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এলএনিজ  আমদািনর  কারেণ  ব য়  বেড়
যাওয়ায়  রা ায়া  িত ান  পে াবাংলােক
১  হাজার  কািট  টাকা  ভতুিক  িদেয়েছ
সরকার।  গত  বছেরর  আগে  এলএনিজ
আমদািন র পর এবারই থমবােরর মত
ভতুিক পল সং ািট। 

পে াবাংলা  সূ  জানায়,  গত  বছেরর
অে াবের  অথ  ম ণালেয়  ২০১৮-১৯  অথ
বছেরর জ  ৫  হাজার  ৪০০ কািট  টাকা
ভতুিক চেয় িচিঠ িদেয়িছল বাংলােদশ তল,

গ াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)। িক  চলিত বছেরর মাচ পয  এ বাবদ কােনা অথ
বরা  দওয়া হয়িন।

এ সে  পে াবাংলার পিরচালক অথ হা ন-অর-রিশদ বেলন, গত মাচ পয  ৩ হাজার কািট টাকা
আিথক ঘাটিতেত  িছল সং ািট।  চলিত  এি েলর য  টাকা  পাওয়া  গেছ  তা  বতমান  ঘাটিতরই  এক
তৃতীয়াংশ মটােত পারেব। সামেন এলএনিজ আমদািন আেরা বাড়েব। গ ােসর দাম বািড়েয় ও ভতুিতর
মাধ েম তা সম য় করেত হেব।

গ াস  উ পাদনকারী  কা ািন েলার  কাছ  থেক  িত  ঘনিমটার  গ াস  গেড়  সােড়  ৬  টাকায়  িকেন
পে াবাংলা। অ িদেক িত ঘনিমটার এলএনিজর দাম ায় ৩৮ টাকা। দশীয় গ ােসর সােথ এলএনিজ

িমিশেয় িবি র কারেণ গ ােসর গড় দামও বেড় গেছ।

অথ ম ণালেয়র একিট সূ  জানায়, এলএনিজর কারেণ পে াবাংলার আমদািন খরচ বেড় গেছ। এিট
সত । িক  কতটু  বেড়েছ এবং কতটু  ভতুিক দওয়া দরকার তার জ  অেটােমশন প িত চালু করা
দরকার।  এজ  পে াবাংলােক অেটােমেটড সফটওয় ার এ টার াইজ িরেসাস  ািনংেয়র (ইআরিপ)
মাধ েম  লনেদন করার আ ান জানােনা হেয়েছ। তেব পে াবাংলা বলেছ, এ সফটওয় ােরর ব বহার 
করেত আেরা সময় লাগেব।

ক বাজােরর  মেহশখালীেত  দেশর  থম  এবং  এখন  পয  একমা  ভাসমান  এলএনিজ  টািমনােল
বতমােন দিনক ায় ৫০ কািট ঘনফুট গ াস এলএনিজ থেক পা িরত হেয় জাতীয় ীেড সরবরাহ করা
হয়। যু রাে র এি লােরট এনািজ এ টািমনাল পিরচালনা করেছ। এলএনিজ আমদািন হে  কাতােরর
রাসগ াস  এবং  ওমােনর  ওমান  িডং  ই টার াশনােলর  কাছ  থেক।  চলিত  বছরই  সািমট  েপর
এলএনিজ টািমনাল চালু  হেব। এিট থেকও দিনক ৫০ কািট ঘনফুট পা িরত গ াস সরবরাহ করা
যােব। তখন আিথক ঘাটিত এবং ভতুিকর চািহদা আেরা বাড়েব বেল মেন করেছ পে াবাংলা।

এিদেক  ঘাটিত  মটােত  গ ােসর  দাম  বাড়ােনার  আেবদন  কেরেছ  পে াবাংলা  ও  এর  আওতাধীন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কা ািন েলা। এ লে  আেয়ািজত গণ নািন গত ১৪ ম শষ হেয়েছ। নািন শষ হওয়ার ৯০ িদেনর
মেধ  দাম  সম েয়র ব াপাের িনেদশনা  িদেব  এ  খােতর িনয় ক সং া  বাংলােদশ এনািজ  র েলটির
কিমশন (িবইআরিস)।
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