
িশে  উ পাদন ব াহত, ভাগাি েত আবািসক াহকরা

হঠাতই্ তী  গ াস-সংকট
কাশ : ১১ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ হঠাত ্কেরই গ ােসর তী  সংকট দখা িদেয়েছ। ফেল েভােগ পেড়েছন রাজধানীসহ িবিভ  জলার
আবািসক ও বািণিজ ক াহেকরা।  উ পাদন  ব াহত  হে  িশে ।  সংি  ব ি রা  বলেছন,  সাগের

িত ল আবহাওয়ার কারেণ আমদানীকৃত এলএনিজ (তরলীকৃত াকৃিতক গ াস) পাইপলাইেন সরবরাহ
করা যাে  না। তাই িবতরণ পযােয় বেড়া ঘাটিত দখা িদেয়েছ।

পে াবাংলার দিনক গ াস উ পাদন ও িবতরণ িতেবদন অ যায়ী, বতমােন পে াবাংলা ও সািমেটর
িতিদন ১০০ কািট ঘনফুট এলএনিজ সরবরােহর স মতা থাকেলও েয়াজনীয় পাইপলাইন িনিমত না

হওয়ায়  ায়  ৬০ কািট  ঘনফুট  সরবরাহ  করা  হে ।  ই  কা ািনরই  ভাসমান  এলএনিজ  টািমনাল
( ািটং  ােরজ অ া ড িরগ ািসিফেকশন ইউিনট-এফএসআরইউ)  ক বাজােরর মেহশখালী  উপ েল
বে াপসাগের  অবি ত।  সাগর  উ াল  থাকায়  িনধািরত  সময়কােল  এলএনিজবাহী  জাহাজ  থেক
এফএসআরইউেত পাইপ সংেযাগ দওয়া যাে  না। তাই গতকাল সােড় ৩৭ কািট ঘনফুট এলএনিজ
সরবরাহ করা হয়।

গত বছেরর আগে  এলএনিজ আমদািন র আেগ দেশ দিনক ১৬০ কািট ঘনফুট গ াস সরবরােহর
ঘাটিত িছল। স িত দিনক গেড় ৬০ কািট ঘনফুট এলএনিজ সরবরােহর কারেণ ঘাটিত ১০০ কািটেত
নেম আেস। এখন তা ায় ১২৩ কািট ঘনফুেট দািঁড়েয়েছ। ফেল িশ ,                           বািণজ  ও

আবািসক খােত সরবরােহ টান পেড়েছ।

দেশর সবেচেয় বড় গ াস িবতরণ কা ািন িততােসর পিরচালক (অপােরশন) মা. কাম ামান বেলন,
‘এলএনিজ সরবরাহ কেম যাওয়ায় িবতরণ পযােয় ঘাটিত দখা িদেয়েছ। তাই সংকট বেড়েছ। পিরি িত

াভািবক হেল সরবরাহ বাড়েব। বহৃ িতবার (আজ) থেক সরবরাহ বাড়েব বেল আশা করিছ।’

এলএনিজ  ক েলার  তদারককারী  সরকাির  িত ান  পা িরত  াকৃিতক  গ াস  কা ািনর
(আরিপিজিসএল) ব ব াপনা পিরচালক মা.  কাম ামান  বেলন,  সমেু  এলএনিজবাহী  িট  জাহাজ
অেপ া করেছ। উ াল বাতাস ও ঢউেয়র কারেণ জাহাজ েলার সে  পাইপলাইন সংেযাগ করা যাে
না। আেগর জাহাজ থেকই এলএনিজ সরবরাহ করা হে । গত পাচঁ িদন ধের চ া কেরও দেূর নাঙরকৃত
জাহাজ থেক এলএনিজ সরবরাহ করা যাে  না।

এিদেক গ াস সরবরাহ কেম যাওয়ায় িবপােক পেড়েছন িশ মািলেকরা। তির পাশাকিশ সহ িবিভ
খােতর উ পাদন ব াহত হে । বাসাবািড়েতও নিতবাচক ভাব পেড়েছ এই গ াস সংকেটর। রাজধানীর
িকছু ােন গত ই িদন গ াস সরবরাহ পাওয়া যায়িন। িকছু ােন গ ােসর চাপ িছল কম। ফেল িবক
এলিপিজ  বা  কেরািসন  িকংবা  ইেলকি ক চলুায়  রা ার  কাজ  সােরন  অেনেকই।  অ রা  িভড়  কেরন
র েুর ট ও খাবােরর দাকান েলােত। এর ফেল খরচ বেড় টান পেড় যায় িন  আেয়র মা েষর।

২০১০ সাল  থেক এলএনিজ  আমদািনর  ি য়া  র  পর  গত  বছেরর  ২৪ এি ল  পে াবাংলার
এলএনিজ টািমনাল (এফএসআরইউ) দেশ আেস। তেব কািরগির িটর কারেণ িবলি ত সরবরাহ ১৮
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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।

|

আগ   হয়।  সই  িবলি ত র পর পাইপলাইন িটর কারেণ  গত বছেররই  নেভ ের আবার
এলএনিজর সরবরােহ িব  ঘেট। এরপর চলিত বছর সািমেটর এলএনিজ সরবরাহ  হয়।
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