
এলিপিজেত উ সাহ থাকেলও ি  নই
আ জািতক দেরর চেয় বিশ দাম িসিল ডাের দাম উে খ না থাকায় িবপােক তারা

ভ াট-ট াে র কারেণ দাম কমােত পারেছন না বেল দািব ব বসায়ীেদর
কাশ : ১০ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ আবািসক ও পিরবহন খােত পাইপলাইেনর গ ােসর পিরবেত এলিপিজ (তরলীকৃত পে ািলয়াম
গ াস) ব বহাের  িদে  সরকার। ালািন খােতর নীিতিনধারণী অংশ ও ঊ তন কমকতােদর এমন
ব ব  ায়ই শানা যায়। িক  বা ব পদে েপ এর িতফলন নই। আ জািতক মেূল র চেয় বিশ দােম
িনত  ব বহূত এই পণ  িকনেত হে  াহকেদর।  মাঠপযােয় বচােকনায়  িবশৃ ল  পিরি িতর কারেণ
জনগণ একিদেক অিতির  দােম পণ িট িকনেত বাধ  হে , অ িদেক অিনরাপদ পিরি িতেত ঘটনার
আশ ার মেধ  জীবন পার করেছ।

বিশ দাম  বাংলােদেশ :িবিভ  দেশর পে ািলয়াম সং ার ওেয়বসাইট ও সংবাদমাধ ম সেূ  জানা
যায়,  উ পাদন ও আমদািন-র ািনর খরেচর পাথেক র কারেণ  দশেভেদ এলিপিজর দামও িভ  হেয়
থােক। বতমােন িবে  এলিপিজর দাম সবেচেয় কম আলেজিরয়ায়;  িত কিজ সােড় ১৩ টাকা (শূ
দশিমক ১৬ মািকন ডলার)। সবেচেয় বিশ দাম ইেডেন, ১৮৫ টাকা (২ দশিমক ১৯ ডলার)। িতেবশী
দশ ভারেত ভতুিকসহ ও ভতুিকহীন— ভােবই  এলিপিজ িবি  হয়।  দশিটেত িত  ১৪ দশিমক ২
কিজর ভতুিকহীন িসিল ডােরর দাম ৭৮৫ টাকা (৬৩৭ িপ) আর ভতুিকযু  িসিল ডােরর দাম ৬১৪ টাকা

(৪৯৮ িপ)। এই িহসােব ভারেত িত কিজ এলিপিজর দাম ৫৫ টাকা ২৮ পয়সা।

বাংলােদেশ সবেচেয় বিশ িবি  হয় ১২ কিজ ওজেনর িসিল ডার। এর বাইের ৫, সােড় ১২, ১৮, ২৪,
৩২ ও ৩৬ কিজ এলিপিজ-ভিত বাতল বা িসিল ডার পাওয়া যায়। এলিপিজ অপােরটরেদর দািব, িত
১২ কিজ িসিল ডােরর গড় খুচরা দাম ১ হাজার টাকা। অথাত্ িত কিজ এলিপিজর দাম ৮৩ টাকা ৩৩
পয়সা। তেব অেনক াহক অিভেযাগ কেরন, ১২ কিজর এলিপিজ এলাকােভেদ ১ হাজার ২০০ থেক ১
হাজার ৪৫০ টাকায়ও িকনেত হে ।

গত ১ জুলাই আ জািতক বাজােরর সে  সাম  রেখ ভারেত এলিপিজর মলূ  পুনিনধারণ করা হয়। ওই
মলূ তািলকা অ যায়ী দশিটেত িত কিজ এলিপিজর মলূ  বাংলােদিশ মু ায় ৫৫ টাকা ২৮ পয়সা। এর
ওপর দশিটর িন  আেয়র মা েষর জ  িত কিজ এলিপিজেত ১২ টাকা ভতুিক দওয়া হে । এ সে
রাজধানীর মাহা দপুেরর বািস া বসরকাির চাকিরজীবী ফয়জুর রহমান তার অিভ তা জািনেয় বেলন,
ঢাকার বাসায় ব বহােরর জ  িতিন ১২ কিজর িসিল ডার ১ হাজার থেক ১ হাজার ৫০ টাকায় কেনন।
িক  মাসখােনক আেগ ঈেদর ছুিটেত বিরশােল ােমর বািড়েত ১২ কিজর িসিল ডার ১ হাজার ৩০০
টাকায় িকেনিছেলন িতিন। এমন অিভ তার কথা জািনেয়েছন আরও কেয়কজন।

মলূ  িনধারণ  ও  িনয় েণ  ব বসায়ীরা  :এলিপিজ  অপােরটরস  অ ােসািসেয়শন  অব  বাংলােদশ  ও
খাতসংি েদর তথ  অ যায়ী, দেশ বতমােন এলিপিজ েয়াজন এবং িকনেত স ম এমন াহকেদর
চািহদা অ যায়ী বািষক ১৫ লাখ মি ক টেনর বিশ এলিপিজ সরবরাহ করা দরকার। তেব আমদািন ও
িবি  হে  বািষক ায় ১০ লাখ মি ক টেনর কাছাকািছ। এর মেধ  ২০ হাজার মি ক টেনরও কম
এলিপিজ সরকািরভােব িবি  হয়। ৭০০ টাকার এই িসিল ডার সাধারণ ভা া পযােয় দখা যায় না।
এ েলার িসংহভাগ সরকােরর িবিভ  িত ােন ব বহূত হয়। িট সরকাির এলিপ গ াস া ট িনমােণর

  মাহববু রিন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

পিরক না থাকেলও তা এখন পয  আেলাচনােতই সীমাব । কৃত অ গিত নই। সব িমিলেয় এলিপ
গ ােসর বাজার পুেরাটাই বসরকাির কা ািন েলার দখেল। এই পেণ র মলূ  িনধারণ ও িনয় েণ সরকার
ভূিমকা রাখেত পারেছ না।

এ সে  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর যু  সিচব ড. মাহা দ শর আলী বেলন, এলিপিজর মলূ
িনয় েণ একিট নীিতমালা ণয়েনর কাজ চলেছ। ব বসায়ী ও িবেশষ েদর সে  এ িনেয় কেয়ক দফা
আেলাচনা হেয়েছ। েয়াজেন আেরা আেলাচনা করা হেব। নীিতমালািট যত ত স ব ণয়েন সরকার
কাজ করেছ।

ালািন  ও খিনজ স দ  িবভাগ  জানায়,  এলিপিজ ব বসার জ  াথিমক অ েমাদন  পেয়েছ  ৫৭িট
কা ািন। এর মেধ  চড়ূা  অ েমাদন বা বাজারজাত করার অ েমাদন পেয়েছ সাতিট। এই সাতিটসহ

চড়ূা  অ েমাদেনর অেপ ায় থাকা ২২িট কা ািন খুচরা  বাজাের এলিপ গ াস িবি  করেছ। বাজাের
িমলেছ এমন কা ািন বা া ড েলার মেধ  রেয়েছ- ব রা, ওেমরা, বি মেকা, পে াম া , টাটাল,
িবএম এলিপ গ াস,  এনািজপ ােকর িজ গ াস,  লা স  গ াস,  ইউিনগ াস,  ইউেরাগ াস,    ইউিনভাসাল,
ই ােকা, যমনুা ও সনা এলিপিজ। সেরজিমন পযেব ণ এবং খচুরা ব বসায়ীেদর সে  আেলাচনায় দখা
যায়, কােনা কা ািনই িসিল ডাের খুচরা মলূ  উে খ কের না। ফেল দাকানদাররা অিধকাংশ সমেয়ই

াহকেক িব া  কের বিশ দােম তা িবি  কের।

নরােজ র কারেণ উ সাহ হারাে :ঢাকাসহ কেয়কিট জলায় াহক পযােয় আেলাচনা কের দখা যায়,
এলিপিজর দােম  সম য় না  থাকায়  ও ময়ােদা ীণ  িসিল ডােরর কারেণ  অেনক াহকই  এিট কনার
উ সাহ পান না ও িনরাপদ মেন কেরন না। চলিত মাস থেক সরকার এক চলুা ও ই চলুার আবািসক
গ ােসর মািসক িবল যথা েম ৯২৫ ও ৯৭৫ টাকা িনধারণ কেরেছ। এ দােমর কাছাকািছ এক মােসর

েয়াজনীয় এলিপিজ কনা গেল পাইপলাইেনর গ ােসর ওপর িনভরতার দরকার হয় না। িক  ফ া ির
থেক িডি িবউটর, িডলার, সাব-িডলার হেয় খুচরা দাকােন এলিপিজর দােম আর শৃ লা থােক না।

এ সে  ব রা এলিপ গ ােসর মহাব ব াপক (িবজেনস অপােরশনস অ া ড ািনং) েকৗশলী মা.
জাকািরয়া জালাল বেলন, ব বসায় শৃ লা আমরাও চাই। মলূ  িনধারণ নীিতমালার িবষেয় সরকােরর সে
আেলাচনা চলেছ। যমন িনেদশনা আসেব আমরা তমনই পালন করেবা। তেব িবদ মান অব ায় এলিপিজ
অপােরটররাও লাকসান নেছন। কউই লাভ করেত পারেছন না। এলিপিজর মাট দােমর ১২ শতাংশ
ভ াট-ট া  বাবদ িদেত হে । এ থেক রয়াত িমলেল দাম কমােনা যেত পাের।

িব ত,্ ালািন ও খিনজস দ িতম ী নস ল হািমদ এবং ালািন সিচব আবু হনা মা. রহমাতলু
মিুনম িবেদেশ থাকায় তােদর ব ব  পাওয়া যায়িন।
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