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২০১৯-২০ অথবছেরর ািবত বােজেট িব ৎ িবল যােদর নােম তােদর িটন বাধ তামলূক করার াব
করা হেয়েছ। তেব সই াব পুনিবেবচনার আ ান জািনেয়েছন িব ৎ, ালািন ও খিনজস দ িতম ী
নস ল হািমদ। িতিন বেলেছন,  প ী িব েতর ৩ কািট াহেকর মেধ  ১ কািট ২০ লাখ াহক ৪০
ইউিনেটর কম িব ৎ ব বহার কেরন। এরা ােমর গিরব জনেগা ী। কােজই াবিট পুনিবেবচনা কের
৫০০ ইউিনেটর ওপের ব বহারকারী াহকেদর িটন বাধ তামলূক করা হাক।

রাববার জাতীয় সংসেদ ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ িনেয়
িতম ী এসব কথা বেলন।

নস ল হািমদ বেলন,  ২০১৪ সােল িব ৎ,  ালািন ও খিনজস দ ম ণালেয়র বােজট িছল মা  ৪
হাজার কািট টাকার মেতা, আজেক ায় ২৯ হাজার কািট টাকার বােজট পেয়িছ। সারা দেশ একশ’
ভাগ িব তায়েনর িদেক যাি । এ বছেরর িডেস র মেধ  শতভাগ িব তািয়ত হেব িতিট াম। আমরা
গ ােসর সম ায় িছলাম, সই সম াও ধীের ধীের শষ হে । আবািসক খােত ালািন সম া পূরণ
করেত সংসেদ ঘাষণা  িদেয়িছলাম-  িতন বছেরর মাথায় দেশর ৭৫ শতাংশ বািড়েত এলিপিজ গ াস
পৗঁছাব। এখন ায় ৮২ শতাংশ বািড়েত এলিপিজ গ াস ব বহার করা হে ।িতিন বেলন, ধীের ধীের এ

বছেরর  মেধ  দেশর  িতিট  জলায়  যখােন  যখােন  অথৈনিতক  জান  থাকেব  সখােন  িতিট
িশ কারখানায় যত ত স ব পাইপলাইেন গ াস পৗঁেছ দয়া হেব। যখােন অথৈনিতক জান হে  সব
িশ কারখানায়, সব জায়গােত গ ােসর পাইপলাইন করব।
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