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ান অনলাইন িসে ম
উপি িত পিরিশ  ক

        িব ৎ জালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র িতম ীর সভাপিতে  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর মাচ
ও এি ল/২০২০ মােসর সম য় সভা অনলাইেন গত ১৬ ও ১৭ এি ল, ২০২০ তািরেখ অ ি ত হয়। সভায়

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িসিনয়র সিচব ও িব ৎ িবভােগর সিচব সংযু  িছেলন। এছাড়া ালািন ও
খিনজ স দ িবভােগর কমকতাগন এবং পে াবাংলা, িবিপিস, িবিভ  দ র/সং া ও কা ািনসমেুহর দ র

ধানগণ সংযু  িছেলন।
সভায় সংযু /উপি ত কমকতাগণেক াগত জািনেয় সভাপিত জানান য, পৃিথবী জুেড় কেরানা ভাইরাস
( কািভড-১৯) মহাসং মেণর কারেণ যাবতীয় অথৈনিতক কমকা সহ মা েষর জীবন যা া থমেক গেছ।
বাংলােদেশও অনূ প অব া িবরাজমান। এ াপেট দেশ িনরবি  ালািন সরবরাহ িনি তকরণ িবষয়িট
অত  পূণ ও চ ােলি ং। িতিন সংি  সকলেক কমিন া ও ধেযর সে  পিরি িত মাকােবলা করার আ ান
জানান এবং এ মহা েযােগর মেধ  িব ৎ ও ালািন সরবরাহ কােজ িনযু  কমকতা, কমচারী ও িমকগণেক
আ িরক ধ বাদ াপন কেরন। অতপর সভায় িন প আেলাচনা ও িস া  গৃহীত হয়: 

২.২.  কয়লাকয়লা  উৎপাদনউৎপাদন  ওও  সরবরাহসরবরাহ  পিরি িতপিরি িত: : 
২.১ দেশর উ রা েলর িব ৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পিরি িত পযােলাচনার অংশ িহেসেব বড়পু িরয়া কয়লা
খিন থেক কয়লার উৎপাদন ও সরবরাহ স েক ব ব াপনা পিরচালক, বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািন িলঃ
িন প তথ  উপ াপন কেরন:
(ক) িপিডিব’র িনকট সরবরাহকতৃ/মজুদকতৃ কয়লার পিরমান ায় ২ ল  ৫৫ হাজার ম. টন। ম মােসর
মাঝামািঝ পয  ত ািশত উৎপাদন ায় ৩৫০০ ম.টন ( ম াসমান উৎপাদন িবেবচনায়)। এই ২.৯০ ল  ম.
টন কয়লা িদেয় আগামী আগ , ২০২০ মাস পয  িব ৎ া ট পিরচালনা করেত হেব। ফেল, বতমােন
উৎপািদত ২৪০-২৬০ মগাওয়াট িব ৎ উৎপাদেনর পিরবেত সময়িভি ক সীিমত আকাের িব ৎ উৎপাদেনর
নতনু পিরক না িবিপিডিপ কতকৃ হণ করা হে ।
(খ) িমকেদর মেধ  কেরানাভাইরাস সং মেনর আশ া এবং সরকার ২৬ মাচ হেত ২৫ এি ল পয  সাধারণ ছিুট
ঘাষণা করার ি েত কয়লা উৎপাদনকারী িঠকাদারী িত ান এ এমিস-িসএমিস কনেসািটয়াম খিন এলাকার
ভতের ধ ুচীেনর িমকেদর িদেয় উৎপাদন কায ম পিরচালনা করেছ। এর ফেল দিনক গেড় ৩,৫০০-৪,০০০
ম.টন এর েল দিনক ২,০০০-২,৫০০ ম. টন কয়লা উৎপাদন করা হে ।

(গ) আগামী ম, ২০২০ মােসর শষ নাগাদ চলমান ফইস হেত কয়লা উৎপাদন শষ হেব। ফেল, কয়লা
উৎপাদেনর জ  নতনু ফইস কবলমা  চীনা িমকেদর িদেয় ত করেত ৩ মাস সময় েয়াজন হওয়ায় জুন
হেত আগ ,২০২০ পয  কয়লা উৎপাদন ব  থাকেব। পিরি িত াভািবক হওয়া সােপে  আগামী সে র
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২০২০ মাস হেত পুেরাদেম কয়লা উৎপাদন  করা স ব হেব। 
২.২ চলমান ফইস হেত নতনু ফইেস কয়লা উৎপাদেনর যাবতীয় কায ম পূেবর ায় ২ মােসর মেধ  স
করা এবং দেশর উ রা েল িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করার লে  কয়লার উৎপাদন বিৃ  করা তথা,
আগামী বছেরর মেধ  কয়লা উৎপাদন দিনক ৫০০০ ম. টেন উ ীত করার িবষেয় সভাপিত িনেদশনা দান
কেরন। 
২.৩২.৩  িস ািস া ::
(ক) চলমান ফইস হেত নতনু ফইেস কয়লা উৎপাদেনর যাবতীয় কায ম ৩ মােসর েল ২ মােসর মেধ  স
করার পদে প হণ করেত হেব।
(খ) দিনক ৫০০০ ম. টন কয়লা উৎপাদেনর লে  কা ম হণ করেত হেব।

৩.৩.  এলএনিজএলএনিজ  িবলিবল  পিরেশাধপিরেশাধ:: এলএনিজ মািজন বাবদ ৬িট গ াস িডি িবউশন কা ািনর িনকট পে াবাংলার
পাওনা অথ পিরেশাধ করার জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। কেরানা মহামারীর কারেন যেহত ুএখন গ াস
িবল আদায় সীিমত হেয় পেড়েছ সেহত ু েয়াজেন   পিরচালানা পষেদর অ েমাদন েম কা ািন েলা
ব াংেক গি ত এফিডআর থেক উ  অথ পিরেশাধ করেত পাের মেম সভায় অিভমত ব  করা হয়। 
িস ািস া :: ৬ িট গ াস িডিস িবউশন কা ািন এলএনিজ মািজন বাবদ পে াবাংলার পাওনা অথ ত পিরেশাধ
করেব।

৪.৪.  অথঅথ  িবভাগিবভাগ  কতকৃকতকৃ  দাবীকতৃদাবীকতৃ  অথঅথ  পিরেশাধপিরেশাধ:: িততাস গ াস িডি িবউশন এ  কা ািনর শয়ার িবি র
১৮১৭.০০ কািট টাকাসহ মাট ৫৮১৭.০০ কািট টাকা পিরেশােধর জ  অথ িবভাগ িনেদশনা দান কের।
ইেতামেধ , িততাস গ াস কা ািনর শয়ার িবি র ১৮১৭.০০ কািট টাকা এবং িজিডএফ এর ১০০০.০০ কািট
টাকা অথ িবভাগেক দান করা হেয়েছ। বািক ৩০০০.০০ কািট টাকা পিরেশাধ করার জ  অথ িবভাগ তািগদ
িদে । উ  টাকা পিরেশাধ করা হেল গ াস উ য়ন তহিবেলর অেথ বা বায়নাধীন ও গৃহীত উ য়ন ক সমেুহর
বা বায়ন বাধা  হেব বেল পিরচালক (অথ) জানান। িতিন সভােক আরও অবিহত কেরন য, এলএনিজ
আমদানী বাবদ ভতকূীর ৮০০০.০০ কািট টাকার মেধ  মা  ১৫০০.০০ কািট টাকা অথ িবভাগ থেক পাওয়া
গেছ। 

৪.১৪.১  িস ািস া :: এ িবষেয় ক  বা বায়েন অেথর েয়াজনীয়তা ও ভতিূকর অেথর িহসাব ত ম ণালেয় রেণর
জ  পে াবাংলােক িনেদশনা  দান করা হয়।

৫.৫.  ালািনালািন  তলতল  পিরি িতপিরি িত: : ালািন তল পিরি িতর িবষেয় িবিপিস'র চয়ারম ান সভায় িনেমা  তথ ািদ
উপ াপন কেরন:   
(ক) দেশর সকল িডেপা এবং ধান হাপনায় সেবা  ধারন মতায় ালািন তল মজুদ রেয়েছ।
(খ) কােনা কােনা িডেপােত ধারণ মতার অিতির  পিরমাণ ালািন তল ভাসমান অব হায় মজুদ রেয়েছ।  
(গ) সকল িডেপা হেত তার চািহদা অ যায়ী পযা  পিরমােণ ালািন তল সরবরাহ করা হে ।    
(ঘ) বিহঃেনাঙের ২৩১৩২৫ ম.টন িডেজল ও ৩৪৯৯৯ ম.টন জট এ-১ িনেয় ৮িট জাহাজ ভাসমান অব হায়
রেয়েছ।
(ঙ) বতমােন যানবাহেনর চলাচল সীিমত থাকার ফেল িডেজেলর  চািহদা পূেবর বছেরর তলুনায় অেধেক নেম
এেসেছ। চলিত সচ মও েমর পর  মধ  এি ল মােস চািহদা  আরও াস পােব।  
(চ) এমতাব ায়, আমদািনকতৃ িডেজল সময়মেতা খালাশ করা স ব না হেল ডমােরজ দান করেত হেব।
৫.১৫.১  িস ািস া : : দশব াপী কেরানা মহামারীর সৃ  পিরি িতর াপেট তল আমদানীর সংি  চিু , দশীয় আইন
ও ইংিলশ আইন এর আেলােক ডমােরজ অব াহিত পাওয়া যায় িকনা বা এে ে  চিু র ফাস মজর জ েয়াগ
করা যায় িক না- এ িবষেয় ব াির ার মাঈ ীন গণী এর মতামত হণ কের পরবতী পদে প হণ করেত হেব।
            
৬.৬.  এলএল  িপিপ  িজিজ:: চয়ারম ান িবিপিস জানান য, িবিপিসর অধীন এলিপিজ কা ািনর চরু পিরমান এলিপিজ
অিবি ত অব ায় রেয়েছ। ইেতামেধ ই আ জািতক বাজাের এলিপিজর দাম কেম গেছ এবং াইেভট
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কা ািনসমহু এলিপিজর দাম কিমেয় িদেয়েছ। এলিপিজ িসিল ােরর নগত মান িনেয় সভায় অসে াষ কাশ
করা হয়। ট ডােরর মাধ েম বা  এলিপিজ িবি  কের দয়ার পরামশ দয়া হয়।
৬.১৬.১  িস ািস া :: ট ডােরর মাধ েম বা  এলিপিজ িবি  করেত হেব।

৭.০৭.০  ই ানই ান  িরফাইনারীিরফাইনারী  িলঃিলঃ ( (ইআরএলইআরএল) : ) : ইআরএল এর ব ব াপনা পিরচালক িন িলিখত তথ ািদ সভায়
উপ াপন কেরন;
ক) ইআরএল াে টর কায ম াভািবকভােব চলেছ। তেব, অ ােলজ সংকেটর কারেণ অপােরশন কায ম লা-
ফীেড চালােত হে । ইআরএল এ বতমােন ১,২৪,০০০ মি ক টন ডু অেয়ল মজুদ আেছ এবং ২৩-০৪-২০
তািরেখ ৯৬,০০০ ম.টন ডু অেয়ল হণ করা হেব। জাহাজিট ড ামােরজ ছাড়া অ ােলজ করার জ
ইআরএলেক নূ নতম ২৬-০৪-২০ তািরখ পয  চাল ুরাখার েয়াজন হেব।
খ) ইআরএল এ বতমােন ৩ িদেনর এইচএসএফও মজুেদর অ ােলজ রেয়েছ। নতনু অ ােলজ পাওয়া না গেল
ইআরএল এর উৎপাদন ব  হেয় যােব।
গ) িবিপিডিব চয়ারম ান ১০,০০০ ম.টন এইচএসএফও চলিত মােস হেণর িত িত দন এবং মঘনা
পে ািলয়াম এর ব ব াপনা পিরচালক জানান য, িতিন ৩০০০ ম.টন এইচএসএফও এর অডার পেয়েছন এবং

ওয়াগেন ডিলভাির দয়ার পর ইআরএলেক অ ােলজ দয়া যােব। এছাড়া ১০-২০% এইচএসএফও হেণর জ
াইেভট কা ািনসমহুেক আইনগতভােব বাধ  করার েযাগ রেয়েছ, যােত তারা আমদানী না কের ইআরএল

এর তল ব বহার কের। 
৭.১৭.১  িস ািস া ::
ইআরএল এর অ ােলজ সিৃ র ব াপাের েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব এবং াইেভট কা ািনসমহু কতকৃ
তােদর ব ব ত ১০-২০% এইচএসএফও ইআরএল হেত হেণর িবষেয় পদে প হণ করেত হেব।

৮.৮.  এলএনিজএলএনিজ  িবষেয়িবষেয়  পযােলাচনাপযােলাচনা: : 
ক) সারা িবে  তথা দেশ কেরানা ভাইরােসর মহামারী অথাৎ Pandemic িবদ মান থাকায় Qatargas এবং
OTI এর সােথ া িরত চিু র Article 17 Force Majeure মাতােবক Force Majeure Claim কের
কােগা আমদািন কমােনা/ব  করা যায় িকনা স িবষেয় আেলাচনা হয়। বিণত আেলাচনায় আইনজীবী ব াির ার
এম. ইমিতয়াজ ফা ক ও ব াির ার মঈন গণী অংশ হণ কেরন। এ িবষেয় ব াির ার এম. ইমিতয়াজ ফা ক
সভােক অবিহত কেরন য, া িরত SPA এর Article 17.1 (a) এর বণনা অ যায়ী দেশ কেরানা ভাইরােসর

েকাপ অথাৎ Pandemic িবদ মান থাকেলও এ কারেণ িরগ ািসিফেকশন টািমনাল MLNG ও Summit LNG
অপােরশন িবষেয় টািমনাল কা িন হেত কােনারকম অপারগতা কাশ করা হয়িন। এ কারেণ Qatargas এবং
OTI এর সােথ া িরত SPA এর Article 17.1 (b) এ Force Majeure Claim এর ে  Terminal
Operator এর অপারগতার িবষয়িট উে খ রেয়েছ িবধায় বতমান সমেয় Force Majeure Claim করা
সমীচীন হেব বেল মেন হয় না। এ িবষেয় ব াির ার মঈন গণী চিু  অ যায়ী Force Majeure Claim করা না
গেলও চিু র বাইের আইন অ যায়ী কােনা ব ব া হণ করা যায় িকনা স িবষয়িট খিতেয় দখা যেত পাের

মেম সভােক অবিহত কেরন।
া িরত চিু  মাতােবক বতমান মহামারী পিরি িতেত Force Majeure Apply কের িকছ ুকােগা হণ না

করার েযাগ রেয়েছ িকনা এবং Qatargas এর সােথ া িরত চিু েত Contract Sales Price বতমান
াপেট বশী মেন হওয়ায় তা Review করার েযাগ রেয়েছ িকনা তা পরী া-িনরী া করার জ  উপি ত

আইনজীবী য়েক সভাপিত আ ান জানান। এছাড়াও চিু র বাইের আইন অ যায়ী কান ব ব া হণ করা যায়
িকনা স িবষয়িট খিতেয় দখার জ  িতিন পরামশ দান কেরন।
খ) ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদয় সভায় অবিহত কেরন য, 'িট LNG (MLNG ও
Summit LNG) এর পূণ Capacity দিনক ১০০০ এমএমএসিসএফ হেলও টািমনাল 'িট হেত আ মািনক
দিনক ৫০০-৬০০ এমএমএসিসএফ হাের গ াস (আরএলএনিজ) িরগ ািসিফেকশন করা হে । এে ে  পুণ

Capacity ত িরগ ািসিফেকশন করা হে  না িবধায় িরগ ািসিফেকশনকতৃ গ ােসর অ পােত টািমনােলর

৩



িরগ ািসিফেকশেনর চাজ পিরেশােধর কান েযাগ রেয়েছ িকনা তা সভােক অবিহত করার জ  অ েরাধ জানান।
এ িবষেয় চয়ারম ান, পে াবাংলা সভােক অবিহত কেরন য, টািমনাল পুণ Capacity এর জ  ত থাকেল
এবং চািহদা মাতােবক িরগ ািসিফেকশন করেত পারেল চিু  মাতােবক িরগ ািসিফেকশন চাজ স ণু েপ
পিরেশাধ করার বাধ বাধকতা রেয়েছ। এ িবষেয় ব াির ার এম. ইমিতয়াজ ফা ক সভােক অবিহত কেরন য,

া িরত চিু  িব ৎ স েরর Independent Power Producers (IPP) এর চিু সমেূহর আদেল করা
হেয়েছ। স মাতােবক টািমনাল পুণ Capacity ত িরগ ািসিফেকশন করার এর জ  ত এবং পে াবাংলা
হেত দ  Nomination মাতােবক িরগ ািসিফেকশন কায ম পিরচালনা করেত সমথ হেল টািমনালিট স ণু
চাজ াপ  হেব। তেব, পে াবাংলা হেত দ  Nomination মাতােবক িরগ ািসিফেকশন করেত না পারেল
চিু েত Fee Reduction এর Provision রেয়েছ।
িস ািস া :: কেরানা ভাইরােসর াদূভাব িবদ মান থাকায় এলএনিজ সরবরাহকারী দশ/ িত ােনর সােথ সমেঝাতা
কের বা া িরত আমদানী চিু  মাতােবক Force Majeure Claim কের কােগা আমদািন াস/ব  করা যায়
িকনা, িকংবা টািমনাল চাজ াস করা যায় িক না স িবষেয় ব াির ার এম. ইমিতয়াজ ফা ক ও ব াির ার মঈন
গণীর িনকট থেক িতেবদন সং হপূবক ব ব া হণ করেত হেব। 

৯। আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

নস ল হািমদ 
িতম ী, িব ৎ, ালািন ও খিনজ

স দ ম ণালয়

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০১১.০৬.০০১.২০.৪৪ তািরখ: 
২৩ এি ল ২০২০

১০ বশাখ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) চয়ারম ান, চয়ারম ান-এর দ র, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) চয়ারম ান, চয়ারম ান-এর দ র, বাংলােদশ তল গ াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) অিতির  সিচব (সকল), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৪) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই িটিটউট
৫) মহাপিরচালক, হাইে াকাবন ইউিনট
৬) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন বু েরা (িবএমিড)
৭) চয়ারম ান, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড
৮) সকল কমকতা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৯) মহাপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ ভূ াি ক জিরপ অিধদ র
১০) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ, িবে ারক পিরদ র
১১) একা  সিচব, মাননীয় ধানম ীর িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িবষয়ক উপেদ া
১২) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১৩) সিচব, িবইআরিস
১৪) ব ব াপনা পিরচালক (সকল)
১৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
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১৬) একা  সিচব/ব ি গত কমকতা, সিচেবর দ র, িব ৎ িবভাগ
১৭) িসিনয়র তথ  অিফসার, মাননীয় িতম ী দ র, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়

 

মাঃ আ: খােলক মি ক 
উপসিচব
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