
আন্তর্জাতিক বার্ারে জ্বালাতি তিরলে মূরেে উর্ধ্জগতিে কােরে স্থািীয় পর্ জারয় জ্বালাতি 

তিরলে মূে সমন্বরয়ে তর্ৌতিকিা। 

 

১) সব জরেষ গি ০৩/১১/২০২১ িাতেরেে তগরর্ট প্রজ্ঞাপরিে মাধ্যরম স্থািীয় পর্ জারয় তকবল তিরর্ল ও তকরোতসরিে 

মূে বৃতি করে পুিঃতির্ জােে (তিরর্ল-৮০.০০ টাকা ও তকরোতসি-৮০.০০ টাকা) কো হয়। তস সময় আন্তর্জাতিক 

বার্ারে দাম বৃতিে প্রবিিা সরেও অকরটি ও  তপররাল  মূে বৃতি কো হয়তি। 

২) ২০২১-২২ অর্ জ বছরেে শুরুে তদরক তকাতিি-১৯ এে প্ররকাপ তকছুটা হ্রাস পাওয়ায় তবশ্বব্যাপী অর্ জনিতিক কম জকান্ড 

বৃতি এবং তেব্রুয়াতে’২২ মারসে তেষ তদরক ইউরেি-োতেয়া যুি শুরুে পে পতেরোতর্ি জ্বালাতি তিরলে মূে বৃতিে 

েমর্াোবাতহকিায় িা আরো িীব্রিে হয় র্া এেিও অব্যাহি আরছ। বি জমারি আন্তর্জাতিক বার্ারে আমারদে তেরে 

গুরূেপূি জ তিরর্ল ও অকরটি-এে মূে বৃতিে তিে তিম্নরূপ:  

পরেে 

িাম 

 গড় প্লাটস (মা.ি./ব্যারেল) 

তিরসম্বে’২১ র্ানুয়াতে’২২ তেব্রুয়াতে’২২ মাি জ’২২ এতপ্রল’২২ তম’২২ জুি’২২ জুলাই’২২ **তবতপতস’ে 

তব্রক ইরিি 

তিরর্ল ৮৩.৩৫ ৯৬.৯৫ ১০৮.৫৫ ১৩৭.৫৪ ১৪৪.৬৮ ১৪৭.৭০ ১৭০.৭৭ ১৩৯.৪৩ ৭৪.০৪ 

অকরটি ৮৫.২৫ ৯৫.৪৩ ১০৮.০৪ ১২৭.৩৬ ১২২.৬১ ১৪০.৯৬ ১৪৮.৪৪ ১১৪.৯৬ ৮৪.৮৪ 

 

** তবতপতস’ে তব্রক ইরিি অর্ জ আন্তর্জাতিক বার্ারে র্তদ তিরর্ল প্রতি ব্যারেল ৭৪.০৪ মাঃ িঃ এবং অকরটি প্রতি 

ব্যারেল ৮৪.৮৪ মাঃ িঃ-এ তিরম আরস িরব তিরর্ল ও অকরটি প্রতি তলটাে র্র্ােরম ৮০.০০ টাকা ও ৮৯.০০ 

টাকায় অর্ জাৎ তবদ্যমাি মূরে তবেয় কো সম্ভব হি র্া এেি প্রায় অসম্ভব। 

৩) একইিারব ক্রুি অরয়ল এে মূে জুি’২২ মারস ব্যারেল প্রতি  ১১৭ মাতক জি িলাে অতিেম করে র্া এেিও 

অব্যাহি আরছ। 

 

৪) জ্বালাতি তিল আমদাতিরি সব জরেষ জুলাই’২২ মারসে গড় প্লাটস তেট অনুর্ায়ী তবতপতস’ে দদতিক তলাকসারিে 

পতেমাে তিরর্রল-  প্রায় ৭৪,৯৪,৯২,৭০০.০০ টাকা ও  অকরটরি প্রায় ২,৯২,২৩,২১৬.০০ তমাট- প্রায় 

৭৭,৮৭,১৫,৯১৬.০০ টাকা। উরেখ্য গি তম/২০২২ ও জুি/২০২২ মারস তলাকসাি তছল প্রায় েিাতর্ক তকাটি টাকা। 

এিারব গি তেব্রুয়াতে-জুলাই/২০২২ মাস পর্ জন্ত তবতপতস’ে প্রকৃি তলাকসাি/ির্তজতক দাাঁড়ায় ৮০১৪ তকাটি টাকাে 

উপরে। উরেখ্য সব জরেষ মূে সমন্বরয় তিরর্রলে মূে ১১৪.০০ টাকা কো হরলও জুলাই/২০২২ মারসে গড় তহরসরব 

প্রতি তলটারে েেি পড়রব ১২২.১৩ টাকা অর্ জাৎ প্রতি তলটারে িােপরেও ৮.১৩ টাকা তলাকসাি তবতপতসরক বহি কেরি 

হরব।   

 

৫) বি জমারি (১২/০৭/২০২২ িাতেরেে িথ্য অনুর্ায়ী) কলকািায় তিরর্ল তলটাে প্রতি ৯২.৭৬ রুতপ বা সমতূে 

১১৪.০৯ টাকায় (১রুতপ= গড় ১.২৩ টাকা) তবেয় হরে র্া বাংলারদে তর্রক প্রায় ৩৪.০৯ টাকা তবেী এবং তপররাল 

তলটাে প্রতি ১০৬.০৩ রুতপ বা সমতূে ১৩০.৪২ টাকায় তপররাল তবতে হরে র্া বাংলারদে তর্রক ৪৪.৪২ টাকা তবেী। 

এ পার্ জরকেে কােরি বহূ কষ্টাতর্জি দবরদতেক মূদ্রা ব্যরয় আমদাতিকৃি জ্বালাতি পন্য পািাে হওয়াে আেংকা  তবদ্যমাি। 

িাই মূে সমন্বরয় পাশ্বজবিী তদরেে সারর্ বাংলারদরেে  জ্বালাতি পরন্যে মূরেে পার্ জকের্তিি পািাে তোর্ তবরবিিায় 

তিয়া হরয়রছ। 



 

৬) আন্তর্জাতিক বার্ারে জ্বালাতি তিরলে মূে বৃতিে তপ্রোপরট তবতপতস’ে আতর্ জক সেমিা েমাহ্নরয় হ্রাস তপরি 

র্ারক। জ্বালাতি পরন্যে তবদ্যমাি হারে তিল তবেয় ও অন্যান্য আয় োরি গরড় তবতপতস’ে মাতসক র্মা/আয় প্রায় 

৫,৫০০.০০ তকাটি টাকা। জ্বালাতি তিরলে মূে বৃতিে তপ্রোপরট এলতস তপরমন্টসহ অন্যান্য োরি তবতপতস’ে ব্যয় 

বি জমারি সব জরেষ জুলাই/২০২২ মারস তগরয় দাাঁড়ায়  ১০,৩১২.৭৬ তকাটি টাকা। তবতপতস’ে জ্বালাতি তিরলে অর্ জায়রিে 

র্ন্য ২ মারসে আমদাতি মূরেে সমাি তহরসরব প্রায় ২০,০০০ তকাটি টাকা িলতি মুলর্ি তহরসরব সংস্থাি োো 

আবশ্যক। বি জমারি িলতি মুলর্ি হ্রাস পাওয়ায় মাি জ/২০২২ তর্রক অদ্যাবতর্ উন্নয়ি প্রকল্প ও তবতবর্ োি হরি প্রায় 

১১,০০০ তকাটি টাকা উরতালি করে ির্তজতকসহ জ্বালাতি তিরলে মূে ও অন্যান্য তবল পতেরোর্ কেরি হরয়রছ। গি 

৩১-০৭-২০২২ িাতেরে তবতপতস’ে তহসারব সামতিকিারব অর্ জ  র্মা/সংস্থাি েরয়রছ প্রায় ২২০০০ তকাটি টাকা র্া তদরয় 

আগষ্ট/২০২২ মারসে পে আমদাতি ব্যয় অর্ জায়ি কো সম্ভব হরব িা। উরেখ্য তবতপতস’ে র্ন্য র্ািীয় বারর্রট তকাি 

অর্ জ সংস্থাি োো হয়তি। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক তপরমন্ট অতবতিি োোে মাধ্যরম তদরেে িাবমূতি জ অক্ষুন্ন োোে স্বারর্ জ  

মূে সমন্বরয়ে মাধ্যরম তবতপতস’ে আতর্ জক অবস্থা তস্থতিেীল োো র্রুেী। 

 

৭) মাতক জি িলারেে তবতিময় হারেে প্রিাব: 

২০১৬ সারল সেকাে র্েি জ্বালাতি তিরলে মূে হ্রাস করে পুিঃতির্ জােে করে িেি িলাে ও টাকাে তবতিময় হাে তছল 

৭৯.০০ টাকা। ০৩ িরিম্বে ২০২১ িাতেে সেকাে র্েি জ্বালাতি তিরলে মূে বৃতি করে িেি িলাে ও টাকাে তবতিময় 

হাে তছল ৮৫.৮৫ টাকা, র্া বি জমারি ৯৩.৫০ টাকায় উন্নীি হরয়রছ। অতর্কন্তু, বি জমারি িলাে সংকরটে কােরে 

ব্যাংকসমূহ BC তেরট তবতপতস’ে এলতস খুলরি অতিহা প্রকাে কোয় বাংলারদে ব্যাংক মারক জট তেরট িলাে সংিরহে 

তিরদ জেিা প্রদাি করে। েরল িলারেে তবপেীরি টাকাে অবমূোয়রিে কােরিও জ্বালাতি তিল আমদাতিরি তবতপতস’ে 

ব্যয় বৃতি তপরয়রছ। 

 

৮) তবতপতস’ে উন্নয়ি প্রকরল্প অর্ জায়ি: 

বি জমারি তবতপতসরি িাে পতেিালি সেমিা ও দেিা বৃতিে লরেে তির্স্ব িহতবল হরি তবতিন্ন গুরুেপূে জ উন্নয়ি 

প্রকল্প 

-তসরেল পরয়ন্ট মুতেং উইর্ িবল পাইপলাইি,  

-ঢাকা-িট্টিাম পাইপলাইি,  

-তর্ট এ-১ পাইপলাইি,  

-ইতন্ডয়া-বাংলারদে তেন্ডেীপ পাইপলাইি 

 এে মি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িার্ীি আরছ। িাছাড়া ইআেএল ইউতিট-২ প্রকরল্পে সমুদয় অর্ জ (প্রায় ১৯,৪০৪.৭২ 

তকাটি টাকা) তবতপতসে তির্স্ব িহতবল হরি সংস্থারিে র্ন্য মন্ত্রোলরয়ে তিরদ জেিায় তিতপতপ অনুরমাদরিে প্রতেয়ার্ীি 

েরয়রছ। জ্বালাতি তিরলে মূে পুিঃতির্ জােে/সমন্বয় কো িা হরল বতে জি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়রি তবতপতস আতর্ জক সেমিা 

হাতেরয় তেলরব।  

 

 

 

 

 

 

 



জ্বালাতি  তিরলে মূে সমন্বরয় পতেবহি তসক্টরে িাে প্রিাব 

 

১) দুরপাল্লার বাসের(৫২ সেসের) ক্ষেসরেঃ 

 

ক) র্ােী আসি ৫১ টিে অকুরপতি ৭০% তহরসরব র্ােী সংখ্যা ৩৫.০৭ র্ি র্রে  

ে) বি জমাি িাড়া র্ােীপ্রতি= ১.৮০ টাকা/তক.তম    

গ) তিরর্রলে মূে ৩৪.০০ টাকা বৃতিরি প্রতি তক.তম এ বারসে েেি বৃতি - ১০.৪৬ টাকা    (প্রতি তলটারে ৩.২৫ 

তকঃ তমঃ র্ায় )  

ঘ) তস তহরসরব প্রতি তক.তম এ র্ােীিাড়া বৃতি - ০.২৯২ টাকা  

ঙ) তিরর্রলে মূে ৩৪ টাকা বৃতিরি র্ােীপ্রতি প্রতি তক.তম এ বাস িাড়া হরব  ১.৮০+০.২৯২ = ২.০৯২ টাকা। 

চ) তিরর্রলে মূে ৩৪ টাকা বৃতিরি প্রতি তক.তম এ বাস িাড়া বৃতিে হাে= ১৬.২২%   

২) সেটি এলাকার বাসের (৫২ সেসের) ক্ষেসরেঃ 

    

ক) র্ােী আসি ৫১ টিে অকুরপতি ৯৫% তহরসরব র্ােী সংখ্যা ৪৮ র্ি র্রে  

ে) বি জমাি িাড়া র্ােীপ্রতি= ২.১৫ টাকা/তক.তম    

গ) তিরর্রলে মূে ৩৪.০০ টাকা বৃতিরি প্রতি তক.তম এ বারসে েেি বৃতি – ১৩.৬০ টাকা    (প্রতি তলটারে ২.৫০ 

তকঃ তমঃ র্ায় )  

ঘ) তস তহরসরব প্রতি তক.তম এ র্ােীিাড়া বৃতি - ০.২৮৩ টাকা  

ঙ) সিসেসলর মূে ৩৪.০০ টাকা বৃতিরি র্ােীপ্রতি প্রতি তক.তম এ বাস িাড়া হরব  (২.১৫+০.২৮৩) = ২.৪৩ টাকা। 

চ) তিরর্রলে মূে ৩৪ টাকা বৃতিরি প্রতি তক.তম এ  বাস িাড়া বৃতিে হাে= ১৩.১৬%    

৩) যারী লঞ্চ-এর ক্ষেসরেঃ 

ক) র্ােীবাহী লরেে বি জমাি িাড়া=২.১৯ টাকা/প্রতি তক. তম (তিরর্রলে মূে=৮০ টাকা/তলটাে তহরসরব) 

ক) পতেিালি ব্যরয়ে ৪৫% হল জ্বালাতি ব্যয় (BIWTA  কর্তজক পূব জ তির্ জাতেি) 

ে) তিরর্রলে মূে ৩৪.০০ টাকা বৃতিরি প্রতি তক.তম এ লরেে জ্বালাতি েেি বৃতি-৪২% (৩৪/৮০x১০০=৪২%) 

গ) বি জমারি র্ােী িাড়াে তপ্রতেরি পতেিালি ব্যরয়ে তবিার্ি অনুর্ায়ী জ্বালাতি েেি বাড়রব - ২.১৯ টাকাে ৪৫% 

তহরসরব=০.৯৯ টাকা  

ঘ) তিরর্রলে মূে বৃতিে তপ্রতেরি প্রতি তকঃ তমঃ র্ােী িাড়া বৃতিে পতেমাি-  ০.৪১৫৮ বা ০. ৪২ টাকা (০.৯৯ – 

এে ৪২%) 

ঙ) তিরর্রলে মূে ৩৪.০০ টাকা বৃতিরি লরেে িাড়া হরব (২.১৯ + ০.৪২)= ২.৬২ টাকা 

ি) তিরর্রলে মূে ৩৪ টাকা বৃতিরি প্রতি তক.তম এ লরে িাড়া বৃতিে হাে= ১৯.১৮%  


