
জাজ্বল্যমান জ্বালানন ননরাপত্তায় নপতা থেকে তনয়া 

আফকরাজা নাইচ নরমা 

জ্বালানন শনির উপরই ননর্ ভর েকর মানব সর্যতার অনিত্ব। বাাংলাকেকশ জ্বালাননর অন্যতম উৎস হকে প্রাকৃনতে গ্যাস। 

বাাংলাকেকশর গ্যাসকেকের অনিোাংশই স্থলর্াকে অবনস্থত। এজন্য প্রাকৃনতে গ্যাকসর মজুে বৃনির জন্য স্থলর্াকের পাশাপানশ 

থেকশর নবশাল সমুদ্রসীমায় অনুসন্ধান োর্ ভক্রম থজারোর এবাং উৎপােন, সঞ্চালন ও নবতরণ োর্ ভক্রম আকরা ত্বরানিত েরা হকে। 

বহুমুখী জ্বালাননর সাহাকে সমৃি আোমী েড়াই বতভমান সরোকরর মূল লেয। ববনিে জ্বালানন সাংেট ননরসকন বাাংলাকেকশর 

অবস্থান অন্যান্য থেকশর তুলনায় অকনে র্াকলা।  প্রিানমন্ত্রীর তথ্য-প্রযুনি নবষয়ে উপকেষ্টা সজীব ওয়াকজে জয় বকলন,েত েকয়ে 

সপ্তাহ িকর জ্বালানন স্বল্পতার নবপর্ ভকয়র খাকে পা নেকয়কে নবি।  

তথ্য প্রযুনি  উপকেষ্টা  বকলন,নিতীয় নবিযুকির পর জাম ভাননকত েখকনা নবদ্যযৎ সরবরাহ বন্ধ হয়নন। থসখাকনও সাশ্রকয়র 

জন্য বলা হকয়কে এবাং অকনে শহকর পানন েরম েরার নবদ্যযৎ সরবরাহ বন্ধ েরা হকয়কে। আর ৬ বেকরর মকে সবকচকয় থবনশ 

নবদ্যযৎ সাংেকটর মে নেকয় র্াকে । থেকশর বাজাকর সব িরকনর জ্বালানন থতকলর োম েমকে। জাতীয় রাজস্ব থবাকড ভর এে প্রজ্ঞাপকন 

আোমী ৩১/১২/২০২২ পর্ ভন্ত নডকজকলর উপর আকরাপণীয় সমুেয় আোম ের থেকে অব্যাহনত এবাং আমোনন শুল্ক ১০% এর 

পনরবকতভ ৫% ননি ভারণ েরার ফকল থর্ািা পর্ ভায় জ্বালানন থতল নডকজল, থেকরানসন, অেকটন ও থপকটাল -এর মূল্য সমিয় েরা 

হকয়কে। 

 প্রিানমন্ত্রী থশখ হানসনা বকলকেন, সরোর ‘রূপেল্প-২০৪১’ অজভকন অে ভনননতে প্রবৃনির অন্যতম ননয়ামে জ্বালানন খাতকে 

সকব ভাচ্চ অগ্রানিোর নেকয় নবনর্ন্ন উকযাে বািবায়ন েরকে। প্রিানমন্ত্রী বকলন, সব ভোকলর সব ভকশ্রষ্ঠ বাঙানল জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু 

থশখ মুনজবুর রহমান ১৯৭৫ সাকলর ৯ আেস্ট নবকেনশ থতল থোম্পানন থশল অকয়ল হকত ৫টি গ্যাসকেে- নততাস, হনবেঞ্জ, রনশেপুর, 

বেলাশটিলা ও বাখরাবাে নেকন রাষ্ট্রীয় মানলোনা প্রনতষ্ঠা েকরন। নতনন ১৯৭৫ সাকলর ১৪ মাচ ভ বাাংলাকেকশ অবনস্থত যুিরাকষ্ট্রর 

ইএসএসও ইস্টান ভ ইন-থে সরোনরেরণ েকর জ্বালানন থতকলর মজুত, সরবরাহ ও নবতরকণ পেকেপ থনন। তার এ যুোন্তোরী ও 

দূরেশী নসিাকন্ত থেকশ জ্বালানন ননরাপত্তার থোড়াপত্তন ঘকট। 

থশখ হানসনা বকলন, আমাকের সরোকরর সমকয় সুন্দলপুর, শ্রীোইল, রূপেঞ্জ, থর্ালা নে ভ ও জনেেঞ্জ নাকম থমাট ৫টি 

নতুন গ্যাসকেে আনবষ্কৃত হকয়কে। আরও নতুন গ্যাসকেে আনবষ্কাকরর জন্য বতভমাকন প্রায় ১০ হাজার লাইন নেকলানমটার ২-নড 

নসইসনমে জনরপ এবাং ১ হাজার ৫৩৬ বে ভনেকলানমটার ৩-নড নসইসনমে জনরপ োর্ ভক্রম চলকে। সরোর জ্বালানন খাতকে আধুননে 

ও নডনজটালাইজড েরকত এন্টারপ্রাইজ নরকসাস ভ প্ল্যাননাং প্রবতভন এবাং নবনর্ন্ন উন্নয়নমূলে প্রেল্প বািবায়কনর মােকম গ্যাস ও 

েয়লার উৎপােন বাড়াকত োর্ ভক্রম গ্রহণ েকরকে। এেই সকঙ্গ থেকশর বতভমান ও র্নবষ্যৎ জ্বালানন চানহো পূরকণ গ্যাস উকত্তালন, 

প্রাকৃনতে গ্যাস ও খননজ েয়লার মজুত ননি ভারণসহ সাংনিষ্ট অবোঠাকমা উন্নয়কন সব ভাধুননে প্রযুনির সাংকর্াজন অব্যাহত রকয়কে। 

নতনন বকলন, নবদ্যযৎ, েযাপটির্ পাওয়ার, সার, নশল্প, গৃহস্থানল, নসএননজ, ব্যবসা-বানণকজয বনি ভত হাকর গ্যাস সরবরাহ 

েরার ফকল থেকশর সামনগ্রে উন্নয়ন ত্বরানিত হকয়কে। গ্যাকসর অপচয় থরাকি আবানসে গ্রাহেকের দ্রুততম সমকয়র মকে নপ্র-থপইড 

নমটাকরর আওতায় আনার োর্ ভক্রম বািবায়নািীন রকয়কে। এরই মকে প্রায় চার লাখ নপ্রকপইড নমটার স্থাপন েরা হকয়কে। বঙ্গবন্ধু 

সাংনবিাকনর ১৪৩ অনুকেকে রাকষ্ট্রর জ্বালানন ননরাপত্তা নননিত েরার লকেয থেশীয় জ্বালানন ও খননজ সম্পকের উপর রাষ্ট্রীয় 

মানলোনা (Permanent Sovereignty Over Natural Resources) প্রনতষ্ঠা েকরন।  জানতর নপতা 

গ্রামীণ উন্নয়ন এবাং নের ও গ্রামাঞ্চকলর জীবনর্াোর মাকনর ববষম্য দূর েরার জন্য গ্রামাঞ্চকল নবদ্যযতায়কনর নবষয়টিকে সাংনবিাকন 

রাষ্ট্র পনরচালনার মূলনীনত নহকসকব থঘাষণা েকরন (অনুকেে-১৬)। বঙ্গবন্ধুর এই ববপ্ল্নবে ও দূরদৃনষ্টসম্পন্ন নসিাকন্ত ১৯৭২ সাকলর 

২৬ মাচ ভ রাষ্ট্রপনতর আকেশ নাং-২৭ এর মােকম থেকশর থতল, গ্যাস ও খননজ সম্পে অনুসন্ধান ও উন্নয়কনর লকেয বাাংলাকেশ 

খননজ, থতল ও গ্যাস েকপ ভাকরশন (নবএমওনজনস) েঠন েকরন। 

থেকশর জ্বালানন সম্পে আকরাহণ, উৎপােন, নবতরকণর নীনতমালা বতনর েকর েীর্াকব নবপুল পনরমাণ থবসরোনর 

নবননকয়াে আনা র্ায় তার সম্বকন্ধও থর্কবনেকলন। ১৯৭৪ সাকল থপকরানলয়াম অযাক্ট এ র্াবনা নচন্তারই ফসল। ১৯৭৩ সাকল আরব-

ইসরাইল যুকির পনরকপ্রনেকত আরকবর থেশগুকলা থতল উৎপােকন অবকরাি সৃনষ্ট েকর এবাং ২ ডলার ব্যাকরকলর থতকলর মূল্য ১২ 

ডলাকর নেকয় থঠকে। বাাংলাকেকশর অে ভনীনত তখন সম্পূণ ভ থতকলর ওপর ননর্ ভরশীল। এ মূল্যবৃনিকত থেকশর আমোনন খরকচর প্রায় 

এে-তৃতীয়াাংশ শুধু থতল আমোননকত চকল থর্কত শুরু েকর। এ রেম পটভূনমকত দ্রুত নসিান্ত ননকয় ১৯৭৪ সাকল থপকরানলয়াম 

অযাকক্টর মােকম আন্তজভানতে থতল থোম্পাননগুকলাকে বকঙ্গাপসােকর থতল অনুসন্ধাকন আমন্ত্রণ জানাকনাটা সাহসী ও প্রাজ্ঞ থনতৃকত্বর 

পনরচায়ে। ১৯৭৪এর থপকরানলয়াম অযাকক্টর আওতায় এশল্যান্ড, আরকো (ARCO), নবওনডনস (জাপান), ইউননয়ন অকয়ল, 

োনানডয়ান সুনপনরয়র অকয়ল ও ইনা নাপটানপ্ল্ন নাকমর েয়টি থোম্পাননকে বকঙ্গাপসোকর মূলত থতল অনুসন্ধাকনর জন্য অনুমনত 

থেয়া হয়। এ থোম্পাননগুকলা প্রায় ৩২ হাজার নেনম গ্রযানর্টি, ম্যােকনটিে ও সাইসনমে সাকর্ ভ েকর এবাং সােকর থমাট সাতটি কূপ 

খনন েকর। ইউননয়ন অকয়ল ১৯৭৭ সাকল কুতুবনেয়া গ্যাস খনন আনবষ্কার েকর। ১৯৭৮ সাকল এ থোম্পাননগুকলা বাাংলাকেশ তযাে 

েকর। যুি-পরবতী গ্যাস ও নবদ্যযৎ উৎপােকন বঙ্গবন্ধু রানশয়া সরোকররও সাহাে থনয়। 

বঙ্গবন্ধু জ্বালানন খাতকে যুকোপকর্ােী েরার লকেয ১৯৭৪ সাকল থপকরানলয়াম আইন ও থপকরানলয়াম পনলনস প্রণয়ন 

েকরন। উি আইন ও পনলনসর আওতায় নতনন থেশীয় থোকনা মূলিন বা নবননকয়াে োড়াই নবকেনশ/বহুজানতে থোম্পাননর মােকম 

থতল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপােকনর লকেয ‘উৎপােন বণ্টন চুনি’ পিনত বাাংলাকেকশ প্রবতভন েকরন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সাকল রাষ্ট্রপনতর 

আকেশ নাং-৫৯ এর মােকম থেকশর সব ভে নবদ্যযৎ থসবা থপ ৌঁকে থেয়ার জন্য নবদ্যযৎখাত পূণ ভেঠন েকরন। জানতর নপতা ১৯৭৫ সাকলর 

১৪ মাচ ভ The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance 1975 এর মােকম বাাংলাকেকশ অবনস্থত 

যুিরাকষ্ট্রর ESSO Eastern Inc-থে অনিগ্রহণ েকর একেকশ জ্বালানন থতল মজুে, সরবরাহ ও নবতরকণ যুোন্তোরী পেকেপ 



গ্রহণ েকরন। বঙ্গবন্ধু প্রেত্ত এই সেল স্থাপনা ও প্রনতষ্ঠানসমূহই আজও একেকশর থতল থসক্টকরর জ্বালানন ননরাপত্তা বলয় নহকসকব 

োজ েরকে। 

বঙ্গবন্ধুর দূরেশী নসিাকন্তর িারাবানহেতায় বতভমান সরোর থঘানষত রূপেল্প-২০২১ (মেম আকয়র থেশ) ও রূপেল্প- 

২০৪১ (উন্নত থেকশর মর্ ভাো) অজভকন জ্বালানন ননরাপত্তা নননিত েরকত প্রিানমন্ত্রী থশখ হানসনা ননরলসর্াকব োজ েকর র্াকেন। 

সরোর জ্বালাননর বহুমুখীেরকণর (Diversification) নীনত গ্রহণ েকরকে। এই ব্যবস্থায় থেকশর জ্বালানন নমশ্রকণ থেশীয় 

গ্যাস সম্পকের পাশাপানশ েয়লা, আমোননকৃত এলএননজ, পারমাণনবে নবদ্যযৎ, তরল জ্বালানন, আন্তঃরাষ্ট্রীয় জ্বালানন বানণকজযর 

মােকম আহনরত জ্বালানন/নবদ্যযৎ, নবায়নকর্াগ্য জ্বালানন ননকয় এেটি থটেসই ‘জ্বালানন ঝুনড়’ (Fuel Basket) েকড় থতালা 

হকে। জ্বালানননর্নত্তে  প্রেল্পগুকলার মােকম বতভমান সরোর মকহশখালী ও মাতারবাড়ীকত এেটি এবাং পায়রাকত এেটি ‘এনানজভ 

হাব’ েকড় তুলকে। 

প্রিানমন্ত্রী থশখ হানসনা েনেণ এনশয়ায় প্রেম রাষ্ট্রনায়ে নর্নন ‘এনানজভ নডকপ্ল্াম্যানস’থে আন্তজভানতে, আঞ্চনলে, উপ-

আঞ্চনলে ও নি-পানেে পর্ ভাকয় প্রিান্য নেকয় আসকেন। প্রিানমন্ত্রী থশখ হানসনার উকযাকে র্ারত থেকে ননর্ ভরকর্াগ্য ও সাশ্রয়ী 

মূকল্য নবদ্যযৎ আনার জকন্য থর্ড়ামারায় থর্ ক্রসবড ভার ইন্টারোকনেশন স্থানপত হকয়কে, থসটি শুধু বাাংলাকেশ নয়, েনেণ এনশয়া 

তো উন্নয়নশীল নবকির জন্য এেটি যুোন্তোরী ঘটনা। এোড়া র্ারকতর নেপুরার সাকেও ক্রসবড ভার ইন্টারোকনেশন স্থানপত হকয়কে। 

ইকতামকে থেকশর থমাট সরবরাহকৃত নবদ্যযকতর ১০ শতাাংশ র্ারত থেকে আসকে র্া থেকশর উৎপানেত নবদ্যযকতর েড় মূকল্যর 

তুলনায় অকনে সাশ্রয়ী। এোড়া র্ারকতর ঝাড়খণ্ড ও নেপুরা থেকে র্োক্রকম ১৪৯৬ ও ৩৪০ থমোওয়াট নবদ্যযৎসহ থমাট ১৮৩৬ 

থমোওয়াট নবদ্যযৎ আমোননর চুনি হকয়কে। বতভমাকন র্ারকতর সাকে বাাংলাকেকশর থর্ ক্রসবড ভার ইন্টারোকনেশন স্থানপত হকয়কে, 

বাাংলাকেকশর জ্বালানন ননরাপত্তা ও অে ভনননতে উন্নয়কন এই ইন্টারোকনেশন গুরুত্বপূণ ভ ভূনমো রাখকব। এোড়া ভুটান ও থনপাল 

থেকে জলনবদ্যযৎ আনার োর্ ভেরী উকযাে গ্রহণ েরা হকয়কে। আঞ্চনলে ও উপ-আঞ্চনলে পর্ ভাকয় জ্বালানননর্নত্তে সহকর্ানেতার 

থেে বতনরর লকেয সরোর ‘সােভ থেমওয়ােভ এনগ্রকমন্ট ফর এনানজভ থো-অপাকরশন (ইকলেনরনসটি)’থত যুি হয় এবাং নবমসকটে 

এর সেস্য থেশগুকলার সাকে নগ্রড ইন্টারোকনেশন নবষকয় সমকঝাতা স্মারে চুনি স্বাের েকর। এই উকযাকের ফকল ২০৪১ সাল 

নাোে  আন্তঃরাষ্ট্রীয় নবদ্যযৎ বানণজয ও নরনজওনাল নগ্রড থেকে বাাংলাকেশ উকেখকর্াগ্য পনরমাণ নবদ্যযৎ পাকব। 

জানতর নপতা ১৯৭২ সাকল সাংনবিাকনর ১৪৩ (১) (খ) অনুকেকে বাাংলাকেকশর রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তব ভতী মহাসাের ও 

বাাংলাকেকশর মনহকসাপাকন অবনস্থত রোর লকেয বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সাকল ‘The Territorial Waters and 

Maritime Zones Act’ প্রণয়ন েকরন। সমুদ্র ও সমুদ্রসীমা রোয় থশখ হানসনা ২০০১ সাকল জানতসাংকঘর ১৯৮২ সাকলর 

সমুদ্র আইন (UNCLOS) অনুসমে ভন (Ratification) েকরন। প্রিানমন্ত্রী থশখ হানসনার সুেে ও সাহসী থনতৃত্ব এবাং 

সফল এনানজভ নডকপ্ল্াম্যানসর োরকণ আমরা নময়ানমার ও র্ারকতর োনবর নবরুকি নবশাল সমুদ্রসীমা অজভন েকরনে। থতল-গ্যাস 

অনুসন্ধান ও উৎপােকন জাতীয় সেমতা বৃনির লকেয সরোর ২০১১ সাকল ‘গ্যাস উন্নয়ন তহনবল’ েঠন েকর, র্ার আওতায় থেকশর 

গ্যাস থসক্টকর বতভমাকন ২১টি উন্নয়ন প্রেল্প চলমান রকয়কে। এোড়া গ্যাস থসক্টরকে সানব ভে সহায়তার জন্য ২০১৫ সাকল সরোর 

‘এনানজভ নসনেউনরটি ফান্ড’ নাকম আকরেটি তহনবল েঠন েকর। সেল খননজ ও প্রাকৃনতে সম্পকের উপর রাষ্ট্রীয় মানলোনা প্রনতষ্ঠা 

েকরন।  

আোমীর সমৃি ও থটেসই বাাংলাকেশ েড়ার জন্য নতুন সরোকরর োকে এখন এেমাে চযাকলঞ্জ হকে জ্বালাননর ননরাপত্তা 

নননিত েরা। নবকশষজ্ঞকের মকত, র্নবষ্যকত নবকির শীষ ভ ১১টি অে ভনীনতর থেকশর মকে বাাংলাকেশ এেটি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। 

জানতর নপতার পকর থশখ হানসনাই এেমাে রাষ্ট্রনায়ে নর্নন  সেল বািা উকপো েকর জানতর নপতার এই লেযকে বািবায়কনর 

লকেয নানামুখী োর্ ভেরী পেকেপ গ্রহণ েকরকেন। সুনননে ভষ্টর্াকব বলকত থেকল, বাাংলাকেকশর সানব ভে উন্নয়কনর চানলোশনি জ্বালানন 

ননরাপত্তা নননিতেরকণর থনতৃত্ব থেয়ার থেকে   জাজ্বল্যমান- জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু  থশখ মুনজবুর  রহমান এবাং তাঁরই তনয়া থশখ 

হানসনা। 

# 

থলখে : নসননয়র ইনফরকমশন অনফসার নপআইনড, ঢাো। 
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