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এলএনিজ আমদািনেত বছের ২৪ হাজার কা  টাকা ঘাটিত - লাকসােন 
পে াবাংলা 

াফ িরেপাটার ॥ ালািন খােতর সােড় ২৪ হাজার কা  টাকার ঘাটিত াহেকর পেকট থেক লেত চায় পে াবাংলা। িতিদন 
এক হাজার িমিলয়ন ঘন ট তরলী ত া িতক াস এলএনিজ আমদািনেত বছের এই ঘাটিতর ি  হে । এলএনিজ আমদািনেত 
লাভজনক িত ান পে াবাংলা এখন লাকসােন পেড়েছ। লাকসান পাশােত এবার াহকেকই শষ ভরসা মেন করেছ সং া ।  

ােসর দাম ি  না করা হেল এলএনিজ আমাদিন অ াহত রাখা স ব নয়। যােত দেশর ালািন িনরাপ া িবি ত হেব এমন 
ি েত ােসর  ি র পে  রিববার  সম েয়র থম িদন বাংলােদেশ এনািজ র েলটির কমিশেনর (িবইআরিস) সামেন 

িনেজেদর ব  উপ াপন কের পে াবাংলা।  পে বাংলা তােদর িলিখত ব ে  জািনেয়েছ আগামী এি ল থেক সািমট েপর 
এলএনিজ টািমনাল  কায ম  করেব। তখন দিনক এলএনিজ আমদািনর পিরমাণ দ ড়ােব এক হাজার িমিলয়ন ঘন ট। এখন 
যা ৪৭০ থেক ৪৮০ িমিলয়ন ঘন ট রেয়েছ। এলএনিজ আমদািনর পিরমাণ ি ণ হেল মােস ২ হাজার ১৭ কা  টাকার ঘাটিত 
তির হেব। বছের সই ঘাটিতর পিরমাণ হেব ২৪ হাজার ৫৪০ কা  ২৪ লাখ টাকা। পে াবাংলা তার ােব বেলেছ দশীয় 
কা ািনর মে  সব থেক বিশ ােসর দর বােপে র। িত ান র উৎপাদন য় দেশ কাজ করা আ জািতক তল াস 
কা ািনর চেয় বিশ। িত ঘনিমটার বাংলােদশ াস িফ  িবিজএফিসএল এর দশিমক ৭০৯৭ টাকা, িসেলট াস িফ  এর 

দশিমক ২০২৮ টাকা, বােপ  িতন দশািমক ০৪১৪ টাকা এবং আইওিসর ২ দশিমক ৫৫ টাকা। সখােন িত ঘন ট এলএনিজ 
আমদািনর জ  ৩৯ দশিমক ০৮৬ টাকা য় হে । 

পে াবাংলায় চয়ার ান ল আিমন গণ নািনেত বেলন, দেশর িনরবি  ালািন সরবরােহর জ  এলএনিজ আমদািন অ াহত 
রাখেত হেব। স ত কারেণ ােসর দাম বাড়ােনার কান িবক  নই। নািনেত পে াবাংলা অিভেযাগ কের ঘাটিত মটােত ২০১৮-
১৯ অথবছের িতন হাজার ৬৬০ কা  টাকা েয়াজন িছল। িত ঘনিমটাের এক টাকা হাের পে াবাংলােক এই অথ দয়ার িনেদশ 
িদেয়িছল িবইআরিস। িক  অথ িবভাগ পে াবাংলােক কান অ দান দয়িন। পে াবাংলা তার আেবদেন বলেছ, ডলােরর দাম বেড় 
যাওয়া, সরকারী বািণিজ ক াংকেক পযা  ডলার সি ত না থাকায় বসরকারী াংকেক স ৃ  করার পাশাপািশ আ জািতক 
সং া থেক বেদিশক া সং েহর উে াগ হণ করা হেয়েছ। এই প িতেত অথয়ন িনি ত করেত হেল আরও ৫ ভাগ খরচ বিশ 
পড়েব।  নািনর েত িবইআরিসর চয়ার ান মেনায়ার ইসলাম বেলন, ২০১৮ এর অে াবের ােসর দাম সম েয়র সময় সািমট 
এলএনিজর ৫০০ িমিলয়ন ঘনফ  এলএনিজ জাতীয় ি েড যাগ হয়িন। আগামী এি ল থেক আরও ৫০০ িমিলয়ন ঘন ট এলএনিজ 
জাতীয় ি েড  হে । ফেল ােসর  সম য় েয়াজন। বতমােন গেড় িত ঘনিমটার াস ৭ দশিমক ১৭ টাকা দের িবি  
করেছ। এর সে  এলএনিজ চাজ ৯ দশিমক ৫৫ টাকা হাের িনধারণ করার াব িদেয়েছ পে াবাংলা। 

এিদেক পে াবাংলার উপ াপনার পর াস া িমশন কা ািন িজ িসএল এর াব িনেয় নািন কের িবআরিস। ওই নািনেত 
জানা যায় িজ িসএল ২০১৮-১৯ এর জ  ০.৫৬৬৫ এবং ২০১৯-২০ এর জ  ০.৫৬৭৬ টাকা স ালন চাজ িনধারেণর াব 
কেরেছ। কিমশন পািরশ করেছ ২০১৮-১৯ এর জ  দশিক ৪৬৩৬ টাকা এবং ২০১৯-২০ এর জ  দশিমক ৪৯৭২ টাকা িনধারেণর 

পািরশ কেরেছ। এখন িজ িসএল এর স ালন চাজ রেয়েছ দশিমক ৪২৩৫ টাকা।  নািনেত ােসর  সম য় িনেয়  েল 
ক ােবর জ¦◌ালািন উপেদ া অ াপক শাম ল আলম িবইআরিস আইেনর উ িত িদেয় বেলন, আইেনর ২ (ঝ) উপধারা ও ৩৪(৫) 
উপধারা মেত একবার দাম ি র গণ নািনর পর এক বছর অিতবািহত না হেল আর দাম বাড়ােনার েযাগ নই। গতবছেরর এি েল 
গণ নািন নয়া হয়। এখনও এক বছর ণ হয়িন, তাই এই নািনর কান আইনগত বধতা আিম দখিছ না। এছাড়া এি েল 
উ ে র আরও ৫০০ িমিলয়ন ঘন ট এলএনিজ আসেব তার িভি েত দাম বাড়ােনার াব িবইআরিসর আইেনর সে  
অস িত ণ। ভা ার ঘের পৗঁেছ দয়ার আেগ কানভােবই দাম বাড়ােনার েযাগ নই বেল ম  কেরন িতিন। 

 



 


