
u য়েন
জব্ালািন খাত

ড. eম শামসু

eলeনিজ ঘ
জীবনযা ার 
23 েকািট িন
মূ বৃি  া
েস aিধকার 
খাত েথেক স
টাকা। 3128
21 হাজার e
হাজার েকািট
লে য্ গয্াস 
তহিবল কােজ
রাজসব্সহ uৎ
হেল চলিত a
না কিমেয় গয্
 
চলিত aথ র্বছ
চাজর্ o স া
সািভ র্স চাজর্,
েভা ার েনi
ঘনিমটার) বৃ
ফেল েভা া 
 
গয্াস সরবরা
রেয়েছ, সােড়
হেয়েছ, eল
েকা ািনর গয্
311৯ সােল
গয্ােসর মূ হ
কর বােদ হে
িবতরেণ মুনা
িততাসেক দু
েভা া েদয়
 
ি -েপiড o

নর েযৗি
ত 

সুল আলম 

 

ঘাটিত সমনব্েয় গয্া
য় বাড়েব। a

ন  আেয়র েভা া
 o েযৗি ক নয়
েথেক বি ত eব
সরকাির রাজসব্ আ
8-29 aথ র্বছের 
eবং জব্ালািন িনরা
িট টাকা। গয্ােসর 
u য়ন তহিবল গ
জ আেসিন। তবু
ৎপাদন, স ালন
aথ র্বছের গয্াস স
গয্ােসর মূ বৃি  ক

ছের eলeনিজর 
ালন aবকাঠােমা 
, জনবল o aবক
i। aথচ eসব 
বৃি র াব গণশু

তািরত হয়।  

াহ য়হার 8.4৯
ড় ছয় ডলার দের
লeনিজ পিরবহেন
গয্ােসর aনুপাত 
ল আioিস গয্ােস
হার 4.15 টাকা
েব ায় সােড় সা
নাফার সে  ায় 
দুi শতাংশ িসে
। েস গয্াস কােলা

o iিভিস িমটার ন

ি ক িভি

গয্াস o িবদুয্েতর মূ
aথচ বােজেট বরা
ার জ  সহনীয় হ
য়। সিঠক দােম, 
বং তািরত। িন
আহরণ বৃি  aত
25 হাজার 595 

রাপ া তহিবেল 2
মূ বৃি  িনয় ণ
গিঠত হয়। eলe
বুo eসব তহিবেল
ন o িবতরণ য় 
সরবরাহ য় সা
করা হে । 

কারেণ গয্ােস ঘা
িনম র্াণ য় eবং

কাঠােমা u য়ন চ
েয় যেথ  aেযৗ

শুনািনেত আনা হয়

৯ টাকা েথেক ায়
রর eলeিজ 21 ড
ন জাহাজ ভাড়া ক
বাড়ােনা o uৎপ

সর aনুপাত িছল 
। ফেল েদিশ েক
াত ডলার। ি েড
2.5 হাজার েকািট
ম লস সুিবধা eব

লাবাজাের িবি  ক

না লািগেয় গয্াস চু

ি  েনi ব

মূ বৃি র েঘাষণা
া  o বরা  বৃি ে
হেব না। তাছাড়া
সিঠক মােন eবং

নে  বিণ র্ত িবদুয্
তয্িধক eবং aেয
েকািট টাকা। পাঁ

21 হাজার েকািট 
ণ o আioিস গয্া
eনিজজিনত আিথ
ল e aথ র্বছেরo 
েযৗি ক হেল eব
য় হেতা ায় 9

ঘাটিত ায় ৯ হাজ
ং গয্াস স ালন o
চািহদা- গয্াস সর
ৗি ক য় o দুন
য়। ei গণশুনািন

ায় 23 টাকা হয়।
ডলাের েকনা হেয়
কমপে  41 শতা
পাদন য় কমােন
59 শতাংশ। eখ

কা ািন aেপ া আ
ড আনেত যা খরচ
িট টাকা বাড়িত a
বং েপiড aব ক
কের কােলাবাজাির

চুিরর সুেযাগ েরে

বােজেট

ণা eেসেছ। বােজ
েত েভা ার আয়
া েতল, গয্াস, কয়
ং সিঠক মােপ oi
দুয্ৎ o জব্ালািন খা
যৗি ক। 3124-
াচঁ বছের ায় িত
টাকা। েকা ািন
ােসর oপর িনভ র্র
িথ র্ক ঘাটিত েমাকা
জমা হেব যথা
বং জব্ালািন িনরাপ

9.6 হাজার েকািট

জার েকািট টাকা
o িবতরণ aবকাঠ
রবরাহ য়বৃি র 
ন িত রেয়েছ। েকব
িনেক গয্ােসর মূ

। ফেল চলিত aথ
য়েছ। িরগয্ািসিফে
াংশ েবিশ, গয্াস
নার কথা। িক  ব
খন 71 শতাংশ।
আioিস গয্াস e
চ হেব, তােত eল
aথ র্ েযাগ কের স
কয্ািপটােলর oপর
ির লাভবান হয় 

েখ িমটারিবহীন আ

17-06-19 

জেট eলিপিজরo 
য় বাড়েব না, aপ
কয়লা, িবদুয্ৎ, eল
iসব জব্ালািন পা
ােতর aস িতগুেল
-25 aথ র্বছের রাজ
তনগুণ। আবার েভ
িন o সং াগুেলােত
রশীলতা কমােনর
ােবলায় জব্ালািন ি
েম ায় 3.9 o 
প া তহিবল o গয্
িট টাকা। aথচ ঘা

। eলeনিজর য়
াঠােমা িনম র্াণ য়
e িনয়ামকগুেলার

কবল স ালন o ি
বৃি র ােবর 

থ র্বছের ঘাটিত ৯
ফেকশেন েযৗি ক

u য়ন তহিবেলর
বা েব aনুপাত ক
। আioিস গয্ােস
eখন লাভজনক।
লeনিজ আমদািন
ালন o িবতরণ

র 29 শতাংশ মুন
ায় দুi হাজার েক

আবািসক eবং i

মূ বৃি র াব
পচয় o দুন িত বাড়
লিপিজ o eলeন
াoয়া েভা ার aি
েলা েভা া aিধক
জসব্ আহরণ 6 হ
ভা ারা িদেয়েছন
ত পু ীভূত সব র্েম
র জ  গয্ােসর সর
িনরাপ া তহিবল
 2.8 হাজার েকা
গয্াস u য়ন তহ

ঘাটিত সমনব্েয় aে

য়মূ , পিরবহন 
য়, েপে াবাংলা o
র েযৗি কতা যাচ
িবতরণ চাজর্হার 
oপর গণশুনািন 

৯ হাজার েকািট টা
ক চােজর্র তুলনায় 
লর aেথ র্ গয্াস সর
কেমেছ eবং uৎপ
সর মূ হার 3.66
 সাগেরর গয্াস 

িন করা eখন লাভ
ণ মূ হার িনধ র্ারণ
নাফা েদoয়া হয়
কািট টাকা। 

iিভিস িমটারিবহীন

ব আেছ। ফেল েভ
াড়েব। eর aিভঘ
নিজর মূ  eবং 
িধকার। aথচ েভ
কার খব র্ কের :গয্া
হাজার 489 েকািট
ন গয্াস u য়ন ত
মাট uদব্ৃ  aথ র্ া
রবরাহ য় কমাে
ল গিঠত হয়। eস
ািট টাকা। সরকাি
হিবেল aথ র্ গৃহীত
েযৗি ক য় o দু

য়, িরগয্ািসিফে
o আরিপিজিসeেল
চাi করার সুেযাগ
(36 o 34 পয়স
বেল চালােনা হয়

টাকা। তেব িবতক
ায় িদব্গুণ চাজর্ 

রবরােহ েদশীয় 
পাদন য় েবেড়ে
6 টাকা। বােপ  

য় মূ হার করে
ভজনক। স ালন
ণ করা হেয়েছ। শু
। চুিরকৃত গয্ােসর

ীন িশ  o বািণিজ

ভা ার 
ঘাত 

ভা া 
গয্াস 
িট 
তহিবেল 
ায় 41 
ােনার 
সব 
ির 

ত না 
দুন িত 

েকশন 
েলর 
গ 
সা-
য়। 

কর্ 
ধরা 

ড়েছ। 

েপােরট 
ন o 
শুধু 
র মূ  

িজয্ক 



েভা ার গয্ােসর মূ বৃি  করা হয়। আবার eলিপিজর মূ  েপে ািলয়াম পে র বাi- ডা  হoয়া সে o েভা া পয র্ােয় eলeনিজর 
মূ  ছািড়েয় েগেছ। িসeনিজর মূ o eলeনিজর েযৗি ক মূ  aেপ া aিধক। পিরবহন ভাড়ায় েভা া জব্ালািন েতেলর দরপতন 
সমনব্য় সুিবধা পায়িন। aথচ িসeনিজর মূ বৃি েত পিরবহেনর ভাড়া বৃি  পায়। িসeনিজর আবারo মূ বৃি  পিরবহন ভাড়া বৃি রi 
নামা র। িসeনিজর মূ  পুনরায় বৃি  দব্ারা গয্ােস েয পিরমাণ আিথ র্ক ঘাটিত সমনব্য় হেব, eর েথেক aেনক েবিশ পিরমাণ aথ র্ ভাড়া 
বৃি  দব্ারা েভা ােদর কাছ েথেক আদায় করা হেব। তা েজেনo িবiআরিস িমটারিবহীন আবািসক েভা ার গয্াস eবং িসeনিজর দাম 
বৃি েত aনড়। েভা ার aিভমত, eলিপিজর বাজার স সারেণ আবািসক গয্াস o িসeনিজর মূ বৃি  করা হেব।  
 
গয্াস সংেযাগ িগত থাকা সে o সংেযাগ েদoয়া, িডমা  েনািটশ iসুয্ করা, aথ র্ জমা েনoয়া, সংেযাগ না িদেয় সংেযােগর নােম 
েনoয়া aথ র্ বছেরর পর বছর আটেক রাখা সং া  েভা া aিভেযাগগুেলা িন ি  হয় না। িততাসেক জবাবিদিহর আoতায় আনা হয় 
না। েপে াবাংলার িবরুে  আনীত aিভেযাগo িন ি  হয় না। েভা ােক আদালেত েযেত হয়। 
 
3126-27 aথ র্বছেরর িহসােব, েযৗি ক করা হেল িবদুয্ৎ uৎপাদন য়হার পাঁচ টাকা িনেচ নামােনা স ব। e য়হার eখন ায় 
7.6 টাকা। েসi সে  স ালন o িবতরণ য়হার যিদ েযৗি ক করা হেতা, তাহেল বছের কমপে  িবদুয্ৎ সরবরােহ আট হাজার 
েকািট টাকা সা য় হেতা। েবতন ায় িদব্গুণ হoয়ায় সব iuিটিলিটর রাজসব্ ঘাটিত হয় eবং মূ হার বৃি র দরকার হয়। িক  
িপিজিসিবর দরকার হয়িন। িবতরেণo য় েযৗি ক হেল বছের ায় দুi হাজার েকািট টাকা সা য় হেতা। তােত ঘাটিত 2.9 হাজার 
েকািট টাকা সমনব্য় হেয় uদব্ৃ  থাকত। aথচ য় েযৗি ক না কের িবদুয্েত ঘাটিত েদখােনা হয় ায় ছয় হাজার েকািট টাকা। েস 
ঘাটিত সমনব্েয় িত iuিনেট মূ বৃি  করা হয় 46 পয়সা। বাদবািক ায় চার হাজার েকািট টাকা ঘাটিত ভতুর্িক দব্ারা সমনব্য় করা 
হয়। 
 
311৯-21 েথেক 3126-27 aথ র্বছর aবিধ জব্ালািন েতেল ভতুর্িক িছল 42 হাজার 697 েকািট টাকা। দরপতন েযৗি ক সমনব্য় না 
হoয়ায় 3127-28 aথ র্বছর েথেক e খাত লােভ আেছ। েতল সরবরাহ য় o য়বৃি  েযৗি ক eবং দুন িতমু  হেল দরপতন 
সমনব্য় ছাড়াi েতেলর মূ হার কেম। e মূ হার িনধ র্ারেণর eখিতয়ার িবiআরিসর হেলo তা িনধ র্ারণ কের aৈবধভােব জব্ালািন 
িবভাগ। eকiভােব eলিপিজর মূ হার িনধ র্ারেণর eখিতয়ার িবiআরিসর হেলo তা িনধ র্ারণ কেরন eলিপিজ বসায়ীরা। eসব 
মূ হােরর েযৗি কতা যাচাi করার সুেযাগ েভা ার েনi।  
 
বােজেট াব করা হেয়েছ, িবদুয্েত ভতুর্িক সােড় ছয় হাজার েকািট টাকা। িক  ঘাটিত ায় ৯ হাজার েকািট টাকা। গয্ােস ভতুর্িক 
িতন হাজার েকািট টাকা eবং জব্ালািন িনরাপ া তহিবল হেত aনুদান 2.5 হাজার েকািট টাকা। ঘাটিত ৯ হাজার েকািট টাকা। 
আগামী aথ র্বছের তা আরo বৃি  পােব। জব্ালািন েতেল ভতুর্িক রাখা হয়িন। তেব িবিপিস িকছুিদন আেগo বেলেছ, েতেল ঘাটিত ৯ 
হাজার েকািট টাকা। িক  ঘাটিত সমনব্েয় য় িকংবা দুন িত কমােনার  
 
কথা বেলিন। 
 
3124-25 aথ র্বছের িপেক িবদুয্ৎ চািহদা িছল ৯ হাজার 379 েমগাoয়াট। সরবরাহ িছল সাত হাজার 467 েমগাoয়াট। ঘাটিত িছল 
ায় 32 শতাংশ। 3128-29 aথ র্বছের চািহদা িছল 25 হাজার 25 েমগাoয়াট। সরবরাহ িছল 21 হাজার ৯69 েমগাoয়াট। ঘাটিত 

িছল ায় 33 শতাংশ। aথ র্াৎ গত পাঁচ বছের িবদুয্ৎ ঘাটিত িনরসেন েকােনা a গিত েনi। গেড় বছের িবদুয্ৎ uৎপাদন মতা 
েবেড়েছ 23 শতাংশ। aথচ িবদুয্ৎ uৎপাদন েবেড়েছ ছয় শতাংশ। া  ফয্া র িছল 3124-25 aথ র্বছের 5৯ শতাংশ eবং 3128-
29 aথ র্বছের 51 শতাংশ। uৎপাদন মতা বৃি  েপেয়েছ, বহার বৃি  পায়িন। aথ র্াৎ u য়েন গিত আেছ, a গিত েনi।  
 
বােজেট 35 হাজার েকািট টাকা িবদুয্ৎ eবং দুi হাজার েকািট টাকা জব্ালািন খাত u য়েন বরা  াব আেছ। e বরা  েবিশ না 
কম- েকােনািটi বলার মেতা েকােনা েযৗি ক িভি  েনi।  
 
িবদুয্ৎ o জব্ালািন খাত u য়ন পিরক নাগুেলায় েদখা যায়, সরকার িবদুয্ৎ o জব্ালািনর মূ বৃি র নীিত হণ কেরেছ। ফেল িবদুয্ৎ o 
জব্ালািন সরবরােহ েবিশ েবিশ কর o মুনাফা আহরণ, a ায় o aেযৗি ক য়বৃি  eবং দুন িত uৎসািহত হে । ফেল ঘাটিত বৃি  
পাে । েস ঘাটিত সমনব্েয় ভতুর্িক আর ভতুর্িক কমােনার জ  মূ বৃি  করা হে । তােত েভা া aিধকার িবপ । ei হেলা e খাত 
u য়ন েকৗশল।  
 
িশ ািবদ o জব্ালািন িবেশষ  


