
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ ০৬.০২.২০১৪ তারযখেয জ্বারারন ও েরনজ ম্পদ রফবাগ  

ংরিষ্ট গৃীত রদ্ধান্তমূখয ফাস্তফায়ন গ্রগরতয প্ররতখফদন। 
 

 

খটাফয, ২০১৯ 
 
 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ 

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত গ্রগরত 

1.  রফদ্যুৎ, জ্বারারন ও েরনজ 

ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

তারযে: ০৬.০২.২০১৪ 

ফতভৃান যকাখযয দারয়খে থাকা ফাংরাখদ অওয়াভী 

রীগ কর্তকৃ প্রকারত রনফাৃচনী আখতায, ২০১৪ 

নুাখয জ্বারারন োখত ঘ ারলত কভসৃূরচ ফাস্তফায়খনয 

ফাৃত্মক প্রখচষ্টা গ্রণ কযখত খফ। 
 

[ফাংরাখদ অওয়াভীরীগ কর্তকৃ প্রকারত রনফাৃচনী 

আখতায, ২০১৪-এ জ্বারারন রফলয়ক কভৃরযকল্পনা 

রছর রনম্নরূ:  

গ্যাখয যুরিঙ্গত উখতারন ও ব্যফায রনরিত কযা 

খফ। জাতীয় প্ররতষ্ঠান ফাখক্সখক অযও রিারী 

কযায নীরত ব্যাত থাকখফ। গ্যা ও ঘতর নুন্ধান 

এফং উখতারখন ফাখখক্সয ক্ষভতা বৃরদ্ধয রখক্ষু অযও 

রযগ এফং অধুরনক াজ-যঞ্জাভ ও প্রযুরি ংগ্র কযা 

খফ। নতুন গ্যা ও ঘতর ঘক্ষত্র অরফষ্কাখয গ্রারধকায 

ঘদয়া খফ। ফাংরাখদখয উকূর ও গবীয মুখে গ্যা  

নুন্ধান এফং উখতারখন জাতীয় স্বাথ ৃমুন্নত ঘযখে 

ন্যান্য ঘদ ও প্ররতষ্ঠাখনয খঙ্গ খমারগতায প্রখচষ্টা 

ঘজাযদায কযা খফ। ঘদখয উতয ও রিভাঞ্চখরয 

ফরষ্ট ঘজরাগুখরায় গ্যা যফযাখয উখযাগ 

ব্যাত থাকখফ। রফদ্যুৎ ও গ্যা ব্যফস্থানায দক্ষতা 

বৃরদ্ধয ভাধ্যখভ চয় হ্রাখয ঘচষ্টা ব্যাত থাকখফ। 

গ্যাখয ভজুদ ীরভত রফধায় আখতাভখধ্য রফখদ ঘথখক 

এরএনরজ অভদারনয ঘম প্ররক্রয়া চরখছ তা ম্পন্ন কযা 

খফ এফং এজন্য ভখোরী  দ্বীখ এরএনরজ 

টারভনৃার প্রখয়াজনীয় ফকাঠাখভা রনভাৃণ কযা 

খফ।] 

গ্যাখয যুরিংগত উখতারন ও e¨envi রনরিত কযায কামকৃ্রভ চরভান অখছ।  
 

জাতীয় প্ররতষ্ঠান ফাখক্সখক রিারীকযখণয জন্য প্রখয়াজনীয় কামকৃ্রভ গ্রণ 

ব্যাত অখছ। আখতাভখধ্য ০ ৪টি নতুন রযগ (০২টি রিররং রযগ ও ০২টি ওয়াকৃওবায 

রযগ) ক্রয় কযা খয়খছ (রফস্তারযত ক্ররভক নং ১০ ঘত উখেে কযা খয়খছ)। 
 

নখায এরাকায় ঘতর/গ্যা নুন্ধান, উখতারখনয জন্য রূকল্প-২১ ফাস্তফায়খনয 

রখক্ষু নখায এরাকায় ফাখক্স কর্তকৃ ১০৮টি কূ েনখনয রযকল্পনা গ্রণ কযা 

খয়রছর। ফতভৃান ংখারধত রযকল্পনা য় ২০২১ াখরয ভখধ্য ফাখক্স কর্তকৃ ঘভাট 

৪০টি কূ েনন কযায রযকল্পনা যখয়খছ। এছাড়া ফাখক্স কর্তকৃ ৫৭০ রাআন রক.রভ 

ভূ-তারিক জরয, ৯,৮০০ রাআন রক.রভ. ০২রড াআরভক াখব ৃ এফং ২,৯৪০ 

ফগ³রক. রভ. ৩রড াআরভক াখব ৃকযায রযকল্পনা গ্রণ কযা খয়খছ (রফস্তারযত 

রফফযণ ক্ররভক নং ২(ক) ঘত উখেে কযা খয়খছ)। 

 

মুোঞ্চখর ঘতর-গ্যা নুন্ধান চারাখনায জন্য আখতাভখধ্য ০৪টি ব্লখকয (এএ-০৪, 

এএ-০৯, এএ-১১ এফং রডএ-১২) জন্য উৎাদন ফণ্টন চুরি স্বাক্ষরযত খয়খছ 

এফং অযও রকছু দখক্ষ গ্রণ কযা খয়খছ (রফস্তারযত রফফযণ ক্ররভক নং ২ (ে) ঘত 

উখেে কযা খয়খছ)। 

 

ঘদখয রিভাঞ্চখর খুরনা মনৃ্ত অনুলরঙ্গক সুরফধারদ গ্যা ঞ্চারন াআরাআন 

রনভাৃখণয কাজ ঘল খয়খছ এফং রফদ্যুৎ ঘকন্দ্র ও রল্প কাযোনায় গ্যা যফযাখয 

রখক্ষু রফতযণ ঘনটওয়াকৃ রনভাৃখণয কাজ চরভান যখয়খছ।  রনভাৃণাধীন দ্মাখতুয 

উয রদখয় ৩০ আরঞ্চ ব্যাখয ৮.১৫  রক.রভ. ঞ্চারন াআরাআন স্থান প্ররক্রয়া  

চরভান যখয়খছ। 

 

ফতভৃাখন ঘদখ দদরনক ২৭৫০ রভররয়ন  নপৄট াখয গ্যা উৎাদন কযা খে। তখফ 

চারদায তুরনায় এ উৎাদন মখথষ্ট নয়। তাআ ঘদখয ক্রভফধভৃান গ্যাখয চারদা 

ঘভটাখনায রখক্ষু এরএনরজ অভদারন কামকৃ্রভ চরভান অখছ  (রফস্তারযত ক্ররভক নং-৬ 

এ উখেে কযা খয়খছ)। 

 

2.   ২০২১ াখরয ভখধ্য ফাংরাখদখক একটি ভধ্যভ 

অখয়য ঘদ এফং ২০৪১ াখরয ভখধ্য একটি উন্নত 

ঘদখ রযণত কযায জন্য জ্বারারন োখত ঘম কর 

দখক্ষ গ্রণ কযা প্রখয়াজন ঘগুখরা রনধাৃযণ কখয 

প্রখয়াজনীয় কামৃরযকল্পনা গ্রণ কযখত খফ। 

২০২১ াখরয ভখধ্য ফাংরাখদখক একটি ভধ্যভ অখয়য ঘদ এফং ২০৪১  াখরয ভখধ্য 

একটি উন্নত ঘদখ রযণত কযায জন্য ঘদখয জ্বারারন যফযা ও ব্যফায ফহুগুখণ বৃরদ্ধ 

কযখত খফ। এ রখক্ষু চারদা ও ঘমাগাখন ক্রভফধভৃান ব্যফধান পূযণ তথা জ্বারারন 

রনযাতা রনরিতকযখণয উখেখে ঘখরাফাংরা কর্তকৃ রনম্নফরণতৃ কামকৃ্রভ গ্রণ কযা 

খয়খছ:  

 

ক) গ্যা ভজুদ ও উৎাদন বৃরদ্ধয কামকৃ্রভ : 

ঘদখ ফতভৃাখন অরফষ্কৃত গ্যা রপখেয ংখ্যা ২৭টি, মায ভখধ্য ২০টি ফতভৃাখন উৎাদখন 

অখছ। ফতভৃাখন এ কর রপে খত দদরনক ২৭৫০ রভররয়ন  নপৄট াখয গ্যা যফযা 

কযা খে। গ্যাখয ভজুদ বৃরদ্ধয জন্য নুন্ধান কামকৃ্রভ ব্যাত অখছ।  

 

নুন্ধান কামকৃ্রখভয জন্য াম্প্ররতক ভখয় জাতীয় ঘকাম্পারন ফাখক্সখক তীখতয 

ঘম ঘকান ভখয়য ঘচখয় কারযগরযবাখফ রধকতয রিারী কযা খয়খছ এফং 

বরফষ্যখত এয উন্নয়খনয ধাযা ব্যাত থাকখফ। 

 

ঘদখয ক্রভফধভৃান গ্যাখয চারদা ঘভটাখনায রখক্ষু ফতভৃান  ংখারধত রযকল্পনায় 

২০২১ াখরয ভখধ্য ফাখক্স কর্তকৃ ঘভাট ৪০টি কূ (১১টি নুন্ধান কূ, ০৭টি উন্নয়ন 

কূ এফং ২২টি ওয়াকৃওবায কূ) েনন কযায রযকল্পনা যখয়খছ। আখতাভখধ্য ফাখক্স 

কর্তকৃ ঘভাট ২৯টি কূখয (০৬টি নুন্ধান, ০৪টি উন্নয়ন এফং ১৯টি ওয়াকৃওবায) েনন 

কাজ ম্পন্ন খয়খছ। এছাড়া, শ্রীকাআর আস্ট-১ নুন্ধান কূ েনন কামকৃ্রভ শুরু খয়খছ। 

রততা-১৩ ওয়াকৃওবায কামক্রভ চরভান অখছ। ীঘ্রআ রততা-৭ ওয়াকৃওবায 

কামক্রভ শুরু খফ।  
নখায এরাকায় ঘতর/গ্যা নুন্ধান, উখতারখনয জন্য  রূকল্প-২০২১ ফাস্তফায়খনয 

রখক্ষু নখায এরাকায় ফাখক্স কর্তকৃ ৫৭০ রাআন রক.রভ ভূ-তারিক জরয, ৯,৮০০ 

রাআন রক. রভ. ২রড াআরভক াখব ৃএফং ২ ,৯৪০ ফগ ৃরক .রভ. ৩রড াআরভক াখব ৃ

কযায রযকল্পনা গ্রণ কযা খয়খছ। আখতাভখধ্য ৪৮৬ রাআন রক.রভ ভূ-তারিক জরয, 

৯৩৮১ রাআন রক.রভ. ২রড াআরভক াখব ৃএফং ২ ৬৩৫ ফগ ৃরক.রভ. ৩রড াআরভক 

াখব ৃকাজ ম্পন্ন খয়খছ। 

চরভান পৃষ্ঠা-০২ 



-০২- 
 

 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ 

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত  গ্রগরত 

   ে) মুোঞ্চখর নুন্ধান চারাখনায জন্য রনম্নফরণতৃ কামকৃ্রভ গ্রণ কযা খয়খছ:   
 

(ে-১) নতুন মুেীভা জৃখনয পখর ফাংরাখদখয নখায এফং পখায এরাকায় নতুন রফরডং যাউন্ড অহ্বান কযায  

রখক্ষু প্রস্তারফত Draft Onshore Model PSC 2019 এফং প্রস্তারফত Draft Offshore Model PSC 

2019 থনৃনরতক রফলয় ংক্রান্ত ভরন্ত্রবা করভটিয  ২৪/০৭/২০১৯ তারযখেয বায়  নুখভাদখনয ঘপ্ররক্ষখত এটি 

চূড়ান্তবাখফ আখতাভখধ্য প্রণয়ন ম্পন্ন খয়খছ। চূড়ান্তবাখফ প্রণীত Offshore Model PSC 2019 এয অখরাখক 

রফরডং যাউন্ড অফাখনয প্রস্তুরত কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযায জন্য এ রফবাখগয ০৬/০৮/২০১৯ তারযখেয খত্রয ভাধ্যখভ 

ঘখরাফাংরাখক রনখদৃনা প্রদান কযা খয়খছ। 
 

(ে-২) মুোঞ্চখর ঘতর-গ্যা নুন্ধান চারাখনায জন্য আখতাভখধ্য ০৪টি ব্লখকয (এএ-০৪, এএ-০৯, এএ-১১ 

এফং রডএ-১২) জন্য উৎাদন ফণ্টন চুরি  স্বাক্ষরযত খয়খছ। এ কর ব্লখক ঘতর-গ্যা নুন্ধান কামকৃ্রখভয গ্রগরত 

রনখম্ন উখেে কযা খরা:  
 

গবীয মুখেয ব্লক এএ-০৪ এফং এএ-০৯ এ ঘভাট ৫০৮১ রাআন রকখরারভটায ২-রড াআরভক াখব ৃম্পন্ন খয়খছ। 

প্রাপ্ত ডাটা রফখিলণ ঘখল ওরবএর ব্লক এএ-০৪ এ ০২টি এফং এএ-০৯ এ ০১টি রিররং ঘরাখকন রনধাৃযণ কখযখছ। ীঘ্রআ 

কূ েনখনয কাজ শুরু খফ। স্বাক্ষরযত রএর নুমায়ী এএ-০৪ ও এএ-০৯ ব্লখকয ন্তগতৃ মুোঞ্চখর ফরষ্ট ০২টি 

নুন্ধান কূ যুগৎবাখফ েনখনয রনরভত ব্লকদ্বখয়য াখযটয প্রাক-রিররং কামকৃ্রভ ব্যাত ঘযখেখছ। এ রখক্ষু প্রাক-রিররং 

Environmental Impact Assessment (EIA) রযচারনায জন্য একটি উযুি প্ররতষ্ঠানখক রনখয়াগ প্রদান কযা 

খয়খছ। াাার পখাখযয উি দ্যটি কূ েনখনয জন্য রনধাৃরযত এরাকায় Geohazard Site Survey ম্পাদখনয 

রখক্ষু অফানকৃত দযখত্রয মূল্যায়ন কাজ চরখছ।   
 

গবীয মুখেয ব্লক এএ-১১ এ রদ্বভারত্রক ভূ-তারিক জরয কামকৃ্রভ ঘল খয়খছ। গত  ২০ ঘভ ২০১৮ তারযখে এ ব্লখক 

৩০৫ ফগরৃকখরারভটায রত্রভারত্রক াআরভক জরয রযচারনা ম্পন্ন খয়খছ। ম্প্ররত ডাটা আন্টাযরপ্রখটন ম্পন্ন খয়খছ। 

ভাচ ৃ২০২১ এয ভখধ্য ০১টি নুন্ধান কূ েনন কযা খফ।  

 

POSCO Daewoo Corporation গবীয মুখেয ব্লক রডএ-১২ এ ৩৫৮০ রাআন রকখরারভটায ২-রড াআরভক 

াখব ৃম্পন্ন কখযখছ।  এ ব্লখক ০৫টি ম্ভাফনাভয় Lead নাি কখযখছ এফং নািকৃত Lead গুখরাখত 

Prospect Analysis এয সুরফধাখথ ৃ২-রড াআরভক-এ অরযত তথ্য-উাখতয অযও রফস্তারযত রফখিলখণয 

রফলয়টি উখেে কখযখছ। ২০১৯ াখরয ঘল নাগাদ ফরণতৃ রত্র-ভারত্রক াআরভক জরয রযচাররত খত াখয। প্রাপ্ত 

পরাপখরয ওয রবরত কখয এ ব্লঘক ০১টি নুন্ধান কূ েনন কযা খফ। 
 (ে-৩) ফাংরাখদখয মুোঞ্চর এরাকায় ‘2D Non-Exclusive Multi-client Seismic Survey’ রযচারনায 

জন্য ঘখরাফাংরা কর্তকৃ অফানকৃত অন্তৃজারতক প্ররতখমারগতামূরক দযখত্র খফাৃচ্চ মূল্যারয়ত রফডায TGS-

SCHLUMBERGER JV এয াখথ নুখভারদত ভখডর এরগ্রখভন্ট এয অখরাখক চুরি স্বাক্ষয কামকৃ্রভ গ্রখণয রফলয়টি 

থনৃনরতক রফলয় ংক্রান্ত ভরন্ত্রবা করভটি গত ২৪/০৪/২০১৯ তারযখে নীরতগতবাখফ নুখভাদন প্রদান কখযখছন। উি চুরি 

স্বাক্ষখযয রখক্ষু TGS-SCHLUMBERGER JV এয াখথ গত ২৯/০৫/২০১৯ তারযখে ও ১৬/০৭/২০১৯ তারযখে 

দ্যটি বা নুরষ্ঠত য়। উি বায অখরাচনা নুমায়ী ১০টি অন্তজৃারতক ঘতর ঘকাম্পারনয খঙ্গ ঘখরাফাংরায় নুরষ্ঠত 

Round Table Conference রফলখয় এ রফবাখগ একটি উস্থানা প্রদান কযা খয়খছ। একআাখথ TGS-

SCHLUMBERGER JV -ঘক চুরি স্বাক্ষখযয রখক্ষু চূড়ান্ত অখরাচনায জন্য ত্র ঘপ্রযণ  খয়খছ। 
  

 (ে-৪) গবীয মুখেয ব্লক রডএ-১০ ও রডএ-১১ এফং এএ-১০ এ ঘতর-গ্যা নুন্ধান ও উখতারখনয রখক্ষু EOI 

মূল্যায়ন ঘখল গত ০৩/১১/২০১৬ তারযখে ০৩টি ঘকাম্পারন ফযাফখয RFP ঘপ্রযণ কযা য়। রকন্তু রনধাৃরযত ভখয়খয ভখধ্য 

ঘকান ঘকাম্পারন প্রস্তাফ দারের কখযরন। 
 

(ে-৫) ব্লক ১৬ ম্যাগনাভা এরাকায় স্যাখন্টা এয খঙ্গ ফাখক্স এয ঘমৌথবাখফ নুন্ধান কামকৃ্রভ চারাখনায রফলখয় গৃীত 

রদ্ধাখন্তয অখরাখক ফাখক্স কর্তকৃ স্যাখন্টাখয ৪৯% ঘয়ায ক্রখয়য রখক্ষু স্যাখন্টা এফং ফাখক্স এয ভখধ্য গত 

১৮/০১/২০১৭ তারযখে Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরযত য়। ম্যাগনাভা ষ্ট্রাকচাখয একটি 

নুন্ধান কূ েনন ম্পন্ন খয়খছ। রিররং খত প্রাপ্ত তথ্য-উাত রফখিলণ ঘখল গ্যাখয ঘকান উরস্থরত াওয়া মায়রন।  
 

গ) ঘদীয় কয়রায উৎাদন বৃরদ্ধ কামকৃ্রভ : 

ঘদীয় কয়রা জ্বারারন োখত উখেেখমাগ্য ফদান যােখত াখয। ঘদখ এ মনৃ্ত অরফষ্কৃত  ০৫টি কয়রা েরনয ভজুখদয 

রযভাণ ৭,৯৬২ রভররয়ন টন। ফতভৃাখন একটি কয়রা েরন (ফড়পুকুরযয়া) খত কয়রা উখতারন কযা খে।  এ েরনয 

ফারলকৃ উৎাদন ক্ষভতা ১০ রক্ষ টন। ফড়পুকুরযয়া ঘকার ভাআরনং ঘকাম্পারন রররভখটড (রফরএভরএর) কর্তকৃ কয়রা 

উৎাদন বৃরদ্ধয জন্য গৃীত কামকৃ্রভ রনম্নরূ: 
 

* ফড়পুকুরযয়া কয়রা েরন ঘথখক কয়রা উৎাদন বৃরদ্ধয রখক্ষু ঘকার ঘফরখনয ঘন্ট্রার াট ৃংরগ্ন উতয ও দরক্ষণ রদখক েরন 

ফরধতৃকযখণয জন্য ৭২৩৯.৩৮ রক্ষ টাকা প্রাক্কররত ব্যখয় “Feasibility study for extension of Existing 

underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern 

and the northern side of the Basin without interruption of the present production” 

ীলকৃ প্রকল্পটি জুন ২০১৮-২০১৯ থফৃছখয ভাপ্ত খয়খছ। প্রকখল্পয ফারণরজুক রডট ম্পন্ন কযায য রডট রযখাট ৃ

নুমায়ী প্রকল্প ভারপ্ত প্ররতখফদন (ররঅয) টি এ রফবাগ খত ৩০/০৬/২০১৯ তারযখে অআএভআরড-ঘত ঘপ্রযণ কযা য়।  
* ফড়পুকুরযয়া ঘকার ঘফরখনয উতয-দরক্ষণ ংখ স্বল্প গবীযতায় ঘফর রযভাখণ কয়রায ভূতারিক ভজুদ এফং এনবায়যখভন্ট 

ও ঘারও আখকানরভক ফস্থায রযখপ্ররক্ষখত ফড়পুকুরযয়া ঘকার ঘফরখনয নদাৃন ৃও াউদান ৃংখ ওখন কাট ভাআরনং এয 

রপরজরফররটি স্টারডকযখণয প্রখয়াজনীয়তা রনধাৃযখণয রখক্ষু একজন আন্টাযন্যানার আনরডরবজুয়ার কনারখটন্ট Dr. 

Thomas Von Schwarzenberg, Germany-ঘক এক ভা ভখয়য জন্য রনখয়াগ প্রদান কযা য়। রতরন রনরদষৃ্ট 

ভখয় তাঁয কাম ৃঘল কখয সুারয ংফররত প্ররতখফদন দারের কখযন। তাঁয সুারয নুমায়ী যফতী কামকৃ্রভ রযচারনায 

জন্য প্ররতখফদনটি ঘকাম্পারনয ২৯৩তভ লদৃ বায় উস্থান কযা খর লদৃ তা নুখভাদন প্রদান কখয এফং যফতী 

কামকৃ্রভ রযচারনায নুখভাদন প্রদান কখয। ঘ নুমায়ী উন্ুি দ্ধরতখত কয়রা উখতারখনয রনরভত রপরজরফররটি স্টারড 

রযচারনায জন্য রএপএ প্রণয়খনয কাজ চরভান অখছ। 
চরভান পৃষ্ঠা-০৩ 
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ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ  

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত  গ্রগরত 

      * রদ ীাড়া কয়রা ঘক্ষখত্রয ম্ভাব্যতা ভীক্ষা রযচারনায জন্য রপরজরফররটি স্টারড প্রস্তাফটি গত ০২/০২/২০১৭ তারযখে 

নুখভারদত খয়খছ। যাভকৃ প্ররতষ্ঠাখনয াখথ গত ৩০/০৫/২০১৭ তারযখে চুরি স্বাক্ষরযত খয়খছ। ১ জুন ২০১৭ তারযখে 

ঘবৌত কামকৃ্রভ শুরু খয়খছ। আখতাভখধ্য চুরি নুমায়ী রফরবন্ন রযখাট ৃদারের কখযখছ। আঅআএ, আএভর, এঅআএ, অযএর 

কামকৃ্রভ চরভান অখছ। আখতাভখধ্য ৬০টি ঘফাযখাখরয ভখধ্য কর ঘফাযখাখরয রিররং কাজ ম্পন্ন খয়খছ। তখফ চুরিখত 

৩০,০০০ রভটায ঘফাযখার েনখনয ফাধ্যফাধকতা থাকায় অখযা রতরযি ০৭টি ঘফাযখার েনন কযখত খয়খছ। ঘ নুমায়ী 

ঘভাট ৬৭টি ঘফাযখাখরয রিররং কামকৃ্রভ ম্পন্ন খয়খছ, মায ঘভাট দদ ৃু  ৩০,০৩৪.২০ রভটায। এছাড়া প্রকল্প এরাকায় 

ঘভাট ১০টি রখজাখভররক ঘফাযখাঘরয ভখধ্য ০৯টি ও ০৪টি ঘপ্রাডাকন ওখয়র এয ভখধ্য ০৩টি এফং  ২০টি 

ফজাযখবন ঘফাযখার েনন ম্পন্ন খয়খছ। 
 

 ) জ্বারারন াশ্রখয়য জন্য জ্বারারন দক্ষতা বৃরদ্ধ : 

 

ঘদখ জ্বারারনয চারদা ও ব্যফায দ্রুত বৃরদ্ধ াখে। ফতভৃাখন উৎাদন ও চারদায ভখধ্য  াটরত রফযাজ কযখছ। তখফ এ 

রযরস্থরতখতও ঘকান ঘকান ঘক্ষখত্র জ্বারারনয খফাৃতভ ব্যফায খে না। দক্ষ ব্যফাখযয কাযখণ প্রখয়াজখনয তুরনায় 

রধক জ্বারারনয প্রখয়াজন খে। এ জন্য অফারক োখত গ্যাখয উতভ ব্যফায রনরিত কযখত রপ্রখআড রভটায স্থান 

কামকৃ্রভ চরভান অখছ । রএনরজ ও রল্প োখত আরবর রভটায স্থান কযা খে। ক্রভান্বখয় কর ঘশ্ররণয গ্রাকখক 
আখরকররনক রভটারযং এয অওতায় অনা খফ (রফস্তারযত ক্ররভক নং-০৮ এ উখেে কযা খয়খছ)।  
 

ঙ) জ্বারারন  াটরত পূযখণয জন্য এরএনরজ অভদারন : 
 

ক্রভফধভৃান গ্যাখয চারদা রভটাখনায রখক্ষু স্বল্পতভ ভখয়য ভখধ্য এরএনরজ অভদারনয কামকৃ্রভ চরভান অখছ 

(রফস্তারযত ক্ররভক নং৬ এ উখেে কযা খয়খছ)। 

 

3.   প্রস্তারফত কয়রা নীরত চূড়ান্ত 

কযখণয পূখফ ৃকয়রা 

উখতারখনয জন্য কৃরল জরভয 

ফরৃনম্ন ক্ষরত রনরিত কযায 

স্বাখথ ৃবরফষ্যখত  উন্নত 

প্রযুরিয ন্ধান রাখবয জন্য 

খক্ষা কযা খফ। 

প্রস্তারফত কয়রা নীরত চূড়ান্তকযখণয পূখফ ৃকয়রা উখতারখনয জন্য কৃরল জরভয ফরৃনম্ন ক্ষরত রনরিত কযায স্বাখথ ৃ

বরফষ্যখত উন্নত প্রযুরিয ন্ধান কযা খে।  

 

4.   কয়রা েরন ঘথখক কয়রা 

উখতারখনয প্রখয়াজখন ঘম 

জনখগাষ্ঠীয ফাস্তুচুুরতয 

ম্ভাফনা যখয়খছ তাখদয 

পুনফাৃখনয  

পূণাৃঙ্গ রযকল্পনা 

প্রণয়নপূফকৃ তা 

ফাস্তফায়খনয উখযাগ গ্রণ 

কযখত খফ। 

* কয়রা েরনয জন্য রধগ্রণকৃত জরভয ভাররকখদয মথামথবাখফ ক্ষরতপূযণ ঘদয়া খয়খছ এফং পুনফাৃখনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা খয়খছ। 
 

* েরন এরাকায় ফফাযত ভূরভীন রযফাখযয অশ্রখয়য জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অশ্রয়ণ প্রকখল্পয ভাধ্যখভ 

পুনফাৃখনয ব্যফস্থা কযা খয়খছ। ফাংরাখদ ঘনাফারনীয তিাফধাখন অশ্রয়ণ -২ প্রকখল্পয অওতায় ৩০ একয জরভয 

উয ০৫ আউরনট রফরষ্ট ৬৪টি ব্যাযাক াউ থাৃৎ ৩২০টি আউরনট রনভাৃণ কযা খয়খছ এফং তা ভূরভীনখদয ভাখঝ 

স্তান্তয কযা খয়খছ। 

 

* ক্ষরতগ্রস্ত এরাকায জনাধাযণখক েরনখত কাজ কযায সুখমাগ ঘদয়া খয়খছ, স্কুর, যাস্তা াট, ারন রনষ্কান, 

কফযস্থান উন্নয়ন ন্যান্য স্থানা রনভাৃখণয জন্য ায়তা কযা খয়খছ এফং এআ কামকৃ্রভ চরভান যখয়খছ। 
 

* ফড়পুকুরযয়া কয়রা েরনখত (রফরএভরএর) কভযৃত রএভর-এক্সএভর কনখাটিয়ৃাভ এয ভাধ্যখভ রনখয়ারজত 

শ্ররভকখদয জীফনমাত্রায ভান উন্নয়খনয জন্য কল্যাণ তরফর এফং রএঅয োত খত জনপ্ররত ১,৫০০/- (এক 

াজায াঁচত) টাকা ভারক ঘবাগবাতা/অরথকৃ ায়তা, চররত ২০১৮-২০১৯ থ ৃফছখয রফররএপ পান্ড খত 

এককারীন ২০,০০০/- (রফ াজায) টাকা এফং শ্ররভকখদয কভসৃ্পৃা, অন্তরযকতা ও উৎা বৃরদ্ধয রখক্ষু প্রখণাদনা 

রাখফ ঘকাম্পারনয রএঅয োত খত জনপ্ররত ৫,০০০/-  (াঁচ াজায) টাকা এককারীন নুদান প্রদান কযা খে। 

এছাড়া ফড়পুকুরযয়া কয়রা েরনখত ঘকাম্পারনয রএঅয পান্ড খত ঘযখনয অওতায় ঙ্গু্ ও ায় শ্ররভকখদয 

৩,০০০/- (রতন াজায) এফং েরনখত দ্য টৃনা  জরনত কাযখণ রনত শ্ররভকখদয ঘাষ্যগণখক ৪,০০০/-  (চায াজায) 

টাকা কখয প্রদান কযা খে। এছাড়া ঙ্গ শ্ররভকখদয এককারীন ০২(দ্যআ) রক্ষ টাকা কখয নুদান প্রদান কযা খে। 

 

* রফরবন্ন রক্ষা প্ররতষ্ঠাখন করম্পউটায রফরবন্ন ধযখনয রক্ষা উকযণ প্রদান কযা খয়খছ। 
 

* বরফষ্যখত ন্যান্য কয়রাখক্ষত্র গুখরা উন্নয়খনয পখর ঘম জনখগাষ্ঠীয ফাস্তুচুুরত  টখফ তাখদয মথামথ পুনফাৃন 

ন্যান্য কামকৃ্রখভ উন্নত ঘদখ রফযভান পুনফাৃন প্ররক্রয়া নুযণ কযা ঘমখত াখয। 
 

* াফতৃীপুয ও পৄরফাড়ী উখজরায় করভউরনটি াাতারগুখরাখত ফায জন্য ঘচয়ায এফং রচরকৎা যঞ্জাভ 

রাখফ ঘস্টরথখকা এফং ঘপ্রায রযভাক মন্ত্র প্রদান কযা খয়খছ। 

 

* এছাড়াও েরনয অখ াখয গ্রাভগুখরাখত ভাআরনং জরনত কাযখন ক্ষয়ক্ষরত খর উখেেখমাগ্য াখয ক্ষরতপূযণ/ 

নুদান প্রদান কযা খে। এরাকায ভরজদ রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাখন ঘকাম্পারনয রঅযএপ পান্ড  খত অরথকৃ নুদান 

প্রদান কযা খে। 
 

চরভান পৃষ্ঠা-০৪ 

  



-০৪- 

 
ক্রভ ভন্ত্রণারয় /রফবাখগয নাভ 

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত গ্রগরত 

5.   কয়রা রবরতক রফদ্যুৎ ঘকখন্দ্র 

কয়রা যফযাখয জন্য 

ঘদীয় কয়রা েরন ব্যফায 

না কখয কয়রা যপ্তানীকাযী 

যাষ্ট্রমূখয াখথ অখরাচনা 

কখয তাখদয কয়রা েরন 

দী খৃভয়াদী রীজ গ্রখণয 

ম্ভাব্যতা মাচাআ কযখত খফ। 

আখদাখনরয়া, ভখঙ্গাররয়া, খেররয়া এফং দরক্ষণ অরিকায় কয়রােরন রযচারনাকাযী 

রফযভান প্ররতষ্ঠাখনয াখথ  ঘমৌথ উখযাখগ রফরনখয়াখগয ভাধ্যখভ েরন রীজ ঘনওয়া রকংফা েরন 

রযচারনা কযায সুখমাগ যখয়খছ। উঘেখ্য, ঘদখ অরফষ্কৃত ০৫টি কয়রা ঘক্ষখত্রয ভখধ্য 

ঘখরাফাংরায অওতাধীন ফড়পুকুরযয়া ঘকার ভাআরনং ঘকাম্পারন রররভখটড (রফরএভরএর) 

এক্সএভর-রএভর কনখাটিয়ৃাখভয াখথ Management, Production, Maintenance & 

Provisioning Services (MPM&P) চুরিয অওতায় ফড়পুকুরযয়া কয়রা েরন রযচারনা 

কযখছ। রফখদখ রীজ গ্রণ কখয কয়রা েরন রযচারনা কযায প্রখয়াজনীয় অরথকৃ ও কারযগরয 

ক্ষভতা রফরএভরএর জৃন কযখত ক্ষভ য়রন। 
 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী  9 এপ্রপ্রর 2015 তাপ্রযখে প্রফদ্যুৎ , জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

প্রযদ শনকাখর অনুপ্রিত বায় গৃীত প্রদ্ধান্তমূখয ভখে কয়রা আভদাপ্রন  েপ্রন রীজ ংক্রান্ত 

প্রফলখয় “দদখয কয়রায চাপ্রদা ইখদাখনপ্রয়া , অখেপ্ররয়া, দপ্রিণ আপ্রিকা প্রভৃপ্রত দদ খত 

আভদাপ্রনয ভােখভ পূযণ ঐ কর দদখ েপ্রন রীজ গ্রণ কযায ম্ভাব্যতা মাচাইপূফ শক দখি 

গ্রণ কযখত খফ ” ভখভ শ প্রদ্ধান্ত গৃীত য় । এ প্রফলখয় গত ১০ .০৭.২০১৮ তাপ্রযখে প্রধানভন্ত্রীয 

কাম শারখয়য ভাপ্রযচারক-২, নীলুপায আখভদ এয বাপ্রতখে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রপ্রতশ্রুপ্রত  

প্রনখদ শনামূখয ফাস্তফায়ন অগ্রগপ্রত ম শাখরাচনা বা অনুপ্রিত য়। বায কাম শপ্রফফযণীয ে (৪) নং 

এ প্রফখদখ রীজ গ্রণ কয়রা েপ্রন প্রযচারনা কযায প্রখয়াজনীয় আপ্রথ শক  কাপ্রযগপ্রয িভতা 

অজশন য়প্রন এফং দফযকাপ্রয োখত এটি কযা দমখত াখয ভখভ শ আখরাচনা য়। 

6.   ঘদীয় প্রাকৃরতক গ্যাখয 

প্রতুরতায রফলয় রফখফচনায় 

ঘযখে LNG যফযাখয 

রখক্ষু Floating Storage 

and Re-gasification 

Unit (FSRU) স্থাখনয 

জন্য গৃীত উখযাগ দ্রুততভ 

ভখয় ফাস্তফায়ন কযখত খফ। 

ক) ফতভৃাখন প্রাকৃরতক গ্যাখয  াটরত ঘভাকারফরায জন্য যকায কর্তকৃ তযরীকৃত প্রাকৃরতক 

গ্যা (এরএনরজ) অভদারনয উখযাগ গ্রণ কযা খয়খছ। এ রখক্ষু কক্সফাজাখযয ভখোরীখত 

৫০০ এভএভরএপরড ক্ষভতা ম্পন্ন Excelerate Energy Bangladesh Limited 

(EEBL) এয বাভান এরএনরজ টারভনৃার খত ১৮ ঘখন্ফম্বয, ২০১৮ তারযে ঘথখক এফং 

Summit LNG Terminal Company (Pvt.) Limited এয ভাধ্যখভ অখযা ৫০০ 

এভএভরএপরড এরএনরজ অভদারন ৩০ এরপ্রর, ২০১৯ খত জাতীয় গ্রীখড যফযা শুরু খয়খছ। 

এছাড়া ভখোরী, কুতুফরদয়া ও ায়যা ফদখয স্থররবরতক এরএনরজ টারভনৃার স্থাখনয জন্য 

রপরজরফররটি স্টারড ম্পন্ন কযা খয়খছ। উখেখ্য, ভাতাযফারড় এরাকায় ১০০০ এভএভরএপরড 

ক্ষভতাম্পন্ন একটি স্থররবরতক এরএনরজ টারভনৃার রনভাৃখণয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নীরতগত 

নুখভাদন গ্রণ কযা খয়খছ। Expression of Interest (EOI) অফান কযা খয়খছ। 

১২টি প্ররতষ্ঠান তাখদয প্রস্তাফ দারের কখযখছ। টরৃরস্ট তাররকা প্রস্তুখতয জন্য মূল্যায়খনয কাজ 

চরভান অখছ। জরভ রধগ্রখণয জন্য ঘফজায রনকট খত NOC ংগ্রখয রনরভত ঘখরাফাংরা/ 

অযররজরএর খত ঘফজাখক নুখযাধ কযা খয়খছ। ঘদখয রফযভান গ্যাখয  াটরত এফং 

ক্রভফধভৃান গ্যাখয চারদা ঘভটাখনায রখক্ষু যকায কর্তকৃ ক্র-ফডাৃয াআরাআখনয ভাধ্যখভ 

ফাংরাখদখ Regasified LNG যফযা কামকৃ্রভ গ্রণ কযা খে। 

 

ে) তযরীকৃত প্রাকৃরতক গ্যা (এরএনরজ) অভদারনয জন্য কাতাখযয যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

RasGas ও ওভাখনয যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান OTI এয াখথ দী খৃভয়ারদ চুরি ম্পারদত খয়খছ। 

স্পট ভাখকটৃ ঘথখক এরএনরজ অনায জন্য ২৯টি প্ররতষ্ঠানখক টরৃরস্টভুি কযা খয়খছ। এ জন্য 

Master Sales Purchase Agreement (MSPA)টি চূড়ান্ত কযা খয়খছ। ১৭টি 

প্ররতষ্ঠাখনয াখথ MSPAটি নুস্বাক্ষরযত খয়খছ। MSPAটিয উয থনৃনরতক রফলয় 

ংক্রান্ত ভরন্ত্রবা করভটি (আএর) এয রনকট খত নীরতগত নুখভাদন াওয়া রগখয়খছ। এ রফলখয় 

যফতী কামকৃ্রভ গ্রখণয জন্য ঘখরাফাংরাখক নুখযাধ কযা খয়খছ। 

 

গ) কক্সফাজায ঘজরায ভখোরীখত স্থারতব্য এরএনরজ টারভনৃার Re-gasified এরএনরজ 

াআ রাআখনয ভাধ্যখভ গ্যা যফযাখয জন্য ভখোরর-অখনায়াযা ৩০ " ব্যাখয ৯১ 

রকখরারভটায ঞ্চারন াআরাআন ও অখনায়াযা-ঘপৌজদাযাট ৪২ " ব্যাখয ৩০ রক.রভ. গ্যা 

ঞ্চারন াআরাআন স্থাখনয কাজ ঘল খয়খছ। এছাড়া ভখোরী রজখযাখয়ন্ট (কারারদয়ায 

চয)-রটিএভএ (ধর াট াড়া) ৪২ " ব্যাখয ৭ রক.রভ. গ্যা ঞ্চারন াআরাআন, 

ভখোরর-অখনায়াযা ৪২ " ব্যাখয ৭৯ রক.রভ. গ্যা ঞ্চারন ভান্তযার াআরাআন এফং  

চট্টগ্রাভ-ঘপনী-ফােযাফাদ ৩৬ " ব্যাখয ১৮১  রক.রভ. গ্যা ঞ্চারন াআরাআন রনভাৃণ 

প্রকল্পমূ ফাস্তফায়নাধীন যখয়খছ। 

 

 

চরভান পৃষ্ঠা-০৫ 



-০৫- 
 

 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ 

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত গ্রগরত 

7  বাযখতয রিভফখঙ্গয 

দী ায় স্থারতব্য FSRU 

ঘথখক াআরাআখনয 

ভাধ্যখভ LNG অভদানীয 

উখযাগ গ্রণ কযখত খফ। 

বাযখতয রিভফখঙ্গয ররদয়ায় স্থারতব্য Land based LNG Terminal ঘথখক াআরাআখনয 

ভাধ্যখভ LNG অভদারনয রখক্ষু রফদ্যুৎ রফবাখগয ধীনস্থ North West Power Generation 

Company Ltd (NWPGCL) কর্তকৃ উখযাগ গ্রণ কযা য়। যফতীখত H-Energy East 

Coast Private Ltd (HEECPL) কর্তকৃ বাযতীয় ংখ রনরভতৃব্য ৭০৫ রক. রভ. াআরাআখনয ঘটন্ডায 

বাযতীয় যাষ্ট্রায়ি ংস্থা PNGRB কর্তকৃ ফারতর কযা য়। বরফষ্যখত বাযতীয় যাষ্ট্রায়ি ংস্থা IOCL ফা 

ঘফযকারয ংস্থা HEECPL কর্তকৃ বাযতীয় ংখ াআরাআন রনভাৃখণয উখযাগ গ্রণ কযা খর ফাংরাখদ 

ংখ গ্যা রান্পরভউন ঘকাম্পানী রররভখটড (রজটিরএর) াআরাআন রনভাৃখণয প্রখয়াজনীয় উখযাগ গ্রণ কযখফ। 

8  জ্বারারন দক্ষতা (energy 

efficiency) বৃরদ্ধয রখক্ষু 

গ্যাখয খফাৃতভ ব্যফায 

রনরিত কযায প্রখয়াজখন 

অফারক ও রল্প োখত 

গ্যাখয Pre-paid 

Meter ংখমাখগয চরভান 

কামকৃ্রভ ঘজাযদায কযা 

খফ। 

জ্বারারন দক্ষতা (Energy Efficiency) বৃরদ্ধয রখক্ষু গ্যাখয খফাৃতভ ব্যফায রনরিত কযায প্রখয়াজখন 

অফারক ও রল্প োখত গ্যাখয Pre-paid Meter ংখমাখগয চরভান কামকৃ্রভ ংক্রান্ত গৃীত ব্যফস্থা 

রনখম্ন উখেে কযা খরা: 

 

ক) একটি াআরট প্রকখল্পয অওতায় রততা গ্যা টি এন্ড রড ঘকাং রর: (টিরজটিরডরএর) কর্তকৃ ঘভাাম্মদপুয, 

রারভাটিয়া এরাকায় ৪,৫০০টি অফারক রপ্র-ঘআড রভটায স্থান কযা খয়খছ। 

 
ে) এীয় উন্নয়ন ব্যাংখকয  (এরডরফ) থাৃয়খন টিরজটিরডরএর কর্তকৃ জুন ২০১৫ এয ভখধ্য ৮ ,৬০০টি 

অফারক রপ্রখআড রভটায স্থাখনয কাজ ম্পন্ন খয়খছ।  

 
গ) জাআকায থাৃয়খন টিরজটিরডরএর কর্তকৃ ২,০০,০০০ (দ্যআ রক্ষ)টি অফারক রপ্র-ঘআড রভটায  স্থান 

প্রকল্প ফাস্তফায়নাধীন অখছ। আখতাভখধ্য টিরজটিরডরএর কর্তকৃ ১,৮৭,৩৮৬টি অফারক রপ্র-ঘআড রভটায 

স্থান ম্পন্ন খয়খছ।  কণপৃৄরী গ্যা রডরেরফউন ঘকাম্পানী রররভখটড  (ঘকরজরডরএর) কর্তকৃ চট্টগ্রাভ 

এরাকায় ৬০,০০০ (লাট াজায)টি রপ্র-ঘআড রভটায স্থান কামকৃ্রভ ম্পন্ন খয়খছ। 

 

ঙ) কর রফতযণ ঘকাম্পারনখক রল্প গ্রাকখদয Electronic Volume Corrector (EVC) 

রভটায স্থাখনয জন্য রনখদৃ প্রদান কযা খয়খছ। তদানুমায়ী , খটাফয , ২০১৯ ম ৃন্ত রফতযণ ঘকাম্পারন  

টিরজটিরডরএর ১৪৬২টি, রফরজরডরএর  ২৩৮টি, ঘকরজরডরএর ৩৫১টি, ঘজরজটিরড এএর ৬২টি, 

ররজরএর ৪৭টি এফং এরজরএর ০৯টি গ্রাক মাৃখয় আরবর রভটায স্থান কখযখছ। 
 

  9)  গ্যা উন্নয়ন তরফখরয 

রঞ্চরত ক্রভান্বখয় বৃরদ্ধ কখয 

এয দ্বাযা জ্বারারন োখত 

প্রখয়াজনীয় উন্নয়ন কভকৃান্ড 

রযচারনায ভাধ্যখভ এরডর 

ফযাখেয (রজওরফ ও প্রকল্প 

ায়তা) ওয রনবযৃতা 

কভাখত খফ। 

ফতভৃাখন ঘখরাফাংরা এফং এয ধীনস্থ রফরবন্ন ঘকাম্পারনমূখ  Annual Development Programme 

(ADP) এয অওতায় প্রকল্প ফাস্তফায়খনয জন্য খথযৃ ফযাে ক্রভান্বখয় হ্রা াখে। গ্যাখয উতখযাতয চারদা 

বৃরদ্ধয াখথ ংগরত ঘযখে গ্যাখয উৎাদন বৃরদ্ধয রনরভখত মূরধনী োখত রফরনখয়াগ রনফাৃ কযায রফলয়টি 

রযাম।ৃ এ রখক্ষু গ্যাখয মূল্য ভন্বয় কখয গ্যা উন্নয়ন তরফর সৃরষ্ট কযতঃ গ্যা ঘটখযয ঝুঁরকপূণ ৃ

নুন্ধান, উৎাদন ও উন্নয়ন ব্যয় ঘভটাখত ায়ক ভূরভকা যােখছ। গ্যা উন্নয়ন তরফখরয অওতায় আখতাভখধ্য 

২৫টি প্রকল্প ভাপ্ত খয়খছ এফং  ০৮টি প্রকল্প চরভান যখয়খছ ,মাখদয ঘভাট প্রাক্কররত ব্যয় ৫,৫০৮.১৩ ঘকাটি 

টাকা। 

 

গ্যা ঘটখযয উন্নয়খন গ্যা উন্নয়ন তরফর (রজরডএপ) ব্যফায কখয অখযা ঘফর ংখ্যক প্রকল্প গ্রণ কযা 

খে। পখর এরডর ফযাখেয উয রনবযৃীরতা অযও  হ্রা াখফ। 

 

10)  প্রাকৃরতক গ্যা ও দতর 

নুন্ধাখনয ঘক্ষখত্র 

দফখদরক রনবযৃীরতা 

কভাখনায জন্য দারয়েপ্রাপ্ত 

একভাত্র জাতীয়  প্ররতষ্ঠান 

ফাখক্স-ঘক রিারী 

কযখণয জন্য প্রখয়াজনীয় 

কামকৃ্রভ গ্রণ ব্যাত 

যােখত খফ। 

 

প্রাকৃরতক গ্যা ও দতর নুন্ধাখনয ঘক্ষখত্র দফখদরক রনবযৃীরতা কভাখনায জন্য দারয়েপ্রাপ্ত একভাত্র জাতীয় 

প্ররতষ্ঠান ফাখক্স-ঘক রিারীকযখণয জন্য প্রখয়াজনীয় কামকৃ্রভ গ্রণ ব্যাত অখছ, মা রনখম্ন উখেে কযা 

খরা: 

 

ক) দতর, গ্যা নুন্ধান ও উখতারখন ফাখক্স এয ক্ষভতা বৃরদ্ধয রখক্ষু আখতাভখধ্য ০৪টি রযগ (০২টি রিররং 

রযগ ও ০২টি ওয়াকৃওবায রযগ) ক্রয় কযা খয়খছ। 
 

ে) দতর ও গ্যা নুন্ধান কাখজয জন্য ফাখক্স কর্তকৃ 2D ও 3D Seismic Survey মন্ত্রারত ক্রয় কযা 

খয়খছ। অযও রকছু মন্ত্রারত ক্রখয়য কামকৃ্রভ চরভান যখয়খছ। 

 

গ) ফাখক্স এয রফরবন্ন কারযগরয কাখজ ায়তা প্রদাখনয জন্য রফরবন্ন কুাটাগরযয কনারট্যান্ট/যাভকৃ 

রনখয়াগ কখয প্রখয়াজনীয় যাভ ৃঘফা গ্রণ কযা খয়খছ। 

 

 ) ফাখক্স এয জনফখরয দক্ষতা বৃরদ্ধয রখক্ষু গত ভাচ,ৃ ২০১৪ খত এ মনৃ্ত ভখয় ৫৮৩ জনখক দফখদরক এফং 

৬৪৫৪ জনখক স্থানীয় প্ররক্ষণ প্রদান কযা খয়খছ। 

 

11)  দফখদরক মুোয রযজাব ৃ

ঘথখক জ্বারারন োখত 

উন্নয়খনয ঘকান রযকল্পনা 

গ্রণ কযা মায় রকনা তা 

যীক্ষা কখয ঘদেখত খফ। 

ফতভৃাখন ফারলকৃ উন্নয়ন কভসৃূচীয অওতায় উন্নয়ন খমাগী ংস্থা/ঘদ মূখয থাৃয়ন, রজওরফ’য থাৃয়ন, 

গ্যা উন্নয়ন তরফর (রজরডএপ) ও রনজস্ব থাৃয়খনয ভাধ্যখভ ঘখরাফাংরা ও এয অওতাধীন ঘকাম্পারনমূ 

কর্তকৃ উন্নয়ন প্রকল্পমূ ফা স্তফারয়ত খে রফধায় দফখদরক মুোয রযজাব ৃঘথখক জ্বারারন োখত উন্নয়খনয 

ঘকান রযকল্পনা গ্রণ কযায প্রখয়াজনীয়তা ঘনআ ভখভ ৃপ্রতীয়ভান। 

 

চরভান পৃষ্ঠা-০৬ 

  



-০৬- 
 

 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ 

ও রযদখৃনয তারযে 
গৃীত রদ্ধান্ত গ্রগরত 

12)  জ্বারারন ঘতখরয ফরধতৃ 

চারদা পূযণকখল্প 

আস্টাণ ৃরযপাআনাযীয ২য় 

আউরনট স্থাখনয 

চরভান কামকৃ্রভ 

দ্রুততায াখথ ম্পন্ন 

কযখত খফ।  

প্রকখল্পয  Project Management Consultant (PMC) কামকৃ্রভ: 

* প্রকখল্পয কনারখটন্ট রনখয়াখগয জন্য Technical Assistant Project Proposal ( TPP) গত 

১৭.০৪.২০১৬ তারযখে নুখভারদত খয়খছ।  প্রকখল্পয কনারখটন্ট রখখফ Engineers, India Limited (EIL) 

ঘক রনখয়াগ ঘদওয়া য রফলয়টি যকারয ক্রয় ংক্রান্ত ভরন্ত্ররযলদ করভটি নুখভাদন কখয। গত ১৯ /০৪/২০১৬ তারযখে 

Engineers, India Limited (EIL) এয াখথ রফরর’য চুরি স্বাক্ষরযত খয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয PMC রখখফ EIL-ঘক রনখয়াগ ঘদওয়া খয়খছ।  
 

* প্রকখল্পয যাভকৃ FEED এয Review কাজ ম্পন্ন কখযখছ। ঘটকরন কর্তকৃ দারেরকৃত প্রকখল্পয Cost 

Estimation এয মাৃখরাচনা/Review ম্পন্ন কখযখছ। যাভকৃ দযত্র দররর (Tender/Bid Document) 

প্রস্তুত কখয গত ০১/১০/২০১৮ ংরিষ্ট করভটি’য রনকট দারের কখযখছ। 
 

* প্রকখল্পয Cost Estimation, EPC Tender/BID Documents এফং Financing এয রফলখয় ০৪/১১/১৮-

০৫/১১/১৮ এফং ২৭/১১/১৮-২৯/১১/১৮ তারযখে রফরর/আঅযএর, আঅআএর ও ঘটকরন এয ভখধ্য বা নুরষ্ঠত খয়খছ।  
 

* BPC, ERL, EIL এফং Technip, France এয ভখধ্য Technical Alignment বা ১২-১৪ ভাচ,ৃ 

২০১৯ তারযখে বা নুরষ্ঠত য় এফং বায় PMC ংগ্রণ কখযন। প্রকখল্পয PMC কামকৃ্রভ চরভান যখয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয যাভকৃ Engineers India Limited (EIL) এয প্রকল্প রযচারক রযফতনৃ, ম্পারদত চুরিয 

ঘভয়াদ এফং চুরিমূল্য বৃরদ্ধয রফলখয় 'প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটি'য বা গত ১৯/০৬/২০১৯ তারযখে নুরষ্ঠত খয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয রস্টয়ারযং করভটি’য বা গত ২৭/০৬/২০১৯ এফং  ২৮/০৮/২০১৯ তারযখে নুরষ্ঠত য়। প্রকখল্পয রস্টয়ারযং 
করভটিয বায রদ্ধান্ত ঘভাতাখফক প্রকখল্পয ঘভয়াদ জুন, ২০২০ মনৃ্ত বৃরদ্ধয প্রস্তাফ ০১/১০/২০১৯ তারযখে এ রফবাখগ 

ঘপ্রযণ কযা খয়খছ।  
 

* প্রকখল্পয যাভকৃ EIL এয াখথ ম্পারদত চুরিয ঘভয়াদ বৃরদ্ধ এফং চুরিমূল্য বৃরদ্ধয রফলখয় অখরাচনায রনরভখত 

EIL এয প্ররতরনরধ দরখক অভন্ত্রণ জারনখয় গত ১৭/০৭/২০১৯ তারযখে ত্র ঘপ্রযণ কযা য় এফং  উি রফলখয় 

ঘটকরনকুার করভটিয বা গত ২৫/০৯/২০১৯ ও ০৩/১০/২০১৯ তারযখে এ রফবাখগ নুরষ্ঠত  ঘয়খছ। 
 

* গত ২১/১০/২০১৯ ও ২২/১০/২০১৯ তারযখে EIL এয াখথ ঘটকরনকুার করভটি’য বা নুরষ্ঠত খয়খছ।   
 

* প্রকখল্পয যাভকৃ Engineers India Ltd. (EIL) এয প্রকল্প রযচারক রযফতনৃ, ম্পারদত চুরিয ঘভয়াদ 

এফং চুরিমূল্য বৃরদ্ধয রফলখয় ‘প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটি (রঅআর)’য সুারয গত ০৮/০৮/২০১৯ তারযখে আঅযএর 

রযচারনা লখৃদ উস্থান কযা য়। আঅযএর ঘফাড ৃ রঅআর বায সুারযখয অখরাখক প্রখয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রখণয রনরভখত রফরর’য ভাধ্যখভ এ রফবাখগ ঘপ্রযণ কযা খফ ভখভ ৃরদ্ধান্ত গৃীত য়। ফরণতৃ রফলখয় ‘প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

করভটি (রঅআর)’য বায রদ্ধান্ত/সুারযমূ গত ১৯/০৮/২০১৯ তারযখে নুরষ্ঠত রফরর’য রযচারকভন্ডরীয 

৯২২ তভ বায় উস্থান কযা য়। রফরর ঘফাড ৃ ‘প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটি (রঅআর)’য বায সুারযমূ 

প্রখয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য জ্বারারন ও োরনজ ম্পদ রফবাখগ ঘপ্রযখণয রফলখয় রদ্ধান্ত গ্রণ কখয। রফরর খত 

২২/০৮/২০১৯ তারযখে এ রফবাখগ ত্র ঘপ্রযণ কখয। গত ১২/০৯/২০১৯ তারযখে এ রফবাখগ  “প্রস্তাফ প্ররক্রয়াকযণ 

করভটি” বা নুরষ্ঠত খয়খছ।  
  

প্রকখল্পয FEED Services কামকৃ্রভ: 

 

* প্রকখল্পয FEED ডকুখভন্ট দতরযয জন্য Technip, France এয াখথ ১৮/০১/২০১৭ তারযখে চুরি স্বাক্ষরযত য়। 
 

* প্রকখল্পয FEED ারবৃ কাখজয জন্য Technip, France-ঘক ২০টি ও ভারখয়রয়াখক ১৭টি আনবখয়খয 

ভাধ্যখভ ২০১৮-২০১৯ থফৃছখয ফখৃভাট ২০৬৫৬.৫০২ রক্ষ টাকা (AIT ও VAT  ) প্রদান কযা খয়খছ। 
 

* আঅযএর আউরনট-২ প্রকখল্পয প্রস্তাফ মাচাআকযণ করভটিয বা গত ২৪/০৪/২০১৯ তারযখে নুরষ্ঠত খয়খছ। বায 

সুারয নুমায়ী পূণগৃঠিত রডরর  এ রফবাখগ ঘপ্রযণ কযায জন্য রফররখক নুখযাধ কযা খয়খছ। প্রকল্প মাচাআ 

করভটিয সুারয ঘভাতাখফক রডরর গত ২৫/০৮/২০১৯ তারযখে এ রফবাখগ ঘপ্রযণ কযা খয়খছ। 
 

 

* প্রকখল্পটি ফাস্তফায়খনয জন্য EPC ঠিকাদাযী প্ররতষ্ঠান Technip France কর্তকৃ দারেরকৃত প্রকল্প ফাস্তফায়খনয 

প্রস্তাখফয কারযগযী রদকমূ মাৃখরাচনায জন্য এ রফবাগ খত গত ২৭/০৫/২০১৯ তারযখে  ০৫(াঁচ) দস্য রফরষ্ট 

একটি করভটি গঠন কযা খয়খছ মা গত ৩০/০৭/২০১৯ তারযখে পূণগৃঠন কযা খয়খছ। ২১/০৩/২০১৯ তারযখে 

ঘটকরনখক আরর ঠিকাদায রনখয়াখগয নুখভাদঘনয জন্য এ রফবাখগ ত্র ঘপ্রযণ কযা খয়খছ। 
 

 

প্রকখল্পয গ্রগরত (জরভ ংক্রান্ত): 

 

* প্রকল্প ফাস্তফায়খন আঅযএর এয রনজস্ব ভূরভ এফং আঅযএর ংরগ্ন ঘজনাখযর আখরকররক ম্যানুপুাকচারযং ঘকাম্পানী 

(রজআএভখকা) খত ৩০ একয জরভ  রীজ গ্রণ কযা খয়খছ। রজআএভখকা খত অযও ৪৫ একয ভূরভ রীজ গ্রণ কযা 

খে। 
 

* দ্মা খয়র ঘকাম্পানী রররভখটড খত ১০ একয ভূরভ রীজ গ্রণ কযা খে।  ১০ একয ভূরভ রীজ গ্রখণয রফলখয় 

জরভয মূল্য রনধাৃযখণয রখক্ষু করভটিয অহ্বায়ক রযচারক (াঃ ও রযঃ) ভখাদখয়য বারতখে ১৬/০৫/২০১৯ 

তারযখে একটি বা নুরষ্ঠত খয়খছ।   
 

* চট্টগ্রাভ ঘজরায ফদয থানাধীন উতয খতঙ্গা ঘভৌজায় ৭.৪৯ (াত দরভক চায নয়) একয যকারয ো  জরভ 

আঅযএর এয নুকূখর দী খৃভয়ারদ ফখদাফস্ত গ্রখণয ব্যফস্থা কযা য় এফং ঘজরা প্রান, চট্টগ্রাভ কর্তকৃ গত 

২৬/১২/২০১৮ তারযখে জরভয ঘযরজখেন ম্পন্ন খয়খছ। 

চরভান পৃষ্ঠা-০৭ 



-০৭- 
 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ 

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত গ্রগরত 

১৩  রযপাআনাযীখত 

ঘতর রযফন 

রনযফরেন্ন কযায 

রখক্ষু প্রস্তারফত 

Single Point 

Mooring 

(SPM) 
রফরখম্ব 

ফাস্তফায়খনয 

উখযাগ গ্রণ 

কযখত খফ; 

*  SPM প্রকখল্পয জন্য ILF, Germany ঘক যাভকৃ রনখয়াগ কযা খয়খছ। 
 

* SPM প্রকখল্পয জন্য ভখনানীত আরর ঠিকাদায CPP এয াখথ রফরর’য চুরি ০৮/১২/২০১৬ তারযখে স্বাক্ষরযত খয়খছ। CPP 

কর্তকৃ দারেরকৃত Performance Guarantee এয তুতা মাচাআ কযায য গত ১৪/০৫/২০১৮ তারযখে চুরিটি কামকৃয কযা 

খয়খছ। থনৃনরতক ম্পকৃ রফবাগ কর্তকৃ ১৭/০৫/২০১৮ তারযখে চীখনয এরক্সভ ব্যাংক ফযাফয Management Fee রযখাধ কযা 

খয়খছ। CPP কর্তকৃ দারেরকৃত Advance Payment Guarantee এয তুতা গত ২৭/০৫/২০১৮ তারযখে াওয়া রগখয়খছ। 
 

* প্রকল্প ফাস্তফায়খন রযখফ রধদপ্তয এয রযখফগত ছাড়ত্র ২০/০৪/২০১৭ তারযখে াওয়া রগখয়খছ এফং  আঅআএ রযখাট ৃ

নুখভারদত খয়খছ এফং নফায়নকৃত রযখফগত ছাড়ত্র ২২/০৭/২০১৮ তারযখে াওয়া রগখয়খছ। 
 

* ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ০৬.০৫.২০১৭ তারযখে এরএভ প্রকখল্পয রবরতপ্রস্তয স্থান কখযখছন। 
  

* ভূরভ রধগ্রখণয জন্য ঘজরা প্রান, কক্সফাজাযখক ১১৫৮.৭৫ রক্ষ টাকা এফং ঘজরা প্রান, চট্টগ্রাভখক ১০৭৫.০০ রক্ষ টাকা 

রগ্রভ প্রদান কযা খয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয ঘিভওয়াকৃ এরগ্রখভন্ট চীন ও ফাংরাখদ যকাখযয ভখধ্য ২৯.১০.২০১৭ তারযখে স্বাক্ষরযত খয়খছ। আঅযরড ও চীখনয 

এরক্সভ ব্যাংখকয ভখধ্য Government Concessional Loan (GCL) Agreement এফং Preferential Buyer Credit (PBC) 

Loan Agreement দ্যটি গত ০৩.১১.২০১৭ তারযখে স্বাক্ষরযত খয়খছ। গত ১৭.০১.২০১৮ তারযখে রফরর ও CPP এয ভখধ্য 

Supplementary agreement স্বাক্ষরযত খয়খছ। GCL Agreement এফং PBC Loan Agreement দ্যটি গত ২০/০৪/২০১৮ 

তারযে খত কামকৃয খয়খছ। 
  

*  পখায ও নখায াখব ৃকাজ ভাপ্ত খয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয Detailed Design Kick-Off Meeting রফরর ও CPP এয ভখধ্য ২৬ /০৪/২০১৮ ঘথখক ২৯ /০৪/২০১৮ তারযখে চীখন 

নুরষ্ঠত খয়খছ। 
 

* কক্সফাজায ঘজরায ভখোরর উখজরাস্থ প্রকখল্পয াআরাআন রুট ফযাফয ভূরভ ২২/০১/২০১৮ তারযে খত ঘজরা প্রান, 

কক্সফাজায কর্তকৃ প্রকখল্পয নুকূখর স্তান্তয কযা শুরু খয়খছ। আখতাভখধ্য ঘফরযবাগ ভূরভ স্তান্তয ম্পন্ন খয়খছ। চট্টগ্রাভ ঘজরায 

টিয়া ও অখনায়াযা উখজরায় ভূরভ রধগ্রখণয কামকৃ্রভ চরভান অখছ।  
 

* ১৪/০৫/২০১৮ তারযখে নুরষ্ঠত ভরন্ত্ররযলখদয দফঠখক কক্সফাজায ঘজরায ভখোরর উখজরাস্থ ভখোরর ঘযখঞ্জয াাড় ঘভৌজায় 

ফনভূরভয প্রাকৃরতক গাছ কতখৃনয নুখভাদন প্রদান কযা খয়খছ। রফরর ও ফন রধদপ্তখযয ভখধ্য গত ১৬/০৭/২০১৮ তারযখে চুরি 

স্বাক্ষরযত খয়খছ। কক্সফাজায ঘজরায ভখোরর উখজরাস্থ ভখোরর ঘযখঞ্জয াাড় ঘভৌজায় ফনভূরভয গাছ কতনৃ শুরু খয়খছ। 

ভখোরর ঘযখঞ্জয াাড় ঘভৌজায় ফনভূরভয কতনৃকৃত গাছ রনরাভ/ঘটন্ডায অফাখনয ভাধ্যখভ রফক্রখয়য জন্য একটি করভটি গঠন কযা 

য়। 
 

* প্রকখল্পয কনোকন কাজ শুরু কযায ঘনাটি গত ৩০ /০৮/২০১৮ তারযখে আরর ঠিকাদায ফযাফয আসুু কযা খয়খছ। চুরি  

নুমায়ী উি তারযে খত ৩৬ ভাখয ভখধ্য তাযা প্রকখল্পয ভস্ত কামাৃফরী ম্পন্ন কযখফ। 
 

* গত ২৮/০২/২০১৯ তারযখে CPP এয চট্টগ্রাভস্থ রপখ আঅযএর এ প্রকখল্পয  Detailed Design follow up ও প্রকল্প দ্রুত 

ফাস্তফায়খন কযণীয় রফলয়মূ রনখয় আঅযএর, প্রকখল্পয যাভকৃ ও আরর ঠিকাদাখযয ভখধ্য রত্রক্ষীয় বা নুরষ্ঠত খয়খছ। 
 

* প্রকল্প ংরিষ্ট রস্টয়ারযং করভটি’য বা ০৩/১২/২০১৮ তারযখে ভন্ত্রণারখয় নুরষ্ঠত খয়খছ । প্রকখল্পয রস্টয়ারযং করভটি’য বায 

রদ্ধান্ত ঘভাতাখফক প্রকখল্পয ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যরতখযখক ঘভয়াদ বৃরদ্ধয প্রস্তাফ ২৭/১২/২০১৮ তারযখে এ রফবাখগ ঘপ্রযণ কঘযখছ। প্রকখল্পয 

ঘভয়াদ রডখম্বয, ২০১৯ মনৃ্ত বৃরদ্ধ কযা খয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয ঠিকাদায কনোকন কুাখম্পয কাজ খয়খছ । প্রকখল্পয ভারাভার অনখরারডং কযায জন্য ০২টি ঘজটি স্থাখনয কাজ ঘল 

খয়খছ এফং প্রকখল্পয রএটিএপ এরাকায় ল্যান্ড ঘডখবরখভখন্টয কাজ চরখছ। 
 

* কক্সফাজায ঘজরায ভখোরর উখজরাস্থ ধর াটায় Land Terminal End (LTE) Matarbari-ঘত Horizontal 

Directional Drilling (HDD)  দ্ধরতখত ৩৬ আরঞ্চ ও ১৮ আরঞ্চ ব্যাখয প্রায় ১.৫ রক: রভ: দদখ ৃু য দ্যআটি কখয ০৪ (চায)টি 

াআরাআন স্থাখনয কাজ ঘল খয়খছ। 
 

* চট্টগ্রাখভয অখনায়াযা উখজরায গরযায় এআচরডরড ম্পাদখনয জন্য ১৮ আরঞ্চ ব্যাখয াইরাইখনয খয়প্রডং ম্পন্ন খয়খে। 

নখবম্বয, ২০১৯ খত এইচপ্রিপ্রি এয ভােখভ ১৮ ইপ্রি ব্যাখয দ্যইটি াইরাইন স্থাখনয প্রস্তুপ্রত দনয়া খফ।   
 

* এআচরডরড দ্ধরতখত ভাতাযফাড়ী রবখরজ ক্ররং এয জন্য ১৮ আরঞ্চ ব্যাখয প্রায় ৬০০ রভটায দদ ৃুয ০২টি াআরাআন স্থাখনয কাজ 

ঘল খয়খছ। একআ এরাকায় এআচরডরড দ্ধরতখত ৩৬ আরঞ্চ ব্যাখয ০১টি াআরাআন স্থাখনয কাজ ভাপ্ত খয়খছ।   
 

* প্রকখল্পয ভস্যা রনযখন ঘনৌফারনী ও ঘকার াওয়ায ঘজনাখযন ঘকাম্পানী রররভখটখডয াখথ গত ০২/০৫/২০১৯ তারযখে 

রফরর’য ঘচয়াযম্যান ভখাদখয়য বারতখে ঢাকায় একটি বা নুরষ্ঠত খয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয ভস্যা রনযন এফং ারফকৃ গ্রগরত রনখয় ০৬/০৫/২০১৯, ১৩/০৫/২০১৯ ও ০৮/০৮/২০১৯  তারযখে এরডরজ রফলয়ক 

মুখ্য ভন্বয়ক ভখাদখয়য বারতখে কর ঘস্টআকখাোযখদয উরস্থরতখত একটি বা নুরষ্ঠত খয়খছ।  
 

* প্রকখল্পয ঠিকাদায প্ররতষ্ঠান China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) এয Restructuring ওয়ায ঘপ্ররক্ষখত Contract 

Entity রযফতনৃ কযায রনরভখত BPC, CPP এফং China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. (CPPEC) এয ভখধ্য 

Novation Agreement স্বাক্ষখযয রফলখয় অআন, রফচায ও ংদ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ঘবটিং প্রদান কখযখছ। অআন, রফচায ও ংদ 

রফলয়ক ভন্ত্রণারয় ঘবটিং এয ঘপ্ররক্ষখত Novation Agreement স্বাক্ষখযয জন্য এ রফবাগ ১৯/০৯/২০১৯ তারযখে রফররখক 

রনখদৃনা প্রদান কখযখছ। Novation Agreement স্বাক্ষখযয ব্যফস্থা গ্রণ কযা খে। 
 

* প্রকখল্পয ঘভয়াদ রডখম্বয’ ২০২১ মনৃ্ত বৃরদ্ধ কযায প্রস্তাফনা এফং প্রখমাজু ব্যয় োত ারনাগাদ ও প্রখয়াজনীয় ংখাধন প্রাক্করন 

কখয প্রকখল্পয ২য় ংখারধত রডরর প্রণয়ন কখয ৩০/০৯/২০১৯ তারযখে এ রফবাখগ ঘপ্রযণ কযা খয়খছ। 
 

* প্রকখল্পয অযরডরর’য রফলখয় এ রফবাখগয ররনয়য রচফ ভখাদখয়য বারতখে গত ২৪ /১০/২০১৯ তারযখে রস্টয়ারযং করভটিয 

বা নুরষ্ঠত খয়খছ। 
 

* অন্ন শুষ্ক ঘভৌসুখভ (নখবম্বয, ২০১৯ ঘথখক) পখায াআরাআন স্থাখনয কাজ শুরু খফ, এ রফলখয় প্রখয়াজনীয় প্রস্তুরত ঘনয়া খে। 
চরভান পৃষ্ঠা-০৮ 



-০৮- 

 

ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ  

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত গ্রগরত 

  ১৪  বাযখতয নুভা রীগড় 

রযপাআনাযী ঘথখক 

জ্বারারন ঘতর যপ্তানীয 

প্রস্তাফ রফখফচনায় রনখয় 

দ্রুত এ রফলখয় রদ্ধান্ত  

গ্রণ কযখত খফ। 

* নুভারীগড় রযপাআনাযী রররভখটড (NRL) এয ররাগুরড়স্থ Marketing Terminal খত াআরাআখনয 

ভাধ্যখভ াফতৃীপুয রডখাখত রডখজর (Gas Oil) যফযাখয রফলখয় ম্মত ও নুস্বাক্ষরযত Sale & 

Purchase Agreement (SPA) থনৃনরতক রফলয় ংক্রান্ত ভরন্ত্রবা করভটি ২৩ অগস্ট, ২০১৭ তারযখে 

নুখভাদন কখয। ফরণতৃ SPA যকারয ক্রয় ংক্রান্ত ভরন্ত্রবা করভটিয নুখভাদনক্রখভ তা স্বাক্ষরযত খয়খছ।  
 

* ক্রভফধভৃান জ্বারারন ঘতখরয চারদা ও ররডরফ’য স্থারতব্য নতুন দফদ্যুরতক প্ল্ুাখন্ট ঘতর যফযাখয রখক্ষু  

চারদা রফখফচনায় রনখয় াআরাআনটি নুভারীগড়-াফতীপুয খয় দয়দপুয ও ফগুড়া মনৃ্ত ফরধতৃকযখণয রফলখয় 

রফরর ও নুভারীগড় রযপাআনাযীয ভখধ্য অখরাচনা খয়খছ। গত ২১/০৩/২০১৮  খত ২৫/০৩/২০১৮ তারযখে 

রফরর’য ঘচয়াযম্যান  ভখাদখয়য ঘনর্তখে রফরর’য প্ররতরনরধ দর NRL পয কখযন। উি পখয 

াআরাআখনয ভাধ্যখভ রডখজর যফযাখয রফলখয় অখরাচনা য়।  
 

* গত ০৯ /০৪/২০১৮ তারযখে াআরাআখনয ভাধ্যখভ রডখজর যফযাখয রখক্ষু াআরাআন স্থাখনয রফলখয়  
MoU টি ফাংরাখদ যকাখযয খক্ষ রচফ , জ্বারারন ও েরনজ ম্পদ রফবাগ এফং বাযখতয খক্ষ যযাষ্ট্র 

রচফ, বাযত স্বাক্ষয কখযন। 
 

* গত ১৯/০৫/২০১৮ তারযখে NRL ত্র ভাযপত রররগুরড় ভাখকৃটিং টারভনৃার, বাযত খত ফাংরাখদখয 

াফতৃীপুয রডখা মনৃ্ত Indo-Bangla Friendship Pipeline (IBFPL) রনভাৃণ ংক্রান্ত রফলয়ারদ অখরাচনায 

জন্য রফরর’য প্ররতরনরধদর’ঘক বাযখতয রদেী পখযয অভন্ত্রণ জানায় ঘখপ্ররক্ষখত রফরর প্ররতরনরধ দর ০৮-১১ 

অগস্ট, ২০১৮ তারযখে বাযত পয কখয এফং IBFPL রনভাৃখণয রফলখয় BPC, NRL এফং প্রকখল্পয 

কনারট্যান্ট Engineers India Ltd (EIL) এয ভখধ্য রফরর কর্তকৃ প্রকল্প রযচারক রনখয়াগ, Project 

Review 7 Monitoring Committee (PRMC) ঘত ফাংরাখদখয প্ররতরনরধ ভখনানয়ন, Design & 

Engineering of the pipeline system, Procurement & ordering, Environment Impact 

Assessment (EIA), clearance from the Bangladesh site, land Acquisition & 

requisition in the Bangladesh portion, Connection of the spur line upto the proposed 

Sayedpur Power plant, Extension of IBFPL to Rangpur, Exchange of information of 

Parbotipur Depot & proposed tank farm area আতুারদ রফলখয় অখরাচনা য়। 

 

* গত ১৮/০৯/২০১৮ তারযখে ফাংরাখদ ও বাযখতয প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ াআরাআখনয রবরত প্রস্তয স্থান কযা 

খয়খছ। 

 

* NRL, EIL এফং SKP এয প্ররতরনরধবৃদ ১৩ -১৫ নখবম্বয, ২০১৮ তারযখে ফাংরাখদ পয কখয । উি 

ভখয় NRL, EIL, SKP, রফরর ও রওরএর এয কভকৃতাৃবৃদ ঘমৌথবাখফ কাস্টরড রান্পপায ঘলা রভটায 

ঘরাখকন রনধাৃযণ কখয। আরতপূখফ ৃরনধাৃরযত াআরাআন রুট, এরব ঘরাখকন ও  HDD Crossing আতুারদ 

স্থান রযদনৃ কযা য়। াফতৃীপুয রডখায ম্প্রাযখণয জায়গা ও রযরন্ফ টারভনৃার রযদনৃ কযা য়। 
 

* দয়দপুয রফদ্যুৎ ঘকখন্দ্র াআরাআখনয ভাধ্যখভ রডখজর যফযাখয জন্য াআরাআখনয Tap of point ও 

রফদ্যুৎ উৎাদন ঘকখন্দ্রয স্থান ঘমৌথবাখফ রযদনৃ কযা য়। Tap of point খত রফদ্যুৎ উৎাদন ঘকখন্দ্রয 

দূযে প্রায় ৭ রকখরারভটায। াখব ৃনুমায়ী াআরাআন রুট ফযাফয জরভ রধগ্রণ ফাফদ প্রায় ১৮৭.৩৪ একয ও 

হুকুভদের ফাফদ প্রায় ১২৬.১৪ একয এফং Tap of point ঘথখক দয়দপুয াওয়ায প্ল্ুান্ট মনৃ্ত াআরাআখনয 

জন্য জরভ রধগ্রণ ফাফদ প্রায় ১২ একয ও হুকুভ দেখরয জন্য ০৮ একয  ফখৃভাট রধগ্রখণয জন্য প্রায় 

১৯৯.৩৪ একয এফং হুকুভদেখরয জন্য প্রায় ১৩৪.১৪ একয জরভয প্রখয়াজন খফ। উি জরভ রধগ্রখণয জন্য 

টাকায রযভান ৮ ৩.৯৬ ঘকাটি, ঘভাট হুকুভদে ঘরয জন্য টাকায রযভান ২ ৭.৬১ ঘকাটি ক্ষরতপূযণ ফাফদ ৮.৮০ 

ঘকাটি টাকা ফখৃভাট টাকায রযভান ১২০.৩৭ ঘকাটি। 
 

* IBFPL এয Progress review meeting ০৬/০১/২০১৯ তারযখে BPC, NRL ও EIL এয 

ভখধ্য রফরর’য ঢাকাস্থ ররয়াঁখজা রপখ নুরষ্ঠত খয়খছ । 
 

* Center for Environment and Geographic Information Services (CEGIS) 

আরন্ডয়া-ফাংরাখদ ঘিন্ডী াআরাআন এয Initial Environmental Examination (IEE) and 

Environmental Impact Assessment (EIA) গত ০৩/০২/২০১৯ তারযখে রফররখত জভা রদখয়খছ 

এফং ফাংরাখদ ংখয EIA ম্পন্ন কযায জন্য কনারখটন্ট রখখফ CEGIS-ঘক ১০/১২/২০১৮ তারযখে NOA 

প্রদান কযা য়। ঘ নুমায়ী CEGIS কর্তকৃ আখতাভখধ্য Inception Report & IEE ম্পাদন কযা খয়খছ।  
 

* প্রকল্প ফাস্তফায়খনয জন্য Land Acquisition & Requisition এয জন্য াখব ৃ , ভাররকানা 

রনরিতকযণ, রবরডও/রস্থযরচত্র ধাযণ, দরররত্র প্রণয়ন এ ংক্রান্ত মাফতীয় কামাৃফরী ম্পাদখনয রখক্ষু ০৪টি 

প্ররতষ্ঠানখক ২৫ /১১/২০১৮ তারযখে  RFP পযখভট প্রদান কযা  ঘয়খছ। ২০/১২/২০১৮ তারযখে  RFP পযখভট 

গ্রণ কযা খয়খছ। ৩১/০১/২০১৯ তারযে খত Land Acquisition & Requisition কাজটি ম্পাদখনয 

রখক্ষু ঞ্চগড়, নীরপাভাযী ও রদনাজপুয ঘজরায ঘজরা প্রাখনয কভকৃতাৃবৃদ ও রফরর’য কভকৃতাৃবৃদ ১২৫ 

রকখরারভটায াআরাআন রুট ফযাফয াখব ৃও রবরডও কাজ ০৬/০২/২০১৯ তারযখে ম্পন্ন কখযখছ। ০৭/০২/২০১৯ 

তারযখে ঘজরা প্রান ঞ্চগড়, নীরপাভাযী ও রদনাজপুয এফং ১২/০২/২০১৯ তারযখে ঘজরা প্রান ঞ্চগড় 

খত  জরভয মূল্য াওয়া ঘগখছ। ১১/০৩/২০১৯ তারযখে জরভ রধগ্রণ ও হুকুভদেখরয প্রারনক নুখভাদন 

াওয়া ঘগখছ। াআরাআন রুট ফযাফয জরভ রধগ্রণ ফাফদ প্রায় ১৮৮ একয ও হুকুভদেখরয জন্য ১২৭ একয গত 

২১/০৩/২০১৯ তারযখে প্রস্তারফত াআরাআখনয জরভয দাগ েরতয়ান রনধাৃরযত পযখভখট তথ্যারদ ংরিষ্ট ঘজরা 

প্রাক (ঞ্চগড়, রদনাজপুয ও নীরপাভাযী) ফযাফয ঘপ্রযণ কযা খয়খছ এফং ২৪/০৩/২০১৯ তারযখে ংরিষ্ট 

ঘজরা প্রাক কর্তকৃ গৃীত খয়খছ। 
চরভান পৃষ্ঠা-০৯ 



-০৯- 

 

   * প্রকখল্পয রডরর গত ৩০/০৬/২০১৯ তারযখে নুখভাদখনয জন্য রযকল্পনা করভখন ঘপ্রযণ কযা য়। গত 

২৫/০৭/২০১৯ তারযখে প্রকখল্পয উয প্রকল্প মূল্যায়ন করভটি’য (রআর) বা ফাংরাখদ রযকল্পনা করভখন নুরষ্ঠত 

য় এফং ০১ /০৮/২০১৯ তারযখে স্বাক্ষরযত বায কামরৃফফযণীটি ০৭ /০৮/২০১৯ তারযখে াওয়া মায়। উি 

কামরৃফফযণীখত রডরর’য ওয ১০টি সুারয প্রদান কযা য়।  বায উি সুারয নুমায়ী রডরর’য প্রখয়াজনীয় 

ং ংখাধনপূফকৃ ০২/০৯/২০১৯ তারযখে রডরর পুনযায় ফাংরাখদ রযকল্পনা করভখন ঘপ্রযণ কযা য়।  

 

* রযকল্পনা করভখনয সুারয নুমায়ী রডরর ংখাধন কখয এ রফবাগ খত গত ১৬/০৯/২০১৯ তারযখে 

রযকল্পনা করভখন ঘপ্রযণ কযা য়। রযকল্পনা করভন কর্তকৃ মাচাআ-ফাছাআপূফকৃ রকছু মঘৃফক্ষণ ঘদয়। ঘ নুমায়ী 

এ রফবাগ খত গত ৩০/০৯/২০১৯ তারযখে রডরর পুনগঠৃন কখয ঘপ্রযখণয জন্য রফররখক নুখযাধ কযা য়। রফরর 
কর্তকৃ রডরর পুনগঠৃন কখয এ রফবাখগ ঘপ্রযণ কখয। গত ০৬/১০/২০১৯ তারযখে রডরর’য উয পুনযায় মাচাআ-

ফাছাআ বা নুরষ্ঠত য়। রফরর কর্তকৃ রডরর পুনগঠৃন কখয ২০/১০/২০১৯ তারযখে পুনযায় এ রফবাখগ ঘপ্রযণ 

কখযখছ, মা ীঘ্রআ রযকল্পনা করভখন ঘপ্রযণ কযা খফ।      
 

* আরন্ডয়া-ফাংরাঘদ ঘিন্ডর াআরাআন (IBFPL) প্রকখল্পয ডাম্পাআখটয স্থান রনধাৃযখণয জন্য গত ২৩-২৫ এরপ্রর 

২০১৯ তারযে মনৃ্ত NRL ও রফরর প্ররতরনরধদর নীরপাভাযী, রদনাজপুয ও ঞ্চগড় পয কখযখছ। দয়দপুয াওয়ায 
প্ল্ুাখন্টয ভখধ্য এফং াফতৃীপুয খযয ররদগ্রাখভ ডাম্পাআখটয ম্ভাব্য স্থান রনধাৃযণ কযা খয়খছ 

 

* াফতৃীপুয রডখাখত আরন্ডয়া-ফাংরাঘদ ঘিন্ডর  াআরাআন (IBFPL) এয ভাধ্যখভ বাযত খত অভদারনকৃত 

রডখজর গ্রখণর জন্য নতুন ট্যাংক পাভ ৃরনভাৃখণয রনরভখত রডখায রিভ াখ ঘযরওখয়য ৫.৩১ (াঁচ দরভক রতন 

এক) একয জরভ রফররয নুকূখর স্থায়ী ফখদাফস্ত ফা দী  ৃ ঘভয়াদী রীজ রধগ্রখনয রফলখয় গত ০৯/১২/২০১৮ 

তারযখে এ রফবাগ খত ঘযরথ ভন্ত্রণারয় ফযাফয ত্র ঘপ্রযণ কযা খয়খছ। গত ২৪/০৩/২০১৯ তারযখে রফবাগীয় ভূ-

ম্পরত কভকৃতাৃ, ফাংরাখদ ঘযরওখয়/াকী খত ঘযরভূরভয ঘচৌরে ও তপরর ঘপ্রযণ কযায জন্য রফররখত ত্র 

ঘপ্রযণ কযা য় । ঘযরওখয়য চারদা ঘভাতাখফক ভূরভ ঘচৌরে ও তপরর রফরর খত ১২/০৫/২০১৯ তারযখে 

ঘযরওখয় াকী রফবাগ ফযাফয ত্র ঘপ্রযণ কযা খয়খছ। উি জরভয মূল্য রনধাৃযখনয জন্য াকী ঘযরওখয় রফবাগ 

খত াফতৃীপুয াফ ঘযরজরে রপখ ত্র ঘপ্রযণ কযা য় এফং গত াফতৃীপুয াফখযরজরে রপ খত ০১/০৭/২০১৯ 

তারযখে মূল্য রনধাৃযণ প্ররতখফদন ঘযরওখয়য াকী রফবাগীয় রপখ ঘপ্রযণ কযা খয়খছ।    
 

* গত ০৩/০৭/২০১৯ ও ০৪/০৭/২০১৯ তারযখে রদরেখত নুরষ্ঠত HAZOP Study এয প্রখ রডজাআন এয উয নুরষ্ঠত 

বায় NRL, EIL, Bharat Petroleum Corporation Ltd. & BPC এয প্ররতরনরধখদয উরস্থরতখত রফস্তারযত 

অখরাচনা য়। উি অখরাচনায় HAZOP Study এয রকছু ংখাধখনয প্রস্তাখফয রফলখয় একভত ঘালণ কখয। ঘ 

নুমায়ী EIL কর্তকৃ প্রখ রডজাআন ংখাধন কযখফ। উি বায় ফাংরাখদ ংখয গ্রগরত রফলখয় রফরর প্ররতরনরধ 

একভত ঘালণ কখয। 
 

* প্রকখল্পয জরভ রধগ্রণ ও হুকুভদেখরয এয রফলখয় ংরিষ্ট ঘজরা প্রাখনয াখথ াফকৃ্ষরণক ঘমাগাখমাগ ও কাখজয 

গ্রগরত রফররখক ফরত কযায জন্য দ্মা, ঘভ না ও মমুনা রতনজন কভকৃতাৃখক মথাক্রখভ নীরপাভাযী, ঞ্চগড় ও 

রদনাজপুয ঘজরায় রনখয়ারজত কযা খয়খছ।  

 

* গত ০৭/০৮/২০১৯ তারযখে ীলকৃ প্রকল্প ফাস্তফায়খনয রখক্ষু ০৫টি ঘকনার বাল্ব ঘস্টন এয জন্য ঘভাট ২.৭৬৭১ (দ্যআ 

দরভক াত ছয় াত এক) একয ভূরভ রধগ্রঘণয জন্য ২৭/০৮/২০১৯ তারযখে প্রারনক নুখভাদন প্রদান কযা খয়খছ।  
 

* IBFPL প্রকখল্পয াআরাআন স্থাখনয জন্য  অগাভী ১২/১১/২০১৯ তারযখেয ভখধ্য BIWATA এয ধীন ০৪টি 

নদীয ০৬টি খয়খণ্ট, Railway এয ০৩টি খয়খণ্ট এফং Roads & Highway এয ০৫টি খয়খণ্ট ক্ররংখয়য 

রফলখয় প্রখয়াজনীয় নারত ত্র গ্রখণয জন্য অনুারঙ্গক কাগজ-ত্রারদ ত্র ঘপ্রযণ কযা খফ।  
 

*  ঞ্চগড়, নীরপাভাযী এফং রদনাজপুয ঘজরায় ভূরভ ভাররকখদয ফযাফয ০৪ ধাযায ঘনাটি মথাক্রখভ ০৮/০৮/২০১৯, 

০৬/০৮/২০১৯ এফং ২৯/০৮/২০১৯ তারযে জারয কযা য়। উি ঘজরামূখয ঘমৌথ তদখন্তয (রফরর’য প্ররতরনরধ)  

রপেবুক প্রস্তুখতয কাজ মথাক্রখভ ০২/০৯/২০১৯, ১৫/০৯/২০১৯ এফং ১৫/০৯/২০১৯ তারযখে ঘল খয়খছ।   
* ০৪ ধাযায ঘনাটি জারযয যফতী ১৫ কাh©w`e‡mi g‡a¨ রধগ্রখণয রফরুখদ্ধ cÂMo †Rjvq †gvU 52wU AvcwË 

cvIqv hvq, Z‡e ০৪ ধাযায ঘনাটি জারযয রনধাৃরযত ভখয়য ভখধ্য bxjdvgvix I w`bvRcyi †Rjvq ‡Kvb AvcwË 

cvIqv hvq bvB|  

* cÂMo †Rjvq cÖvß 52wU AvcwËi wel‡q †Rjv cÖkvmb wgm‡Km iæRy K‡i MZ 18/09/2019 Zvwi‡L 

অরতকাযীগখণয উরস্থরতখত ïbvwb m¤úbœ K‡i‡Q|  

* ঞ্চগড় এফং নীরপাভাযী ঘজরা প্রান খত ংরিষ্ট ভূরভ রধগ্রণ ও হুকুভদেখরয সুারয ম্বররত নরথ চূড়ান্ত 

নুখভাদখনয রনরভখত ঘজরা প্রাক কর্তকৃ ৩০/০৯/২০১৯ তারযখে ভূরভ ভন্ত্রণারখয় ঘপ্রযণ কযা খয়খছ।    

* রদনাজপুয ঘজরা প্রান খতও রধগ্রণ ও হুকুভদের ংরিষ্ট নরথ ০১/১০/২০১৯ তারযখে  ভূরভ ভন্ত্রণারখয় ঘপ্রযণ 

কযা খয়খছ। 

* াআরাআন স্থাখনয জন্য রযখফ রধদপ্তয খত “রযখফগত ছাড়ত্র” প্রারপ্তয রখক্ষু IEE রযখাৃট নুখভাদন, 

ফস্থানগত ছাড়ত্র ও EIA TOR নুখভাদখনয রনরভখত গত ১৫/০৯/২০১৯ তারযখে রযচারক, রযখফ রধদপ্তয, 

যংপুয ঘজরা রপ ফযাফয নুখযাধ ত্র ঘপ্রযণ কযা খয়খছ।  
 

* কর্তৃখক্ষয নুখভাদনক্রখভ Receive Terminal এয ঘটন্ডায রফজ্ঞরপ্ত ০৩/১০/২০১৯ তারযখে রত্রকায় প্রকা 

কযা খয়খছ। 

 

* গত ০৪/১১/২০১৯ তারযখে দযত্র দররর ক্রয়কাযী প্ররতষ্ঠানমূখয াখথ রপ্র-ঘটন্ডারযং বা নুরষ্ঠত খয়খছ।  

 

চরভান পৃষ্ঠা-১০ 



-১০- 

 
ক্রভ ভন্ত্রণারয়/রফবাখগয নাভ  

ও রযদখৃনয তারযে 

গৃীত রদ্ধান্ত গ্রগরত 

 

১৫ 

 ভূতারিক জরয রধদপ্তয 

(রজএরফ) এয ভাধ্যখভ মুে ও 

নদী ফফারকায় রঞ্চত ফাররখত 

মূল্যফান েরনজ দাখথযৃ নুন্ধান 

কামকৃ্রভ ঘজাযদায কযখত খফ। 

“ফাংরাখদখয নদীফখিয ফাপ্ররখত মূল্যফান েপ্রনখজয উপ্রস্থপ্রত প্রনণ শয়  অথ শননপ্রতক 

মূল্যায়ন” ীল শক প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ ভাপ্ত খয়খে। প্রাপ্ত  নমুনা প্রফখেলখণ মূল্যফান 

েপ্রনখজয উপ্রস্থপ্রত ায়া প্রগখয়খে। ফতশভাখন অপ্রধকতয যীিা-প্রনযীিা কযা খে।  

 

 ১৬  ঘদখয বৃতভ জনখগাষ্ঠীয কাখছ 

জ্বারারন যফযা রনরিত কযায 

স্বাখথ ৃএফং রযখফ ফান্ধফ জ্বারারন 

ব্যফাখযয রফলখয় জনগণখক উদ্ধুদ্ধ 

কযায রখক্ষু এরররজ’য ব্যফায 

উৎারত কযা খফ। 

১। ঘদখ ব্যাক রবরতখত এরররজ’য ব্যফায বৃরদ্ধয রখক্ষ  ুএরররজ ঘকৌরত্র প্রণয়ন কযা 

খয়খছ। ঘকৌরখত্রয সুারয ফাস্তফায়খনয দখক্ষ গ্রণ কযা খে। এ রখক্ষ  ুআখতাভখধ্য 

এরররজ ফটররং প্ল্ুান্ট স্থান নীরতভারা-২০১৬, তযরীকৃত ঘখরাররয়াভ গ্যা (খটা-গ্যা) 

রযপৄখয়ররং ঘস্টন ও রূান্তয ওয়াকৃ স্থান, রযচারন এফং যক্ষণাখফক্ষণ নীরতভারা, ২০১৬ 

এফং এরর গ্যা াখযনার রাআখরন্পং নীরতভারা, ২০১৭ প্রণয়ন কযা খয়খছ। এছাড়া 

এতদংরিষ্ট অযও নীরতভারা প্রণয়ন কযা খে। 

 

 ২। প্রাকৃরতক গ্যাখয রফকল্প রখখফ এরররজ’য ব্যফায দ্রুত বৃরদ্ধ াখে। গৃস্থারর কাজ 

ছাড়াও ঘভাটযমাখনয জ্বারারন  (খটা গ্যা) রখখফ, রল্প কাযোনায় ও উচ্চ বফখন, 

ফহুতর অফারক বফখন ঘযটিকুখরখটড দ্ধরতখত এরররজ ব্যফাখযয চারদা সৃরষ্ট ওয়ায় 

এরররজ রফরধভারা, ২০০৪ ংখাধ নপূফকৃ নতুন রফরধ, ধ্যায় ংখমাজন, প্ররতস্থান 

কখয ংখারধত তযরীকৃত ঘখরাররয়াভ গ্যা (এরররজ) রফরধভারা, ২০০৪  এরপ্রর, 

২০১৬ াখর প্রণয়ন কযা খয়খছ। 

 


