমান উপস্িথত িছেলন।
প্রসঙ্গত, এবার িবদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, িসএনিজ, ক্যাপিটভ
পাওয়ার (িশল্প কারখানায় িনজস্ব িবদ্যুৎেকন্দ্র), িশল্প গ্রাহকেদর
গ্যােসর দাম বাড়ােনার প্রস্তাব েদয়া হেয়েছ।
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