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মলূ  সম েয়র উেদ াগ ॥ আজ সংসদীয় কিমিটর বঠেক আেলাচনা

রিশদ মামনু ॥ ফর ালািন তেলর মূল  সম েয়র উেদ াগ িনে  ালািন িবভাগ। আ জািতক বাজাের ালািন
তেলর মূল  বিৃ র কথা বেল গত িনবাচেনর আেগই দাম বিৃ র জ  ালািন িবভােগ িচিঠ িদেয়িছল িবিপিস। এখন

িবিপিসর  তরফ  থেক  বলা  হে  িডেজল  ও  ফােনস  অেয়ল  িবি েত  লাকসােনর  কারেণ  িবিপিসর  দিনক
লাকসােনর পিরমাণ ৯ কািট ২৯ লাখ টাকা। বছর শেষ লাকসােনর এই অ  িগেয় ঠকেব িতন হাজার ৩৯১
কািট টাকায়।

আজ রিববার িব ত ালািন িবষয়ক সংসদীয় ায়ী কিমিটর য বঠক হেব সখােন ালািন তেলর মলূ  সম য়
িবষেয় আেলাচনা হওয়ার কথা রেয়েছ। িবিপিস িবিভ  সময় ম ণালয়েক লাকসােনর কথা জািনেয় আসেছ। ালািন
িবভাগ থেকও সরকােরর উ  পযােয় িবষয়িট জানােনা হেয়েছ। যিদও সরকােরর শীষ পযােয়র স িত না মলায়
এতিদন চপু িছল িবিপিস। তেব মাগতভােব লাকসান িদেত হেল িবিপিস আবার আেগর অব ােন িফের যােব বেল
মেন করা হে ।

িবিপিস বলেছ িত ব ােরল গ ােসািলন ৮০ ডলােরর ওপের উঠেলই িবিপিসর লাকসান নেত হয়। এে ে  ৮০
ডলার পয  ক ইেভন (লাভ িতর সমতা িব ) ধরা হয়। এখন িত ব ােরল গ ােসািলন িকনেত হে  ৮৭
ডলাের।

ালিন িবভাগ সংসদীয় কিমিটেত উ াপেনর জ  য িতেবদন তির কেরেছ তােত দখা যায়, গত ৮ ম’র দর
অ যায়ী িত িলটার ফােনস অেয়ল িবি েত ৩ টাকা ৮৪ পয়সা এবং িত িলটার িডেজল িবি েত ১১ টাকা ৫০
পয়সা লাকসান হে । এই িহসােব িতিদন িবিপিস লাকসান করেছ ৯ কািট ২৯ লাখ ৫ হাজার ৮৭০ টাকা। বছর
শেষ এই টাকার পিরমাণ বেড় দাঁড়ায় িতন হাজার ৩৯১ কািট টাকায়।

িবিপিস বলেছ ২০১৬ সাল থেক আ জািতক বাজাের তেলর দাম উধমুখী। এর আেগর কেয়ক বছর িবিপিস িকছুটা
লাভ কেরেছ।

িবিপিস কমকতারা জানান, তারা সরকারেক একিট ফমুলার কথা বেলিছল। একইভােব িতেবশী দশ ভারেতও
তেলর দাম িনধারণ হয়। তাহেল তেলর মূল  সম য় িনেয় এেত জিটলতা তির হেব না। পাশাপািশ আ জািতক

বাজােরর সে  সম য় কের দাম িনধারণ করায় িবিপিসরও লাকসান হেব না। তেব েত মলূ  সম েয়র এই
য়ংি য় প িত িনেয় আেলাচনা হেলও পরবতীেত তা আর এেগায়িন।

িবিপিস তােদর কাযপে  বেলেছ ালািন তল িবি েত অব াহত লাকসান িদেত থাকেল উ য়ন কমকা ড বাঁধা
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হেব। সং ািট বলেছ িবিপিস এখন িসে ল পেয় ট মুিরং টািমনাল, ঢাকা-চ াম তল পাইপ লাইন, নারায়ণগ
থেক ঢাকা তল পাইপ লাইন িনমাণ করেছ। এছাড়া ই ান িরফাইনািরর ি তীয় ইউিনট িনমােণর চ া করেছ।
মাগতভােব লাকসান িদেল িবিপিস আিথকভােব িত  হেল এসব ক  আর করেত পারেব না।

বতমােন িডেজল ও কেরািসন ৬৫ টাকা এবং পে াল ও অকেটন যথা েম ৮৬ ও ৮৯ টাকায় িবি  হে । িবিপিস
বলেছ এর চেয় বিশ দােম িতেবশী দেশ িডেজল এবং পে াল িবি  হে ।

ালািন িবভাগ সূ  জানায়, তারা সরকােরর শীষ পযায়েক লাকসােনর কথা জািনেয়েছ। এখন িস া িট সরকােরর
নীিতিনধারণী পযায় থেক িনেত হেব।

জানেত চাইেল িবিপিস চয়ারম ান মাঃ শাম র রহমান জনক েক বেলন, আমরা িতিদন ৯ কািট টাকার ওপের
লাকসান করিছ। বছর শেষ এই অ টা বশ বড়। দীঘিদন ধের এভােব লাকসান বহন করা কিঠন। িতিন বেলন,
ালািন িবভােগ আমরা িবিভ  সমেয় লাকসােনর কথা বেলিছ। তেব এর ওপর িনভর কের িস া  নয়া িবিপিসর

এখিতয়ােরর বাইের।
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