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া িতক াস বরা  নীিতমালার খসড়া - গািড়েত িসএনিজ নয় 

শখ আব াহ  

গািড় চালােনার জ  আর সং িচত া িতক াস (কমে সড াচারাল াস বা িসএনিজ) দেব না সরকার। পিরবহন খােত 
ালািন িহেসেব িল ইফাইড পে ািলয়াম াস (এলিপিজ) বহার উৎসািহত করা হেব। হ ািল ও বািণিজ ক খােতও া িতক 
ােসর পিরবেত এলিপিজর বহার বাড়ােনা হেব। এ ছাড়া অদ  ক াপ ভ িব ৎেক  ব  করা, প  উৎপাদেন িবক  ালািনর 
বহার বাড়ােনা এবং বড় িশ িত ােনর জ  ােসর আলাদা দাম িনধারণ করার উে াগ িনেয়েছ সরকার।  

 
এমন সব উে াগ িনেয় া িতক াস বরা  নীিতমালা-২০১৯-এর খসড়া তির করা হেয়েছ। খসড়া নীিতমালা  ড়া  করার জ  
৯ সে র এক আ ঃম ণালয় সভা ডেকেছ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়। ম ণালেয়র এক কমকতা জানান, দেশর উ য়ন 
ল , অভ রীণ া িতক স দ, ােসর আ জািতক পিরি িত, পিরবিতত চািহদা ও ি  মাথায় রেখ নীিতমালা  ণয়ন করা 
হেয়েছ। এেত িশ ায়ন ও স েদর ু বহারেক সবেচেয়  দওয়া হেয়েছ।  
নীিতমালায় বলা হেয়েছ, িব াপী ইেলক িনক, হাইি ড ও াটািরচািলত গািড়র চািহদা বাড়েছ। বাড়েছ অেটা ােসর চািহদাও। 
অেটা ােসর মা েম গািড়র িসিল ার একবার ণ করেল তা িদেয় িসএনিজর লনায় চার বা প চ ণ বিশ র  অিত ম করা 
যায়। এ ছাড়া এলিপিজ লনা লক িনরাপদ, িনভরেযা  ও কম িঁক ণ ালািন। ালািন ব খীকরেণর লে  পিরবহন খােত 
পযায় েম িসএনিজর পিরবেত অেটা াসেক উৎসািহত করা যৗি ক। এ ছাড়া আবািসক ও বািণিজ ক খােত া িতক ােসর 
পিরবেত এলিপিজ সরবরােহ র েলটির সােপাট দওয়া হেব।  নীিতমালায় াস পাওয়ার ে  সবেচেয় বিশ  দওয়া হেয়েছ 
িশ  খাতেক। পেরই রেয়েছ সার, িব ৎ, ক াপ ভ পাওয়ার ও চা বাগান। বািণিজ ক, িসএনিজ ও হ ািল খাত রেয়েছ সবেশেষ। 
ন ন নীিতমালায় ােসর  ু বহার িনি ত করেত বশ িক  উে াগ নওয়া হেয়েছ। এর মে  উ ত য পািত বহার, সব 
পযােয় িমটািরং িসে ম চা র উে াগ অ তম।  
নীিতমালায় বলা হেয়েছ, এনািজ ইিফিশেয়  য পািতর বহার উৎসািহত করেত আমদািন এবং াহক পযােয় েণাদনা দওয়ার 
উে াগ নেব ম ণালয়। এ ছাড়া বড় াস বহারকারী িত ােন অিডট িসে ম চা  করা হেব। ডা অ েমািদত এনািজ অিডট 
ফাম এসব অিডট করেব। কান খােত কী পিরমাণ াস সরবরাহ করা হেব, সজ  বরাে র ক ােল ার করার কথা বলা হেয়েছ 
নীিতমালায়। বড় াস বহারকারী িত ােনর ে  িবেশষ েয়াজেন সমেঝাতার িভি েত আলাদা  িনধারেণরও পিরক না 
রেয়েছ। বিশ াস বহারকারীেদর এক  ত ভা ার করেব সরকার।  
খসড়া নীিতমালায় বলা হেয়েছ, যসব খাত জাতীয় অথনীিতেত বিশ অবদান রাখেব সসব ে  াস সরবরাহ করায় অ ািধকার 
দওয়া হেব। এ ে  সবেচেয় বিশ াধা  পােব িশ  খাত। সবেচেয় কম  পােব হ ািল খাত। আর িব ৎ খােত বতমােন 
য হাের াস সরবরাহ করা হয়, তাও কমােনা হেব। মাট াস সরবরােহর সেবা  ৫০ শতাংশ দওয়া হেব িব ৎ ও ক াপ ভ 

পাওয়ার খােত। দেশ বতমােন িতিদন ৩২০ কা  ঘন ট া িতক াস সরবরাহ করা হয়। এর মে  দশীয় উৎপাদন ২৭০ 
কা  ঘন ট। অিতির  চািহদা মটােত এলএনিজ আমদািন করা হে । আমদািন করা এলএনিজর দাম ানীয়ভােব সরবরাহ করা 
ােসর চেয় অেনক বিশ। িক  সরকার িভশন ২০২১ ও িভশন-২০৪১-এর ল  অজেন ােসর িনরবি  সরবরাহ িনি ত করেত 

চায়। এলএনিজ আমদািন যেহ  র য়ব ল, সেহ  াসিনভর যসব খাত বা িত ান বেদিশক া সা য় কের ও বেদিশক 
া আয় কের, তােদর অ ািধকার দওয়া হেব। পাশাপািশ অথৈনিতক অ ল ও পিরকি ত িশ  এলাকায় অ ািধকার িভি েত াস 

সরবরাহ করা হেব।  
 


