
এলিপিজর দর িব বাজাের বেড়েছ ১১ টাকা, দেশ ১২০
কািশত: ১৯ - নেভ র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

াহকেদর ওপর চাপ বাড়েব

রিশদ মামুন ॥ আ জািতক বাজাের এলিপিজর দাম বেড়েছ ১১ টাকা আর দেশ বেড়েছ ১২০ টাকা। আ জািতক
বাজাের  দর বৃি র  এ েযাগ িনেয় দেশর বাজাের  এই দর বৃি  করা  হেয়েছ বেল বাংলােদেশ পে ািলয়াম
কেপােরশন সূ  জানায়। এেত সাধারণ াহকেদর ওপর চাপ বাড়েব বেল মেন করা হে ।

সূ  জানায়, স িত আ জািতক বাজাের এলিপিজর দর বেড়েছ। আ জািতক বাজাের দাম বৃি র কারেণ এই দর
বৃি  বেল  এলিপিজ  ব বসায়ীরাও  জািনেয়েছন।  জানেত  চাইেল  বাংলােদশ  পে ািলয়াম  কেপােরশন (িবিপিস)
চয়ারম ান ছাম র রহমনা বেলন, আ জািতক বাজাের িত টন এলিপিজেত ১০ ডলার দাম বেড়েছ। এক টন

এলিপিজেত ৮২ বাতল এলিপিজ বানােনা যায়। সই িহেসেব এলিপিজর বাতল িত দাম বাড়েত পাের দেশর
বাজাের সেবা  ১৫ টাকা সখােন ১০০ থেক ১২০ টাকা দাম বেড়েছ।

দেশর বাজােরর বিশরভাগ িনয় ণ কের বসরকারী এলিপিজ উৎপাদনকারীরা। দেশর মাট এলিপিজর মা  ই
ভাগ জাগান দয় বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন (িপিপিস)। িতিদন চার হাজার বাতল এলিপিজ সরবরাহ
করা হয় সরকারীভােব। সরকারীভােব ই ান িরফাইনাির (ইআরএল) এবং দেশর মেধ  কনেডনেসট ি য়া কের
এলিপিজ  সরবরাহ  করা  হয়।  অ িদেক  িবেদশ  থেক  ােপন  এবং  িবউেটন  আমদািন  কের  বসরকারী
উৎপাদনকারীরা  িনিদ  অ পােত  বাতেল  ভাের  এলিপিজ িবি  কের  থােক।  দেশর  বিশরভাগ  এলিপিজই
আমদািন করা হয়।

িবিপিস সূ  জানায়, িত টেন ১০ ডলার বৃি  পেল এক টেন দাম বৃি  পায় ৮৫০ টাক। ( িত ডলার ৮৫ টাকা
ধের)। এক টন িদেয় ৮২ বাতল এলিপিজ হেল বাতল িত আ জািতক বাজাের দাম বৃি  পায় ১০ দশিমক ৩৬
টাকা। এখন  হে  এই ১০ বা ১১ টাকার িবপরীেত কতটাকা বৃি  করা যৗি ক। এখােন ১০ টাকার িবপরীেত
আরও ৫০ ভাগ যাগ কের বৃি  করা হেলও িত বাতেল ১৫ টাকার বিশ বৃি  কানভােবই যৗি ক নয়।

সংি রা  বলেছন,  এলিপিজর  দাম  িনধারেণ  সরকার  নানাভােব  চ া  করেলও িবিনেয়াগকারীরা  মূল  িনয় েণ
সরকােরর  হ ে প  মানেত  নারাজ।  গত  বছর  ধেরই  এলিপিজর  মূল  িনধারেণর  একিট  ফমুলা  বা  প িত
িনধারেণর চ া কেরও ালািন ম ণালয় ব থ হেয়েছ।

িবিনেয়াগকারীরা বলেছন, তারা য দােম এলিপিজ িবি  কের তার চেয় অেনক বিশ দােম াহক পযােয় এলিপিজ
িবি  হয়। এিট িনয় ণ করা তােদর পে  স ব নয়। এখােন বিশ কড়াকিড় করা স ব নয় বেল মেন কেরন তারা।
কারণ িহেসেব এক িবিনেয়াগকারী বেলন, এখন বাজাের অেনক এলিপিজ কা ািন রেয়েছ। িডলারেদর ওপর
কড়াকিড় করেত গেল তারা িনিদ  কা ািনর এলিপিজ ব ও কের িদেত পাের এই ভেয় তােদর ওপর কড়াকিড়
করা যায় না।

এলিপিজর দর িব বাজাের বেড়েছ ১১ টাকা, দেশ ১২০ » শেষর পাতা » DAIL... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/461727/

1 of 2 11/19/2019, 11:13 AM



স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতৃক াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মুি ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by
dailyjanakantha.com

এলিপিজর দর িব বাজাের বেড়েছ ১১ টাকা, দেশ ১২০ » শেষর পাতা » DAIL... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/461727/

2 of 2 11/19/2019, 11:13 AM


