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কতৃর্প  গয্ােসর দাম বািড়েয়েছ। িক  aন  গােম র্ে র মেতা গয্াস বহারকারী িশ গুেলার জ  দাম বৃি  হেয়েছ 49 শতাংশ। 
eিদেক, ি  মািলকানাধীন িবদুয্ৎ uৎপাদেনর জ  গয্ােসর মূ  বৃি  করা হেয়েছ 54.৯8 শতাংশ o বাসাবািড়েত বহৃত গয্ােসর 
দাম েবেড়েছ ায় eক-চতুথ র্াংশ। ei দাম বৃি র িবরুে  তী  িতবাদ জািনেয়েছ বসায়ী, েভা া aিধকার সংগঠন o িবেরাধী 
দলগুেলা। বামপি  দলগুেলা 8i জুলাi েদশ াপী হরতােলর ডাক িদেয়েছ। িক  সরকার মূ বৃি র িস াে  aটল রেয়েছ। 
বাংলােদশ eনািজর্ েরগুেলটির কিমশন (িবiআরিস) eক িববৃিতেত বেলেছ, গয্াস uৎপাদন, eলeনিজ আমদািন, হ া র o ব ন 
খরচ eবং েদেশর সামািজক-aথ র্ৈনিতক পিরি িত িবচাের ei মূ বৃি র েয়াজন িছল। িবiআরিস েচয়ার ান মেনায়ার iসলাম 
বেলেছন, আপনােদর জব্ালািনর খরচ o জব্ালািন না থাকার খরেচর পাথ র্কয্ বুঝেত হেব।  
 
সরকাির ত  aনুসাের, eলeনিজসহ বাংলােদেশ িতিদন uৎপািদত গয্ােসর পিরমাণ হে  4 হাজার েকািট ঘন ফুট। িক  ƣদিনক 
চািহদা হে  5 হাজার েকািট ঘন ফুট।  
 
eিদেক, বাংলােদশ েট টাiল িমলস aয্ােসািসেয়শেনর ভার া  ে িসেড  আলমগীর শামসুল আলািমন বেলন, ei মূ বৃি  
েকােনাভােবi া  নয়। েকননা, গয্াস সরবরাহ ব ার েতমন েকােনা u িত হয়িন। িতিন জানান, ei মূ বৃি র জ  যিদ ধান 
েপাশাকজাত প  তকারী িশ  িত  হয় তাহেল ƣতির েপাশাক র ািনকারকরাo াপক আকাের িত  হেব। িতিন জানান, 
িত বছর ƣতির েপাশাক র ািনকারকরা িতন হাজার েথেক চার হাজার েকািট ডলার আয় কের। ি  মািলকানাধীন িবদুয্ৎ uৎপাদন 

েকে র জ  িনধ র্ািরত 55 শতাংশ মূ বৃি  ei র ািনকারকেদর সরাসির আঘাত হানেব। বাংলােদেশর ৯৯ শতাংশ েপাশাকজাত 
প  ƣতির কারখানায় eরকম িবদুয্ৎেক  রেয়েছ। আলািমন সতকর্ কের বেলন, িশে  িতেযািগতার হার কেম েগেল ায় পাঁচ 
হাজার কারখানা েথেক কম রা চাকির হারােব। eসব িবষেয় সরকাের সে  আেলাচনা করার েচ া করেছ তার সংগঠন।  
 
সম িত বাংলােদেশর েপাশাক িশে র জ  িকছুটা সু-খবর কাশ েপেয়েছ। চীনসহ a া  েদেশর oপর যু রা  শু ােরাপ করায় 
গত 22 মােস েদশিটেত বাংলােদশ েথেক র ািনর হার েবেড়েছ 24 শতাংশ, যার আিথ র্ক মূ  4 হাজার 284 েকািট ডলার।  
 


