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িবদযু্t,  jালািন  o  খিনজ  সmদ  pিতমntী  নস ল  হািমদ  িবপু  বেলেছন,  রাজধানী  ঢাকার  সব  গয্ােসর
পাiপ  তুেল  নতুন  কের  লাiন  sাপন  করা  হেব।  eজনয্  সরকার  বৃহt  পিরকlনা  িনেয়েছ।  eরi  মেধয্
পিরকlনা মntণালেয় psাব পাঠােনার বয্বsা িনেয়িছ। eজনয্ 1 হাজার 200 েকািট টাকার pকl েনoয়া
হেয়েছ।  ঢাকার  সব  গয্াসলাiন  uিঠেয়  sাটার  িসেsম  বসােনা  হেব,  aেটােমশন  করা  হেব—যােত
সবর্াধুিনক  pযুিk  বয্বহার  কের  আগামীেত  েযন  িনরবিcn  গয্াস  সরবরাহ  করা  যায়।  কেয়ক  মােসর
মেধয্i eিটর েটnারo হেয় যােব। গতকাল েসামবার সংসেদ pে াtর পেবর্ ঢাকা-4 আসেনর জাতীয় পািটর্ র
(জাপা) eমিপ ৈসয়দ আবু েহােসন বাবলার eক pে র সmূরক জবােব pিতমntী eকথা জানান। আেরক
pে র জবােব pিতমntী সংসদেক জানান, 3-4 বছেরর মেধয্ সারােদেশ িনরবিcn িবদযু্t সরবরাহ করা
হেব।
বাবলার pে র জবােব pিতমntী আেরা জানান, eটা সতয্ েয ঢাকা শহেরর আশপােশ eবং ঢাকা শহেরর
মেধয্ গত 50 বছেরর পুেরােনা গয্াস পাiপলাiন েলা িবদয্মান। িবeনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর সমেয়
e লাiন েলা  েয পিরবতর্ ন, পিরবধর্ন করা uিচত িছল তা করা হয়িন।
িবeনিপর হা নুর রশীেদর সmূরক pে র জবােব িবপু বেলন, আমরা িবদযু্েতর সমসয্া েযভােব সমাধান
কেরিছ, িবে র েকােনা েদেশ eমন uদাহরণ েনi। 2009 সােল সারােদেশ 47 শতাংশ িবদযু্t িছল, বতর্ মােন
94  শতাংশ।  আগামী  জেুনর  মেধয্  শতভাগ  িবদযু্তায়ন  করব।  িতিন  বেলন,  ঢাকায়  েকােনা  েভােlজ
য্াকেসশন হয় না, eটা gােম হেত পাের। আিম বিল না শতভাগ িনরবিcn িবদযু্তায়ন হেয় েগেছ। দিkণ

েকািরয়ায়  িনরবিcn  িবদযু্t  িদেত  50  বছর  েলেগেছ,  আমােদর  হয়েতা  50  বছর  লাগেব  না।  e  সময়
pিতমntী বেলন, আজেক সংসেদ েঢাকার সময়o আমার হােত pায় 5 হাজার েমগাoয়াট aিতিরk িবদযু্t
রেয় েগেছ। pিতমntী আেরা বেলন, িবদযু্েতর মাsারpয্ান কেরিছ 2010 সােল। আমরা গয্াস ময্ােনজেমn
মাsারpয্ান কেরিছ। গয্ােসর agািধকার েকাথায় েসi aনযুায়ী গয্াস েদব।
সংরিkত  আসেন  িবeনিপ  দলীয়  সদসয্  বয্ািরsার  িমন  ফারহানার  বােপkেক  শিkশালী  করা  হেব
িকনা—eমন eক সmূরক pে র জবােব pিতমntী িবপু বেলন, আমােদর  েকাmািন েলা কী কাজ করেব?
eটা িক গয্াস ি িলং করেব নািক ময্ােনজ করেব? বােপk ধু িবিনেয়াগ করেব—e ধরেনর েকােনা পিলিস
িবগত িদেন করা হয়িন। বােপk িতনটা কাজi কের, েস ময্ােনজo কের, িবেদিশ কnাkরেক িনেয়াগo
কের, িনেজ যখন ি িলং কের তখন আমােদর গয্ােসর pািp 10-15 টাকা। eকটা ি িলং যিদ কির, eটার
খরচ পেড় 16 েথেক 20 িমিলয়ন পযর্n। িতিন বেলন, 4-5 বছর আেগ পূবর্াচেল গয্াস পাoয়া েগেছ। আমরা
েদখলাম ei গয্াস uেtালেন েয পিরমাণ খরচ হেব তােত 10 বছের েয গয্াস িবিk করব তা িদেয় জীবেনo
খরচ uঠেব না। েয কারেণ আবািসেক নতুন গয্াস সংেযাগ বn কের িদেয়িছ। তাছাড়া যিদ 10িট ি িলং
কির েসটােত েদখা েগেছ দিুটেত গয্াস পাoয়া েগেছ, বািক েলােত েপলাম না।
pিতমntী বেলন, pধানমntী েশখ হািসনা kমতায় আসার পর সবর্pথম বােপেk ি িলং েমিশন আনা হয়।

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

আমরা নতুন o পুেরােনা ি িলং েমিশন িদেয় কাজ কির। বেড়া সমসয্া ি িলং iি িনয়ার বাংলােদেশ েনi।
িবjাপন িদেয় েদেখিছ e ধরেনর iি িনয়ার ৈতির হেc না। ব বnুর সমেয় েয কেয়কজন iি িনয়ার
রািশয়ােত  িগেয়  pিশkণ  িনেয়  আসিছেলন  তােদর  িদেয়i  eখেনা  চলেছ  বােপk।  িতিন  বেলন, আমােদর
গয্াস  িফl  িবেদেশর  গয্াস  িফেlর  মেতা  aত  বেড়া  গয্াসিফl  না,  আমােদর  গয্াসিফl েলা  পেকট
গয্াসিফl।
িবeনিপর আেরক eমিপ িজ eম িসরােজর সm ূরক pে র জবােব jালািন pিতমntী বেলন, 2009 সােল
আoয়ামী  লীগ  সরকার  যখন  kমতায়  আেস  তখন  গয্ােসর  pািp  িছল  900  eমeমিসeফ।  পরবতর্ীেত
হাজার  eমeমিসeফ।  900  েথেক  চািহদা  বাড়েত   কের।  eখন  গয্াস  uেtালন  করিছ  pায়  2700
eমeমিসeফ।  26িট  kপ  খনন  কেরিছ।  45  বছেরর  iিতহােস  সবেচেয়  েবিশ  kপ  খনন  করা  হেয়েছ।
গয্ােসর চািহদা আেরা বিৃd  েপেয়েছ। আমােদর েয চািহদা েসi aনপুােত গয্াস utপাদন pাকৃিতকভােব
পািc না। করেতo পারিছ না। গয্াস েপেত হেব তারপর স ালন করেত হেব। তাi গয্ােসর চািহদার গয্াপ
পূরণ করার জনয্ eলeনিজ আমদািন করেত হেc। েসটাo pাকৃিতক গয্াস, 160 িডিg মাiনােস িলkiড
কের  িনেয়  আসা  হয়  তারপর  গয্ািসিফেকশন  কের  গয্ােসর  সে  িমলােনা  হয়।  eরপরo  আেরা  চািহদা
বাড়েছ। েদেশ আটিট aথর্ৈনিতক a ল যখন চালু হেব তখন চািহদা দাঁড়ােব 6 হাজার eমeমিসeফ। eখন
আমদািনসহ িদেত পারিছ 3 হাজার 200 eমeমিসeফ গয্াস। যিদ আমদািন না করতাম তাহেল িশlিবpব
হেতা না।
বাসাবািড়েত  গয্াস  সংেযাগ  বেnর  কারণ  বয্াখয্া  কের  pিতমntী  বেলন,  বাসাবািড়েত  েয  পিরমাণ  গয্াস
বয্বহার কির েসi পিরমাণ গয্াস যিদ িশেl বয্বহার কির তাহেল 200 েলােকর কমর্সংsান হয়। তাহেল
agািধকারটা েকাথায়? বাসাবািড়র গয্ােসর িবকl eলিপিজ।
10 হাজার 139িট িশl pট বরাd

eিদেক,  বিরশাল-2  আসেনর  শােহ  আলেমর  eক  pে র  জবােব  িশlমntী  নু ল  মিজদ  মাহমুদ  মায়ুন
সংসদেক  জানান,  িবদয্মান  76িট  িশlনগরীেত  5  হাজার  883িট  িশl  iuিনেটর  aনkুেল  10  হাজার
139িট  িশlpট  বরাd  েদoয়া  হেয়েছ।  eরi  মেধয্  460িট  মািলকানা  dnd,  বয্বsাপনা  িবপণন  সমসয্া,
আিথর্ক সংকট, মামলা iতয্ািদ কারেণ বn বা গ্ণ aবsায় আেছ।

print | ঢাকার সমs গয্ােসর পাiপ তুেল নতুন কের বসােনা হেব | িdত... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/second-edition/104825/ঢ...

2 of 2 11/12/2019, 10:40 AM


