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ভ্যাটের চাপ, গ্যাটের আগুন 

 

নতুন কটর গ্যাটের দাম বাড়াটনার ফটল এক ককজি সুতার দাম বাড়টব ছয় কেটক আে োকা। এই সুতায় ততজর বস্ত্র যখন কপাশাক হটয় ব্র্যাটের 

কদাকাটন উঠটব, তখন মূল্য েংটযািন কর (মূেক/ভ্যাে) জদটত হটব আটের কচটয় আড়াই শতাংশ কবজশ। এ োকাো ব্যবোয়ী তাঁর পটকে কেটক 

কদটবন না, কদটবন কেতা। 

সুতা একটি উদাহরণ। এমন উদাহরণ আরও আটছ। আোমী মাটের বাোভ্াড়ার েটে ১৭৫ োকা বাজড়টয় ৯৭৫ োকা গ্যাে জবল জদটত হটব 

ভ্াড়াটেটদর। গ্যাটের মূল্যবৃজির কারটণ বাড়টত পাটর কভ্ািযটতল, জচজন, আো-ময়দা ইতযাজদর দাম। বস্ত্রকল, রড ও জেরাজমটকর মটতা জশল্প 

উচ্চমাত্রায় গ্যাে ব্যবহার কটর। তাটদর ওপর কনজতবাচক প্রভ্াবও কবজশ হটব। অন্যজদটক োধারণ মানুটের পজরবহন ব্যয় বাড়টত পাটর। 

ভ্যাে ও গ্যাটের মূল্যবৃজি োমজিকভ্াটব মূল্যস্তটর একটি কনজতবাচক প্রভ্াব কফলটব। এই মূল্যবৃজিটত জবপাটক পড়টবন তাঁরা, যাঁটদর আয় বাড়াটনার 

সুটযাে কনই। এ তাজলকায় শ্রজমক, চাকজরিীবী ও পটের ন্যায্য দাম না পাওয়া কৃেটকর নাম োকটব েবার ওপটর। 

গ্যাটের দাটমর কারটণ রপ্তাজনমুখী ব্যবোয়ীটদর উৎপাদন খরচ কবটড় যাটব। এটত অন্য কদটশর েটে প্রজতটযাজেতায় কেকা আটরকটু কঠিন হটত 

পাটর। আবার কদটশ উৎপাদন খরচ বাড়টল জবটদজশ পে আমদাজন বাড়টত পাটর। কযমন, সুতা। জবটদজশ সুতার কারটণ েব েময়ই একটি চাটপ 

োটক কদশীয় বস্ত্রকলগুটলা। 

কেন্টার ফর পজলজে ডায়ালটের (জেজপজড) েটবেণা পজরচালক খন্দকার কোলাম কমায়াটেম প্রেম আটলাটক বটলন, এবাটরর বাটিটে পেমূল্য 

বৃজির আশঙ্কা, রািস্ব আয় বাড়াটনার উটযাে এবং গ্যাটের দাটমর অজভ্ঘাত োধারণ েীজমত আটয়র মানুটের ওপর তুলনামূলক বড়ভ্াটব পড়টত 

পাটর। জবপরীটত েীজমত আটয়র মানুেটক ছাড় কদওয়ার কয সুটযাে োকটত পারত, কে ধরটনর উটযাে বাটিটে কতমন কনই। জতজন বটলন, েব 

জমজলটয় চলজত অে থবছটর মূল্যস্ফীজত কয হাটর রাখার লক্ষ্য ঠিক করা হটয়টছ, তা ধটর রাখা কঠিন হটব। 

অবশ্য কোলাম কমায়াটেম িানান, জেজপজড গ্যাটের মূল্য েমন্বটয়র পটক্ষ্ জছল। েরকার কযভ্াটব বাড়াটে, যতো বাড়াটে, তা জনটয় জবতকথ হটত 

পাটর বটলও উটেখ কটরন জতজন। 

১০ বছটর ৭ বার 

আওয়ামী লীে েরকাটরর োনা ১০ বছটররও কবজশ েমটয় োতবার গ্যাটের দাম কবটড়টছ। অবশ্য প্রজতবারই েব খাটত বৃজি করা হয়জন। প্রেম 

দফায় ২০০৯ োটল আওয়ামী লীে যখন দাজয়ত্ব কনয়, তখন বাোবাজড়টত দুই চুলার গ্যাটের দাম জছল ৪৫০ োকা। এখন কেো ৯৭৫ োকা। 

২০০৮ োটল প্রজত ঘনজমোর তরলীকৃত প্রাকৃজতক গ্যাটের (জেএনজি) দাম জছল ১৬ োকা ৭৫ পয়ো। নতুন কটর বাজড়টয় এখন কেো ৪৩ োকা 

করা হটলা। এবাটরর গ্যাটের মূল্যবৃজির হারই েটব থাচ্চ, েটড় প্রায় ৩২ দশজমক ৮০ শতাংশ। 
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সুতার দাম বাড়টব ৮ োকা 

কযাপটিভ্ গ্যাে কিনাটরেটর ব্যবহৃত গ্যাটের দাম প্রজত ঘনজমোটর ৯ দশজমক ৬২ োকা কেটক বৃজি কপটয় ১৩ দশজমক ৮৫ োকা হটয়টছ। ৫৮৫টি 

বস্ত্রকটল কযাপটিভ্ কিনাটরেটরর মাধ্যটম জবদুযৎ উৎপাদন হয়। কে িন্য গ্যাটের মূল্যবৃজির কারটণ বস্ত্র খাটত কনজতবাচক প্রভ্াব পড়টব। প্রজত 

ককজি সুতা উৎপাদটন খরচ ৬ কেটক ৮ োকা বাড়টব বটল িানান বস্ত্রকল ব্যবোয়ীরা। 

নতুন ভ্যাে আইটন পেমূল্য বৃজির আশঙ্কার মটধ্য বাড়ল গ্যাটের দাম  

ভ্যাে ও গ্যাটের মূল্যবৃজি োমজিকভ্াটব মূল্যস্তটর কনজতবাচক প্রভ্াব কফলটব  

চাটপ জশল্প খাত, জবপাটক েীজমত আটয়র মানুে 

বস্ত্রকল মাজলকটদর েংেঠন জবটিএমএর েভ্াপজত কমাহাম্মদ আলী কখাকন েতকাল প্রেম আটলাটক বটলন, ‘েত পাঁচ বছটর জতন দফায় কযাপটিভ্ 

গ্যাে কিনাটরেটর ব্যবহৃত গ্যাটের দাম কবটড়টছ ২৫০ শতাংশ। এবার গ্যাটের দাম ১০ শতাংটশর কবজশ বৃজি কপটল বস্ত্রকল েইটত পারটব না। 

তাই আমরা ধাটপ ধাটপ মূল্যবৃজির প্রস্তাব জদটয়জছলাম।’ 

রটড েনপ্রজত প্রভ্াব ১,৪০০ োকা 

গ্যাটের দাম বাড়াটনার কারটণ রটডর দাম েনপ্রজত ১ হািার ৪০০ োকা পয থন্ত বাড়টত পাটর। এ ছাড়া বাটিটে রটডর কাঁচামাল কেটক উৎপাদন ও 

জবেয় পয থাটয় ভ্যাে ও অজিম কর আটরাপ করায় েনপ্রজত বাড়টত পাটর ১০ হািার ৯২৫ োকা। 

বাংলাটদশ জিল ম্যানুফযাকচারাে থ অযাটোজেটয়শটনর (জবএেএমএ) োটবক কচয়ারম্যান কশখ মাোদুল আলম েতকাল প্রেম আটলাটক বটলন, 

ইজতমটধ্য রটডর দাম েনপ্রজত ২ কেটক ৩ হািার োকা কবটড় কেটছ। ধীটর ধীটর তা আরও বাড়টব। জতজন বটলন, বাটিটে রটডর কাঁচামাল কেটক 

উৎপাদন ও জবেয় পয থাটয় কয হাটর ভ্যাে ও কর আটরাটপর প্রস্তাব করা হটয়জছল, তাটত খুব একো পজরবতথন আনা হয়জন। নতুন কটর আবার 

গ্যাটের মূল্যবৃজি হটয়টছ। এটত কটর রটডর দাম োধারণ মানুটের েয়ক্ষ্মতার বাইটর চটল যাটব। 

োইলটে ৩৪ োকা এখন ৪৭ োকা 

বাংলাটদশ জেরাজমক ম্যানুফযাকচারাে থ অযাে এক্সটপাে থাে থ অযাটোজেটয়শটনর (জবজেএমইএ) েহেভ্াপজত কমা. মামুনুর রজশদ বটলন, আটে প্রজত 

বে থজমোর োইলে উৎপাদটন ৩৪ োকার গ্যাে লােত। এখন ব্যয় দাঁড়াটব োটড় ৪৭ োকা। জতজন বটলন, ‘আমরা যজদ এখন দাম বাড়াই, তাহটল 

চীনা োইলে আমদাজনটত সুজবধা হটব। আমদাজনকারকটদর িন্য গ্যাটের দাটমর ককাটনা প্রভ্াব োটক না।’ 

জেরাজমক উটযাক্তাটদর েজমজতর োধারণ েম্পাদক ইরফান উজিন জহোব কদন, েটড় একটি ততিেপত্র ততজরটত ব্যয় বাড়টব োটড় ৪ শতাংশ। 

জনতযপ্রটয়ািনীয় পে উৎপাদন ও জবপণনকারী জেটি গ্রুটপর পজরচালক জবশ্বজিৎ োহা বটলন, কভ্ািযটতল, জচজন পজরটশাধটন বয়লার চালাটত হয়। 

এ িন্য গ্যাে ব্যবহার কটর জবদুযৎ উৎপাদন করা হয়। গ্যাটের কপছটন ব্যয় প্রায় ৪২ শতাংশ বাড়টল পেমূটল্যর ওপর প্রভ্াব পটড়। 

এবাটরর বাটিটে কর প্রস্তাটবর কারটণ জচজনর দাম ককজিটত ৫ োকা ও কতটলর দাম ৩ োকা বৃজির আশঙ্কা রটয়টছ। 

কযাব যাটব আদালটত 

কভ্াক্তা অজধকার েংেঠন কনজুযমারে অযাটোজেটয়শন অব বাংলাটদটশর (কযাব) জ্বালাজন উপটদষ্টা এম শামসুল আলম বটলন, ‘গ্যাটের দাম 

বাড়াটনা অপজরহায থ জছল না। কে রূপটরখা আমরা জদটয়জছ। জকন্তু তা আমটল কনওয়া হয়জন।’ জতজন বটলন, কদটশর ১২ ককাটি মানুে েীজমত আটয়র। 

তাটদর ওপর গ্যাটের মূল্যবৃজির কনজতবাচক প্রভ্াব পড়টব। কভ্ােব্যয় কমটব। যা আবার জশল্প, রািস্ব আদায় ও কম থেংস্থাটন কনজতবাচক প্রভ্াব 

কফলটব। 

শামসুল আলম বটলন, গ্যাটের মূল্যবৃজির জবেটয় উচ্চ আদালটত জরে চলমান আটছ। নতুন কটর মূল্যবৃজির জবেয়টি আদালটত কতালা হটব। 

প্রজতকার চাওয়া হটব। 

োধারণ মানুটের দুজিন্তা এখাটনই কশে নয়। কদটশ ৭০ শতাংশ জবদুযৎ উৎপাজদত হয় গ্যাে কেটক। ফটল জকছুজদটনর মটধ্য জবদুযটতর মূল্যবৃজির 

ধাক্কাও আেটত পাটর। 


