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গ ােসর তােপ অথনীিত
কাশ : ০৫ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গ ােসর  দাম  বাড়ােনায়  দেশর  সািবক অথনীিত  চােপর  মেুখ  পড়েত  যাে ।  বাড়িত  দােমর  কারেণ
অথনীিতর মৗিলক উপকরণ েলার সব খােত খরচ বিৃ  পােব। অথনীিতর মৗিলক উপকরণ েলার মেধ
গ াস, িব ৎ, ালািন কমপে  ১৫ থেক ২৫ শতাংশ ভািবত কের। এেতই বাড়েব জীবনযা ার ব য়।
এর ভােব উসেক যােব মলূ ীিতর হার, যা দেশর অথনীিতেক আরও চােপ ফলেব।

সামবার গ ােসর দাম  ৩২ দশিমক ৮ শতাংশ বাড়ােনা  হেয়েছ।  এেত সরাসির ভাব পড়েব িব ৎ,
পিরবহন এবং সার উৎপাদন ব েয়। গ াস িদেয় উৎপািদত িব ৎ খরচ বেড় যােব। গ াস ও িব েতর
কারেণ পিরবহন, কৃিষ, িশ , সবাসহ ায় সব খােত খরচ বাড়েব।

জনগেণর মাথািপছ ুখরচ ৩ থেক ৫ হাজার টাকা বাড়েত পাের বেল মেন করেছন বাংলােদশ যা ী কল াণ
সিমিতর মহাসিচব মা. মাজাে ল হক চৗধরুী। িতিন সরকােরর এ িস া  পুেরাপুির ত াহােরর দািব
জািনেয় বেলন, এেত িনত পণ , যাতায়াত, বািড় ভাড়া থেক  কের সবিকছুর খরচ বাড়েব।

ভা া  অিধকার  সংগঠন  কনজুমার  অ ােসািসেয়শন  অব  বাংলােদেশর (ক াব)  ালািন  উপেদ া  এম
শাম ল আলম যগুা রেক বেলন, গ ােসর দাম বাড়ােনার কারেণ পিরবহন, িব ৎ, পণ  উৎপাদন থেক

 কের সব খােত ব য় বাড়েব। এই বাড়িত ব েয়র িতিট অথ ব বসায়ীরা জনগেণর কাছ থেকই আদায়
করেব। ফেল শষ পয  গ ােসর মলূ বিৃ র খসারত সাধারণ মা ষেকই িদেত হেব।

  যগুা র িরেপাট
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দেশর শীষ ানীয় অথনীিতিবদরা বলেছন, ব বসায়ীরা পেণ র দাম বািড়েয় গ ােসর বাড়িত খরচ উঠােবন।
সরকার িব েতর দাম বািড়েয় গ ােসর বাড়িত দাম সম য় করেব। পিরবহন ব বসায়ীরা ভাড়া বািড়েয়
বাড়িত খরচ মটােবন। িকছুই করার নই ধু জনগেণর। তােদর মখু বেুজ গ ােসর দাম বিৃ র চাপ স
করেত হেব।

১০ বছের গ ােসর দাম বেড়েছ ৭ দফা। এর মেধ  সবেচেয় বিশ বেড়েছ ক াপিটভ পাওয়ােরর দাম। ৮
টাকা ৯৮ পয়সা থেক বেড় হেয়েছ ১৩ টাকা ৮৫ পয়সা। যানবাহেন ব ব ত িসএনিজর দামও বেড়েছ
অেনক। গৃহকেম ব ব ত চলুার গ ােসর দামও বেড়েছ।

২০০৮ সােলর এি েল িত ঘনিমটার িসএনিজর দাম িনধারণ করা হেয়িছল ১৬ টাকা ৭৫ পয়সা। দফায়
দফায় বাড়ার পর ২০১৭ সােল িছল ৩৮ টাকা। এখন তা আরও বেড় হেয়েছ ৪৩ টাকা। এর ভােব
ইিতমেধ  টে া, ল নার ভাড়া বেড় গেছ। অ া  গণপিরবহেনর ভাড়াও বাড়ােনার ি য়া চলেছ।

জানা গেছ, িত কিজ তা উৎপাদেন এখন ালািন খরচ ১৯ স ট অথাৎ ১৬ টাকা ১৫ পয়সা। ালািন
খরচ বেড় যাওয়ায় এই পিরমাণ তা উৎপাদেন ালািন খরচ হেব ২৮ স ট অথাৎ ২৩ টাকা ৮০
পয়সা। িত টন রড উৎপাদেন এতিদন ালািন খরচ হেতা ৭ হাজার টাকা। গ ােসর মলূ  বেড় যাওয়ায়
খরচ হেব ৯ হাজার ২০০ টাকা।

িসএনিজচািলত অেটািরকশার ভাড়া  আেগ িত  িকেলািমটার ১২ টাকা  িছল।  িসএনিজ মািলক সিমিত
তােদর এই  ভাড়া  িত  িকেলািমটার ৩  টাকা  বাড়ােনার  াব  করেব  সরকােরর কােছ।  একই  সে
গণপিরবহেন িত িকেলািমটার বােসর ভাড়া ১ টাকা ৭০ পয়সা। এই ভাড়া ১ টাকা ৮৫ পয়সা করার

াব করার িচ াভাবনা করেছ বাস মািলক সিমিত। একইভােব িমিনবােসর ভাড়াও িকেলািমটার িত ১
টাকা ৭৫ পয়সা করার াব করা হেব বেল সংি  সেূ  জানা গেছ।

িশ  খােত সবেচেয় বিশ িবপােক পড়েব রফতািন খাত। রফতািনেযাগ  পেণ র উৎপাদন খরচ বেড়
িগেয় িতেযািগতা স মতায় নিতবাচক ভাব পড়েত পাের। দেশ উৎপাদন খরচ বাড়েল বাজার পেয়
যেত পাের আমদািন পণ ।

িবেদিশ তার সে  লড়াই  চলেছ  দেশর ব কল  ও  তা  কল েলার।  বাংলােদশ ট টাইল িমলস
অ ােসািসেয়শেনর (িবিটএমএ) নতবৃৃ  মেন কেরন, ৩২ দশিমক ৮ শতাংশ হাের গ ােসর দাম বাড়ােনার
কারেণ উৎপাদন খরচ বাড়েব অেনক, যা িদেয় িতেযািগতায় িটেক থাকা কিঠন হেব। এ কারেণ অেনক
ব কল ব  হেয় যেত পাের।

তারা বেলন, বতমােন িত কিজ তা উৎপাদেন গ ােসর মলূ  বাবদ ায় দশিমক ১৯ স ট (১৬ টাকা
১৫ পয়সা) খরচ হয়। নতুন কের গ ােসর দাম বাড়ােনায় এ ব য় বেড় দশিমক ২৮ সে টর (২৩ টাকা ৮০
পয়সা) কাছাকািছ দাড়ঁােব। িক  বতমােন তা উৎপাদেনর য খরচ, সটাই উঠেছ না। িবেদিশ তার
সে  িতেযািগতায় িটেক থাকা যাে  না।

ই াত খােতর উৎপাদেন  গ াস-িব েতর ব বহার অেনক বিশ।  ব বসায়ীেদর িহসােব  এক টন  রড
উৎপাদেন ায় সাত হাজার টাকা ব য় হয় ালািনর পছেন। নতুন কের দাম বাড়ােনায় রড উৎপাদেন
ব য় আরও ২ হাজার ৩০০ টাকার মেতা বাড়েত পাের।

জানেত চাইেল বাংলােদশ অেটা িরেরািলং অ া ড ি ল িমলস অ ােসািসেয়শেনর এক নতা বেলন, আগামী
িদন েলায়  তার  ওপর  বাড়িত  চাপ  আসেত  পাের।  কারণ  গ ােসর  দাম  বাড়ােনা  হেয়েছ,  সামেন
িব েতর দামও বাড়েত পাের। ডলােরর দামও বাড়েছ। নতুন মলূ  সংেযাজন কর (ভ াট) আইন কাযকর
হওয়ায় কেরর চাপও বেড়েছ।

িবে ষকেদর মেত,  গ ােসর দাম  বিৃ র  ভােব  িশ ,  সবাসহ সব  খােত  বাড়িত  খরচ  করেত হেব
ভা ােদর। গ াস, িব ৎ, ালািন তল ও পািনেক বলা হয় অথনীিতর লাইফলাইন। একই সে  একিট

অপরিট সে  স িকত। ফেল গ ােসর দােমর ভাব সব খােত পড়েব। মাট গ ােসর সবেচেয় বিশ
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ব ব ত হে  িব ৎ  উৎপাদেন,  অথাৎ  ৪১  শতাংশ।  ফেল িব েতর উৎপাদন  খরচ  বাড়েব।  এেত
সরকারেক হয় িব েতর দাম বাড়ােত হেব, নয়েতা ভতুিত িদেত হেব। য পদে পই নয়া হাক, তােত
ভা ােদর ওপর চাপ বাড়ােব।

সাের ব ব ত হয় ৭ শতাংশ গ াস। ফেল সােরর উৎপাদন খরচ বাড়েব। িশ  খােত ব ব ত হয় ১৮
শতাংশ গ াস। ফেল িশ পেণ র দাম বাড়েব। এর বিশর ভাগই ব বহার কের বসরকাির খােত। ফেল
তারা পেণ র উৎপাদন খরচ বাড়ার সে  পেণ র দামও বািড়েয় দেব।

দেশ এখন দিনক মাট গ াস সরবরাহ ায় ৩২০ কািট ঘনফুট, যার ৪০ শতাংশই িব ৎ খােত ব ব ত
হয়। গ ােসর দাম  বাড়েনার কারেণ  াভািবকভােবই িব েতর দাম  বাড়ােনার দািব  তুলেব বাংলােদশ
িব ৎ উ য়ন বাড (িবিপিডিব)। িপিডিবর একজন কমকতা বেলন, গ ােসর নতনু হার কাযকর হওয়ায়
িব ৎ উৎপাদন খরচ ৩৭ শতাংশ বাড়েত পাের।

বাংলােদশ ট ািরফ কিমশন ভাজ  তল ও িচিনর কাি ত মলূ  িহসাব করেত একিট ব য় িববরণী অ সরণ
কের। সখােন দখা যায়, িত কিজ িচিন উৎপাদেন গ াস ও িব েতর মলূ  বাবদ ব য় ৫০ পয়সা।
তেলর ে  তা ৬০ পয়সা। গ ােসর দাম বাড়ােনায় এর ভাব তল-িচিনর ওপর পড়েব।

ভাগ পণ  উৎপাদনকারী  একিট কা ািনর এক শীষ কমকতা যগুা রেক বেলন, ‘আমরা তল, িচিন,
আটা, ময়দা, িজ, পালি  খাদ পণ  উৎপাদন কির। সবে ে ই চরু গ াস-িব ৎ লােগ। দাম বাড়ােনার
কারেণ াভািবকভােবই এসব পেণ র উৎপাদন খরেচর ওপরও একটা বড় ভাব পড়েব।

বাংলােদশ িসএনিজ িফিলং শন অ া ড কনভারশন ওয়াকশপ ওনাস অ ােসািসেয়শেনর এক কমকতা
যগুা রেক বেলন, এবােরর গ ােসর মলূ বিৃ র াবিট িছল গলেদ ভরা। এলএনিজ আমদািন কের দশীয়
গ ােসর সে  মশােনার আেগ দাম পেড় িত ঘনিমটার ৩০ টাকা। অথচ দাম বাড়ােনার আেগই িত
ঘনিমটার িসএনিজর দাম িছল ৪০ টাকা। ১ জলুাই থেক এিট বেড় হেয়েছ ৪৩ টাকা। ওই কমকতা
বেলন, িত ঘনিমটাের ৩ টাকা বাড়ােনার কারেণ গাটা পিরবহন স র অি র হেয় উঠেব।

ব বসায়ীেদর িতি য়া  :  ব বসায়ীেদর শীষ সংগঠন এফিবিসিসআই’র সহসভাপিত িসি র রহমান
বেলন,  গ ােসর অ াভািবক মলূ বিৃ র কারেণ  িশে র িতেযাগী  স মতা কমেব।  িবেশষ কের তির
পাশােকর প াৎপদ িশ  যমন- ট টাইল, ি িনং িমল েলা িত  হেব। তখন তির পাশােকর

উৎপাদন খরচ বেড় যাওয়ায় সামি কভােব রফতািন খাত িবপযেয়র মেুখ পড়েব। একবাের এত দাম
বিৃ র িস া  িশে র জ  ভােলা হয়িন।

িতিন আরও বেলন, ঘন ঘন গ াস-িব েতর দাম বিৃ র ফেল উেদ া ারা নতুন িবিনেয়ােগ আসেত চাইেছন
না। িশে র জ  ালািন নীিত ণয়ন করা দরকার। যােত আগামী ১০ বছের িশে র দাম কত বাড়েব,
তা উে খ করা হেব। তখন উেদ া ারা ওই নীিতর িভি েত িবিনেয়াগ করেত আ হী হেবন।

িবিজএমইএ সভাপিত ড. বানা হক বেলন, গ ােসর মলূ বিৃ  িশে র উৎপাদন ব য় বাড়ােব। এমিনেত
কারখানায় গ ােসর সিঠক চাপ পাওয়া যাে  না। চােপর তারতেম র কারেণ য পািতেত সম া হে । এ
অব ায় গ ােসর দাম বাড়ােনা হেল উেদ া ারা নতনু িবিনেয়ােগ আ হ হারােব।

বাংলােদশ  ট টাইল  িমল  অ ােসািসেয়শেনর  (িবিটএমএ)  সিচব  মন র  আহেমদ  বেলন,  ক াপিটভ
পাওয়াের ব ব ত িত ঘনিমটার গ ােসর দাম িছল ৯ টাকা ৬২ পয়সা, এিট ৪৪ শতাংশ বাড়ােনা হেয়েছ।
এেত বােজেট ট টাইল িশ েক য িবধা  দয়া হেয়েছ, িশ  তার ফল পােব না। কারণ িশে র
উৎপাদন ব য় বাড়েব।

এক কিজ তা উৎপাদেন যখােন ালািন খরচ হেতা ১৬ টাকা ১৫ পয়সা, এখন গ ােসর মলূ বিৃ র
কারেণ সখােন ালািনর খরচ হেব ২৩ টাকা ৮০ পয়সা। অথাৎ এক কিজ তার উৎপাদেন ালািন
খরচ বাড়েব ায় ৮ টাকা।

িতিন আরও বেলন, বতমােন ি িনং িমল েলা বে ডর তার সে  অসম িতেযািগতায় িটকেত না পের
ধুঁকেছ।  উেদ া ারা  লাকসােন  তা  িবি  করেছ।  এ  অব ায়  গ ােসর দাম  বাড়ােনায়  উেদ া ােদর

গ ােসর তােপ অথনীিত https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/195382/গ ােসর-তাপ...

3 of 4 7/5/2019 10:53 AM



ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

লাকসােনর পা া  আরও ভারী হেব,  িত কিজ তায় লাকসান দাড়ঁােব ২৪-২৫ টাকা। ধু গ ােসর
মলূ বিৃ র কারেণ অেনক ি িনং িমল ব  হেয় যােব।

গণপিরবহেনর  ভাড়া  বাড়ােনার  াব  তুলেছন  মািলকরা  :  িসএনিজর  দাম  বাড়ােনার  কারেণ  এবার
গণপিরবহেনর  ভাড়া  বিৃ র  াব  তুলেত  যাে ন  বাস  ও  িসএনিজ  মািলকরা।  বােসর  ভাড়া  িত
িকেলািমটার ১ টাকা ৭০ পয়সার েল ১৫ পয়সা বািড়েয় ১ টাকা ৮৫ পয়সা করেত চান মািলকরা।

পিরবহন সংি রা জানান, রাজধানী ও আশপােশর জলা েলায় চলাচলকারী বিশর ভাগ বাস ও িমিনবাস
িসএনিজেত চেল। এসব বাস ও িমিনবােসর ভাড়া সবেশষ ২০১৫ সােল বেড়িছল।

জানেত চাইেল ঢাকা মহানগর িসএনিজ অেটািরকশা ব বসায়ী মািলক সিমিতর সভাপিত বরকত উ াহ ভলুু
বেলন, গ ােসর দাম বাড়ােনার কারেণ চালেকর খরচ বেড় গেছ। িতিদন ায় একশ’ টাকার বিশ গ াস
লাগেছ। অিতির  এই ব য় সম য় করার জ  সড়ক পিরবহন ও সতু ম ণালেয় ভাড়া বিৃ র াব দয়া
হেব।

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন  মািলক সিমিতর কাযকরী  সভাপিত  ও াক-কাভাড ভ ান  মািলক সিমিতর
সাধারণ স াদক মা. ম আলী খান বেলন, গ ােসর দাম বাড়ােনার ভাব পিরবহন খােত অব ই
পড়েব। িতিন বেলন ােকর ভাড়া ১০ শতাংেশর মেতা বাড়েত পাের।

এ ব াপাের আেলাচনা চলেছ। িতিন বেলন, ঢাকা থেক চ ােম কাভার একিট কাভাড ভ ােনর একবােরর
ভাড়া ১২ হাজার থেক ১৫ হাজার টাকা। আর যখন চািহদা বিশ থােক, তখন ২৫ হাজার টাকাও নয়া
হয়।
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