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গ্যাসের দাম বাড়ল ৩২.৮ শতাাংশ 

 

গ্যাসের দাম আজ সোমবার সেসে বাড়সে। স াক্তা পর্ যাসে গসড় ৩২ দশমমে ৮ শতাাংশ দাম বাড়াস া হসেসে। র্া এ র্াবৎোসলর মসে েবসেসে 

সবমশ। এখ  সেসে বাো-বামড়র এে বা যাসরর লালার জয ৯২৫ টাো আর দুই বা যাসরর জয ৯৭৫ টাো মদসত হসব। আসগ এে বা যাসরর লালা 

৭৫০ টাো ও দুই বা যাসরর লালার জয গু সত হসতা ৮০০ টাো। সবসড়সে মেএ মজ, মশল্প, সহাসটল-সরসতারাঁ, মবদুুৎসেন্দ্র, ব্যমক্ত মামলো াধী  

প্রমতষ্ঠাস র মবদুুৎ উৎপাদ  (েুাপটি  পাওোর), োর োরখা া ও ো-বাগাস  ব্যবহূত গ্যাসের দামও। ফসল গণপমরবহ , মশল্প উৎপাদ েহ প্রাে 

েব খাসত ব্যে বাড়সব। মবসশষজ্ঞসদর মসত, গ্যাসের দাম বাড়াস াে  তু  বাসজসট ের-শুল্ক্ক বৃমিসত দুস যাসগ োো জ গসণর ব্যে আসরে দফা 

বাড়সব। মশল্প মামলেরা বলসে , মশল্প খাসতর অগ্রগমতও ব্যাহত হসব। স াক্তা  প্রমতম মধরা বলসে , গ্যাে লামর ও দু ীমত বন্ধ  া েসর দাম বাড়াস া 

এে ধরস র সজাচ্চুমর। তারা বসল , গ্রাহে ঠিেমসতা গ্যাে পাে  া, তসব বাড়মত দাম ঠিেই মদসত হসব, র্া সবআইম । 

 

গতোল সরাববার রাজধা ীর োরওো  বাজাসরর এ ামজয সরগুসলটমর েমমশ  (মবইআরমে) োর্ যালসে প্রমতষ্ঠা টির সেোরম্যা  মস াোর ইেলাম 

োংবাদ েসেলস  গ্যাসের মূল্যবৃমির স াষণা সদ । গ্যাসের মূল্যবৃমির োরণ মহসেসব মবইআরমের সেোরম্যা  োংবাদ েসেলস  জা া , জ্বালাম  

 াটমতর োরসণ েরোর তরল প্রাকৃমতে গ্যাে (এলএ মজ) আমদাম  েরসে। ব্যেবহুল এলএ মজ আমদাম র োরসণ জ্বালাম  খাত ক্রামিোল 

অমতক্রম েরসে। তাই গ্যাসের মূল্য েমন্বে েরসত হসেসে। মতম  বসল , গ্যাে  া োোর সেসে এেটু সবমশ দাসম গ্যাে অে য ীমতর জয সবমশ 

জরুমর।  

 

েত বাড়সে দাম :বাো-বামড়র গ্রাহেসদর সেসে এে বা যার ও দুই বা যাসরর লালাে ১৭৫ টাো েসর বাড়াস া হসেসে। গৃহস্থামলর মমটারম মিে 

গ্যাসের দাম প্রমত   মমটার ৯ টাো ১০ পেো সেসে হসেসে ১২ টাো ৬০ পেো। এসত সপসরাবাাংলার আে বাড়সব এে হাজার ৭০৪ সোটি টাো।  

 

মেএ মজোমলত র্া বাহস  ব্যবহূত গ্যাসের দাম প্রমত   মমটার ৪০ টাো সেসে ৪৩ টাো েরা হসেসে। বামণমজুে প্রমতষ্ঠাস র মসে সহাসটল ও 

সরস্টুসরসের জয প্রমত   মমটার ২৩ টাো েরা হসেসে। আসগ মেল ১৭ টাো ৪ পেো। ক্ষুদ্র ও কুটির মশসল্পর জয গ্যাসের দাম আসগর মসতাই 

  মমটারপ্রমত ১৭ টাো ৪ পেো রাখা হসেসে। মশল্প-োরখা া ও ো বাগাস  গ্যাসের  তু  মূল্য প্রমত   মমটার ১০ টাো ৭০ পেো েরা হসেসে। 

র্া আসগ মেল র্োক্রসম োত টাো ৭৬ পেো ও োত টাো ৪২ পেো। মশল্প খাত সেসে সপসরাবাাংলা অমতমরক্ত এে হাজার ৭১৮ সোটি টাো 



পাসব।  

 

মবদুুৎসেসন্দ্র ব্যবহূত গ্যাে প্রমত   মমটার মত  টাো ১৬ পেো সেসে বামড়সে োর টাো ৪৫ পেো েরা হসেসে। মবদুুৎসেন্দ্র সেসে আে বাড়সব 

এে হাজার ৮৬২ সোটি টাো। েুাপটি  পাওোসর গ্যাসের  তু  মূল্য ১৩ টাো ৮৫ পেো; আসগ মেল  ে টাো ৬২ পেো। এ খাত সেসে 

সপসরাবাাংলার আে বাড়সব প্রাে আড়াই হাজার সোটি টাো। েবসেসে সবমশ সবসড়সে োর োরাখা াে। এসত  তু  দাম ধরা হসেসে োর টাো ৪৫ 

পেো। আসগ মেল দুই টাো ৭১ পেো।  

 

োংবাদ েসেলস  োাংবামদেরা জা সত ো , গত মাসে য অনুমষ্ঠত গণশু াম সত গ্রাহে প্রমতম মধরা মেসেম লসের  াসম গ্যাে লামর বন্ধ ও েঠিে 

োসপ গ্যাে েরবরাসহর দামব জাম সেমেল। দাম বৃমির েমে গ্রাহেসদর প্রতাব আমসল স ওো হসেসে মে- া, জা সত োইসল মস াোর ইেলাম 

বসল , মেসেম লে েমাসত মবতরণ সোম্পাম গুসলাসে ম সদ যশ া সদওো হসেসে।  

 

প্রমতসর্ামগতা োড়া েমস াতার মােসম এলএ মজ আমদাম সত ব্যে সবমশ হসে। এ মবষসে েমমশ  সোস া পদসেপ ম সেসে মে- া, জা সত 

োইসল েমমশ  েদস্য মমজানুর রহমা  জা া , তারা সপসরাবাাংলার তথ্য ও র্তদূর েম্ভব আিজযামতে বাজার র্াোই েসর সদসখসে । 

 

এে প্রসে মবইআরমে সেোরম্যা  জা া , স াক্তার জয সুখবর এতটুকুই- এখ  গ্যাে পাসব। তসব মশল্প গ্রাহে দাম মদসলও েঠিে গ্যাে পাসে   া 

এম  অম সর্াসগর মবষসে বসল , এ জয নূ্র্ তম মূল্য তুসল সদওো হসেসে। এেই েসে েব মশল্প গ্রাহে ইম মে মমটার সর্  পাে সে মবষসে 

ম সদ যশ া সদওো হসেসে।  

 

গ্যাসের দাম বাড়াে মবদুুসতর দাম বাড়সব মে- া জা সত োইসল মস াোর ইেলাম বসল , গ্যাসের দাম বৃমিসত মবদুুসতর উৎপাদ  ব্যে বাড়সব। 

তসব সবমশ পমরমাণ গ্যাে সপসল গ্যােোমলত সেন্দ্রগুসলা সবমশ মবদুুৎ উৎপাদ  েরসব। সতলোমলত মবদুুৎসেন্দ্রগুসলাে উৎপাদ  েসম র্াসব। োরা 

বেসরর গড় মহোব েরসল মবদুুসতর উৎপাদ  খরে বাড়সব  া।  

 

েমমশ  েত মদস র জয দাম বৃমি েরসে বা েত মদস র মসে আর দাম বাড়সব  া- এম  স াষণা সদওো েম্ভব  ে জাম সে মস াোর ইেলাম 

বসল , দামবৃমির প্রসোজ ীেতা অনু ব েসর মবতরণ সোম্পাম গুসলা র্খ  আেসব তখ  শু াম  েসর মেিাি স ওো হসব।  

 

গ্যাসের দাম বৃমির োরণ :১৮ আগে সেসে সদসশ আমদাম  েরা এলএ মজর ব্যবহার শুরু হে। বতযমাস  প্রমতমদ  ৬৫ সোটি   ফুট গ্যাে 

এলএ মজ সেসে আেসে। ২০১৯-২০ অে যবেসর তা সবসড় ৮০ সেসে ৮৫ সোটি   ফুসট সপ ৌঁোসব। আমদাম  ব্যে, শুল্ক্ক, ের, মরগ্যামেমফসেশ  

োজযেহ প্রমত   মমটার এলএ মজর দাম পড়সে ৩৩ টাো ৭৫ পেো। মেন্তু গ্যাে গসড় মবমক্র হসে োত টাো ৩৮ পেোে। মবইআরমের মহোসব, 

২০১৯-২০ অে যবেসর প্রমতমদ  এলএ মজ সেসে পাওো র্াসব ৮৫ সোটি   ফুট। এ জয সপসরাবাাংলার ব্যে হসব ২৯ হাজার ৬৪২ সোটি টাো। 

সদশীে গ্যাে পাওো র্াসব ২৫৬ সোটি   ফুট। েব মমমলসে প্রমতমদ  গ্রাহে পর্ যাসে সদওো হসব ৩৪১ সোটি   ফুট। এ জয বেসর ব্যে হসব ৪৩ 

হাজার ৮৪০ সোটি টাো। মবদ্যমা  দাসম সপসরাবাাংলার আে হসব ৪২৫ হাজার ১১০ সোটি টাো।  াটমত োেসব ১৮ হাজার ৭৩০ সোটি টাো। 

তাই দাম বৃমি েরসত হসেসে। 

 

গ্রাহসের পসেট সেসে আে ও েরোসরর  তুযমে :এলএ মজ আমদাম র ফসল  াটমত ১৮ হাজার ৭৩০ সোটি টাো গ্রাহসের োে সেসে পাওো 

মবল ও েরোসরর  তুযমের মােসম সমটাস া হসব। মবইআরমে স ামষত  তু  মূল্য অনুোসর গ্যাে মবমক্র েসর সপসরাবাাংলা গ্রাহসের পসেট সেসে 

অমতমরক্ত আট হাজার ৬২০ সোটি টাো আে েরসব। এর েসে জ্বালাম  ম রাপিা তহমবল সেসে আেসব দুই হাজার ৪২০ সোটি টাো, সর্টাও 

মূলত গ্রাহে সদসব। আর েরোর  তুযমে সদসব োত হাজার ৬৯০ সোটি টাো।  

 

নূ্র্ তম োজয প্রতুাহার ও মিমান্ড োজয আসরাপ : তু  মেিাি অনুোসর মমটারম মিে আবামেে গ্রাহে োড়া অয গ্রাহেসদর গ্যাে ব্যবহাসরর 

সেসে নূ্র্ তম োজয প্রতুাহার েরা হসেসে। এসত মশল্প, েুাপটি , বামণমজুে ও ো বাগাস  র্তটুকু গ্যাে ব্যবহূত হসব, সেই অনুোসর দাম মদসত 

হসব। এমদসে গৃহস্থামল ব্যতীত েব ধরস র গ্রাহসের জয মিমান্ড োজয  াসম  তু  মাসুল আসরাপ েরা হসেসে। অনুসমামদত সলাসির মবপরীসত 

প্রমত   মমটাসর ১০ পেো েসর মিমান্ড োজয মদসত হসব। এ োড়া বামণমজুে সেমণর আওতাে সহাসটল ও সরস্টুসরে এবাং ক্ষুদ্র ও কুটির মশল্প  াসম 

দুটি পৃেে গ্রাহে সেমণ সৃমি েরা হসেসে। এ োড়া মমটারম মিে আবামেে গ্রাহেসদর জয োরটি স্ল্ুাব ম ধ যারণ েরা হসেসে। প্রেম স্ল্ুাব ৬০ 

  মমটার পর্ যি। মিতীে স্ল্াব এে সেসে ১০০   মমটার। তৃতীে স্ল্াব এে সেসে ৩০০   মমটার। েতুে য স্ল্াব ৩০০   মমটাসরর ওপসর। স্ল্াব 

অনুোসর গ্যাসের মূল্য েম-সবমশ হসব।  

 

প্রমতমক্রো :গ্যাসের দাম বৃমিসত সপাশাে খাসত ব্যবো আরও েঠি  হসে পড়সব বসল মিব্য েসরসে  ততমর সপাশাে মামলেসদর োংগঠ  

মবমজএমইএ ে াপমত রুবা া হে। মতম  বসল , গ্যাে মবল তাসদর সমাট খরসের সদড় শতাাংশ। মশল্প খাসত ৩৮ শতাাংশ গ্যাসের দাম বাড়াে 

তাসদর উৎপাদ  ব্যে এে শতাাংশ বাড়সব। শতাাংসশর মহোসব তা খুব বড়  া হসলও সর্খাস  সপাশাে খাত এে সেে/দুই সেসের জয োংগ্রাম 

েরসে, তাসদর জয এই মূল্য বৃমি আরও োংেট ততমর েরসব। মবমজএমইএ এর  তু  এই ে াপমত বসল , এমম সতই েরবরাহ লাইস  গ্যাসের 



োপ  া োোর োরসণ উৎপাদ  মবমিত হসে। মবশ্ববাজাসর তীব্র প্রমতসর্ামগতা ও  া ামুখী োসপ ব্যবো বাধাগ্রত হসে, সেখাস  গ্যাসের মূল্য বৃমি 

 তু  মবম সোগসে ম রুৎোমহত হসব। 

 

ে জ্যুমাে য অুাসোমেসেশ  অব বাাংলাসদসশর জ্বালাম  উপসদিা অোপে শামসুল আলম বসল , গণশু াম সত গ্রাহেসদর পে সেসে বলা হসেমেল 

েঠিে োসপ ও মাসপ গ্যাে মদসত  া পারসল দাম বাড়াস া র্াসব  া। গ্যাে লামর ও দু ীমত বন্ধ েরসত হসব। সর্েব আবামেে ও মশল্প গ্রাহেসদর 

ইম মে মমটার স ই তাসদর গ্যাসের দাম বৃমি েরা র্াসব  া। মবইআরমে তাসদর সোস া েো সশাস ম । দু ীমতর শীসষ য োো লা জ ে মততাসের 

জয সবমশ সুমবধা সদওো হসেসে, র্ার অে য দু ীমতসেই উৎোমহত েরা হসেসে। আর মশসল্প ও আবামেসে পর্ যাপ্ত গ্যাে  া সপসলও সর্েব গ্রাহে মবল 

মদসত বাে হে তাসদর ওপর আরও বাড়মত সবা া োপাস া হসেসে। 

 

মেএ মজ মফমলাং সেশ  অুান্ড ে  াে য  ওোেযশপ ও াে য অুাসোমেসেশস র োধারণ েম্পাদে ফারহা  নর েমোলসে বসলসে , এখ ই 

এলএ মজর সেসে সবমশ দাসম মেএ মজ েরবরাহ েরসে । তাই এ খাসত দাম বাড়াস ার সোস া সর্ মক্তেতা স ই। দাম বৃমির ফসল গ্যাসে র্া বাহ  

োলাস ার হার েমসব। ফসল পমরসবশ  বাড়সব। এেই েসে গণপমরবহস র  াড়াও বাড়সব র্া মূলত র্ােীসদর পসেট সেসে র্াসব বসল মস  েসর  

মতম । 

 

েব সেসে সবমশ দাম বাড়ল : এবাসর গ্যাসের দাম গসড় ৩২ দশমমে ৮০ শতাাংশ বাড়াস া হসেসে, র্া এর্াবৎোসলর েসব যাচ্চ। এর আসগ ২০১৭ 

োসলর সফব্রুোমরসত গ্যাসের দাম গসড় ২২ দশমমে ৭০ শতাাংশ বাড়াস া হে, র্া সে বেসরর মাে য ও জ্যলাই সেসে দুই ধাসপ োর্ যের হে। ২০১৫ 

োসলর ২৭ আগে ২৬ দশমমে ২৯ শতাাংশ বাড়াস া হে। আওোমী লীগ েরোর েমতাে আোর পর ২০০৯ োসল গ্যাসের মূল্য ১১ দশমমে ২২ 

শতাাংশ বাড়াস া হসেমেল। তখ  মেএ মজ ও ইট াটা োড়া েব ধরস র গ্রাহসের জয গ্যাসের দাম বাড়াস া হে। এ োড়া ২০১১ োসল দুই দফা 

মেএ মজর দাম বাড়াস া হসেমেল।  

 

 

 

 

 

 

 


