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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

ধর্মখিরপেক্ষ-ে ুঁখিবাদী শাসিবযবস্থার অধীপি গ্যাপসর খবরার্হীি রূ্ল্যবৃখি একখি সাধারণ ঘিিা 

আসন্ন খিল্াফত বযবস্থা ততল্ ও গ্যাস সম্পপদর উের িিগ্পণর র্াখল্কািা খিখিত করপব 
খিপিল্, তকপরাখসি এবং তরল্ীকৃত তেপরাখল্যার্ গ্যাপসর দার্বৃখির দ ই র্াস তেপত িা তেপতই অতযাচারী হাখসিা সরকার এিি গ্যাপসর দার্ ১১৭ 

শতাংশ বৃখির বপদাবস্ত করপে, েখদও তদশবযােী গ্যাস সরবরাহ সংকি চল্র্াি রপযপে। গ্যাস খবতরণকাখর প্রখতষ্ঠািগুখল্র প্রস্তাবিা অি োযী খসপেল্ বািমাপরর 

দার্ প্রখত র্াপস ৯২৫ িাকা তেপক বাখিপয ২০০০ িাকা এবং িাবল্ বািমাপরর দার্ ৯৭৫ িাকা তেপক বাখিপয ২১০০ িাকা করা হপব। সাম্প্রখতক সর্পয 

জ্বাল্ািীর রূ্ল্যবৃখি গ্খরব ও র্ধযখবত্ত তেণীর িীবিোত্রার বযপযর উের বযােক প্রভাব তফপল্পে, ফপল্ তারা ইখতর্পধযই গ্ভীর দ দমশায খদিাখতোত করপে। 

আর এিি সাধারণ র্াি পের অবস্থা আরও করুণ হপব, কারণ তারা ইখতর্পধয দ্রবযরূ্পল্যর ঊর্ধ্মগ্খতর সাপে ল্িাই করপত করপত ক্লান্ত হপয েপিপে। সরকারী 

সংস্থাগুপল্ার র্পত এই রূ্ল্যবৃখি অেখরহােম, কারণ অখস্থখতশীল্ স্পি-র্াপকমি তেপক তরল্ীকৃত প্রাকৃখতক গ্যাস (এল্.এি.খি) তকিার কারপণ এর বন্টি বযয 

ভখবেযপত বৃখি োপব। খকন্তু আর্রা িাখি ধর্মখিরপেক্ষ-ে ুঁখিবাদী সরকারসরূ্হ সবমদাই খর্েযা ও প্রতারণার আেয খিপয োপক, আর তদপশর বতমর্াি এই 

অেরাধী সরকারও এর বযখতক্রর্ িয। তারা স্পি-র্াপকমি তেপক বযযবহুল্ এল্এিখি আর্দাখির অি হাত খদপে, অেচ প্রখতখদি ৭৫০ খর্খল্যি খকউখবক 

খফি এল্.এি.খি সরবরাপহর র্পধয র্াত্র ১৫০ খর্খল্যি খকউখবক খফি এল্.এি.খি স্পি-র্াপকমি তেপক আপস! এোিাও, গ্ত অেমবেপর েযখি রাষ্ট্রাযত্ত তকাম্পািী 

১১৮১ তকাখি িাকা র্ িাফা কপরপে (sharebiz.net, ১৯তশ িাি যারী, ২০২২), তব ও তারা গ্যাপসর রূ্ল্যবৃখির িিয চাে খদপে! এই ধর্মখিরপেক্ষ-ে ুঁখিবাদী 

সরকাপরর তকাপিা রাষ্ট্রেন্ত্রই িিগ্পণর িাকা ল্ িোপির প্রখতপোখগ্তায খেখেপয োকপত চায িা! 

বাস্তবতা হপল্া তে, আর্াপদর েখদ দাখযত্বশীল্ তিতৃত্ব োকত তপব কিপিাই এল্.এি.খি আর্দাখির প্রপযািি েিপতা িা, আর ধর্মখিরপেক্ষ-ে ুঁখিবাদী 

িীবিাদশম কিপিাই দাখযত্বশীল্ তিতৃত্ব ততখর করপত োপর িা। বাংল্াপদপশর খবগ্ত সকল্ সরকার ইোকৃতভাপব তদশপক তর্ৌখল্ক জ্বাল্ািীর িিয খবপদশী 

শখির উের খিভমরশীল্ কপর ত পল্পে, অেচ তদপশর রূ্ল্ ভূিপে ও সর্ দ্র উেকূপল্ গ্যাপসর উপেিপোগ্য েখরর্াণ সম্ভাবয র্ি দ রপযপে। এসব খবশ্বাসঘাতক 

সরকার ইোকৃতভাপব রাষ্ট্রীয র্াখল্কািাধীি বাংল্াপদশ তেপরাখল্যার্ এক্সপলাপরশি অযাে তপ্রািাকশি তকাম্পাখি খল্খর্পিি (বাপেক্স)-তক কপযক দশক ধপর 

প্রপযািিীয সরঞ্জার্খবহীি অবস্থায অকােমকর কপর তরপিপে, োপত তারা এই অি হাপত তবসরকাখর এবং বহুিাখতক তকাম্পাখিসরূ্পহর হাপত জ্বাল্াখি িাপতর 

খিযন্ত্রি ত পল্ খদপত োপর। দীঘমপর্যাপদ বখহিঃশখির উের খিভমরতা এিাপত গ্যাস অি সন্ধাপির ল্পক্ষয খিধমাখরত সর্যসীর্ার র্পধয সক্ষর্তা বৃখি, প্রে খিগ্ত 

জ্ঞাি অিমি, এবং দক্ষ র্ািবসম্পদ উন্নযপির িিয কােমকর ও আন্তখরক তকাপিা উপদযাগ্ কিপিাই গ্রহণ করা হযখি। ২৫খি অগ্ভীর ও গ্ভীর সর্ দ্র-ব্লপকর 

র্পধয এিি েেমন্ত র্াত্র খতিখি ব্লক অি সন্ধাপির িিয বরাদ্দ তদযা হপযপে। এবং অি সন্ধাি কপর আর্াপদর িিয অতযাবশযক তে গ্যাস সম্পদই োওযা োপে 

তার র্াখল্কািা আপগ্ই খবপদশী তকাম্পাখিগুপল্াপক খদপয তদযা হপযপে। সম্প্রখত, এই খবশ্বাসঘাতক সরকার তপ্রািাকশি তশযাখরং কন্ট্রাক্টস্ (PSCs)-এর অধীপি 

র্ শখরক শত্রুরাষ্ট্র ভারপতর র্াখল্কািাধীি ও.এি.খি.খস খভপদশ খল্খর্পিি এবং ওপযল্ ইখেযা খল্খর্পিিপক বপোেসাগ্পর একখি িত ি ব্লক খিল্ করার িিয 

আপরকখি কাি খদপযপে। এ খবেপয তকাি সপদহ তিই তে, খবশ্বাসঘাতক এই ধর্মখিরপেক্ষ শাসকপদর হাপত আর্াপদর জ্বাল্ািী সাবমপভৌর্ত্ব এবং খিরােত্তা 

সবসর্যই ঝ ুঁখকর র্পধয োকপব। 

তহ তদশবাসী! রাসূল্ োহ্ ملسو هيلع هللا ىلص বপল্পেি, “র্ সখল্র্গ্ণ খতিখি খবেপয অংশীদার: োখি, চারণভূখর্ এবং আগুি (জ্বাল্ািী)” (ইবপি র্ািাহ্)। শারী‘যাহ্ 

খবধাি অি োযী ততল্ ও গ্যাস হপে গ্ণ-র্াখল্কািাধীি সম্পদ। খিল্াফত রাষ্ট্র িিগ্পণর েপক্ষ এই সম্পদসরূ্হ তদিাপশািা কপর এবং এগুপল্া তেপক প্রাপ্ত 

স খবধাখদ সকল্ িাগ্খরকপদর র্পধয খবতরণ কপর। স তরাং, এই স খবধাগুপল্ার উের তকাি প্রকার িযাক্স আপরাে বা র্ িাফা করা োপব িা, রূ্ল্যবৃখি করাপতা 

দূপরর খবেয। আসন্ন খিল্াফত শারী‘যাহ্ খবধাি অি োযী এধরপির সম্পপদর উের বযখিগ্ত র্াখল্কািা খিখেি করপব এবং িাগ্খরকপদর অখধকার খিখিত 

করপব। স তরাং, আোহ্ স বহািাহু ওযা তা‘আল্া প্রদত্ত তসই খবধাপির খদপক খফপর আসপত িব যযপতর আদপল্ প্রখতশ্রুত খিতীয খিল্াফপত রাখশদাহ্ প্রখতষ্ঠায 

আত্মখিপযাগ্ করুি। আোহ্ স বহািাহু ওযা তা‘আল্া বপল্ি,  

* َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة   * 
“তে আর্ার স্মরণ তেপক র্ ি খফখরপয খিপব, তার িীখবকা সংকীণম হপব এবং আখর্ তাপক খকযার্পতর খদি অন্ধ অবস্থায উখিত করব”(সূরা ত্বা-হা: ১২৪)। 
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