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aথ র্নীিতর oপের iিতবাচক ভাব পড়েব। 
 
e সে  িতিন আরo বেলন, আমােদর েদেশ বড় েয়াজন িশ কারখানা গেড় েতালা। আর িশ কারখানার জ  সবেচেয় বড় 
a রায় িছল জব্ালািন। eলeনিজ আমদািন কের গয্াস সরবরােহর েচ া চলেছ। eরi মে  611 িমিলয়ন িকuিবক ফুট eেসেছ। 
েবসরকাির খােতর সািমট পাoয়ার 611 িমিলয়ন িকuিবক ফুট আনেছ। ফেল aেনকটা সব্ি  eেসেছ। 
 
জাতীয় পািট র্র সদ  ফখরুল iমাম জানেত চান, সংসেদর aিধেবশন চলমান থাকা aব ায় সংসদেক না জািনেয়েছ গয্ােসর দাম 
বাড়ােনা ƣবধ নািক aৈবধ? জবােব িবদুয্ৎ িতম ীর পে  কৃিষম ী আ র রা াক বেলন, e িবষেয় তার িব ািরত জানা েনi। 
সংসদ সদ  েনািটশ িদেল সিঠক u র পােবন। 
 
িবeনিপর রুিমন ফারহানার ে র জবােব আ র রা াক বেলন, িবeনিপ যখন মতা ছােড়, তখন িবদুয্েতর uৎপাদন িছল িতন 
হাজার 311 েমগাoয়াট। পাঁচ বছর মতায় থাকা aব ায় তারা eক oয়াট িবদুয্ৎo েযাগ করেত পােরিন। eখন 24 হাজার 
েমগাoয়ােটর েবিশ িবদুয্ৎ uৎপাদন হে । িশ কারখানা সচল o রফতািন আয় বাড়ােনার জ  িবদুয্েতর েয়াজন আেছ। সুতরাং 
রাজনীিত না কের সরকােরর গঠনমূলক সমােলাচনা করেত হেব। 
 
পের পেয়  aব aড র্াের দাঁিড়েয় রােশদ খান েমনন বেলন, সরকােরর e িস াে  গৃহ ািলেত, িশে , পিরবহেন, aথ র্াৎ aথ র্নীিতর 
সামি ক ে ে  eর eকটা িতি য়া হেব। কৃিষম ীo সব্ীকার কেরেছন। জনগেণর মে  িতি য়া আেছ। জনগেণর মে  ে াভ o 
হতাশা আেছ। 
 
েমনন বেলন, ম ী বেলেছন, মূ  সমনব্য় eবং ভতুর্িক কমােনার জ  তারা e িস া  িনেয়েছন। ভারত িত হাজার িসeফিট 
eলeনিজ আনেছ সােড় ছয় ডলাের। বাংলােদশ আনেছ সােড় 21 ডলার িদেয়। পািক ােন আনা হে  সােড় ৯ ডলার িদেয়। বলা 
হে , গয্াস শহেরর মানুষ বহার কের। িক  ােমর মানুষ eলিপিজ বহার কের। eরi মে  eলিপিজর মূ  43 শতাংশ বাড়ােনা 
হেয়েছ। eখন ei মূ  সমনব্েয়র ফেল eলিপিজর দাম েবেড়েছ। যখন িসeনিজ ব  কের েদoয়া হেব, সম  িসeনিজ ে শন 
eলিপিজেত রূপা র হেব। আসেল eলিপিজর বাজার িঠক করার জ  e িস া  েনoয়া হেয়েছ িক-না েসটাo আেলাচনার িবষয়। 
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