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আ জািতক বাজাের তেলর দাম  বাড়েত
 কেরেছ।  সৗিদ  আরেবর  িট  তল

উ পাদন কে  জাড়া ান হামলা এবং
ইরােন  সামিরক  অিভযান  চালােনার
ব াপাের  যু রাে র  িসেড ট  ডানা
াে র  ধারাবািহক মিকর  পর  এ  দাম

বাড়ল। চলিত মােস এ বণতা অব াহত
থাকেব  বেলও  আভাস  িদেয়েছন  ালািন
অথনীিতিবদরা।    আ জািতক  বাজাের
তেলর  দাম  বাড়েলও  সহসাই  দেশর

বাজাের এর নিতবাচক ভাব পড়েব না
বেল মেন করেছ রা ীয় সং া  বাংলােদশ

পে ািলয়াম করেপােরশন (িবিপিস)। অ ত আগামী ছয় মাস তেলর সরবরােহ কােনা সম া হেব না।
আমদািন  খরচ  িকছুটা  বাড়েলও  খুচরাপযােয়  তার  ভাবও  িশগিগরই  পড়েব  না।  তেব  দীঘেময়ােদ
রাজৈনিতক উে জনা ও আ জািতক বাজারদর বাড়েত থাকেল নিতবাচক ভাব পড়েব। সরবরােহও িব
ঘটেত পাের।  িসএনএন জানায়, গতকাল তেলর আ জািতক বাজারদর গেড় অ ত ১৮ শতাংশ বেড়েছ।
আর িনউ ইয়কিভি ক ওেয়  ট াস ই টারিমিডেয়ট তেলর দাম ১০ দশিমক ৬৮ শতাংশ বাড়ােনায় এর
দাম  লািফেয়  ৬০  দশিমক  ৭১  ডলাের  পৗঁেছেছ।  এিট  গত  চার  মােসর  মেধ  সেবা ।  অ িদেক
ল ডনিভি ক ট ডু সং ায় তেলর দাম ১১ দশিমক ৭৭ শতাংশ বেড় ৬৭ দশিমক ৩১ ডলাের
দািঁড়েয়েছ।

ালািন তেলর বাজার িবে ষক জি  ািল কেয়কিট আ জািতক সংবাদমাধ মেক বেলন, ‘মধ ােচ
উে জনা ত বাড়েছ। এর ফেল স ােহর েতই িব বাজাের তেলর দাম বিৃ েত বেড়াসেড়া ধা া
লাগেলও চলিত স াহ জুেড়ই তেলর দাম আেরা বাড়ার শ া থেক যাে ।’

িবিপিসর মহাব ব াপক (বািণিজ ক ও অপােরশন) মা. আব ুহািনফ গতকাল সামবার ইে ফাকেক বেলন,
‘বাংলােদশ িত মােস ১ লাখ মি ক  টন ডু         তল আমদািন কের। সৗিদ আরব এবং আবধুািব
থেক পালটাপালিট কের চালান েলা আনা হয়। সে র ও অে াবেরর এলিস ইিতমেধ  স  হেয়েছ।

নেভ েররিটও কেয়ক িদেনর মেধ  স  হেব।  আর সৗিদ আরেবর তল কা ািন আরামেকা তল
সরবরােহ কােনা সম া হেব না বেল আমােদর আ  কেরেছ।’  িতিন আেরা জানান, বাংলােদশ িত
চার িদন পরপর ৩০ হাজার মি ক টন পিরেশািধত তল আমদািন কের। এ তেলর মেধ  রেয়েছ িডেজল,
অকেটন,  ফােনস  অেয়ল  এবং  জট  ফুেয়ল।  ইিতমেধ  আমােদর  পযা  মজদু  রেয়েছ।  আমদািন
পাইপলাইেনও তল রেয়েছ। আগামী ছয় মােসও সৗিদ আরব থেক তল না এেলও সম া হেব না।
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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।

|

িবক  ব ব া দামবিৃ র শ া আপাতত নই।
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