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পােশর দশ ভারেত যখন গ ােসর দাম কমােনা হেয়েছ, তখন সবার দািব উেপ া কের একতরফাভােব
গ ােসর দাম বাড়ােনা হেয়েছ বাংলােদেশ। আর এ িনেয় ু  নানা িণ- পশার মা ষ। নতুন অথবছেরর
বােজেট বাড়িত কর আর ভ ােটর চােপর মেুখামিুখ দাঁিড়েয় লাগামহীনভােব গ ােসর দাম বিৃ র িস াে
জনমেন তী  াভ জ  িদেয়েছ। 

আর এ ই েত দীঘিদন পর উ  হেয় উঠেত  কেরেছ রাজপথ। গ ােসর মলূ বিৃ র িতবােদ আগামী
৭  জলুাই  রাববার দশব াপী  আধােবলা  হরতােলর ডাক িদেয়েছ  বাম  গণতাি ক জাট।  িবএনিপসহ
সরকারিবেরাধী অপরাপর রাজৈনিতক দল েলাও ইিতমেধ  আে ালেন নামার িস া  িনেয়েছ।

এমনিক মতাসীন আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন ১৪ দলীয় জাটও দাম বাড়ােনার িস া  পুনিবেবচনার
জ  আ ান জািনেয়েছ। সব িমিলেয় গ ােসর দাম বাড়ােনা িনেয় এক রকম অ ি েত আেছ মতাসীন
আওয়ামী লীগও।

  শখ মামনুরূ রশীদ

রাজপেথ িবেরাধীরা অ িসেত সরকার https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/195384/রাজপেথ-িবর...

1 of 5 7/5/2019 10:55 AM



এিদেক বহৃ িতবার  গ ােসর  দাম  বাড়ােনার  িস া  িগত  চেয়  হাইেকােট  িরট  আেবদন  কেরেছন
ি মেকােটর  এক  আইনজীবী।  এছাড়া  একই  দািবেত  অ  একিট  িরেট  স রূক  আেবদন  কেরেছ

কনজুমার অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ক াব)। 

সমােজর  িবিভ  অংেশর  আপি র  মেধ ই  সব  পযােয়  গ ােসর  দাম  গেড়  ৩২.৮  শতাংশ  বািড়েয়েছ
বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশন (িবইআরিস)। রাববার গণিব ি  িদেয় গ ােসর দাম  বাড়ােনার
ঘাষণা দয় কিমশন, যা ১ জলুাই থেক কাযকর হেয়েছ।

িবইআরিসর নতুন িস া  অ যায়ী এখন থেক আবািসক াহকেদর এক চলুার জ  মােস ৯২৫ টাকা
এবং ই  চলুার জ  ৯৭৫ টাকা িদেত হেব,  যা  এতিদন িছল যথা েম ৭৫০ টাকা ও ৮০০ টাকা।
গৃহ ািলেত িমটাের যারা গ ােসর িবল দন, তােদর িত ঘনিমটার গ ােসর ব বহােরর জ  ১২ টাকা ৬০
পয়সা কের িদেত হেব।

এতিদন িত ঘনিমটাের তােদর িবল হেতা ৯ টাকা ১০ পয়সা। অথাৎ রা ার গ ােসর জ  চলুািভি ক
াহকেদর িত মােস ২৩ শতাংশ এবং িমটারিভি ক াহকেদর ৩৮ শতাংশ বিশ অথ খরচ হেব। 

এছাড়া যানবাহেন ালািন িহেসেব ব ব ত পা িরত াকৃিতক গ ােসর (িসএনিজ) দাম িত ঘনিমটাের
৩৮ টাকা থেক বািড়েয় ৪৩ টাকা করা হেয়েছ। এই িহসােব গািড়র গ ােসর জ  মািলকেদর খরচ বাড়েব
সােড় ৭  শতাংশ।  াভািবকভােবই  গণপিরবহেন  এর  ভাব  পড়েব;  যার  মা ল  িদেত  হেব  সাধারণ
মা ষেক।

পাশাপািশ িব ৎ উৎপাদন, সার, িশ  ও বািণিজ ক খােত গ ােসর দাম বাড়ােনা হেয়েছ ৩৫ থেক ৬৫
শতাংশ পয । এর ফেল িশে াৎপাদেন খরচও বাড়েব।  আর এই বাড়িত খরচ মটােত ব বসায়ীরা

ব মলূ  বািড়েয় িদেয় তােদর কাছ থেকই তা আদায় করেবন বেল শ া কেরেছন সংি রা। 

এিদেক গ ােসর দাম বাড়ােনার কারেণ সরকার অ ি েত পেড়েছ- এমন ম ব  কের সামবার আওয়ামী
লীেগর সাধারণ স াদক ও সতমু ী ওবায় ল কােদর সাংবািদকেদর বেলেছন, কবল মলূ  সম েয়র
জ ই গ ােসর দাম বাড়ােনা হেয়েছ। িতিন বেলন, এলএনিজ আমদািনর কারেণ অেনক লাকসান হে ।
মলূ  সম েয়র দরকার িছল। তারপরও এ খােত সরকারেক ভতুিক িদেত হেব। 

তেব ওবায় ল কােদেরর ব েব র িবেরািধতা কের িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর
বহৃ িতবার যগুা রেক বেলন,  গ ােসর দাম  বিৃ র িস াে র মধ  িদেয় বতমান সরকােরর ফ ািসবাদী
চিরে র বিহঃ কাশ ঘেটেছ। এ িস া  থেক সের না  এেল িবএনিপ রাজপেথ আে ালন গেড় তুলেব
বেলও জানান িতিন।

িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর আরও বেলন, সরকার লটুপাটত  কােয়ম কেরেছ। তারা িতিট ে
জনগণেক িজি  কের রেখেছ। লটুপােটর জ ই গ ােসর মলূ  বিৃ  কেরেছ। যা স ণূভােব অেযৗি ক ও
ম হীন পদে প। আমরা এই গণিবেরাধী িস াে র িতবােদ আে ালন গেড় তলুব। 

ট  কের  গ ােসর  দাম  বাড়ােনার  িবষয়িটেক ‘মড়ার উপর  খাড়ঁার  ঘা’  বেল  ম ব  কেরেছন  জাতীয়
ঐক ে টর শীষ নতা ও গণেফারাম সভাপিত ড. কামাল হােসন। বহৃ িতবার যগুা রেক িতিন বেলন,
‘বতমান সরকার আেগর রােত ভাটবা  ভিত কের তােদর মতােক দীঘািয়ত কেরেছ। তারা জােন য,
জনগেণর ভাট িনেয় মতায় আেসিন। তাই জনগেণর িত তােদর কােনা দায়ব তাও নই।’

বীণ  এই রাজনীিতক আরও বেলন,  সরকার ঋণেখলািপ,  অথপাচারকারী,  ব াংক লেুটরা  এবং দলীয়
িবধােভাগীেদর াথ িনি ত করেত িগেয় কর-ভ ােটর পর গ ােসর দাম বািড়েয় জনগণেক িপেষ মারার

চ া করেছ। সময় এেসেছ এই অ ায় িস াে র িতবােদ সবাইেক ঐক ব ভােব রাজপেথ নামার। 

গ ােসর দাম  বাড়ােনার ফেল শহর-ব র- াম, হাটবাজার থেক  কের ফুটপােতর চােয়র দাকান,
অিফস-আদালতপাড়াসহ  সব  মহেলর  মা ষ  ােভ  ফুঁেস  উেঠেছ।  রাজৈনিতক দল েলার  পাশাপািশ
ব বসায়ী, ালািন িবেশষ সহ শীল সমােজর িতিনিধরাও সরকােরর িস াে র িব ে  াভ কাশ
কের যাে ন। 
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গ ােসর দাম  বিৃ ,  িসিল ডােরর দাম কমােনা,  জন েভােগর বােজেটর িতবােদ বাম  গণতাি ক জাট
বধুবার থেক ৭ জুলাই পয  িবিভ  কমসিূচ পালেনর িস া  িনেয়েছ। ম লবার বলা ১১টায় রাজধানীর
মিু ভবেনর ম ী িমলনায়তেন এক সংবাদ সে লেন তারা কমসিূচ ঘাষণা কের।

বাম জােটর কমসিূচর মেধ  রেয়েছ- বধুবার িবিভ  থানায় চার িমিছল, বহৃ িতবার জাতীয় স াব
থেক গাবতলী অিভমেুখ পদযা া ও িবিভ  থানায় গণসংেযাগ। ইিতমেধ  তারা এই িট কমসিূচ পালন

কেরেছ।

আজ বার সারা  দেশ গণসংেযাগ,  পরিদন  শিনবার জাতীয় স  াব  থেক যা াবাড়ী  অিভমেুখ
পদযা া, থানায় থানায় িমিছল ও জাতীয় স াব থেক মশাল িমিছল এবং ৭ জলুাই রাববার সারা
দেশ আধােবলা (সকাল ৬টা থেক বলা ২টা পয ) হরতাল কমসিূচ পালন করেব। 

ইিতমেধ  বাম গণতাি ক জাট আহূত হরতাল কমসিূচেত সমথন জািনেয়েছ জাতীয় ঐক ে টর শিরক
দল- গণেফারাম, জাতীয় সমাজতাি ক দল- জএসিড এবং নাগিরক ঐক । এর মেধ  গণেফারাম গ ােসর
দাম বাড়ােনার িতবােদ ম লবার জাতীয় স ােবর সামেন সমােবশ কেরেছ।

এই জােটর ধান দল িবএনিপও এই ই েত সভা-সমােবশসহ একািধক কমসিূচ পালন কেরেছ। তারাও
শষ মহূুেত এেস হরতােল সমথন জানােত পাের বেল জানা গেছ। হরতােলর িত পূণ সমথন িদেয়েছ

বাংলােদশ  াশনাল  আওয়ামী  পািট-বাংলােদশ  াপ।  দলিটর  চয়ারম ান  জেবল  রহমান  গািন  ও
মহাসিচব এম গালাম মা ফা ভঁুইয়া এক িববিৃতেত সমথন জানান। 

এছাড়া হরতাল কমসিূচেত সবা ক সমথন জািনেয়েছ গােম ট িমক ড ইউিনয়ন ক । এছাড়া এিদন
িবকােল দেশর সব গােম ট িশ া েল গােম ট িটইউিসর উেদ ােগ হরতােলর চার িমিছল অ ি ত হেব।
এর বাইের ইসলামী আে ালন বাংলােদশ িবে াভ সমােবেশর কমসিূচ িদেয়েছ। বাংলােদশ ইউনাইেটড
কিমউিন  লীগ গ ােসর দাম বাড়ােনার িতবাদ জািনেয়েছ। গ ােসর দাম বাড়ােনার িতবাদ জািনেয়েছ
বাংলােদেশর কিমউিন  পািট-িসিপিব। 

গ ােসর মলূ বিৃ র িবষয়িট পুনিবেবচনা করার জ  ১৪ দেলর প  থেক আ ান জািনেয়েছন আওয়ামী
লীগ িসিডয়াম সদ  ও ক ীয় ১৪ দেলর মখুপা  মাহা দ নািসম। ম লবার ১৪ দেলর বঠক শেষ
িতিন সাংবািদকেদর বেলেছন, আওয়ামী লীগ সরকার জনগেণর সরকার, জনবা ব সরকার।

আমরা চ া কেরিছ শখ হািসনার নতৃে  জনগেণর য কােনা ায  দািবেক পূরণ করেত। িব ৎ বা
সােরর দািবেত এখন মা ষেক িল খেয় মরেত হয় না। তেব গ ােসর মলূ বিৃ েত জনমেন  উেঠেছ।
তাই সহনীয় পযােয় গ ােসর দাম রাখেত হেব।

গ ােসর দাম বিৃ েত একিট অ ভ শি  ঘালা পািনেত মাছ িশকাের নেম পেড়েছ ম ব  কের মাহা দ
নািসম আরও বেলন, িবএনিপ দেশর াথ জলা িল িদেয় িবেদেশ গ াস িবি  করেত চেয়িছল। এই
(িবএনিপ-জামায়াত) অপশি  ২০০১  সােল িবেদিশেদর কােছ গ াস িবি র মচুেলকা িদেয়ই  মতায়
এেসিছল।

শখ হািসনা দশে িমক বেল দেশর স দ গ াস বাইের িবি  করেত রািজ হনিন। তাই িবএনিপর মেুখ
গ াস িনেয় মায়াকা া শাভা পায় না। এটা অেনকটা মােয়র চেয় মািসর দরদ বিশর মেতা।

গ ােসর মলূ বিৃ র িতবােদ ইিতমেধ  একািধক কমসিূচ পালন কেরেছ জাতীয় ঐক ে টর শিরক দল
জাতীয় সমাজতাি ক দল- জএসিড। বাম  জােটর হরতােল সমথনও জািনেয়েছ তারা। জানেত চাইেল
দলিটর সভাপিত আ স  ম  আব র রব  যগুা রেক বেলন,  সরকার তােদর নীিত,  অদ তা  ও  দশ
পিরচালনায় ব থতার জ  গ ােসর দাম বািড়েয় জনগেণর ওপর নতুন বাঝা চািপেয় িদে । এই অ ায়
িস াে র িতবাদ হওয়া উিচত। দেশর মা ষেক ঐক ব ভােব রাজপেথ নামারও আহবান জানান আ স
ম আব র রব। 

রাজৈনিতক িবে ষকেদর মেত, অেযৗি ক,  জন াথিবেরাধী এ িস াে র (গ ােসর দাম বিৃ ) িতবােদ
রাজৈনিতক দল েলা রাজপেথ নেমেছ। হরতালসহ িবিভ  কমসিূচ ঘাষণা কেরেছ। দীঘ দড় বছর পর
আবারও হরতােলর মেতা কমসিূচ ডাকা হেয়েছ।
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গ ােসর  দাম  বাড়ােনার  ই েত  িবেরাধী  িশিবেরর রাজৈনিতক দল েলা  িনজ  দেল,  জােটর  ব ানাের
িতবাদ কমসিূচ  িদেয় মােঠ  নেমেছ।  তারা  মেন  করেছন,  এ  ই েত রাজপেথ  নামেল  জনসমথনও

িমলেব। এই ই েত ােভর পারদ উেঠেছ ব ি পযােয়ও। একবােক  সবাই বলেছন, এেত সব ধরেনর
িনত পেণ র দাম, িব ৎ, পিরবহন, বাসা ভাড়া, কৃিষপণ  এবং সবার খরচ বাড়েব।

দেশ তির িবিভ  পেণ র উৎপাদন খরচ  বাড়েব।  এেত রফতািন ও িশে র িবকাশ বাধা  হেব।
সাধারণ মা েষর জীবনযা ার ওপর িব প ভাব ফলেব। জীবনযা ার ব য় মটােত নািভ াস উঠেব িন
ও মধ িব েদর।

জানেত চাইেল এ সে  িব বী ওয়াকাস পািটর সাধারণ স াদক সাইফলু হক বহৃ িতবার যগুা রেক
বেলন,  সরকােরর  এই  গণিবেরাধী  িস াে র  ফেল  কৃিষ,  িব ৎ,  িশ -কারখানা  ও  পিরবহন  স ের
নিতবাচক ভাব পড়েব। সীিমত আেয়র মা ষ সবেচেয় বিশ ভাগাি েত পড়েব। িবিনেয়াগ িত

হেব, িশ -কারখানার ওপর চাপ বাড়েব, দেশ মু া ীিত দখা দেব।

অ িদেক ১৪ দলীয় জােটর অ তম  ধান  শিরক ওয়াকাস  পািট  গ ােসর দাম  বাড়ােনার িস াে র
িতবাদ জািনেয় বেলন, এর ফেল গিরব ও মধ িবে র ওপর চাপ সিৃ  হেব। গৃহ ািল, পিরবহন, িশ

খাত এবং িব ৎ খাতসহ ায় সব ে ই িব প ভাব পড়েব।

জানেত চাইেল এ সে  দলিটর সভাপিত রােশদ খান মনন যগুা রেক বেলন, ‘গ ােসর মলূ  বািড়েয়
বােজেট  পণ মলূ  না  বাড়ার য িত িত  দয়া  হেয়েছ  তা  ভ  করা  হেয়েছ।  ধু  তাই  নয়,  বােজট
অ েমাদেনর কেয়ক ঘ ার মেধ  গ ােসর মলূ বিৃ র ঘাষণা িদেয় িবইআরিস সংসদেকও অপমান কেরেছ।
সংসেদ বােজট আেলাচনায় আিমসহ এ িবষেয় বােজট-পরবতী অিধেবশেনর িদন েলােত আেলাচনা করার

াব িদেয়িছলাম। অ রাও কথা বেলিছেলন। সসব কথার য মলূ  নই তা বাঝা যাে ।’ 

হাইেকােট িরট :  গ ােসর দাম বাড়ােনার িস াে র িব ে  কনজুমার অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদেশর
(ক াব) স রূক আেবদেনর নািনর জ  আগামী ম লবার িদন ধায কেরেছন হাইেকাট। পে াবাংলার
আইনজীবীর  আেবদেনর  পিরে ি েত  বহৃ িতবার  িবচারপিত  এফ  আর  এম  নাজমলু  আহসান  ও
িবচারপিত ক এম কাম ল কােদেরর সম েয় গিঠত হাইেকাট ব  এই আেদশ দন। 

আদালেত স রূক আেবদেনর পে  নািন  কেরন  ব াির ার জ ািতময় বড়ুয়া।  পে াবাংলার পে
িছেলন ব াির ার আশরাফ। এর আেগ ১ জলুাই গ ােসর দাম বাড়ােনার পর তা িগত চেয় হাইেকােট
স রূক আেবদন কের কনজুমার অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (ক াব)। 

ব াির ার জ ািতময় বড়য়ুা বেলন, থমবার গ ােসর দাম বিৃ র আেদেশর িব ে  িরট করেল হাইেকাট
ল জাির কেরন। ওই ল িবচারাধীন থাকা অব ায় আবারও গ ােসর মলূ বিৃ র াব কের ১১ থেক ১৪

মাচ পয  গণ নািন হণ বআইিন।

আেবদেন বলা হয়, ২০১০ সােলর আইেন গ ােসর িবতরণ ও স ালন সং া  িবধানমালায় গ ােসর দাম
বিৃ র ে  কত েলা িনিদ  ি য়া অ সরেণর কথা বলা আেছ। িক  এসব ি য়া অ সরণ না কেরই
অেযৗি কভােব গ ােসর দাম বািড়েয়েছ পে াবাংলা ও িবইআরিস।

এর আেগ ২৭ ফ য়াির গ ােসর দাম বিৃ র ি য়া িগত চেয় হাইেকােট আেবদন কের ক াব। ক ােবর
আেবদেন বলা হয়, বাংলােদশ এনািজ র েলটির কিমশন (িবইআরিস) গত বছেরর ১৬ অে াবর গ ােসর
স ালন ও িবতরণ িফ বিৃ র আেদশ িদেয়িছল। এ আেদেশর িব ে  িরট করেল হাইেকাট ল জাির
কেরন। ওই ল িবচারাধীন থাকা অব ায় আবারও গ ােসর মলূ বিৃ র াব কের ১১ থেক ১৪ মাচ পয
গণ নািন হণ বআইিন।

এিদেক গ ােসর মলূ বিৃ র িস া  িগত চেয় হাইেকােট িরট দােয়র কেরেছন ি মেকােটর আইনজীবী
ড. ইউ স আলী আক । ইউ স আলী আক  বেলন, ‘আেবদনিট িবচারপিত সয়দ রফাত আহেমদ ও
িবচারপিত মা. ইকবাল কিবেরর সম েয় গিঠত হাইেকাট বে  আগামী রাববার নািন হেত পাের।’
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