
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 



 

গ্যাসের দাম বাড়াস ার ববরুসে বযবোয়ীরা 

সম্প্রতি গ্যাসসর দাম বাড়াসি তিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাসদশ 

এিার্জি ররগুসলটতর কতমশসির (তবইআরতস) কাসে প্রস্তাব 

জমা রদওয়া শুরু কসরসে গ্যাস সঞ্চালি, উৎপাদি ও 

তবিরণ রকাম্পাতিগুসলা। তকন্তু দাম বাড়াসিার এই 

উসদযাসগ্র তবসরাতিিা কসরসেি রদসশর তশসপাসদযাক্তারা। 

  

িারা বলসেি, গ্যাসসর দাম বাড়সল উৎপাদি খরচও 

বাড়সব, যা তশসপর প্রতিসযাতগ্িা সক্ষমিা কতমসয় রদসব। 

মহামাতরকাসল অর্ িিীতির ঘুসর দা াঁড়াসিা বযাহি হসব। 

বুিবার (১৯ জািুয়াতর) এফতবতসতসআই কায িালসয় অিুষ্ঠিি 

পাওয়ার, এিার্জি, ইউষ্ঠটতলস-তবষয়ক এফতবতসতসআইসয়র স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর প্রর্ম সভায় গ্যাসসর দাম বাড়াসিার 

উসদযাসগ্ বযবসায়ীরা উসেগ্ প্রকাশ কসরি। 

ববঠসক এফতবতসতসআইসয়র তসতিয়র সহ-সভাপতি রমাস্তফা আজাদ রচৌিুরী বাবু জািাি, অর্ িনিতিক প্রবৃর্ি িসর 

রাখসি চীি ও ভারি আরও ২০ বের কয়লাতভতিক তবদুযৎসকন্দ্র চালু রাখসব। বাংলাসদসশও তশসপর তবকাসশর স্বাসর্ ি রদসশ 

মজিু র্াকা কয়লার সসব িািম বযবহার তির্িি করার উসদযাগ্ রিওয়া উতচি সরকাসরর। 

তিতি গ্যাস অিুসন্ধাি কায িক্রম বযাপকভাসব শুরু করার ওপর গুরুত্বাসরাপ কসরি। তিতি বসলি, বাসপক্স একা িা 

পারসল রবসরকাতর খাসির সসে রযৌর্ অংশীদারসত্ব অিুসন্ধাি কূপ খিসি গ্তি আিা উতচি। 

স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর তিসরক্টর-ইি-চাজি ও এফতবতসতসআইসয়র পতরচালক আবুল কাসশম খাি বসলি, রদসশ জ্বালাতি খাসি 

আমদাতি-তিভিরিা বাড়সে, যা ভতবষযসির জিয তিরাপদ িয়। দীঘ িসময়াতদ জ্বালাতি তিরাপিা তির্িি করসি ও তশপায়ি 

অবযাহি রাখসি রদশীয় সম্পদসক কাসজ লাগ্াসিা জরুতর। কয়লা উসিালি কসর তবদুযৎ উৎপাদসির পসক্ষ মি রদি 

তিতি। 

এফতবতসতসআইসয়র পতরচালক রমা. িাসসর বসলি, তবিরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপিার কারসণ তবদুযৎ উৎপাদসির 

সুফল বর্ঞ্চি হসেি রদসশর বযবসায়ীরা। 

এ খাসি শৃঙ্খলা আিসি তবিরণ রকাম্পাতিগুসলার বযবস্থাপিার ভার রবসরকাতর খাসি রেসড় রদওয়ার পরামশ ি রদি 

স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর সদসয সাংবাতদক রমাল্লা এম আমজাদ রহাসসি। তিতি বসলি, রিল ও গ্যাস অিুসন্ধাসির জিয 

সরকাসরর অন্তি আরও ১০০ কূপ খিি করা উতচি। এোড়া অর্ িনিতিক অঞ্চলগুসলা পুসরাপুতর প্রস্তুি িা হওয়া পয িন্ত 

বাইসরর কারখািাগুসলাসক গ্যাস-তবদুযসির সংসযাগ্ অবযাহি রাখার পসক্ষ মি রদি জ্বালাতি তবষয়ক মযাগ্ার্জি ‘এিার্জি 

অযাড পাওয়ার’র এই সম্পাদক। 

রসৌরতবদুযৎ উৎপাদি বাড়াসি ওয়াি-স্ট্প সতলউশি, চসরর অিাবাতদ জতমসি রসালার পযাসিল স্থাপি, সরকাতরভাসব 

গ্সবষণা ও উন্নয়ি কায িক্রসমর উসদযাগ্ রিওয়া, বজিয ও চাসলর কুড়া রর্সক তবদুযৎ উৎপাদি প্রকপ হাসি রিওয়ার দাতব 

জািাি কতমষ্ঠটর সদসযরা। 

ববঠসক সভাপতিত্ব কসরি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর রচয়ারমযাি ও এিার্জিপযাক পাওয়ার রজিাসরশি তলতমসটসির এমতি ও 

তসইও হুমায়ুি রতশদ। তিতি বসলি, তবদুযৎ ও জ্বালাতি খাসি রদতশ-তবসদতশ উৎসসর মসিয সমন্বয় তির্িি করা িা রগ্সল 

রদসশর জ্বালাতি খাসির তিরাপিা তবতিি হসব। 

ববঠসক অিযািযসদর মসিয আরও উপতস্থি তেসলি কতমষ্ঠটর রকা-রচয়ারমযাি রমা. সালাউদ্দীি ইউসুফ, রমাহাম্মদ আলী 

েীি, িাজমুল হক ও এফতবতসতসআইসয়র মহাসতচব রমাহাম্মদ মাহফুজল হক। 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

  

  



 

গ্যাসের দাম  া বাড়াস ার পসে বযবোয়ীরা 
ঢাকা: গ্যাসের দাম বাড়াসে তোড়স ার শুরু কসরসে গ্যাে 
েঞ্চালন, উৎপাদন ও ববেরণ তকাম্পাবনগুসলা। বনয়ন্ত্রক 
েংস্থা বাংলাসদশ এনাব ি তরগুসলটবর কবমশসনর 
(ববইআরবে) কাসে প্রবেষ্ঠানগুসলার পক্ষ তেসক প্রস্তাব  মা 
তদওয়া শুরু হসয়সে। 
বকন্তু গ্যাসের দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্র ববসরাবিো 
কসরসেন তদসশর বশসপাসদযাক্তরা। োরা বলসেন, গ্যাসের 
দাম বাড়সল উৎপাদন খরচও বাড়সব, যা বশসপর 
প্রবেসযাবগ্ো েক্ষমো কবমসয় তদসব। মহামাবরকালীন 
অেিনীবের ঘুসর দাাঁড়াসনা বযাহে হসব। 
বুিবার (১৯  ানুয়াবর) এফবববেবেআই কাযিালসয় 
অনুবষ্ঠে পাওয়ার, এনাব ি, ইউবটবলবটে ববষয়ক 

এফবববেবেআইসয়র স্ট্যাব্ডং কবমবটর প্রেম েভায় গ্যাসের দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্ বযবোয়ীরা উসেগ্ প্রকাশ কসরন।   
ববঠসক এফবববেবেআইসয় বেবনয়র েহ-েভাপবে তমাস্তফা আ াদ তচৌিুরী বাব ু ানান, অেিননবেক প্রবৃবি িসর রাখসে চীন ও 
ভারে আসরা ২০ বের কয়লাবভবিক ববদ্যযৎসকন্দ্র চাল ুরাখসব। বাংলাসদসশও বশসপর ববকাসশর স্বাসেি তদসশ ম ুদ োকা 
কয়লার েসবিািম বযবহার বনবিে করার উসদযাগ্ তনওয়া উবচে েরকাসরর। গ্যাে অনুেন্ধান কাযিক্রম বযাপকভাসব শুরু করার 
ওপর গুরুত্বাসরাপ কসরন তমাস্তফা আ াদ তচৌিুরী বাবু। বেবন বসলন, বাসপক্স একা না পারসল তবেরকাবর খাসের েসে তযৌে 
অংশীদাবরসত্ব অনুেন্ধান কূপ খনসন গ্বে আনা উবচে।   
স্ট্যাব্ডং কবমবটর বডসরক্টর-ইন-চা ি ও এফবববেবেআইসয়র পবরচালক আবুল কাসশম খান বসলন, তদসশ জ্বালাবন খাসে 
আমদাবন বনভিরো বাড়সে, যা ভববষ্যসের  ন্য বনরাপদ নয়। দীঘিসময়াদী জ্বালাবন বনরাপিা বনবিে করসে ও বশপায়ন 
অবযাহে রাখসে তদশীয় েম্পদসক কাস  লাগ্াসনা  রুবর। কয়লা উসিালন কসর ববদ্যযৎ উৎপাদসনর পসক্ষ মে তদন আবুল 
কাসশম খান।   
এফবববেবেআই পবরচালক তমা. নাসের বসলন, ববেরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপনার কারসণ ববদ্যযৎ উৎপাদসনর সুফল ববঞ্চে 
হসেন তদসশর বযবোয়ীরা।   
এখাসে শঙৃ্খলা আনসে ববেরণ তকাম্পাবনগুসলার বযবস্থাপনার ভার তবেরকাবর খাসে তেসড় তদওয়ার পরামশি তদন স্ট্যাব্ডং 
কবমবটর েদস্য োংবাবদক তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন। বেবন বসলন, তেল ও গ্যাে অনুেন্ধাসনর  ন্য েরকাসরর অন্তে আসরা 
১’শবট কূপ খনন করা উবচে। এোড়া অেিননবেক অঞ্চলগুসলা পুসরাপুবর প্রস্তুে না হওয়া পযিন্ত বাইসরর বশপকারখানাগুসলাসক 
গ্যাে-ববদ্যযসের েংসযাগ্ অবযাহে রাখার পসক্ষ মে তদন জ্বালাবন ববষয়ক মযাগ্াব ন “এনাব ি অযা্ড পাওয়ার” এর েম্পাদক 
তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন।   
তেৌরববদ্যযৎ উৎপাদন বাড়াসে ওয়ান স্ট্প েবলউশন, চসরর অনাবাদী  বমসে তোলার পযাসলন স্থাপন, েরকাবরভাসব গ্সবষণা 
ও উন্নয়ন কাযিক্রসমর উসদযাগ্ তনওয়া, ব িয ও চাসলর কুড়া তেসক ববদ্যযৎ উৎপাদন প্রকপ হাসে তনওয়ার দাবব  ানান কবমবটর 
েদস্যরা।   
ববঠসক েভাপবেত্ব কসরন স্ট্যাব্ডং কবমবটর তচয়ারমযান ও এনাব িপযাক পাওয়ার ত নাসরশন বলবমসটসডর এমবড ও বেইও 
হুমায়ুন রবশদ। বেবন বসলন, ববদ্যযৎ ও জ্বালাবন খাসে তদশীয় ও ববসদবশ উৎসের মসিয েমন্বয় বনবিে করা না তগ্সল তদসশর 
জ্বালাবন খাসের বনরাপিা বববিে হসব।   
ববঠসক আরও উপবস্থে বেসলন কবমবটর তকা-সচয়ারমযান তমা. োলাউদ্দীন ইউসুফ, তমাহাম্মদ আলী েীন, না মুল হক ও 
এফবববেবেআই মহােবচব তমাহাম্মদ মাহফু ল হক।   
 



 

গ্যাসসর দাম বাড়াসিার তবরুসি বযবসায়ীরা 
েম্প্রবে গ্যাসের দাম বাড়াসে বনয়ন্ত্রক েংস্থা 
বাংলাসদশ এনাব ি তরগুসলটবর কবমশসনর 
(ববইআরবে) কাসে প্রস্তাব  মা তদওয়া শুরু 
কসরসে গ্যাে েঞ্চালন, উৎপাদন ও ববেরণ 
তকাম্পাবনগুসলা। বকন্তু দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্র 
ববসরাবিো কসরসেন তদসশর বশসপাসদযাক্তারা। 
োরা বলসেন, গ্যাসের দাম বাড়সল উৎপাদন 
খরচও বাড়সব। যা বশসপর 
প্রবেসযাবগ্ো েক্ষমো কবমসয় তদসব। 
মহামাবরকালীন অেিনীবের ঘসুর দাাঁড়াসনা বযাহে 
হসব। 

বুিবার (১৯  ানুয়াবর) এফবববেবেআই কাযিালসয় অনুবষ্ঠে পাওয়ার, এনাব ি, ইউবটবলে ববষয়ক এফবববেবেআই’র স্ট্যাব্ডং 
কবমবটর প্রেম েভায় গ্যাসের দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্ বযবোয়ীরা উসেগ্ প্রকাশ কসরন। 
ববঠসক এফবববেবেআইর বেবনয়র েহ-েভাপবে তমাস্তফা আ াদ তচৌিুরী বাবু  ানান, অেিননবেক প্রবৃবি িসর রাখসে চীন ও 
ভারে আরও ২০ বের কয়লাবভবিক ববদ্যযৎসকন্দ্র চালু রাখসব। বাংলাসদসশও বশসপর ববকাসশর স্বাসেি তদসশ ম ুদ োকা 
কয়লার েসবিািম বযবহার বনবিে করার উসদযাগ্ তনওয়া উবচে েরকাসরর। গ্যাে অনুেন্ধান কাযিক্রম বযাপকভাসব শুরু করার 
ওপর গুরুত্বাসরাপ কসরন তমাস্তফা আ াদ তচৌিুরী বাবু। 
বেবন বসলন, বাসপক্স একা না পারসল তবেরকাবর খাসের েসে তযৌে অংশীদাবরসত্ব অনুেন্ধান কূপ খনসন গ্বে আনা উবচে। 
স্ট্যাব্ডং কবমবটর বডসরক্টর-ইন-চা ি ও এফবববেবেআইর পবরচালক আবলু কাসশম খান বসলন, তদসশ জ্বালাবন খাসে আমদাবন 
বনভিরো বাড়সে, যা ভববষ্যসের  ন্য বনরাপদ নয়। দীঘিসময়াবদ জ্বালাবন বনরাপিা বনবিে করসে ও বশপায়ন অবযাহে রাখসে 
তদশীয় েম্পদসক কাস  লাগ্াসনা  রুবর। কয়লা উসিালন কসর ববদ্যযৎ উৎপাদসনর পসক্ষ মে তদন আবুল কাসশম খান। 
এফবববেবেআই’র পবরচালক তমা. নাসের বসলন, ববেরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপনার কারসণ ববদ্যযৎ উৎপাদসনর সুফল ববঞ্চে 
হসেন তদসশর বযবোয়ীরা। 
এখাসে শঙৃ্খলা আনসে ববেরণ তকাম্পাবনগুসলার বযবস্থাপনার ভার তবেরকাবর খাসে তেসড় তদওয়ার পরামশি তদন স্ট্যাব্ডং 
কবমবটর েদস্য োংবাবদক তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন। বেবন বসলন, তেল ও গ্যাে অনুেন্ধাসনর  ন্য েরকাসরর অন্তে আরও 
১’শবট কূপ খনন করা উবচে। এোড়াও অেিননবেক অঞ্চলগুসলা পসুরাপুবর প্রস্তে না হওয়া পযিন্ত বাইসরর 
বশপকারখানাগুসলাসক গ্যাে-ববদ্যযসের েংসযাগ্ অবযাহে রাখার পসক্ষ মে তদন জ্বালাবন ববষয়ক মযাগ্াব ন এনাব ি অযা্ড 
পাওয়াসরর েম্পাদক তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন। 
তেৌরববদ্যযৎ উৎপাদন বাড়াসে ওয়ান স্ট্প েবলউশন, চসরর অনাবাদী  বমসে তোলার পযাসলন স্থাপন, েরকাবরভাসব গ্সবষণা 
ও উন্নয়ন কাযিক্রসমর উসদযাগ্ তনওয়া, ব িয ও চাসলর কুড়া তেসক ববদ্যযৎ উৎপাদন প্রকপ হাসে তনওয়ার দাবব  ানান কবমবটর 
েদস্যরা। 
ববঠসক েভাপবেত্ব কসরন স্ট্যাব্ডং কবমবটর তচয়ারমযান ও এনাব িপযাক পাওয়ার ত নাসরশন বলবমসটসডর এমবড ও বেইও 
হুমায়ুন রবশদ। বেবন বসলন, ববদ্যযৎ ও জ্বালাবন খাসে তদশীয় ও ববসদবশ উৎসের মসিয েমন্বয় বনবিে করা না তগ্সল তদসশর 
জ্বালাবন খাসের বনরাপিা বববিে হসব। 
ববঠসক অন্যান্যসদর মসিয আরও উপবস্থে বেসলন কবমবটর তকা-সচয়ারমযান তমা. োলাউদ্দীন ইউসুফ, তমাহাম্মদ আলী েীন, 
না মুল হক ও এফবববেবেআই’র মহােবচব তমাহাম্মদ মাহফু ল হক। 



 

গ্যাসের দাম বাড়াসনার ববরুসি বযবোয়ীরা 
েম্প্রবে গ্যাসের দাম বাড়াসে বনয়ন্ত্রক েংস্থা বাংলাসদশ এনাব ি তরগুসলটবর কবমশসনর (ববইআরবে) কাসে প্রস্তাব  মা তদওয়া 
শুরু কসরসে গ্যাে েঞ্চালন, উৎপাদন ও ববেরণ তকাম্পাবনগুসলা। বকন্তু দাম বাড়াসনার এই উসদযাসগ্র ববসরাবিো কসরসেন 
তদসশর বশসপাসদযাক্তারা। 
োরা বলসেন, গ্যাসের দাম বাড়সল উৎপাদন খরচও বাড়সব, যা বশসপর প্রবেসযাবগ্ো েক্ষমো কবমসয় তদসব। মহামাবরকাসল 
অেিনীবের ঘসুর দাাঁড়াসনা বযাহে হসব। 
বুিবার (১৯  ানুয়াবর) এফবববেবেআই কাযিালসয় অনুবষ্ঠে পাওয়ার, এনাব ি, ইউবটবলে-ববষয়ক এফবববেবেআইসয়র স্ট্যাব্ডং 
কবমবটর প্রেম েভায় গ্যাসের দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্ বযবোয়ীরা উসেগ্ প্রকাশ কসরন। 
ববঠসক এফবববেবেআইসয়র বেবনয়র েহ-েভাপবে তমাস্তফা আ াদ তচৌিুরী বাব ু ানান, অেিননবেক প্রবৃবি িসর রাখসে চীন 
ও ভারে আরও ২০ বের কয়লাবভবিক ববদ্যযৎসকন্দ্র চালু রাখসব। বাংলাসদসশও বশসপর ববকাসশর স্বাসেি তদসশ ম ুে োকা 

কয়লার েসবিািম বযবহার বনবিে করার উসদযাগ্ 
তনওয়া উবচে েরকাসরর। 
বেবন গ্যাে অনুেন্ধান কাযিক্রম বযাপকভাসব শুরু 
করার ওপর গুরুত্বাসরাপ কসরন। বেবন বসলন, 
বাসপক্স একা না পারসল তবেরকাবর খাসের েসে 
তযৌে অংশীদারসত্ব অনুেন্ধান কূপ খনসন গ্বে 
আনা উবচে। 
স্ট্যাব্ডং কবমবটর বডসরক্টর-ইন-চা ি ও 
এফবববেবেআইসয়র পবরচালক আবুল কাসশম 
খান বসলন, তদসশ জ্বালাবন খাসে আমদাবন-
বনভিরো বাড়সে, যা ভববষ্যসের  ন্য বনরাপদ 

নয়। দীঘিসময়াবদ জ্বালাবন বনরাপিা বনবিে করসে ও বশপায়ন অবযাহে রাখসে তদশীয় েম্পদসক কাস  লাগ্াসনা  রুবর। 
কয়লা উসিালন কসর ববদ্যযৎ উৎপাদসনর পসক্ষ মে তদন বেবন। 
এফবববেবেআইসয়র পবরচালক তমা. নাসের বসলন, ববেরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপনার কারসণ ববদ্যযৎ উৎপাদসনর সুফল 
ববঞ্চে হসেন তদসশর বযবোয়ীরা। 
এ খাসে শঙৃ্খলা আনসে ববেরণ তকাম্পাবনগুসলার বযবস্থাপনার ভার তবেরকাবর খাসে তেসড় তদওয়ার পরামশি তদন স্ট্যাব্ডং 
কবমবটর েদস্য োংবাবদক তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন। বেবন বসলন, তেল ও গ্যাে অনুেন্ধাসনর  ন্য েরকাসরর অন্তে আরও 
১০০ কূপ খনন করা উবচে। এোড়া অেিননবেক অঞ্চলগুসলা পসুরাপুবর প্রস্তুে না হওয়া পযিন্ত বাইসরর কারখানাগুসলাসক গ্যাে-
ববদ্যযসের েংসযাগ্ অবযাহে রাখার পসক্ষ মে তদন জ্বালাবন ববষয়ক মযাগ্াব ন ‘এনাব ি অযা্ড পাওয়ার’র এই েম্পাদক। 
তেৌরববদ্যযৎ উৎপাদন বাড়াসে ওয়ান-স্ট্প েবলউশন, চসরর অনাবাবদ  বমসে তোলার পযাসনল স্থাপন, েরকাবরভাসব গ্সবষণা 
ও উন্নয়ন কাযিক্রসমর উসদযাগ্ তনওয়া, ব িয ও চাসলর কুড়া তেসক ববদ্যযৎ উৎপাদন প্রকপ হাসে তনওয়ার দাবব  ানান কবমবটর 
েদস্যরা। 
ববঠসক েভাপবেত্ব কসরন স্ট্যাব্ডং কবমবটর তচয়ারমযান ও এনাব িপযাক পাওয়ার ত নাসরশন বলবমসটসডর এমবড ও বেইও 
হুমায়ুন রবশদ। বেবন বসলন, ববদ্যযৎ ও জ্বালাবন খাসে তদবশ-ববসদবশ উৎসের মসিয েমন্বয় বনবিে করা না তগ্সল তদসশর জ্বালাবন 
খাসের বনরাপিা বববিে হসব। 
ববঠসক অন্যান্যসদর মসিয আরও উপবস্থে বেসলন কবমবটর তকা-সচয়ারমযান তমা. োলাউদ্দীন ইউসুফ, তমাহাম্মদ আলী েীন, 
না মুল হক ও এফবববেবেআইসয়র মহােবচব তমাহাম্মদ মাহফু ল হক। 



 

গ্যাসের দাম বাড়াসে বনয়ন্ত্রক েংস্থা বাংলাসদশ এনাব ি তরগুসলটবর কবমশসনর (ববইআরবে) কাসে প্রস্তাব  মা তদওয়াসক 
ভাসলাভাসব বনসেন না তদসশর বশসপাসদযাক্তারা। োরা বলসেন, গ্যাসের দাম বাড়সল উৎপাদন খরচ বাড়সব। মহামাবরকালীন 
অেিনীবের ঘসুর দাাঁড়াসনাও বযাহে হসব। 
বুিবার (১৯  ানুয়াবর) এফবববেবেআই কাযিালসয় অনুবষ্ঠে পাওয়ার, এনাব ি, ইউবটবলবটে ববষয়ক এফবববেবেআইর স্ট্যাব্ডং 
কবমবটর প্রেম েভায় গ্যাসের দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্ বযবোয়ীরা এ উসেসগ্র কো  ানান। 
ববঠসক এফবববেবেআইর বেবনয়র েহ-েভাপবে তমাস্তফা আ াদ তচৌিুরী বাবু গ্যাে অনুেন্ধান কাযিক্রম বযাপকভাসব শুরুর 
ওপর গুরুত্বাসরাপ কসর বসলন, বাসপক্স একা না পারসল তবেরকাবর খাসের েসে তযৌে অংশীদাবরসত্ব অনুেন্ধান কূপ খনসন 
গ্বে আনা উবচে। 
স্ট্যাব্ডং কবমবটর বডসরক্টর-ইন-চা ি ও এফবববেবেআইর পবরচালক আবলু কাসশম খান বসলন, তদসশ জ্বালাবন খাসে আমদাবন 
বনভিরো বাড়সে, যা ভববষ্যসের  ন্য বনরাপদ নয়। দীঘিসময়াবদ জ্বালাবন বনরাপিা বনবিে করসে ও বশপায়ন অবযাহে রাখসে 
তদশীয় েম্পদসক কাস  লাগ্াসনা  রুবর। কয়লা উসিালন কসর ববদ্যযৎ উৎপাদসনর পসক্ষ মে তদন আবুল কাসশম খান। 
এফবববেবেআইর পবরচালক তমা. নাসের বসলন, ববেরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপনার কারসণ ববদ্যযৎ উৎপাদসনর সুফল তেসক 
ববঞ্চে হসেন বযবোয়ীরা। 
এ খাসে শঙৃ্খলা আনসে ববেরণ তকাম্পাবনগুসলার বযবস্থাপনার ভার তবেরকাবর খাসে তেসড় তদওয়ার পরামশি তদন স্ট্যাব্ডং 
কবমবটর েদস্য োংবাবদক তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন। বেবন বসলন, তেল ও গ্যাে অনুেন্ধাসনর  ন্য েরকাসরর অন্তে আরও 
একশ’ কূপ খনন করা উবচে। এ োড়াও অেিননবেক অঞ্চলগুসলা পুসরাপুবর প্রস্তুে না হওয়া পযিন্ত বাইসরর বশপ-
কারখানাগুসলাসে গ্যাে-ববদ্যযসের েংসযাগ্ অবযাহে রাখার পসক্ষ মে তদন জ্বালাবন ববষয়ক মযাগ্াব ন এনাব ি অযা্ড 
পাওয়াসরর েম্পাদক তমাল্লা আম াদ। 
ববঠসক েভাপবেত্ব কসরন স্ট্যাব্ডং কবমবটর তচয়ারমযান ও এনাব িপযাক পাওয়ার ত নাসরশন বলবমসটসডর এমবড ও বেইও 
হুমায়ুন রবশদ 
ববঠসক বেসলন কবমবটর তকা-সচয়ারমযান তমা. োলাউদ্দীন ইউসুফ, তমাহাম্মদ আলী েীন, না মলু হক ও এফবববেবেআইর 
মহােবচব তমাহাম্মদ মাহফু ুল হক। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

গ্যাসের দাম বাড়াসনার প্রস্তাসবর ববরুসি বযবোয়ীরা 
 

গ্যাসের দাম বাড়াসে বনয়ন্ত্রক েংস্থা বাংলাসদশ এনাব ি 
তরগুসলটবর কবমশসনর (ববইআরবে) কাসে প্রস্তাব  মা তদওয়া 
শুরু কসরসে গ্যাে েঞ্চালন, উৎপাদন ও ববেরণ 
তকাম্পাবনগুসলা। বকন্তু এ দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্র ববসরাবিো 
কসরসেন তদসশর বশসপাসদযাক্তারা। োরা বলসেন, গ্যাসের 
দাম বাড়সল উৎপাদন খরচও বাড়সব; মহামাবরকালীন 
অেিনীবের ঘুসর দাাঁড়াসনা বযাহে হসব। 

বিুবার এফবববেবেআই কাযিালসয় অনুবষ্ঠে পাওয়ার, এনাব ি, ইউবটবলে ববষয়ক এফবববেবেআইর স্ট্যাব্ডং কবমবটর প্রেম েভায় গ্যাসের 
দাম বাড়াসনার উসদযাসগ্ বযবোয়ীরা উসেসগ্র কো  ানান। 
ববঠসক এফবববেবেআইর বেবনয়র েহ-েভাপবে তমাস্তফা 
আ াদ তচৌিুরী বাব ু ানান, অেিননবেক প্রববৃি িসর রাখসে চীন 
ও ভারে আরও ২০ বের কয়লাবভবিক ববদ্যযৎসকন্দ্র চালু 
রাখসব। েরকাসরর উবচে বশসপর ববকাসশর স্বাসেি তদসশ ম ুদ 
োকা কয়লার েসবিািম বযবহার বনবিে করার উসদযাগ্ তনওয়া।  
গ্যাে অনুেন্ধান কাযিক্রম বযাপকভাসব শুরু করার ওপর 
গুরুত্বাসরাপ কসর তমাস্তফা আ াদ তচৌিুরী বাব ুবসলন, বাসপক্স 
একা না পারসল তবেরকাবর খাসের েসে তযৌে অংশীদাবরসত্ব 
অনুেন্ধান কূপ খনসন গ্বে আনা উবচে। 
স্ট্যাব্ডং কবমবটর বডসরক্টর-ইন-চা ি ও এফবববেবেআইর 
পবরচালক আবলু কাসশম খান বসলন, তদসশ জ্বালাবন খাসে আমদাবন বনভিরো বাড়সে, যা ভববষ্যসের  ন্য বনরাপদ নয়। দীঘিসময়াবদ 
জ্বালাবন বনরাপিা বনবিে করসে ও বশপায়ন অবযাহে রাখসে তদশীয় েম্পদসক কাস  লাগ্াসনা  রুবর। কয়লা উসিালন কসর ববদ্যযৎ 
উৎপাদসনর পসক্ষ মে তদন আবুল কাসশম খান। 
এফবববেবেআইর পবরচালক তমা. নাসের বসলন, ববেরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপনার কারসণ ববদ্যযৎ উৎপাদসনর সুফল তেসক ববঞ্চে 
হসেন তদসশর বযবোয়ীরা। 
 
এ খাসে শৃঙ্খলা আনসে ববেরণ তকাম্পাবনগুসলার বযবস্থাপনার ভার তবেরকাবর খাসে তেসড় তদওয়ার পরামশি তদন স্ট্যাব্ডং কবমবটর েদস্য 
োংবাবদক তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন। বেবন বসলন, তেল ও গ্যাে অনুেন্ধাসনর  ন্য েরকাসরর অন্তে আরও একশবট কূপ খনন করা 
উবচে। এোড়াও অেিননবেক অঞ্চলগুসলা পুসরাপুবর প্রস্তুে না হওয়া পযিন্ত বাইসরর বশপকারখানাগুসলাসে গ্যাে-ববদ্যযসের েংসযাগ্ অবযাহে 
রাখার পসক্ষ মে তদন জ্বালাবনববষয়ক মযাগ্াব ন এনাব ি অযা্ড পাওয়াসরর েম্পাদক তমাল্লা এম আম াদ তহাসেন। 
তেৌরববদ্যযসের উৎপাদন বাড়াসে ওয়ান স্ট্প েবলউশন, চসরর অনাবাদী  বমসে তোলার পযাসনল স্থাপন, েরকাবরভাসব গ্সবষণা ও উন্নয়ন 
কাযিক্রসমর উসদযাগ্ তনওয়া, ব িয ও চাসলর কুড়া তেসক ববদ্যযৎ উৎপাদন প্রকপ হাসে তনওয়ার দাবব  ানান কবমবটর েদস্যরা। 
ববঠসক েভাপবেত্ব কসরন স্ট্যাব্ডং কবমবটর তচয়ারমযান ও এনাব িপযাক পাওয়ার ত নাসরশন বলবমসটসডর এমবড ও বেইও হুমায়ুন রবশদ। 
বেবন বসলন, ববদ্যযৎ ও জ্বালাবন খাসে তদশীয় ও ববসদবশ উৎসের মসিয েমন্বয় বনবিে করা না তগ্সল তদসশর জ্বালাবন খাসের বনরাপিা 
বববিে হসব। 
ববঠসক অন্যসদর মসিয আরও উপবস্থে বেসলন কবমবটর তকা-সচয়ারমযান তমা. োলাউদ্দীন ইউসুফ, তমাহাম্মদ আলী েীন, না মুল হক ও 
এফবববেবেআইর মহােবচব তমাহাম্মদ মাহফু ুল হক। 
 



 

গ্যাসের দাম বাড়াস ার ববরুসে বযবোয়ীরা 
 
ঢাকা: গ্যাসসর দাম বাড়াসি তিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাসদশ 

এিার্জি ররগুসলটতর কতমশসির (তবইআরতস) কাসে 

প্রস্তাব জমা তদসি শুরু কসরসে গ্যাস সঞ্চালি, 

উৎপাদি ও তবিরণ রকাম্পাতিগুসলা। তকন্তু দাম 

বাড়াসিার উসদযাসগ্র তবসরাতিিা কসরসেি রদসশর 

তশসপাসদযাক্তরা। 

িারা বলসেি, গ্যাসসর দাম বাড়সল উৎপাদি খরচও 

বাড়সব। এষ্ঠট তশসপর প্রতিসযাতগ্িা সক্ষমিা কতমসয় 

রদসব। মহামাতরকালীি অর্ িিীতির ঘুসর দা াঁড়াসিা বযাহি হসব। 

বুিবার (১৯ জািুয়াতর) এফতবতসতসআই কায িালসয় এফতবতসতসআইসয়র পাওয়ার, এিার্জি, ইউষ্ঠটতলস তবষয়ক 

স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর প্রর্ম সভায় গ্যাসসর দাম বাড়াসিার উসদযাসগ্ বযবসায়ীরা উসেগ্ জািাি। 

ববঠসক এফতবতসতসআইসয়র তসতিয়র সহসভাপতি রমাস্তফা আজাদ রচৌিুরী বাবু জািাি, অর্ িনিতিক প্রবৃর্ি 

িসর রাখসি চীি ও ভারি আরও ২০ বের কয়লাতভতিক তবদুযৎসকন্দ্র চালু রাখসব। বাংলাসদসশও তশসপর 

তবকাসশর স্বাসর্ ি রদসশ মজিু র্াকা কয়লার সসব িািম বযবহার তির্িি করার উসদযাগ্ রিওয়া উতচি সরকাসরর। 

গ্যাস অিুসন্ধাি কায িক্রম বযাপকভাসব শুরু করার ওপর গুরুত্বাসরাপ কসরি রমাস্তফা আজাদ রচৌিুরী বাবু। 

তিতি বসলি, বাসপক্স একা িা পারসল রবসরকাতর খাসির সসে রযৌর্ অংশীদাতরসত্ব অিুসন্ধাি কূপ খিসি গ্তি 

আিা উতচি। 

স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর তিসরক্টর-ইি-চাজি ও এফতবতসতসআইসয়র পতরচালক আবুল কাসশম খাি বসলি, রদসশ 

জ্বালাতি খাসি আমদাতি তিভিরিা বাড়সে, যা ভতবষযসির জিয তিরাপদ িয়। দীঘ িসময়াতদ জ্বালাতি তিরাপিা 

তির্িি করসি ও তশপায়ি অবযাহি রাখসি রদশীয় সম্পদসক কাসজ লাগ্াসিা জরুতর। কয়লা উসিালি কসর 

তবদুযৎ উৎপাদসির পসক্ষ মি রদি আবুল কাসশম খাি। 

এফতবতসতসআই পতরচালক রমা. িাসসর বসলি, তবিরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপিার কারসণ তবদুযৎ 

উৎপাদসির সুফল বর্ঞ্চি হসেি রদসশর বযবসায়ীরা। 

এ খাসি শৃঙ্খলা আিসি তবিরণ রকাম্পাতিগুসলার বযবস্থাপিার ভার রবসরকাতর খাসি রেসড় রদওয়ার পরামশ ি 

রদি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর সদসয রমাল্লা এম আমজাদ রহাসসি। তিতি বসলি, রিল ও গ্যাস অিুসন্ধাসির জিয 

সরকাসরর অন্তি আরও একশষ্ঠট কূপ খিি করা উতচি। এোড়াও অর্ িনিতিক অঞ্চলগুসলা পসুরাপুতর প্রস্তি 

িা হওয়া পয িন্ত বাইসরর তশপ কারখািাগুসলাসক গ্যাস-তবদুযসির সংসযাগ্ অবযাহি রাখার পসক্ষ মি রদি 

জ্বালাতি তবষয়ক মযাগ্ার্জি ‘এিার্জি অযাড পাওয়ার’-এর এই সম্পাদক। 

রসৌরতবদুযৎ উৎপাদি বাড়াসি ওয়াি স্ট্প সতলউশি, চসরর অিাবাদী জতমসি রসালার পযাসলি স্থাপি, 

সরকাতরভাসব গ্সবষণা ও উন্নয়ি কায িক্রসমর উসদযাগ্ রিওয়া, বজিয ও চাসলর কুড়া রর্সক তবদুযৎ উৎপাদি 

প্রকপ হাসি রিওয়ার দাতব জািাি কতমষ্ঠটর সদসযরা। 

ববঠসক সভাপতিত্ব কসরি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর রচয়ারমযাি ও এিার্জিপযাক পাওয়ার রজিাসরশি তলতমসটসির 

এমতি ও তসইও হুমায়ুি রতশদ। তিতি বসলি, তবদুযৎ ও জ্বালাতি খাসি রদশীয় ও তবসদতশ উৎসসর মসিয সমন্বয় 

তির্িি করা িা রগ্সল রদসশর জ্বালাতি খাসির তিরাপিা তবতিি হসব। 

ববঠসক অিযসদর মসিয আরও উপতস্থি তেসলি কতমষ্ঠটর রকা-রচয়ারমযাি রমা. সালাউদ্দীি ইউসুফ, রমাহাম্মদ 

আলী েীি, িাজমুল হক ও এফতবতসতসআইসয়র মহাসতচব রমাহাম্মদ মাহফুজল হক। 
 



 

গ্যাসসর দাম বাড়াসিার তবরুসি বযবসায়ীরা 
গ্যাসসর দাম বাড়াসি তিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাসদশ 

এিার্জি ররগুসলটতর কতমশি (তবইআরতস)’র কাসে 

সম্প্রতি প্রস্তাব জমা রদয়া শুরু কসরসে গ্যাস 

সঞ্চালি, উৎপাদি ও তবিরণ রকাম্পাতিগুসলা। 

তকন্তু এ উসদযাসগ্ উসেগ্ প্রকাশ কসর তবসরািীিা 

কসরসেি রদসশর বযবসায়ী-তশসপাসদযাক্তরা। 

বুিবার (১৯ জািুয়াতর) মতির্িসল এফতবতসতসআই 

কায িালসয় অিুষ্ঠিি পাওয়ার, এিার্জি, ইউষ্ঠটতলস 

তবষয়ক এফতবতসতসআইর স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর প্রর্ম সভায় গ্যাসসর দাম বাড়াসিার উসদযাসগ্ এ উসেসগ্র কর্া 

জািাি বযবসায়ীরা। 

িারা বলসেি, গ্যাসসর দাম বাড়সল উৎপাদি খরচও বাড়সব। যা তশসপর প্রতিসযাতগ্িা-সক্ষমিা কতমসয় 

রদসব। মহামাতরকালীি অর্ িিীতির ঘুসর দা াঁড়াসিা বযাহি হসব। 

ববঠসক সভাপতিত্ব কসরি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর রচয়ারমযাি ও এিার্জিপযাক পাওয়ার রজিাসরশি তলতমসটসির 

এমতি ও তসইও হুমায়ুি রতশদ। 

 

ববঠসক এফতবতসতসআইর তসতিয়র সহ-সভাপতি রমাস্তফা আজাদ রচৌিুরী বাব ুজািাি, অর্ িনিতিক প্রবরৃ্ি 

িসর রাখসি চীি ও ভারি আরও ২০ বের কয়লাতভতিক তবদুযৎসকন্দ্র চালু রাখসব। বাংলাসদসশও তশসপর 

তবকাসশর স্বাসর্ ি রদসশ মজদু র্াকা কয়লার সসব িািম বযবহার তির্িি করার উসদযাগ্ রিয়া উতচি। গ্যাস 

অিুসন্ধাি কায িক্রম বযাপকভাসব শুরু করার ওপর গুরুত্বাসরাপ কসরি রমাস্তফা আজাদ রচৌিুরী বাব।ু 

তিতি বসলি, ‘বাসপক্স একা িা পারসল রবসরকাতর খাসির সসে রযৌর্ অংশীদাতরসত্ব অিুসন্ধাি কূপ খিসি 

গ্তি আিা উতচি।’ 

স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর তিসরক্টর-ইি-চাজি ও এফতবতসতসআইসয়র পতরচালক আবুল কাসশম খাি বসলি, ‘রদসশ 

জ্বালাতি খাসি আমদাতি তিভিরিা বাড়সে, যা ভতবষযসির জিয তিরাপদ িয়। দীঘ িসময়াদী জ্বালাতি তিরাপিা 

তির্িি করসি ও তশপায়ি অবযাহি রাখসি রদশীয় সম্পদসক কাসজ লাগ্াসিা জরুতর।’ কয়লা উসিালি 

কসর তবদুযৎ উৎপাদসির পসক্ষ মি রদি আবুল কাসশম খাি। 

এফতবতসতসআইর পতরচালক রমা. িাসসর বসলি, ‘তবিরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপিার কারসণ তবদুযৎ 

উৎপাদসির সুফল বর্ঞ্চি হসেি রদসশর বযবসায়ীরা।’ 

এখাসি শৃঙ্খলা আিসি তবিরণ রকাম্পাতিগুসলার বযবস্থাপিার ভার রবসরকাতর খাসি রেসড় রদয়ার পরামশ ি 

রদি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর সদসয সাংবাতদক রমাল্লা এম আমজাদ রহাসসি। 

তিতি বসলি, ‘রিল ও গ্যাস অিুসন্ধাসির জিয সরকাসরর অন্তি আরও ১০০ষ্ঠট কূপ খিি করা উতচি।’ এ োড়া 

অর্ িনিতিক অঞ্চলগুসলা পুসরাপুতর প্রস্তুি িা হওয়া পয িন্ত বাইসরর তশপকারখািাগুসলাসি গ্যাস-তবদুযসির সংসযাগ্ 

অবযাহি রাখার পসক্ষ মি রদি জ্বালাতি তবষয়ক মযাগ্ার্জি ‘এিার্জি অযাড পাওয়ার’ এর সম্পাদক রমাল্লা এম 

আমজাদ রহাসসি। 

রসৌরতবদুযৎ উৎপাদি বাড়াসি ওয়াি স্ট্প সতলউশি, চসরর অিাবাদী জতমসি রসালার পযাসলি স্থাপি, সরকাতরভাসব 

গ্সবষণা ও উন্নয়ি কায িক্রসমর উসদযাগ্ রিওয়া, বজিয ও চাসলর কুড়া রর্সক তবদুযৎ উৎপাদি প্রকপ হাসি রিওয়ার দাতব 

জািাি কতমষ্ঠটর সদসযরা। 

ববঠসকর সভাপতি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর রচয়ারমযাি বসলি, ‘তবদুযৎ ও জ্বালাতি খাসি রদতশ-তবসদতশ উৎসসর মসিয সমন্বয় 

তির্িি করা িা রগ্সল রদসশর জ্বালাতি খাসির তিরাপিা তবতিি হসব।’ 



 

 

গ্যাসের দাম বাড়াস ার প্রস্তাসব উবিগ্ন বযবোয়ীরা 

দাম বাড়াসিার উসদযাসগ্র তবসরাতিিা কসরসেি রদসশর তশসপাসদযাক্তারা। িারা বসলসেি, ‘এ মুহসূিি গ্যাসসর 

দাম বাড়াসিা ষ্ঠঠক হসব িা। গ্যাসসর দাম বাড়াসল উৎপাদি খরচ বাড়সব, যা তশসপর প্রতিসযাতগ্িার সক্ষমিা 

কতমসয় রদসব। বযাহি হসব তশসপাৎপাদি।’ 

গ্যাসসর দাম বাড়াসিার প্রস্তাসব উসেগ্ প্রকাশ কসরসে পাওয়ার, 

এিার্জি, ইউষ্ঠটতলষ্ঠটস তবষয়ক এফতবতসতসআইসয়র স্ট্যার্ডং 

কতমষ্ঠট। 

মতির্িসল রফিাসরশি অফ বাংলাসদশ রচম্বার অফ কমাস ি 

অযাড ইডাতির (এফতবতসতসআই) কায িালসয় বুিবার অিুষ্ঠিি 

ববঠসক উসেগ্ প্রকাশ কসরি কতমষ্ঠটর সদসযরা। 

দাম বাড়াসিার উসদযাসগ্র তবসরাতিিা কসরসেি রদসশর 

তশসপাসদযাক্তারা। িারা বসলসেি, ‘এ মুহসূি ি গ্যাসসর দাম বাড়াসিা 

ষ্ঠঠক হসব িা। গ্যাসসর দাম বাড়াসল উৎপাদি খরচ বাড়সব, যা 

তশসপর প্রতিসযাতগ্িার সক্ষমিা কতমসয় রদসব। বযাহি হসব 

তশসপাৎপাদি।’ 

ববঠসক এফতবতসতসআইসয়র তসতিয়র সহসভাপতি রমাস্তফা 
আজাদ রচৌিুরী বাব ুবসলি, ‘অর্ িনিতিক প্রবৃর্ি িসর রাখসি চীি ও ভারি আরও ২০ বের কয়লাতভতিক তবদুযৎসকন্দ্র চালু রাখসব। 

বাংলাসদসশও তশসপর তবকাসশর স্বাসর্ ি রদসশ মজিু র্াকা কয়লার সসব িািম বযবহার তির্িি করার উসদযাগ্ রিয়া উতচি সরকাসরর।’ 

গ্যাস অিুসন্ধাসির কাজ বযাপকভাসব শুরু করার ওপর গুরুত্ব রদি রমাস্তফা আজাদ রচৌিুরী বাবু। 

তিতি বসলি, ‘বাসপক্স একা িা পারসল রবসরকাতর খাসির সসে রযৌর্ অংশীদাতরসত্ব অিুসন্ধাি কূপ খিসি গ্তি আিা উতচি।’ 

স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর তিসরক্টর-ইি-চাজি ও এফতবতসতসআইসয়র পতরচালক আবুল কাসশম খাি বসলি, ‘রদসশ জ্বালাতি খাসি আমদাতি 

তিভিরিা বাড়সে, যা ভতবষযসির জিয তিরাপদ িয়। দীঘ িসময়াতদ জ্বালাতি তিরাপিা তির্িি করসি ও তশপায়ি অবযাহি রাখসি রদশীয় 

সম্পদসক কাসজ লাগ্াসিা জরুতর।‘ 

কয়লা উসিালি কসর তবদুযৎ উৎপাদসির পসক্ষ মি রদি আবুল কাসশম খাি। 

এফতবতসতসআইসয়র পতরচালক রমা. িাসসর বসলি, ‘তবিরণ বযবস্থায় চরম অবযবস্থাপিার কারসণ তবদুযৎ উৎপাদসির সুফল বর্ঞ্চি 

হসেি রদসশর বযবসায়ীরা।’ 

এ খাসি শৃঙ্খলা আিসি তবিরণ রকাম্পাতিগুসলার বযবস্থাপিার ভার রবসরকাতর খাসি রেসড় রদয়ার পরামশ ি রদি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর 

সদসয সাংবাতদক রমাল্লা এম আমজাদ রহাসসি। তিতি বসলি, ‘রিল ও গ্যাস অিুসন্ধাসির জিয সরকাসরর অন্তি আরও ১০০ষ্ঠট কূপ 

খিি করা উতচি।’ 

এ োড়া অর্ িনিতিক অঞ্চলগুসলা পুসরাপুতর প্রস্তুি িা হওয়া পয িন্ত বাইসরর তশপ-কারখািাগুসলাসক গ্যাস-তবদুযসির সংসযাগ্ অবযাহি 

রাখার পসক্ষ মি রদি তিতি। 

রসৌরতবদুযৎ উৎপাদি বাড়াসি ওয়াি স্ট্প সতলউশি, চসরর অিাবাতদ জতমসি রসালার পযাসলি স্থাপি, সরকাতরভাসব গ্সবষণা ও 

উন্নয়িকাসজর উসদযাগ্, বজিয ও চাসলর কুড়া রর্সক তবদুযৎ উৎপাদি প্রকপ হাসি রিয়ার দাতব জািাি কতমষ্ঠটর সদসযরা। 

ববঠসক সভাপতিত্ব কসরি স্ট্যার্ডং কতমষ্ঠটর রচয়ারমযাি ও এিার্জিপযাক পাওয়ার রজিাসরশি তলতমসটসির এমতি ও তসইও হুমায়ুি 

রতশদ। 

তিতি বসলি, ‘তবদুযৎ ও জ্বালাতি খাসি রদশীয় ও তবসদতশ উৎসসর মসিয সমন্বয় তির্িি করা িা রগ্সল রদসশর জ্বালাতি খাসির তিরাপিা 

তবতিি হসব।’ 

ববঠসক অিযসদর মসিয আরও উপতস্থি তেসলি কতমষ্ঠটর রকা-রচয়ারমযাি সালাউদ্দীি ইউসুফ, রমাহাম্মদ আলী েীি, িাজমুল হক ও 

এফতবতসতসআইসয়র মহাসতচব রমাহাম্মদ মাহফুজল হক। 



 

 

Business leaders oppose raising gas prices to maintain competitiveness 

 
Country’s Businessmen have raised their 
concern over the initiative to increase the 
gas prices as the production, transmission 
and distribution companies have started 
submitting proposals to the Bangladesh 
Energy Regulatory Commission (BERC) to 
increase prices.  
They said that if the price hikes, the cost 
of production will also go up, which will 
reduce the competitiveness of the 
industry and the revival of the economy 
amidst the epidemic will disrupt. 

At the first meeting of the FBCCI's Standing Committee on Power, Energy and Utilities held at the 
FBCCI office on Wednesday, speakers came up with the call for not hiking the gas price.  
During the meeting, FBCCI senior vice-president Mostofa Azad Chowdhury Babu said that China and 
India would continue to operate coal-fired power plants for another 20 years to sustain economic 
growth. Bangladesh should also take initiative to ensure the best use of coal reserves in the country. 
Mostofa Azad Chowdhury Babu emphasized on expanding its gas exploration activities on a large 
scale. He said if Bapex could not do it alone, it should speed up the digging of exploration wells in a 
joint venture with the private sector. 
Abul Kasem Khan, director-in-charge of the standing committee and director of the FBCCI, said the 
country's growing dependence on imports in the energy sector was not safe for the future. It is 
important to harness domestic resources to ensure long-term energy security and sustain 
industrialization. Abul Kasem Khan voted in favor of power generation by extracting coal.  FBCCI 
Director Md. Naser complained that the businessmen are being deprived of the benefits of power 
generation due to extreme mismanagement in the distribution system. 
Journalist Mollah M Amzad Hossain, a member of the standing committee, suggested that the 
management of the distribution companies be left to the private sector to bring order here. The 
government should drill at least 100 more wells to explore oil and gas.  
Mollah M Amjad Hossain, editor of the ‘Energy and Power’ also called for maintaining gas and 
electricity connections to outside industries until the economic zones are fully ready. 
The members of the committee demanded a one-stop solution to increase solar power generation, 
installation of solar panels in uncultivated lands of chars, government initiatives for research and 
development activities, and undertaking power generation projects from waste and rice husks. 
The meeting was chaired by Humayun Rashid, Chairman of the Standing Committee and MD and CEO 
of Energypac Power Generation Limited. 
He said the security of the country's energy sector would be disrupted if coordination between 
domestic and foreign sources in the power and energy sector was not ensured. 
Among others, also present at the meeting were Committee Co-Chairman Md. Salauddin Yousuf, 
Mohammad Ali Deen, Nazmul Haque and FBCCI Secretary General Mohammad Mahfuzul Hoque. 
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Businesses oppose gas price hike move, say it will hinder competitiveness 

 

The country’s businesspeople have 
raised their concern over the possible 
increase in gas prices as it will reduce 
the competitiveness of the industry and 
disrupt the revival of the economy 
amidst the epidemic. 
They made the call at the first meeting 
of the FBCCI's Standing Committee on 
Power, Energy and Utilities held at the 
FBCCI office on Wednesday. 
 
The meeting observed that production, 

transmission and distribution companies have started submitting proposals to the Bangladesh Energy Regulatory 
Commission (BERC) to increase gas prices. 
They said that if the price hikes, the cost of production will also go up, which will reduce the competitiveness of the 
industry and the revival of the economy amidst the epidemic will disrupt. 
During the meeting, FBCCI senior vice-president Mostofa Azad Chowdhury Babu said that China and India would 
continue to operate coal-fired power plants for another 20 years to sustain economic growth. 
Bangladesh should also take initiative to ensure the best use of coal reserves in the country, he suggested. 
He also emphasized expanding its gas exploration activities on a large scale. 
He said if Bapex cannot do it alone, it should speed up the digging of exploration wells in a joint venture with the 
private sector. 
Abul Kasem Khan, director-in-charge of the standing committee and director of the FBCCI, said the country's 
growing dependence on imports in the energy sector was not safe for the future. 
It is important to harness domestic resources to ensure long-term energy security and sustain industrialization, Abul 
Kasem Khan said voting in favour of power generation by extracting coal. 
FBCCI Director Md Naser complained that the country’s businesspeople are being deprived of the benefits of power 
generation due to extreme mismanagement in the distribution system. 
Journalist Mollah M Amzad Hossain, a member of the standing committee, suggested that the management of the 
distribution companies be left to the private sector to bring order here. 
He said the government should drill at least 100 more wells to explore oil and gas. 
Amjad Hossain, also the editor of ‘Energy and Power’, also called for maintaining gas and electricity connections to 
outside industries until the economic zones are fully ready. 
The members of the committee demanded a one-stop solution to increase solar power generation, installation of 
solar panels in uncultivated lands of chars, government initiatives for research and development activities, and 
undertaking power generation projects from waste and rice husks. 
The meeting was chaired by Humayun Rashid, Chairman of the Standing Committee and MD and CEO of Energypac 
Power Generation Limited. 
He said the security of the country's energy sector would be disrupted if coordination between domestic and foreign 
sources in the power and energy sector was not ensured. 
Among others, also present at the meeting were Committee Co-Chairman Md Salauddin Yousuf, Mohammad Ali 
Deen, Nazmul Haque and FBCCI Secretary General Mohammad Mahfuzul Hoque. 



 

 
FBCCI concerned over move to hike gas price 

 

The Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries (FBCCI) has expressed concern 
over the recent initiative to hike the price of gas. 
  
They said that if the industrial production in Bangladesh rebounds and does well in exporting 
products, the gas price hike will reduce competitiveness in the global arena. 
  
The concern came at the first meeting of FBCCI's standing committee on power energy and utilities 
held at the FBCCI office on Wednesday. 
  
Meanwhile gas extraction, transmission and distribution companies have started submitting proposals 
to the Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) to increase prices. 
  
In the meeting, FBCCI senior vice-president Mostofa Azad Chowdhury Babu said China and India 
would continue to operate coal-fired power plants for another 20 years to sustain economic growth. 
  
So, Bangladesh should also take initiative to ensure the best use of coal reserves in the country, he said. 
  
Babu emphasized on expanding domestic gas exploration activities on a large scale adding that BAPEX 
could not do it alone, it should speed up the digging of exploration wells in a joint venture with the 
private sector. 
  
Abul Kasem Khan, director-in-charge of the standing committee said the country's growing 
dependence on imports in the energy sector was not safe for the future. It is important to harness 
domestic resources to ensure long-term energy security and sustain industrialization. 
  
He  favored power generation by extracting coal from domestic source. 
  
FBCCI Director Md. 
Naser complained that the businessmen are being deprived of the benefits of power generation due to 
extreme mismanagement in the distribution system. 
  
The members of the committee demanded a one-stop solution to increase solar power generation, 
installation of solar panels in uncultivated lands of chars, government initiatives for research and 
development activities, and undertaking power generation projects from waste and rice husks. 
  
The meeting was chaired by Humayun Rashid, Chairman of the Standing Committee and MD and CEO 
of Energypac Power Generation Limited. 
  
He said the security of the country's energy sector would be disrupted if coordination between 
domestic and foreign sources in the power and energy sector was not ensured. 
  
Also present at the meeting were Committee Co-Chairman Md. Salauddin Yousuf, Mohammad Ali 
Deen, Nazmul Haque and FBCCI Secretary General Mohammad Mahfuzul Hoque. 


