
 

  

হিযবুত তাহ্রীর-এর 
হিহিয়া কাযযালয়, 

উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ 

 
 শুক্রবার, ২৮ রমাজান, ১৪৪৩ হিজরী 

 

২৯/০৪/২০২২ ইাং 
 

 

নাং: ১৪৪৩-০৯/০৪ 

Hizb ut Tahrir Official Website 

www.hizb-ut-tahrir.org 
Hizb ut Tahrir Media Website 

www.hizb-ut-tahrir.info 

 

Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info 

E-Mail: contact@ht-bangladesh.info   

 

 

 

 

 

প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

“গ্যাসের মজুদ ননিঃসেসের” এই তথাকনথত আখ্যান প্রমাণ কসর পনিমা ঔপননসেনেক েযেস্থার অধীনস্ত োেসকরা না 
পসরায়া কসর দদসের জ্বালানী ননরাপত্তার, না জনগ্সণর দুিঃখ্-দুদদোর 

জনগ্ণসক প্রায়েিঃই শুনসত হয় দদসের জ্বালানী ননরাপত্তায় একনি েড় েঙ্কি দদখ্া নদসয়সে, কারণ োাংলাসদসের প্রাকৃনতক গ্যাসের 
মজুদ েমূ্পণদরূসপ ননিঃসেে হসত চসলসে। োাংলাসদে দতল, গ্যাে ও খ্ননজ েম্পদ কসপদাসরেন (দপসরাোাংলা) েলসে, দদসে দকেল নয় দথসক 
দে েেসরর জনয গ্যাসের মজুদ রসয়সে, প্রনতেের প্রায় ১ নরনলয়ন ঘনফুি খ্রচ হয় ধসর ননসয় এই নহোে করা হসয়সে (দয দেইনল স্টার, 
এনপ্রল ২৭, ২০২২)। নকন্তু হানেনা েরকার োাংলাসদসের গ্যাে েম্পদ ননিঃসেসের দে েণদনা নদসয়সে তা নেভ্রানিকর। েনদওো, েমৃদ্ধ খ্ননসজ 
পনরপূণদ হাইসরাকােদন-েহনকারী পালনলক গ্ঠসনর কারসণ নেসের েৃহত্তম ে-দ্বীপ োাংলাসদে গ্যােপ্রানির দেসে অতযি েম্ভােনাময় অঞ্চল 
নহসেসে স্বীকৃত, তথানপ জ্বালানী চানহদা দমিাসনার লসেয গ্যাে অনুেন্ধান ও উসত্তালসনর প্রনত কখ্নও গুরুত্বাসরাপ করা হয়নন। 
ধারাোনহকভাসে েমতায় থাকা েে ধমদননরসপে েরকারই গুরুত্বপূণদ এই খ্াতসক পদ্ধনতগ্তভাসে পনিমা দকাম্পানীেমূসহর উপর ননভদরেীল 
কসর দরসখ্সে, ো আমাসদর জ্বালানী োেদসভৌমত্বসক হুমনকর মুসখ্ দঠসল নদসয়সে। ১৯৭৪ োল দথসক চালু হওয়া নেেেযাাংসকর স্ট্রাকচারাল 
অযােজাস্টসমন্ট দপ্রাগ্রাসমর (এে.এ.নপ) আওতায় তারা মানকদন ও নিনিে দকাম্পানীগুসলাসক উৎপাদন েন্টন চুনি (নপ.এে.নে)-এর নাসম 
আমাসদর গ্যাে েম্পদ লুি করার েুসোগ্ কসর দদয়। েনদওো োসপক্স (োাংলাসদে দপসরানলয়াম এক্সসলাসরেন অযান্ড দপ্রাোকেন দকাম্পানী 
নলনমসিে) নেসদেী দকাম্পানীগুসলার তুলনায় অসধদক খ্রসচ দদসের স্থলভাসগ্ অেনস্থত গ্যােসেেেমূহ অসেেণ করার েমতা রাসখ্, তেুও এই 
দে প্রনতষ্ঠানসক উসেেযপ্রসণানদতভাসে অকােদকর কসর রাখ্া হসয়সে। গ্ত ২০ েেসর এসদসের ধমদননরসপে েরকারেমূহ দকেল ২৮নি 
অনুেন্ধানমূলক কূপ খ্নন কসরসে এোং েম্ভােনাময় গ্যাে দেক্টরসক অপনরণত ও রুগ্ন কসর দরসখ্সে। মাে দুই েেসরর েযেধাসন স্থানীয় গ্যাে 
উৎপাদন ২৮৬.৪ নমনলয়ন নকউনেক নফি পার দে (mmcfd)–দত নানমসয় এসন ইচ্ছাকৃতভাসে জ্বালানী ঘািনত েজায় রাখ্া হসয়সে। আর এর 
প্রকৃত কারণ হসচ্ছ উচ্চমূসলয (স্থানীয়ভাসে উৎপানদত গ্যাসের দচসয় ২৪ গুণ দেেী েযয়েহুল) তরলীকৃত প্রাকৃনতক গ্যাে (এল.এন.নজ) 
আমদানী করা, োসত গ্যােসেে অনুেন্ধান ও নতুন কসর দেসল োজাসনার কাসজ নেননসয়াগ্ না কসর তাসদর েহসোগ্ী কনতপয় পুুঁনজপনতসক 
নেপুল পনরমাণ েম্পদ কুনেগ্ত করার েুসোগ্ দদয়া োয়। ফসল আজ পেদি আমরা ভারী নেল্পায়সনর জনয আমাসদর এই দকৌেলগ্ত 
েম্পসদর অপার েম্ভােনাসক কাসজ লাগ্াসত পানরনন। প্রকৃতপসে, এই দালাল োেসকরা োাংলাসদসের জ্বালানী োেদসভৌমত্ব রোর নেেসয় 
কখ্সনাই মাথা ঘামায়নন। 

দহ দদেোেী, রানেয়া-ইউসক্রন েুসদ্ধর কারসণ েৃষ্ট চলমান জ্বালানী োংকি ইউসরাসপর জ্বালানী োেদসভৌমসত্বর দুেদলতাসক দৃেযমান 
কসর তুসলসে। রানেয়ার জ্বালানী প্রোহ েযাহত হওয়ার কারসণ জামদাননর মসতা েনিোলী নেল্পনভনত্তক রাষ্ট্রও তীি গ্যাে োংকসি ভুগ্সে। 
নেসের েেদেৃহৎ অথদনননতক েনি হওয়া েসেও চীনসক প্রনতদ্বন্দ্বী দকায়াে রাষ্ট্রেমূসহর উপর ননভদরেীলতা কমাসত এখ্নও রানেয়ার গ্যাসের 
উপর েযাপকভাসে ননভদর করসত হসচ্ছ। োাংলাসদে োঙায় ও েমুদ্র-দোপাসন হাইসরাকােদন ও অনযানয খ্ননজ েম্পসদর প্রাচুসেদ ভরপুর হওয়া 
েসেও এই ধমদননরসপে োেকসগ্াষ্ঠীর অেসহলার কারসণ আমরা আজও অরনেত। এেে অজ্ঞ োেকসদর েম্পসকদ আল্লাহ্ েুেহানাহু ওয়া 
তা’য়ালা েসলন: * َِقَياًماَولََ ََلُكْم َاللَُّه ََجَعَل َالَِّتي ََأْمَواَلُكْم َالسَُّفَهاَء ...تُ ْؤُتوا * “আর তুসল নদও না ননসেদাধসদর হাসত দতামাসদর ঐ েম্পদ, 

দেনিসক আল্লাহ্ দতামাসদর জীেন ননেদাসহর অেলম্বন োননসয়সেন …” [েূরা ননো: ৫]। 
দহ দদেোেী! দে ঔপননসেনেক েযেস্থা ধমদননরসপে দালাল োেকসদর মাধযসম আমাসদরসক দদসের প্রাকৃনতক েম্পদ কােদকরভাসে 

েযেহার করা দথসক েনঞ্চত কসর দরসখ্সে, দেই েযেস্থার েৃঙ্খল দথসক মুি হসত হসল আপনাসদরসক অেেযই নেুয়যসতর আদসল প্রনতশ্রুত 
নখ্লাফত রানেদাহ্ নফনরসয় আনার জনয েসচষ্ট হসত হসে। দেসহতু প্রাকৃনতক গ্যাে এোং অনযানয জ্বালানী েম্পদ েমরনভনত্তক নেল্পেহ ভারী 
নেসল্পর জনয প্রসয়াজনীয় েনির অনযতম উৎে, দেসহতু োাংলাসদে োসত তার নেোল জ্বালানী মজুদ ও তার অপার েম্ভােনা েযেহার কসর 
জ্বালানী স্বাধীনতা অজদন করসত পাসর আেন্ন নখ্লাফত তা নননিত করসে। তাই, জ্বালানী খ্াসত দকৌেলগ্ত োেদসভৌমত্ব েুরনেত করসত 
নখ্লাফত রাষ্ট্র োাংলাসদে ও অনযানয েম্পদোলী মুেনলম ভূ-খ্ন্ডেমূহসক একনেত করসে। এর উসেেয হসে ইেলাম ও মুেনলমসদর নেরুসদ্ধ 
েুদ্ধরত কুফর রাষ্ট্রেমূসহর উপর ননভদরেীলতা এড়াসত একনি েনিোলী েমরনভনত্তক নেল্প গ্সড় দতালার পাোপানে ভারী নেল্পায়নসক 
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েহজতর করা। আল্লাহ্ েুেহানাহু ওয়া তা‘আলা েসলন: * ٍةََوِمْنَرِبَاِطَاْلَخْيِلَتُ ْرِهُبوَنَِبِهََعُدوََّ واََلُهْمََماَاْسَتَطْعُتْمَِمْنَقُ وَّ ...َاللَِّهََوَعُدوَُّكمََْوَأِعدُّ * 

“আর প্রস্তুত কর তাসদর োসথ েুসদ্ধর জনয োই নকেু োংগ্রহ করসত পার ননসজসদর েনি-োমসথদযর (অস্ত্রানদ) মসধয দথসক এোং পানলত দঘাড়া 
(অেোনহনী) দথসক, দেন ভীনতর েঞ্চার হয় আল্লাহ্’র েত্রুসদর উপর এোং দতামাসদর েত্রুসদর উপর...” [েূরা আল-আনফাল: ৬০]। 
এোড়াও, নখ্লাফত অনেলসম্ব আমাসদর প্রাকৃনতক ও গ্ণমানলকানাধীন েম্পদেমূহ নেয-উপননসেেোদী আদসেদর নভনত্তসত দেেরকারীকরণ 
করার পনরকল্পনা নচরতসর নেযাৎ করসে। নখ্লাফত রাষ্ট্র উম্মাহ্’র জ্বালানী েম্পদেমূহ েরােনর তোেধান করসে, োসত দেগুসলা মুেনলম-
অমুেনলম নননেদসেসে েকল নাগ্নরসকর প্রসয়াজন দমিাসনার জনয োশ্রয়ী মূসলয েরেরাহ করা েম্ভে হয়। রােূলুল্লাহ্ (ملسو هيلع هللا ىلص) েসলসেন: 
“মুেনলমগ্ণ নতননি নজননসে অাংেীদার: পানন, চারণভূনম, এোং আগুন” (আহমাদ, আেু দাউদ ও ইেসন মাজাহ্ কতৃদক েনণদত)। 
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