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াফ িরেপাটার ॥ িবিবিস বাংলার ভুল সংবাদই কাল হেলা আবরার ফাহােদর। ধানম ী শখ হািসনার ভারত সফর
িনেয় তথ  িবকতৃ কের ভুল সংবাদ পিরেবশন কের িবিবিস। এই সংবােদর িভি েত সামািজক যাগােযাগ মাধ েম

াটাস দয় বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র (বেুয়ট) িশ াথী আবরার ফাহাদ। ি  হেয় আবরারেক িপিটেয়
হত া করা হয়। পুিলশ ঘটনার পর ছা লীগ নতােদর ফতার কেরেছ। িবিবিসর সংবােদর িতি য়ােত ালািন

িতম ী নস ল হািমদ িবপু সামবার বেলন, ভারেতর সে  গ াস রফতািনর কান চিু ই সই হয়িন। যৗথভােব
এলিপিজ া ট াপেনর জ  চিু  হেয়েছ।

ধানম ী শখ হািসনার ভারত সফেরর য সংবাদ িবিবিস বাংলা কাশ কের তােত বলা হয়- ালািন স েটর মেধ
বাংলােদশ  এই থমবােরর মেতা তােদর াকিৃতক গ াস ভারেতর উ র-পূবা েল  রফতািন করেব। এ িবষেয়
িদ ীেত ই দেশর প  থেক যৗথ ঘাষণার কথাও সংবােদ উে খ করা হয়। িবষয়িট ভুল হেয়েছ বুঝেত পের
রিববার রােত  িবিবিস সংেশাধনী দয়। তেব এর আেগই  িবষয়িট  সামািজক  যাগােযাগ মাধ েম  ভাইরাল  হয়।
সমােলাচনার ঝড় ওেঠ। আবরারও এই খবরিটর ওপর িভি  কের িনেজর ফসবকু পেজ একিট াটাস িদেয়িছল।
য াটােস মংলা ব র ব বহার এবং ফনী নদীর পািন ত াহােরর সে  গ াস রফতািনর িবষিটও উে খ কেরন

িতিন। আবরার তার াটােসর শষাংেশ লেখেন ‘কেয়ক বছর আেগ িনেজেদর স দ র ার দাহাই িদেয় ভারত
কয়লা-পাথর রফতািন ব  কেরেছ অথচ আমরা তােদর গ াস দব। যখােন গ ােসর অভােব িনেজেদর কারখানা ব
করা লােগ সখােন িনেজর স দ িদেয় ব রু বািত ালাব।’

িব ত ালািন খিনজ স দ িতম ী নস ল হািমদ বেলন, না বেুঝ একিট সংবাদ মাধ ম গ াস রফতািন িনেয় খবর
কাশ কেরেছ। আমােদর সে  গ াস রফতািন সং া  কান চিু ই হয়িন। একিট ননবাইি ডং এমওইউ ( িতপালন

বাধ তামলূক নয় এমন সমেঝাতা ারক) সই হয়। এর িভি েত বাংলােদেশ একিট এলিপিজ া ট িনমাণ করা
হেব। ভারেতর সরকারী কা ািন এবং বাংলােদেশর একিট বসরকারী কা ািন া টিট িনমাণ করেব। সখান
থেক মলূত ি পুরােত এলিপিজ রফতািন করা হেব। এই এলিপিজর পুেরাটা আবার দেশর বাইের থেক আমদািন

করা হেব। িতম ী বেলন, আমােদর দশ থেক এখন নপাল এবং ি পুরােত এলিপিজ রফতািন করেছ বসরকারী
উেদ া ারা। সই হওয়া এমওইউ বসরকারী খােতর স সারেণর জ  িবধাজনক বেল উে খ কেরন িতিন।

িতম ী বেলন, এ ধরেনর সংবাদ কােশর আেগ আমােদর সে  যাগােযাগ করেলই িব াি  দূর হয়। অথবা ই
দেশর ধানম ী য যৗথ িববিৃত িদেয়েছন সখােনর িভিডও রেয়েছ। সিট দখেলও এ ধরেনর িব াি  দূর হওয়া

স ব িছল। যা না কেরই সংবাদিট চার করা হেয়েছ বেল মেন কেরন িতিন।

িতিন বেলন, িবএনিপর সময় যখন গ াস রফতািনর কথা বলা হেয়িছল তখনই শখ হািসনা িবেরাধীদলীয় নতা
িহেসেব দেশর গ াস রফতািনর িবেরািধতা কেরিছেলন; তখন গ াস রফতািন করার িবষেয় যু রাে র চাপ িছল।
এখন আমােদর িনেজেদর গ াসই ফিুরেয় এেসেছ। আমরাই গ াস আমদািন কের চলিছ সখােন আমরা ভারতেক
িকভােব গ াস দব।
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দেশ িবিভ  মহেল িবেশষ কের রাজৈনিতক অ ন এবং সামািজক যাগােযাগ মাধ েম এ িবষেয় সমােলাচনা হে
এর িতি য়ােত ম ী বেলন, রাজনীিতিবদেদর সামেন এখন আর কান ই  নই। এখন তারা সব সময়ই ই র
স ােন থােক। অ িদেক সামািজক যাগােযাগ মাধ েম যারাই এ ধরেনর অপ চার চালাে ন তােদর িতিন কতৃ
িবষয় জেন সমােলাচনার আ ান জানান।

স ত  এলিপিজ  এবং  এলএনিজর  মেধ  পাথক  বঝুেত  ভলু  কেরেছ  িবিবিস।  এলিপিজ  হে  তরলীকতৃ
পে ািলয়াম গ াস। মূলত তলখিনর উপজাত থেক এলিপিজ উৎপাদন হয়। দেশ গ াস খিনেত য কনেডনেসট

ওেঠ সখান থেক সামা  এলিপিজ পাওয়া যায়। িক  বািক সব এলিপিজর মূল উপাদান েপন এবং িবউেটন
বাইের থেক আমদািন করা হয়। অ িদেক এলএনিজ হে  তরলীকতৃ াকিৃতক গ াস; যা মূলত াকিৃতক গ াস বা
িমেথন থেক উৎপাদন করা হয়। অিধক চােপ এই গ াসেক স িচত কের তরল আকাের জাহােজ আমদািন করা হয়।
এই তরলেক আবার ির ািসিফেকশন বা পুনরায় গ ােস পা র কের পাইপ লাইেন সরবরাহ করা হয়।

উে খ ,  কেয়ক  বছর ধেরই  বাংলােদেশ  একিট  এলিপিজ া ট  িনমােণর চ া  করিছল  ভারত। মলূত  উ র-
পবূা েলর রাজ েলার রা ার গ ােসর সম া সমাধােনর জ  দশিট এই উেদ াগ িনেয়েছ। চ ােম া টিট
িনমাণ করা হেব। সখান থেক বাজ বা ােক এলিপিজর বড় াক যােব ভারেত।
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