
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ ০৯ এপ্রপ্রর ২০১৫ তাপ্রযখে প্রফদ্যুৎ, জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়  

প্রযদনৃকাখর জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাখেয জন্য গৃীত প্রদ্ধান্তভখয গ্রেপ্রত প্রপ্রতখফদন 
 

অেস্ট, ২০১৯ 
 

ক্রভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদৃনাভ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রেপ্রত মাৃয় 

1)  ভৄদ্র প্রফজখয়য পখর 

ফখগাােখয প্রফার 

জরযাপ্রখত গ্যা, ততর 

আতুাপ্রদ জ্বারাপ্রন প্রাপ্রিয 

ম্ভাফনা সৃপ্রি খয়খছ। 

ঈকূরীয়  েবীয ভৄদ্র 

এরাকায় অধুপ্রনক প্রযুপ্রিয 

ভাধ্যখভ াখব ৃপ্রযচারনা 

পূফকৃ গ্যা ফা ততর তেত্র 

অপ্রফস্কায এফং তা প্রদখয় 

প্রফদ্যুৎ ঈৎাদখনয 

প্রযকল্পনা গ্রণ কযখত 

খফ; 

 তখরাফাংরা 

 

 

 

প্রপ্রতখফপ্র তদখয াখথ ভৄদ্রীভা প্রনষ্পপ্রত্ত য়ায় ভৄদ্রাঞ্চখরয ব্লকভখক পুনঃপ্রফন্যা কখয নতুনবাখফ 

ব্লক ম্যা প্রস্ত্ত্তত কযা খয়খছ। নতুন ভৄদ্রীভা জৃখনয পখর ফাংরাখদখয নখায এফং পখায 

এরাকায় নতুন প্রফপ্রডং যাঈন্ড অহ্বান কযায  রখেু প্রস্তাপ্রফত Draft Onshore Model PSC 

2019 এফং প্রস্তাপ্রফত Draft Offshore Model PSC 2019 থনৃনপ্রতক প্রফলয় ংক্রান্ত 

ভপ্রন্ত্রবা কপ্রভটিয ২৪/০৭/২০১৯ তাপ্রযখেয বায় নুখভাদখনয তপ্রপ্রেখত এটি চূড়ান্তবাখফ আখতাভখধ্য 

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

যাঈন্ড অফাখনয প্রস্তুপ্রত কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযায জন্য এ প্রফবাখেয ০৬/০৮/২০১৯ তাপ্রযখেয খত্রয ভাধ্যখভ 

তখরাফাংরাখক প্রনখদৃনা প্রদান কযা খয়খছ। 
  

ভৄদ্রাঞ্চখর ততর-গ্যা নুন্ধান চারাখনায জন্য আখতাভখধ্য ০৪টি ব্লখকয (এএ-০৪, এএ-০৯, এএ-

১১ এফং প্রডএ-১২) জন্য ঈৎাদন ফণ্টন চুপ্রি স্বােপ্রযত খয়খছ।  
 

েবীয ভৄখদ্রয ব্লক এএ-০৪ এফং এএ-০৯ এ তভাট ৫০৮১ রাআন প্রকখরাপ্রভটায ২-প্রড  াআপ্রভক 

াখব ৃম্পন্ন খয়খছ। প্রাি ডাটা প্রফখেলণ তখল প্রবএর ব্লক এএ-০৪ এ  ০২টি এফং এএ-০৯ এ 

০১টি প্রিপ্ররং তরাখকন প্রনধাৃযণ কখযখছ। প্রযে াআখটয প্রখফ থ  প্রনভাৃণ ম্পন্ন খয়খছ এফং প্রযে প্যাড  

প্রনভাৃতণয  কাজ তল খয়খছ। কূ েনখনয মাফতীয় ভারাভার অভদাপ্রন ম্পন্ন খয়খছ। ীঘ্রআ কূ 

েনখনয ফাস্তফ কাজ শুরু ম্ভফ খফ। স্বােপ্রযত প্রএপ্র নুমায়ী এএ-০৪  এএ-০৯ ব্লখকয ন্তেতৃ 

ভৄদ্রাঞ্চখর ফপ্রি ২টি নুন্ধান কূ  যুেৎবাখফ েনখনয প্রনপ্রভত্ত ব্লকদ্বখয়য  াখযটয  প্রাক-প্রিপ্ররং 

কামকৃ্রভ ব্যাত তযখেখছ।  এ রখেু প্রাক- প্রিপ্ররং Environmental Impact Assessment 

(EIA) প্রযচারনায জন্য একটি ঈযুি প্রপ্রতষ্ঠানখক প্রনখয়াে প্রদান কযা খয়খছ। াাাপ্র পখাখযয 

ঈি দ্যটি কূ েনখনয জন্য প্রনধাৃপ্রযত এরাকায় Geohazard Site Survey  ম্পাদখনয রখেু 

প্রপ্রতষ্ঠান তাপ্ররকাভুপ্রিয কাজ ম্পন্ন খয়খছ।  
 

েবীয ভৄখদ্রয ব্লক এএ-১১ এ প্রদ্বভাপ্রত্রক ভূ-তাপ্রিক জপ্রয কামকৃ্রভ তল খয়খছ। েত  ২০ তভ ২০১৮ 

তাপ্রযখে এ ব্লখক ৩০৫ ফে ৃপ্রকখরাপ্রভটায প্রত্রভাপ্রত্রক াআপ্রভক জযী প্রযচারনা ম্পন্ন  খয়খছ। ফতভৃাখন 

ডাটা আন্টাযপ্রপ্রখটখনয কাজ ম্পন্ন খয়খছ। ভাচ ৃ২০২১ এয ভখধ্য ১টি নুন্ধান কূ েনন কযা খফ।  
 

POSCO Daewoo Corporation েবীয ভৄখদ্রয ব্লক প্রডএ-১২ এ ৩৫৮০ রাআন প্রকখরাপ্রভটায 

২-প্রড াআপ্রভক াখব ৃম্পন্ন কখযখছ। এ ব্লখক ০৫টি ম্ভাফনাভয় Lead নাি কখযখছ এফং নািকৃত 

Lead গুখরাখত Prospect Analysis এয সুপ্রফধাখথ ৃ২-প্রড াআপ্রভক-এ অপ্রযত তথ্য-ঈাখত্তয 

অয প্রফস্তাপ্রযত প্রফখেলখণয প্রফলয়টি ঈখেে কখযখছ। ২০১৯ াখরয তল নাোদ ফপ্রণতৃ প্রত্র-ভাপ্রত্রক 

াআপ্রভক জপ্রয প্রযচাপ্ররত খত াখয। প্রাি পরাপখরয য প্রবপ্রত্ত কখয এ ব্লতক ০১টি নুন্ধান কূ 

েনন কযা খফ। 
2)  েবীয ভৄখদ্র গ্যা/ততর 

ব্লক ফযাখেয তেখত্র তকান 

একক তদখক ২/৩টিয 

প্রধক ংখ্যক ব্লক প্রদান 

প্রযায কযা খফ; 

তখরাফাংরা েবীয ভৄখদ্র গ্যা/ততর ব্লক ফযাখেয তেখত্র তকান একক তদখক ২/৩টিয প্রধক ংখ্যক ব্লক প্রদান 

প্রযায কযা খয়খছ এফং বপ্রফষ্যখত প্রযায কযা খফ।  আখতাভখধ্য খেপ্ররয়ায Santos  

প্রংোপুখযয Kris Energy তক তমৌথবাখফ েবীয ভৄখদ্রয ০১টি ব্লক (এএ-১১) এফং বাযখতয 

ONGC Videsh Ltd.  Oil India Ltd. তক েবীয ভৄখদ্রয ০২টি ব্লক (এএ-০৪  এএ-

০৯) ফযাে তদয়া খয়খছ। এছাড়া, দপ্রেণ তকাপ্রযয়ায POSCO Daewoo Corporation তক েবীয 

ভৄখদ্রয ০১টি ব্লক (প্রডএ-১২) ফযাে তদয়া খয়খছ। 

3)  তদখয কয়রা চাপ্রদা 

আখদাখনপ্রয়া, খেপ্ররয়া, 

দপ্রেণ অপ্রিকা প্রভৃপ্রত তদ 

খত অভদাপ্রনয ভাধ্যখভ 

পূযণ ঐ কর তদখ 

েপ্রন রীজ গ্রণ কযায 

ম্ভাব্যতা মাচাআপূফকৃ 

দখে গ্রণ কযখত খফ; 

তখরাফাংরা  আখদাখনপ্রয়া, ভখগাপ্ররয়া, খেপ্ররয়া এফং দপ্রেণ অপ্রিকায় কয়রােপ্রন প্রযচারনাকাযী প্রফদ্যভান 

প্রপ্রতষ্ঠাখনয াখথ  তমৌথ ঈখদ্যাখে প্রফপ্রনখয়াখেয ভাধ্যখভ েপ্রন রীজ তনয়া প্রকংফা েপ্রন প্রযচারনা কযায 

সুখমাে যখয়খছ। ঈতেখ্য, তদখ অপ্রফষ্কৃত ০৫টি কয়রা তেখত্রয ভখধ্য তখরাফাংরায অতাধীন ফড়পুকুপ্রযয়া 

তকার ভাআপ্রনং তকাম্পাপ্রন প্ররপ্রভখটড (প্রফপ্রএভপ্রএর) এক্সএভপ্র-প্রএভপ্র কনখাটিয়ৃাখভয াখথ 

Management, Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুপ্রিয 

অতায় ফড়পুকুপ্রযয়া কয়রা েপ্রন প্রযচারনা কযখছ। প্রফখদখ রীজ গ্রণ কখয কয়রা েপ্রন প্রযচারনা 

কযায প্রখয়াজনীয় অপ্রথকৃ  কাপ্রযেপ্রয েভতা প্রফপ্রএভপ্রএর জৃন কযখত েভ য়প্রন। 
 

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। 

চরভান পৃষ্ঠা-০২ 



-০২- 

 

ক্রভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদৃনাভ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রেপ্রত মাৃয় 

4)  বাযখতয নুভারীেড় তথখক 

াআ রাআখনয ভাধ্যখভ 

জ্বারাপ্রন ততর অভদাপ্রনয 

তেখত্র ংপ্রেিতভ রুট 

ফাছাআ কখয াআ রাআন 

প্রনভাৃখণয ব্যয় বাযতীয় 

ে কর্তকৃ প্রনফাৃ এফং 

অভদাপ্রনতব্য ততখরয 

ভখেয াখথ তা 

ভন্বয়পূফকৃ প্রযখাখধয 

প্রস্তাফ প্রণয়ন কযখত খফ; 

প্রফপ্রপ্র * াআরাআখনয ভাধ্যখভ বাযখতয নুভারীেড় প্রযপাআনাপ্রয খত ফাংরাখদখয াফতৃীপুখয প্রডখজর অভদাপ্রনয প্রফলখয় 

২০/০৪/২০১৫ তাপ্রযখে BPC  NRL এয ভখধ্য  MOU স্বােপ্রযত য়। 
 

* ফাংরাখদস্থ বাযতীয় াআকপ্রভন েত ২৯/০৩/১৭ তাপ্রযখে ত্র ভাযপত  প্রচফ ভখাদয়খক ফপ্রত কখযন তম, আখদাফাংরা 

তিন্ডী াআরাআন (অআপ্রফএপপ্রএর) প্রনভাৃখণ ফাংরাখদ ংখয েযচ প্রনফাৃখয জন্য বাযত যকায Grant in Aid 

Program এয অতায় ৩০৩(প্রতনত প্রতন) তকাটি রুপ্র থাৃয়ন কযখফ। াআরাআখনয ভাধ্যখভ ১৫ ফছখযয জন্য প্রডখজর 

যফযা কযায প্রফলখয় ঈবয় ে ম্মত য়। েত ২২/১০/২০১৭ তাপ্রযখে  াআরাআখনয ভাধ্যখভ প্রডখজর যফযাখয রখেু 

BPC  NRL এয ভখধ্য Sale Purchase Agreement (SPA) স্বােপ্রযত য়। 
 

* ক্রভফধভৃান জ্বারাপ্রন ততখরয চাপ্রদা  প্রপ্রডপ্রফ’য স্থাপ্রতব্য নতুন বফদ্যুপ্রতক প্ল্ুাখন্ট ততর যফযাখয রখেু  চাপ্রদা 

প্রফখফচনায় প্রনখয় াআরাআনটি নুভারীেড়-াফতীপুয খয় বয়দপুয  ফগুড়া মনৃ্ত ফপ্রধতৃকযখণয প্রফলখয় প্রফপ্রপ্র  

নুভারীেড় প্রযপাআনাযীয ভখধ্য অখরাচনা খয়খছ। েত ২১/০৩/২০১৮  খত ২৫/০৩/২০১৮ তাপ্রযখে প্রফপ্রপ্র’য তচয়াযম্যান  

ভখাদখয়য তনর্তখে প্রফপ্রপ্র’য প্রপ্রতপ্রনপ্রধ দর NRL পয কখযন। ঈি পখয াআরাআখনয ভাধ্যখভ প্রডখজর যফযাখয 

প্রফলখয় অখরাচনা য়।  

 

* েত ০৯ /০৪/২০১৮ তাপ্রযখে াআরাআখনয ভাধ্যখভ প্রডখজর যফযাখয রখেু াআরাআন স্থাখনয প্রফলখয়  MoU টি 

ফাংরাখদ যকাখযয খে প্রচফ , জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাে এফং বাযখতয খে যযাষ্ট্র প্রচফ , বাযত স্বােয 

কখযন। 

 

* েত ১৯/০৫/২০১৮ তাপ্রযখে NRL ত্র ভাযপত প্রপ্ররগুপ্রড় ভাখকৃটিং টাপ্রভনৃার, বাযত খত ফাংরাখদখয াফতৃীপুয প্রডখা 

মনৃ্ত Indo-Bangla Friendship Pipeline (IBFPL) প্রনভাৃণ ংক্রান্ত প্রফলয়াপ্রদ অখরাচনায জন্য প্রফপ্রপ্র’য প্রপ্রতপ্রনপ্রধদর’তক 

বাযখতয প্রদেী পখযয অভন্ত্রণ জানায় তখপ্রপ্রেখত প্রফপ্রপ্র প্রপ্রতপ্রনপ্রধ দর ০৮-১১ অেস্ট, ২০১৮ তাপ্রযখে বাযত পয কখয 

এফং IBFPL প্রনভাৃখণয প্রফলখয় BPC, NRL এফং প্রকখল্পয কনারট্যান্ট Engineers India Ltd (EIL) এয ভখধ্য 

প্রফপ্রপ্র কর্তকৃ প্রকল্প প্রযচারক প্রনখয়াে, Project Review 7 Monitoring Committee (PRMC) তত 

ফাংরাখদখয প্রপ্রতপ্রনপ্রধ 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 আতুাপ্রদ প্রফলখয় অখরাচনা য়। 

 

* েত ১৮/০৯/২০১৮ তাপ্রযখে ফাংরাখদ  বাযখতয প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ াআরাআখনয প্রবপ্রত্ত প্রস্তয স্থান কযা খয়খছ।  

 

* NRL, EIL এফং SKP এয প্রপ্রতপ্রনপ্রধবৃদ ১৩ -১৫ নখবম্বয, ২০১৮ তাপ্রযখে ফাংরাখদ পয কখয । ঈি ভখয়  

NRL, EIL, SKP, প্রফপ্রপ্র  প্রপ্রএর এয কভকৃতাৃবৃদ তমৌথবাখফ কাস্টপ্রড রান্পপায তলা প্রভটায তরাখকন প্রনধাৃযণ  

কখয। আপ্রতপূখফ ৃ প্রনধাৃপ্রযত াআরাআন রুট, এপ্রব তরাখকন   HDD Crossing আতুাপ্রদ স্থান  প্রযদনৃ কযা য়। 
াফতৃীপুয প্রডখায ম্প্রাযখণয জায়ো  প্রযপ্রন্ফ টাপ্রভনৃার প্রযদনৃ কযা য়। 
 

* বয়দপুয প্রফদ্যুৎ তকখে াআরাআখনয ভাধ্যখভ প্রডখজর যফযাখয জন্য াআরাআখনয Tap of point  প্রফদ্যুৎ 

ঈৎাদন তকখেয স্থান তমৌথবাখফ প্রযদনৃ কযা য়। Tap of point খত প্রফদ্যুৎ ঈৎাদন তকখেয দূযে প্রায় ৭ 

প্রকখরাপ্রভটায। াখব ৃনুমায়ী াআরাআন রুট ফযাফয জপ্রভ প্রধগ্রণ ফাফদ প্রায় ১৮৭.৩৪ একয  হুকুভদের ফাফদ প্রায় 

১২৬.১৪ একয এফং Tap of point তথখক বয়দপুয ায়ায প্ল্ুান্ট মনৃ্ত াআরাআখনয জন্য জপ্রভ প্রধগ্রণ ফাফদ প্রায় 

১২ একয  হুকুভ দেখরয জন্য ০৮ একয  ফখৃভাট প্রধগ্রখণয জন্য প্রায় ১৯৯.৩৪ একয এফং হুকুভদেখরয জন্য প্রায় 

১৩৪.১৪ একয জপ্রভয প্রখয়াজন খফ। ঈি জপ্রভ প্রধগ্রখণয জন্য টাকায প্রযভান ৮ ৩.৯৬ তকাটি, তভাট হুকুভদে তরয জন্য  

টাকায প্রযভান ২৭.৬১ তকাটি েপ্রতপূযণ ফাফদ ৮.৮০ তকাটি টাকা ফখৃভাট টাকায প্রযভান ১২০.৩৭ তকাটি। 
 

* IBFPL এয Progress review meeting ০৬/০১/২০১৯ তাপ্রযখে BPC, NRL  EIL এয ভখধ্য 

প্রফপ্রপ্র’য ঢাকাস্থ প্ররয়াঁখজা প্রপখ নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। 
* Center for Environment and Geographic Information Services (CEGIS) আপ্রন্ডয়া-ফাংরাখদ 

তিন্ডী াআরাআন এয Initial Environmental Examination (IEE) and Environmental Impact 

Assessment (EIA) েত ০৩/০২/২০১৯ তাপ্রযখে প্রফপ্রপ্রখত জভা প্রদখয়খছ এফং ফাংরাখদ ংখয EIA ম্পন্ন কযায 

জন্য কনারখটন্ট প্রখখফ CEGIS-তক ১০/১২/২০১৮ তাপ্রযখে NOA প্রদান কযা য়। ত নুমায়ী CEGIS কর্তকৃ 

আখতাভখধ্য Inception Report & IEE ম্পাদন কযা খয়খছ। অোভী ২৯/০৯/২০১৯ তাপ্রযখেয ভখধ্য EIA দাপ্রের কযখফ। 
 

* প্রকল্প ফাস্তফায়খনয জন্য Land Acquisition & Requisition এয জন্য াখব ৃ , ভাপ্ররকানা প্রনপ্রিতকযণ, 

প্রবপ্রড/প্রস্থযপ্রচত্র ধাযণ, দপ্রররত্র প্রণয়ন এ ংক্রান্ত মাফতীয় কামাৃফরী ম্পাদখনয রখেু ০৪টি প্রপ্রতষ্ঠানখক ২৫/১১/২০১৮ 

তাপ্রযখে RFP পযখভট প্রদান কযা তয়খছ। ২০/১২/২০১৮ তাপ্রযখে RFP পযখভট গ্রণ কযা খয়খছ। ৩১/০১/২০১৯ তাপ্রযে 

খত Land Acquisition & Requisition কাজটি ম্পাদখনয রখেু ঞ্চেড়, নীরপাভাযী  প্রদনাজপুয তজরায তজরা 

প্রাখনয কভকৃতাৃবৃদ  প্রফপ্রপ্র’য কভকৃতাৃবৃদ ১২৫ প্রকখরাপ্রভটায াআরাআন রুট ফযাফয াখব ৃ প্রবপ্রড কাজ 

০৬/০২/২০১৯ তাপ্রযখে ম্পন্ন কখযখছ। ০৭/০২/২০১৯ তাপ্রযখে তজরা প্রান ঞ্চেড়, নীরপাভাযী  প্রদনাজপুয এফং 

১২/০২/২০১৯ তাপ্রযখে তজরা প্রান ঞ্চেড় খত  জপ্রভয ভে ায়া তেখছ। ১১/০৩/২০১৯ তাপ্রযখে জপ্রভ প্রধগ্রণ  

হুকুভদেখরয প্রাপ্রনক নুখভাদন ায়া তেখছ। াআরাআন রুট ফযাফয জপ্রভ প্রধগ্রণ ফাফদ প্রায় ১৮৮ একয  

হুকুভদেখরয জন্য ১২৭ একয েত ২১/০৩/২০১৯ তাপ্রযখে প্রস্তাপ্রফত াআরাআখনয জপ্রভয দাে েপ্রতয়ান প্রনধাৃপ্রযত পযখভখট 

তথ্যাপ্রদ ংপ্রেি তজরা প্রাক (ঞ্চেড়, প্রদনাজপুয  নীরপাভাযী) ফযাফয তপ্রযণ কযা খয়খছ এফং ২৪/০৩/২০১৯ তাপ্রযখে 

ংপ্রেি তজরা প্রাক কর্তকৃ গৃীত খয়খছ। 
চরভান পৃষ্ঠা-০৩ 



-০৩- 

 

   * প্রকখল্পয প্রডপ্রপ্র েত ৩০/০৬/২০১৯ তাপ্রযখে নুখভাদখনয জন্য প্রযকল্পনা কপ্রভখন তপ্রযণ কযা য়। েত ২৫ /০৭/২০১৯ 

তাপ্রযখে প্রকখল্পয ঈয প্রকল্প ভোয়ন কপ্রভটি’য (প্রআপ্র) বা ফাংরাখদ প্রযকল্পনা কপ্রভখন নুপ্রষ্ঠত য় এফং 

০১/০৮/২০১৯ তাপ্রযখে স্বােপ্রযত বায কামপৃ্রফফযণীটি ০৭ /০৮/২০১৯ তাপ্রযখে ায়া মায়। ঈি কামপৃ্রফফযণীখত প্রডপ্রপ্র’য 

য ১০টি সুাপ্রয প্রদান কযা য়। বায ঈি সুাপ্রয নুমায়ী প্রডপ্রপ্র’য প্রখয়াজনীয় ং ংখাধনপূফকৃ ০২ /০৯/২০১৯ 

তাপ্রযখে প্রডপ্রপ্র পুনযায় ফাংরাখদ প্রযকল্পনা কপ্রভখন তপ্রযণ কযা য়। 
 

* আপ্রন্ডয়া-ফাংরাতদ তিন্ডপ্র াআরাআন (IBFPL) প্রকখল্পয ডাম্পাআখটয স্থান প্রনধাৃযখণয জন্য েত ২৩-২৫ এপ্রপ্রর ২০১৯ তাপ্রযে 

মনৃ্ত NRL  প্রফপ্রপ্র প্রপ্রতপ্রনপ্রধদর নীরপাভাযী, প্রদনাজপুয  ঞ্চেড় পয কখযখছ। বয়দপুয ায়ায প্ল্ুাখন্টয ভখধ্য এফং 

াফতৃীপুয খযয রপ্রদগ্রাখভ ডাম্পাআখটয ম্ভাব্য স্থান প্রনধাৃযণ কযা খয়খছ 

 

* াফতৃীপুয প্রডখাখত আপ্রন্ডয়া-ফাংরাতদ তিন্ডপ্র  াআরাআন (IBFPL) এয ভাধ্যখভ বাযত খত অভদাপ্রনকৃত প্রডখজর গ্রখণর জন্য 

নতুন ট্যাংক পাভ ৃপ্রনভাৃখণয প্রনপ্রভখত্ত প্রডখায প্রিভ াখ তযরখয়য ৫.৩১ (াঁচ দপ্রভক প্রতন এক) একয জপ্রভ প্রফপ্রপ্রয নুকূখর 

স্থায়ী ফখদাফস্ত ফা দীর্ ৃতভয়াদী রীজ প্রধগ্রখনয প্রফলখয় েত ০৯/১২/২০১৮ তাপ্রযখে এ প্রফবাে খত তযরথ ভন্ত্রণারয় ফযাফয ত্র তপ্রযণ 

কযা খয়খছ। েত ২৪/০৩/২০১৯ তাপ্রযখে প্রফবােীয় ভূ-ম্পপ্রত্ত কভকৃতাৃ, ফাংরাখদ তযরখয়/াকী খত তযরভূপ্রভয তচৌপ্রে  তপপ্রর 

তপ্রযণ কযায জন্য প্রফপ্রপ্রখত ত্র তপ্রযণ কযা য়। তযরখয়য চাপ্রদা তভাতাখফক ভূপ্রভ তচৌপ্রে  তপপ্রর প্রফপ্রপ্র খত ১২/০৫/২০১৯ 

তাপ্রযখে তযরখয় াকী প্রফবাে ফযাফয ত্র তপ্রযণ কযা খয়খছ। ঈি জপ্রভয ভে প্রনধাৃযখনয জন্য াকী তযরখয় প্রফবাে খত 

াফতৃীপুয াফ তযপ্রজপ্রে প্রপখ ত্র তপ্রযণ কযা য় এফং েত াফতৃীপুয াফ তযপ্রজপ্রে প্রপ খত ০১/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে ভে প্রনধাৃযণ 

প্রপ্রতখফদন তযরখয়য াকী প্রফবােীয় প্রপখ তপ্রযণ কযা খয়খছ।    
 

* েত ০৩/০৭/২০১৯  ০৪/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে প্রদপ্রেখত নুপ্রষ্ঠত HAZOP Study এয প্রখ প্রডজাআন এয ঈয নুপ্রষ্ঠত বায় 

NRL, EIL, Bharat Petroleum Corporation Ltd. & BPC  এয প্রপ্রতপ্রনপ্রধখদয ঈপ্রস্থপ্রতখত প্রফস্তাপ্রযত অখরাচনা য়। ঈি 

অখরাচনায় HAZOP Study এয প্রকছু ংখাধখনয প্রস্তাখফয প্রফলখয় একভত তালণ কখয। ত নুমায়ী EIL কর্তকৃ প্রখ প্রডজাআন 

ংখাধন কযখফ। ঈি বায় ফাংরাখদ ংখয গ্রেপ্রত প্রফলখয় প্রফপ্রপ্র প্রপ্রতপ্রনপ্রধ একভত তালণ কখয। 
 

* প্রকখল্পয জপ্রভ প্রধগ্রণ  হুকুভদেখরয এয প্রফলখয় ংপ্রেি তজরা প্রাখনয াখথ াফেৃপ্রণক তমাোখমাে  কাখজয 

গ্রেপ্রত প্রফপ্রপ্রখক ফপ্রত কযায জন্য দ্মা, তভর্না  মভৄনা প্রতনজন কভকৃতাৃখক মথাক্রখভ নীরপাভাযী, ঞ্চেড়  

প্রদনাজপুয তজরায় প্রনখয়াপ্রজত কযা খয়খছ।  

 

* েত ০৭/০৮/২০১৯ তাপ্রযখে ীলকৃ প্রকল্প ফাস্তফায়খনয রখেু ০৫টি তকনার বাল্ব তস্টন এয জন্য তভাট ২.৭৬৭১ (দ্যআ দপ্রভক 

াত ছয় াত এক) একয ভূপ্রভ প্রধগ্রতণয জন্য ২৭/০৮/২০১৯ তাপ্রযখে প্রাপ্রনক নুখভাদন প্রদান কযা খয়খছ।  
 

* IBFPL প্রকখল্পয াআরাআন স্থাখনয জন্য  অোভী ২৭/০৯/২০১৯ তাপ্রযখেয ভখধ্য BIWATA এয ধীন ০৪টি নদীয 

০৬টি খয়খণ্ট, Railway এয ০৩টি খয়খণ্ট এফং Roads & Highway এয ০৫টি খয়খণ্ট ক্রপ্রংখয়য প্রফলখয় প্রখয়াজনীয় 

নাপ্রত্ত ত্র গ্রখণয জন্য অনুাপ্রগক কােজ-ত্রাপ্রদ ত্র তপ্রযণ কযা খফ।  
 

প্রদনাজপুয তজরা :  

 * প্রদনাজপুয তজরায “ভূপ্রভ ফযােকযণ কপ্রভটি” এয বা েত ২৯/০৫/২০১৯ তাপ্রযখে নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। বায় প্রদনাজপুয 

তজরায ংপ্রেি ০৩টি ঈখজরায (াফতৃীপুয, প্রচপ্রযযফদয  োনাভা) ২০টি তভৌজায় ৫২.৪৪ একয জপ্রভ প্রধগ্রন  

৩৪.৯৪৪৮ একয জপ্রভ হুকুভদেখরয প্রস্তাফ নুখভাদন কযা খয়খছ। এ তজরায় াআরাআখনয বদর্ ৃু  প্রায় ৩৫ প্রকখরাপ্রভটায।  

 

* তজরা প্রান কর্তকৃ প্রধগ্রণ প্রস্তাপ্রফত স্থাফয ম্পপ্রত্তয প্রকৃত ফস্থা, জপ্রভয ঈপ্রযপ্রস্থত ফকাঠাখভা, পর  বৃেযাজী 

কর প্রকছুয প্রবপ্রড  প্রস্থযপ্রচত্র ধাযখণয কাজ েত  ১৭/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে ম্পন্ন খয়খছ।  

 

* ঈখজরা ভূপ্রভ প্রপ খত ‘চ’-পযভভ (জপ্রভয ভাপ্ররকানায তথ্য) ০৪/০৮/১৯ তাপ্রযখে ায়া মায় এফং েত  

২৬/০৮/২০১৯ তাপ্রযখে ভূপ্রভ ভাপ্ররকখদয ফযাফয ০৪ ধাযায তনাটি জাযী কযা য়। অোভী ০৮/০৯/১৯ তাপ্রযে তথখক তমৌথ 

তদখন্তয প্রপল্ড বুক প্রস্তুখতয কাজ শুরু কযা খফ।  

 

ঞ্চেড় তজরা :  

* ঞ্চেড় তজরায ০৪টি ঈখজরায় (তেঁতুপ্ররয়া, ঞ্চেড় দয, তফাদা  তদফীেঞ্জ) ৬৭টি তভৌজায় প্রধগ্রখণয জন্য প্রস্তাপ্রফত 

জপ্রভয প্রযভান ১১৮.১৫২৯ একয  হুকুভদেখরয জন্য প্রস্তাপ্রফত জপ্রভয প্রযভান ৮০.৬৩৫৬ একয। ফাংরাখদ ংখয ১২৫ 

প্রকঃপ্রভঃ াআরাআখনয ভখধ্য ঞ্চেড় তজরায় াআরাআখনয বদর্ ৃু  প্রায় ৮১ প্রকঃপ্রভঃ।  

 

* প্রস্তাপ্রফত জপ্রভয তভাট দাে ংখ্যা- ৪৫০০ টি এফং তজরা ভূপ্রভ ফযাে কপ্রভটিয বা েত ০৭/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে নুপ্রষ্ঠত য়। 

ঈখজরা ভূপ্রভ প্রপ খত চ-পযভভ ২১/০৭/২০১৯ তাপ্রযতে ায়া প্রেখয়খছ।  
 

* েত ০৮/০৮/২০১৯ তাপ্রযখে ভূপ্রভ ভাপ্ররকখদয ফযাফয ০৪ ধাযায তনাটি জাযী কযা য়।[৪৫০০টি দাে নুমায়ী প্রায় ৪৫০০০ 

টি তনাটি জাযী কযা য়।]  
 

* েত ২০/০৮/২০১৯ তাপ্রযে তথখক তমৌথ তদখন্তয প্রপল্ড বুক প্রস্তুখতয কাজ শুরু কযা য় এফং ০২/০৯/১৯ তাপ্রযখে প্রপল্ড বুক 

প্রস্তুখতয রখেু ভাঠ মাৃখয়য তথ্য ংগ্রখয প্রাথপ্রভক কাজ তল য়।  
 

নীরপাভাযী  তজরা : 

* নীরপাভযী তজরায ০২টি ঈখজরায় (নীরপাভাযী দয  বয়দপুয) ১০টি তভৌজায় প্রধগ্রখণয জন্য প্রস্তাপ্রফত জপ্রভয 

প্রযভান ১৫.৭২ একয  হুকুভদেখরয জন্য প্রস্তাপ্রফত জপ্রভয প্রযভান ১০.৪৫ একয (ফখৃল প্রাফ নুমায়ী)। 
 

* নীরপাভাযী তজরায ভূপ্রভয ম্ভাব্যতা মাচাআ কামকৃ্রভ বা ০৪/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে নুপ্রষ্ঠত য়  এফং নীরপাভাযী তজরায 

“ভূপ্রভ ফযােকযণ কপ্রভটি” এয বা ১১/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে নুপ্রষ্ঠত য়। 
 

* ঈখজরা ভূপ্রভ প্রপ খত “চ-পযভ”ায়া প্রেখয়খছ এফং েত ০৬/০৮/২০১৯ তাপ্রযখে ভূপ্রভ ভাপ্ররকখদয ফযাফয ০৪ ধাযায 

তনাটি জাযী কযা য়।  
 

* েত ২০/০৮/২০১৯ তাপ্রযে তথখক তমৌথ তদখন্তয প্রপল্ড বুক প্রস্তুখতয কাজ শুরু কযা তর ভাখঝ ফন্ধ থাখক। ০১/০৯/২০১৯ 

তথখক পুনযায় প্রপল্ডবুক প্রস্তুখতয কাজ শুরু য় এফং চরভান যখয়খছ। 
চরভান পৃষ্ঠা-০৪ 
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ক্রভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদৃনাভ 

ফাস্তফায়নকা

যী ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রেপ্রত মাৃয় 

5)  প্রফদ্যভান Captive 

Power োখত গ্যা 

ংখমাখেয ায ১৭% খত 

ক্রভান্বখয় হ্রা কখয তা 

প্রফদ্যুৎ তকে  প্রল্প 

কাযোনায় ব্যফাখযয 

প্রযকল্পনা গ্রণ কযখত 

খফ; 

তখরাফাংরা Captive Power প্ল্ুাখন্টয জন্য পুনযাখদ না তদয়া মনৃ্ত গ্যা ংখমাে প্রদান না কযায প্রফলখয় যকাখযয প্রদ্ধাখন্তয 

তপ্রপ্রেখত জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাে কর্তকৃ ১০ /০৮/২০১৫ তাপ্রযখে প্রপ অখদ জাপ্রয কযা খয়খছ। এছাড়া, 

Captive Power োখত জ্বারাপ্রন দেতা বৃপ্রদ্ধয রখেু গ্যা প্রফতযণ তকাম্পাপ্রনভখয ভাধ্যখভ গ্রাকেণখক নুখযাধ 

জানাখনা খয়খছ। পখর Captive Power োখত নতুন গ্যা ংখমাে  ফন্ধ যাো এফং জ্বারাপ্রন দেতা বৃপ্রদ্ধয কাযখণ 

প্রফদ্যভান Captive Power োখত গ্যা তবাখেয তকযা ায স্বাবাপ্রফকবাখফ হ্রা াখফ।  ঈখেখ্য, Captive Power 

োখত গ্যা তবাখেয তকযা ায ১৭.১০% (২০১৪-১৫ ার) খত হ্রা তখয় ফতভৃাখন ১৬.২৬% খয়খছ। তখফ, 

াম্প্রপ্রতক ভখয় নতুন গ্যা ংখমাে  তরাড বৃপ্রদ্ধ ংক্রান্ত প্রফলয় প্রফখফচনায জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রফদ্যুৎ, জ্বারাপ্রন 

 েপ্রনজ ম্পদ প্রফলয়ক ঈখদিায তনর্তখে েঠিত কপ্রভটিয বাভখ তকা-তজনাখযন/রাআ তজনাখযন এয ভাধ্যখভ 

জ্বারাপ্রন দেতা ন্যুনতভ ৭০% এ ঈন্নীতকযণ এফং এরএনপ্রজ অভদাপ্রনয য কামকৃয কযা খফ খত ৃকুাটিব োখত 

ংখমাখেয নুখভাদন প্রদান কযা খে। 
 

ঈখেখ্য তম  ,ম্প্রপ্রত  জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাখেয ১৫ /০৫/২০১৯  তাপ্রযখেয প্রপ অখদ নং ২৮ .০০.  

০০০০ .০২৬.০৬.০০১.১৯-১০২ এ (”ে )প্রনযফপ্রেন্ন প্রফদ্যুৎ যফযাখয েভতা বৃপ্রদ্ধ ায়ায় এফং কুাটিব ায়াখয 

ঈৎাদন দেতা কভ থাকায় কুাটিব তেপ্রণখত নতুন গ্যা ংখমাে প্রদান প্রনরুৎাপ্রত কযখত খফ  “;ভখভ ৃপ্রদ্ধান্ত 

গৃীত য়। পখর অোপ্রভখত  কুাটিব ায়ায োখত গ্যা তবাখেয তকযা ায হ্রা াখফ। 

6)  যকাপ্রয োখত LPG’য 

ঈৎাদন বৃপ্রদ্ধয প্রযকল্পনা 

প্রণয়ন কযখত খফ মাখত 

তফযকাপ্রয োখতয ভে 

তমৌপ্রিকবাখফ প্রনয়ন্ত্রখণ 

যাো মায়; 

প্রফপ্রপ্র তদখ এরপ্র গ্যাখয জরবুতায জন্য যকাপ্রযবাখফ প্রফপ্রপ্র’য ০২টি এরপ্রপ্রজ ফটপ্ররং প্ল্ুান্ট স্থাখনয কামকৃ্রভ 

চরভান যখয়খছ। গৃীত ০২টি প্রকখল্পয গ্রেপ্রতয (ারনাোদ) ফণনৃা প্রনখে ঈস্থান কযা র :  
 

০১। ভংরায় ফাস্তফায়নাধীন এরপ্রপ্রজ প্ল্ুান্ট: 

এরপ্রপ্রজ ফটপ্ররং প্ল্ুান্ট আনক্লুপ্রডং আখম্পাট ৃপুাপ্রপ্ররটিজ, তস্টাখযজ ট্যাংক, াআরাআন্প, তজটি এুাট ভংরা, ফাখেযাট 

(১০০,০০০ তভঃটন কুাাপ্রটি ায এুানাভ)’’  নাখভ একটি প্রকল্প নুখভাপ্রদত য়।  প্রকখল্পয নুখভাপ্রদত ব্যয় 

২১,০৪৬.৯৬ রে টাকা এফং ফাস্তফায়নকার জানুয়াপ্রয, ২০১২ খত জুন, ২০১৮। প্রকন্তু প্রকখল্পয কনারখটন্ট প্রনখয়াে  

কনারখটন্ট কর্তকৃ কাজ ম্পাদখনয জটিরতা সৃপ্রি য়ায় েত ১৯.০৭.২০১৬ তাপ্রযখে ভন্ত্রণারখয় নুপ্রষ্ঠত বায 

প্রদ্ধান্ত নুমায়ী জখয়ন্ট তবঞ্চায তকাম্পাপ্রনয ভাধ্যখভ ফাস্তফায়ন কযা খফ। ত রখেু ০৩.১১.২০১৬ তাপ্রযখে নুপ্রষ্ঠত 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন মাৃখরাচনা বায় জখয়ন্ট তবঞ্চাখয LP Gas Plant স্থাখনয প্রনপ্রভখত্ত ০৮.০১.২০১৭ তাপ্রযখে 

প্রত্রকায় Expression OF Interest (EOI) প্রফজ্ঞপ্রি প্রকা কযা খয়খছ। 
 

* জখয়ন্ট তবঞ্চায LP Gas Plant স্থাখনয রখেু প্রফজ্ঞপ্রি নুমায়ী ০৭.০৩.২০১৭ তাপ্রযখে প্রাি EOI ভ গ্রণ  

ঈনু্ি কযা খয়খছ। এখত ১৭টি প্রপ্রতষ্ঠাখনয ভখধ্য ১৬টি প্রপ্রতষ্ঠান তযনপ্রব প্রফখফপ্রচত খয়খছ। প্রপ্রঅয নুমায়ী 

ংপ্রেি তাপ্ররকাভুি কখয তযনপ্রব ১৬টি প্রপ্রতষ্ঠানখক ১৬.০৮.২০১৭ তাপ্রযখে REP পযখভট প্রদান কযা খয়খছ 

এফং ২১.০৯.২০১৭ তাপ্রযখে REP গ্রখণয তাপ্রযে প্রনধাৃপ্রযত প্রছর। প্রকন্তু ঈি তাপ্রযখে তকাখনা প্রপ্রতষ্ঠান ংগ্রণ 

কখযপ্রন। কর্তৃখেয প্রদ্ধা ন্ত নুমায়ী জখয়ন্ট তবঞ্চায তকাম্পাপ্রনয ভাধ্যখভ এরপ্রপ্রজ প্ল্ুান্ট স্থাখনয প্রযফখত ৃ ভংরা 

ফদয প্রল্প এরাকায় প্রফপ্রপ্র’য প্ররজকৃত ২৫ একয জপ্রভয ভখধ্য প্রফপ্রপ্র  এপ্রএর এয তমৌথ ঈখদ্যাখে এরপ্রপ্রজ 

প্ল্ুান্ট স্থাখনয প্রফলখয় কামকৃ্রভ গ্রণ কযা খয়খছ।  
   ০২।  কুপ্রভযায় প্রপ্রতপ্রষ্ঠতব্য এরপ্রপ্রজ প্ল্ুান্ট: 

যকাপ্রয তফযকাপ্রয ংীদাপ্রযখে (প্রপ্রপ্র’য অতায়) ফাপ্রলকৃ ১.০০ (এক) রে তভঃ টন ঈৎাদন েভতায অভদাপ্রন 

প্রনবযৃ একটি এরপ্রপ্রজ তফাতরজাতকযণ প্ল্ুান্ট চট্টগ্রাখভ ফাস্তফায়খনয রখেু প্রফপ্রপ্র কর্তকৃ ‘‘Construction of LPG 

Bottling Plant at Kumira or any suitable place in Chittagong including Import Facilities of 

LPG, Jetty, Pipelines & Storage Tank’’ ীলকৃ প্রকল্পটি গ্রণ কযা খয়খছ।  
 

েত ০১-১১-২০১৬ তাপ্রযখে তজরা প্রাক, চট্টগ্রাভ খত ত্র ভাযপৎ এরপ্র গ্যা প্ররঃ কর্তকৃ  প্রস্তাপ্রফত জপ্রভয প্রাপ্রনক 

নুখভাদনত্র  খথযৃ ংস্থান প্রফলয়ক প্রতুয়নত্র এফং কাযী কপ্রভনায(ভূপ্রভ), ীতাকুন্ড কর্তকৃ তপ্রপ্রযত াফপ্ররক 

আজখভন্ট েপ্রতগ্রস্ত খফনা ংক্রান্ত প্রপ্রতখফদন প্রচফ, ভূপ্রভ ভন্ত্রণারয় ফযাফয তপ্রযন কখযখছ ভখভ ৃজানা মায়। প্রকন্তু দ্যফপ্রধ এ 

প্রফলখয় তকান গ্রেপ্রত  জানা মায়প্রন। জপ্রভ ংক্রান্ত প্রফলখয় প্রদ্ধান্ত ায়া তেখর যফতী কামকৃ্রভ গ্রণ কযা খফ।   
 

েত ১৯-০২-২০১৮ তাপ্রযখে ভুপ্রভ ভন্ত্রণারয় খত তজরা প্রাক, চট্টগ্রাভ ফযাফয চট্টগ্রাভ তজরায ীতাকুন্ড ঈখজরাধীন 

তজ.এর ৬৪ নম্বয রপ্রতপপুয তভৌজায প্রফএ ১ নম্বয েপ্রতয়াখনয প্রফএ ২ নম্বয দাখেয ১০(দ) একয ফালুচয তেণীয ো 

জপ্রভ ফাংরাখদ তখরাপ্ররয়াভ কখাৃখযন এয নুকূখর দীর্তৃভয়াদী ফখদাফস্ত প্রদাখনয প্রনপ্রভখত্ত ১) অখফদনকাযী 

ংস্থায রপনাভা; ২) ভাভরা/তভাকােভা ংক্রান্ত তথ্য; ৩) ফালুচয তেপ্রণয জপ্রভ ফখদাফস্তখমাগ্য প্রকনা? ৪) প্রস্তাপ্রফত 

জপ্রভয ফতভৃান ফাজাযভে প্রনধাৃযণ ংক্রান্ত কুারকুখরন প্রট আতুাপ্রদ প্রফলখয় তথ্য তপ্রযখণয জন্য নুখযাধ জাপ্রনখয় 

ত্র তপ্রযণ কখযখছ। 
 

ভুপ্রভ ভন্ত্রণারয় এয ১৯/০২/২০১৯ তাপ্রযখেয খত্রয তপ্রপ্রেখত তজরা প্রাক, চট্টগ্রাভ খত ০১/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে ভূপ্রভ 

ভন্ত্রণারখয় ত্র তপ্রযণ কযা খয়খছ।  

   ২। কক্সফাজাখযয ভখোরী-ভাতাযফাড়ী এরাকায় এরপ্রপ্রজ টাপ্রভনৃার স্থানঃ 
 

কক্সফাজায তজরায ভখোরী-ভাতাযফাড়ী এরাকায় বৃৎ এরপ্রপ্রজ টাপ্রভনৃার প্রনভাৃণ কযা খফ।  প্রস্তাপ্রফত এরপ্রপ্রজ 

টাপ্রভনৃাখরয তজটিখত প্রায় ৪০,০০০ তভপ্ররক টন ধাযণ েভতায তযপ্রিজাখযখটড এরপ্র গ্যাফাী জাাজ তনাগয কযখত 

াযখফ। ২০০০-৩০০০ তভপ্ররক টন ধাযণ েভতায এরপ্র গ্যাফাী জাাখজয তভপ্ররক টন প্রপ্রত অভদানী েযচ প্রায় 

১০০-১১০ ভাপ্রকৃন ডরায । ৪০,০০০ তভপ্ররক টন ধাযণ েভতায তযপ্রিজাখযখটড এরপ্র গ্যাফাী জাাখজ তভপ্ররক টন 

প্রপ্রত অভদানী েযচ প্রায় ৩০-৪০ ভাপ্রকৃন ডরাখয অখফ, পখর ফাংরাখদখ এরপ্র গ্যাখয ভে খনক হ্রা াখফ। 
 

জপ্রভ প্রধগ্রখণয কামকৃ্রভ শুরু কযা খে। আখতাভখধ্য প্রফপ্রপ্র'য াখথ তমৌথ ঈখদ্যখে এরপ্রপ্রজ টাপ্রভনৃার স্থাখনয জন্য 

০৪টি প্রপ্রতষ্ঠান অগ্র প্রকা কখযখছ।      

চরভান পৃষ্ঠা-০৫ 
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7)  ভধ্যাড়ায Hard rock 

তক কঠিন প্ররায প্রযফখত ৃ

‘‘গ্রানাআট’’ প্রখখফ ঈখেে 

কযখত খফ। প্রনভাৃণ কাখজয 

ঈাদান প্রাখফ ব্যফাখযয 

প্রযফখত ৃঈন্নতভাখনয Slab 

অকাখয প্ররা ঈখত্তারখনয 

ঈখদ্যাে গ্রণ কযখত খফ। 

অপ্রযত প্ররা াথয তনৌ-

খথ প্রযফখণয রখেু দ্মা 

ততুয প্রনকটফতী স্থাখন 

ভজুদ এফং প্রযফখণয 

ম্ভাব্যতা যীো কযখত 

খফ; 

তখরা

ফাংরা 

ক) াডযৃক এয নাভ প্রযফতনৃ কখয ‘‘গ্রানাআট’’ নাভকযণ কযা খয়খছ। 
 

ে) গ্রানাআট টাআর/স্লাফ বতযী  ভধ্যাড়া েপ্রন ম্প্রাযখণয ম্ভাব্যতা মাচাআখয়য জন্য ‘‘Feasiblity Study of 

Granite Slab preparation and enhancement of hard rock production by expansion of 

Maddhapara Mine” প্রকল্পটি েত ২১ /১২/২০১৭ তাপ্রযখে জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাে কর্তকৃ নুখভাপ্রদত 

খয়খছ। ঈি স্টাপ্রড প্রকখল্পয অতায় কনাপ্রটং পাখভযৃ াখথ ০৭ /০১/২০১৮ তাপ্রযখে চুপ্রি স্বােপ্রযত খয়খছ । ঈি 

প্রকখল্পয অতায় আখতাভখধ্য টখাগ্রাপ্রপক াখব,ৃ ২-প্রড াআপ্রভক াখব ৃ তকায াঈজ প্রনভাৃণ কাজ ম্পন্ন খয়খছ। 

এছাড়া, ১৫ খটাফয ২০১৮ তাপ্রযে খত কাজ শুরু কখয আখতাভখধ্য ১০টি তফাযখার প্রিপ্ররং   প্রকখল্পয কর 

ফাস্তফ/ভাঠ মাৃখয়য কাজ ম্পন্ন খয়খছ। আখতা ভখধ্য যাভকৃ প্রপ্রতষ্ঠান িাপট পাআনার প্রযখাট ৃদাপ্রের কখযখছ। 

িাপট পাআনার প্রযখাখটযৃ ঈয যাভকৃ প্রপ্রতষ্ঠান ১৬ জুন, ২০১৯ তাপ্রযখে তকাম্পাপ্রনয প্রধান কামাৃরখয়  ১৮ জুন, 

২০১৯ তাপ্রযখে তখরাফাংরায় তপ্রখজনখটন প্রদান কখযখছ। দাপ্রেরকৃত প্রাপট পাআনার প্রযখাট ৃএকটি কপ্রভটিয 

ভাধ্যখভ প্রযপ্রবঈ কযা খে।  
 

ে) ভধ্যাড়া েপ্রন খত অপ্রযত গ্রানাআট াথয তনৌ-খথ প্রযফণ তদখয ফাৎপ্রযক প্ররায চাপ্রদায প্রযভাণ 

প্রনরূখণয রখেু  ‘‘Market Feasibility Study of Granite Rock of MGMCL’’ কাখজয জন্য প্রনখয়াপ্রজত 

যাভকৃ প্রপ্রতষ্ঠান কর্তকৃ দাপ্রেরকৃত চুড়ান্ত প্রযখাট ৃতকাম্পাপ্রনয প্রযচারনা লদৃ কর্তকৃ নুখভাপ্রদত খয়খছ। ঈি 

প্রযখাখটযৃ কপ্রতয় সুাপ্রয আখতাভখধ্য ফাস্তফাপ্রয়ত খয়খছ। প্রযখাটটৃিয সুাপ্রযখয ভখধ্য তনৌখথ গ্রানাআট াথয 

প্রযফখণয জন্য মভৄনা নদী তীযফতী তনৌথ ংরগ্ন স্থাখন স্টুাক আয়াড ৃপ্রনভাৃখণয সুাপ্রয যখয়খছ। প্রকন্তু 

এভপ্রজএভপ্রএর এয ফতভৃান অপ্রথকৃ ীভাফদ্ধতায প্রফলয়টি প্রফখফচনায় ফপ্রণতৃ প্রস্তাফনাটি ফাস্তফায়ন কযা মাখে না। 

তখফ াথয ঈখত্তারন বৃপ্রদ্ধয জন্য প্রণীত প্রপপ্রজপ্রফপ্ররটি স্টাপ্রড প্রকল্প আপ্রতফাচক খর েপ্রন খত াথয ঈখত্তারন বৃপ্রদ্ধ 

াখফ এফং তকাম্পাপ্রনয অপ্রথকৃ ফস্থা বার খফ ভখভ ৃঅা কযা মায়। ফপ্রণতৃ তপ্রোখট যাভকৃ প্রপ্রতষ্ঠাখনয 

সুাপ্রযখয অখরাখক তনৌখথ াথয প্রযফখণয প্রফলয়টি যফতীখত ফাস্তফায়ন কযা খফ। 

8)  যাপ্রয়ায Gazprom আখতাপূখফ ৃ

১০টি কূ েনন কখয ১১২ 

এভএভপ্রএপপ্রড গ্যা জাতীয় গ্রীখড 

যুি কখযখছ। ফতভৃাখন তাখদয 

অখফদনভখত নতুনবাখফ অখযা ৪টি 

কূ েনন কযায দাপ্রয়ে দ্রুতেপ্রতখত 

প্রদান কযা তমখত াখয; 

তখরা

ফাংরা 
যাপ্রয়ায যাষ্ট্রীয় ংস্থা Gazprom-আখতাপূখফ ৃ১০টি কূ েন ন কখয ১১২ এভএভপ্রএপপ্রড গ্যা জাতীয় গ্রীখড যুি 

কখযখছ। তাখদয অখফদনভখত অয ৫টি কূ েনন কযায দাপ্রয়ে প্রদান কযা য় এফং কূগুপ্ররয েনন কাজ ম্পন্ন 

খয়খছ। ফতভৃাখন যাপ্রয়ায  Gazprom এয  াখথ ভর চুপ্রিয নুবৃপ্রত্তক্রখভ  অখযা ০ ২টি কূ  (তবারা নথ-ৃ১   

াফাজপুয আি-১) েনখনয জন্য Addendum-6 স্বােপ্রযত য়। আখতাভখধ্য ০২টি কূখয েনন ম্পন্ন খয়খছ এফং 

কূ ০২টিখত গ্যা ায়া তেতছ। 
9)  প্রল্পাঞ্চর/তোরাআজড 

আকখনাপ্রভক তজান প্রভৃপ্রতখত 

গ্যা/প্রফদ্যুৎ যফযাখ 

গ্রাপ্রধকায প্রদান কযা খফ; 

তখরা

ফাংরা 

প্রফখল থনৃনপ্রতক ঞ্চখর গ্রাপ্রধকায প্রবপ্রত্তখত গ্যা যফযাখ যকাখযয প্রনখদৃনায অখরাখক গ্যা যফযাখয 

প্রখয়াজনীয় ফকাঠাখভা প্রনভাৃখণয কামকৃ্রভ গ্রণ কযা খে। ফতভৃাখন ীপ্রভত াখয ‘নতুন গ্যা ংখমাে  তরাড বৃপ্রদ্ধ 

ংক্রান্ত প্রফলয় প্রফখফচনায জন্য েঠিত কপ্রভটি’য ভাধ্যখভ প্রফখফচনা কযা খে।  

ফখৃভাট ২০টি প্রল্পাঞ্চর/প্রফখল থনৃনপ্রতক ঞ্চরভখ গ্যা যফযাখয প্রফলখয় গ্রেপ্রত প্রনেরূ: 

 অব্দুর তভাখনভ তফযকাপ্রয থনৃনপ্রতক ঞ্চখর গ্যা ংখমাখেয রখেু ভৄখ্য প্রফতযণ রাআন স্থাখনয রখেু 

প্রনফাৃপ্রচত ঠিকাদাখযয াখথ চুপ্রি স্বােপ্রযত খয়খছ। আখতাভখধ্য ৭ প্রক.প্রভ. াআরাআন স্থান কযা খয়খছ। জ 

কর্তকৃ দাফীকৃত যাস্তােনখনয েপ্রতপূযণ ব্যয় প্রফলখয় প্রনষ্পপ্রত্তয প্রনপ্রভত্ত তফজা , প্রততা  জ-এয ভন্বয় বায 

প্রদ্ধান্ত নুমায়ী জখক ত্র প্রদান কযা খয়খছ। জ কর্তকৃ যাস্তা েনখনয নুভপ্রত ায়া মায়প্রন। ভারাভাখরয 

প্রতুরতায কাযখণ েজাপ্রযয়া টিপ্রফএ ভপ্রডপ্রপখকন-এয কাজ ফতভৃাখন ফন্ধ যখয়খছ। বুন্তযীণ প্রডঅযএ  

বুন্তযীন প্রফতযণ াআরাআন প্রনভাৃখণয প্রনপ্রভত্ত ফপ্রণতৃ থনৃনপ্রতক ঞ্চর ফযাফয প্রাক্করন তপ্রযণ কযা খয়প্রছর। 

প্রাক্করন নুমায়ী চাপ্রদাকৃত থ ৃপ্রদান কযা য়প্রন। 

 তভর্না আন্ডাপ্রেয়ার আখকানপ্রভক তজাখন ভৄখ্য প্রফতযণ রাআন প্রনভাৃখণয জন্য প্রখয়াজনীয় রাআনাআ , তট, প্রাআভায, 

প্রপটিং, ফর বাল্ব , স্লাভ াট বাল্ব প্রততা বাণ্ডাখয ভজুদ যখয়খছ।  প্রযপ্ররপ বাল্ব-এয ক্রয় প্রপ্রক্রয়াধীন যখয়খছ। 

ঠিকাদায প্রনখয়াখেয প্রনপ্রভত্ত েত  ১২/০৬/২০১৯ তাপ্রযখে দযত্র অফান ক যা খর তকান  দযত্র জভা য়প্রন। 
যফতীখত পুনঃদযত্র অফান কযা খয়খছ। দযত্র ভোয়ন প্রপ্রক্রয়াধীন। 

 তভর্না তফযকাপ্রয থনৃনপ্রতক ঞ্চখর ভৄখ্য প্রফতযণ রাআন প্রনভাৃখণয জন্য প্রখয়াজনীয় রাআনাআ , তট , প্রাআভায, 

প্রপটিং, ফর বাল্ব , স্লাভ াট বাল্ব প্রততা বাণ্ডাখয ভজুদ যখয়খছ। প্রযপ্ররপ বাল্ব-এয ক্রয় প্রপ্রক্রয়াধীন যখয়খছ।  

ঠিকাদায প্রনখয়াখেয প্রনপ্রভত্ত েত  ২৮/০৫/২০১৯ তাপ্রযখে দযত্র অফান ক যা খর তকান  দযত্র জভা য়প্রন। 
যফতীখত পুনঃদযত্র অফান কযা  খয়খছ। দযত্র ভোয়ন প্রপ্রক্রয়াধীন। 

 অভান থনৃনপ্রতক ঞ্চর, তানাযোঁ, নাযায়ণেঞ্জ  টিপ্রজটিপ্রডপ্রএর এয ভখধ্য MoU স্বােপ্রযত খয়খছ। 

প্রাথপ্রভক প্রাক্করন তপ্রযণ কযা খয়খছ। প্রাক্কপ্ররত থ ৃদ্যাফপ্রধ প্রততা গ্যা এন্ড তকাং প্রর. এয নুকূখর তপ্রযণ কযা 

য়প্রন। প্রজটিপ্রএর কর্তকৃ  কুটুম্বপুয খত তভর্নার্াট মনৃ্ত ৪২ " ব্যাখয ১০০০ প্রএঅআপ্রজ (১২০০ 

এভএভপ্রএপপ্রড েভতাম্পন্ন) গ্যা ঞ্চারন রাআন  প্রনপ্রভতৃ খর অভান  আখকাখনাপ্রভক তজান-এয চাপ্রদা নুমায়ী  

গ্যা যফযা ম্ভফ খফ। 

 অপ্রযা থনৃনপ্রতক ঞ্চর, তকযানীেঞ্জ  টিপ্রজটিপ্রডপ্রএর এয ভখধ্য MoU স্বােপ্রযত খয়খছ। ম্ভাব্য ব্যখয়য 

প্রাথপ্রভক প্রাক্করন তপ্রযণ কযা খয়খছ, মা প্রাপ্রি াখখে ভারাভার ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু খফ। প্রাক্কপ্ররত থ ৃদ্যাফপ্রধ 

প্রততা গ্যা তকাং প্রর. নুকূখর তপ্রযণ কযা য়প্রন। 

 তানাযোঁ থনৃনপ্রতক ঞ্চর এয াখথ টিপ্রজটিপ্রডপ্রএর এয MoU স্বােপ্রযত খয়খছ। ম্ভাব্য ব্যখয়য প্রাথপ্রভক 

প্রাক্করন তপ্রযণ কযা খয়খছ, মা প্রাপ্রি াখখে ভারাভার ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু খফ। প্রাক্কপ্ররত থ ৃদ্যাফপ্রধ প্রততা 

গ্যা তকাং প্রর. নুকূখর তপ্রযণ কযা য়প্রন।  

চরভান পৃষ্ঠা-০৬ 



-০৬- 

 
 

ক্রভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদৃনাভ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রেপ্রত মাৃয় 

    জাভারপুয থনৃনপ্রতক ঞ্চখর  ভখ্য প্রফতযণ াআরাআন স্থান কামকৃ্রভ ম্পন্ন য়খছ । প্রডঅযএ 

 প্রযলাফাড়ী এভএন্ডঅয তিন ভপ্রডপ্রপখকখনয কামকৃ্রভ ীঘ্রআ ভাঠ মৃাখয় শুরু খফ। 
 অপ্রকজ তফযকাপ্রয থনৃনপ্রতক ঞ্চখর  ভখ্য প্রফতযণ াআরাআন স্থান কামকৃ্রভ ম্পন্ন য়খছ । 

বুন্তযীণ প্রফতযণ তনটয়াক ৃপ্রনভাৃণ কাজ ম্পন্ন  তয়তছ। প্রত্রার এভএন্ডঅয তিন ভপ্রডপ্রপখকন  

 অপ্রকজ আখকাখনাপ্রভক তজান প্রডঅযএ প্রনভাৃখণয কাজ তল মাৃতয় যতয়তছ। 
 তফ থনৃনপ্রতক ঞ্চর এয াখথ টিপ্রজটিপ্রডপ্রএর এয MoU স্বােপ্রযত খয়খছ। ম্ভাব্য ব্যখয়য 

প্রাথপ্রভক প্রাক্করন তপ্রযণ কযা খয়খছ, মা প্রাপ্রি াখখে ভারাভার ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু খফ। প্রাক্কপ্ররত 

থ ৃদ্যাফপ্রধ প্রততা গ্যা তকাং প্রর. নুকূখর তপ্রযণ কযা য়প্রন।   

 এ তক োন থনৃনপ্রতক ঞ্চর, নযপ্রংদী এ গ্যা ংখমাখেয রখেু প্রাথপ্রভক প্রাক্করন তপ্রযণ কযা 

খয়খছ, মা প্রাপ্রি াখখে ভারাভার ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু খফ। প্রাক্কপ্ররত থ ৃদ্যাফপ্রধ প্রততা গ্যা 

তকাং প্রর. নুকূখর তপ্রযণ কযা য়প্রন।  

 েজাপ্রযয়া তফযকাপ্রয থনৃনপ্রতক ঞ্চখর গ্যা ংখমাখেয রখেু ম্ভাব্য ব্যখয়য প্রাথপ্রভক প্রাক্করন 

তপ্রযণ কযা খয়খছ, মা প্রাপ্রি াখখে ভারাভার ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু খফ। প্রাক্কপ্ররত থ ৃদ্যাফপ্রধ 

প্রততা গ্যা তকাং প্রর. নুকূখর তপ্রযণ কযা য়প্রন।   

 ঢাকা যকাযী থনৃনপ্রতক ঞ্চখর গ্যা ংখমাখেয রখেু ম্ভাব্য ব্যখয়য প্রাথপ্রভক প্রাক্করন তপ্রযণ 

কযা খয়খছ, মা প্রাপ্রি াখখে ভারাভার ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু খফ। প্রাক্কপ্ররত থ ৃদ্যাফপ্রধ প্রততা 

গ্যা তকাং প্রর. নুকূখর তপ্রযণ কযা য়প্রন।   

 প্রটি তফযকাপ্রয থনৃনপ্রতক ঞ্চখর ভখ্য প্রফতযণ রাআন স্থান কামকৃ্রভ ম্পন্ন খয়খছ। 

দীপ্রর্ফাযাখফা প্রপ্রজএ ভপ্রডপ্রপখকন এয কাজ ম্পন্ন খয়খছ। াপ্রজৃং তটস্ট  টাআ-আন কামকৃ্রভ 

ীঘ্রআ শুরু খফ। প্রটি আখকাখনাপ্রভক তজান প্রডঅযএ   প্রনভাৃণ কাজ ম্পন্ন খয়খছ। বুন্তযীণ 

প্রফতযণ তনটয়াক ৃপ্রনভাৃণ কাজ চরভান যখয়খছ।  

 জাাপ্রনজ থনৃনপ্রতক ঞ্চখর গ্যা ংখমাখেয রখেু ম্ভাব্য ব্যখয়য ংখাপ্রধত প্রাথপ্রভক প্রাক্করন 

তপ্রযণ কযা খয়খছ, মা প্রাপ্রি াখখে ভারাভার ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু খফ। আখতাভখধ্য জাাপ্রনজ 

আকখনাপ্রভক তজান  প্রততা প্রপ্রতপ্রনপ্রধেখণয ভন্বখয় াআট জযী কাজ ম্পন্ন খয়খছ। তফজা 

কর্তকৃ এতদপ্রফলয়ক নক্সা তপ্রযণ কযা খয়খছ। 

 ভীযযাআ থনৃনপ্রতক ঞ্চখর গ্যা যফযাখয রখেু গ্যা াআ রাআন প্রনভাৃখণয প্রখয়াজনীয় 

ভারাভার ক্রখয়য রখেু ঠিকাদাযী প্রপ্রতষ্ঠাখনয াখথ ১৯/০৪/২০১৮ তাপ্রযখে চুপ্রি স্বােপ্রযত খয়খছ। 

আখতাভখধ্য ফ ভারাভার চট্টগ্রাখভ  তৌৌঁখছখছ। এছাড়া, ঈি থনৃনপ্রতক ঞ্চখর ০১টি প্রপ্রজএ  

০২টি এআচপ্র-প্রডঅযএ ক্রয়  স্থাখনয জন্য ঠিকাদাযী প্রপ্রতষ্ঠাখনয াখথ ২২/০৪/২০১৮ তাপ্রযখে 

চুপ্রি স্বােপ্রযত খয়খছ। ০১টি প্রপ্রজএ  ০ ১টি প্রডঅযএ এয কপ্রভপ্রনং ম্পন্ন খয়খছ। ফাপ্রক 

০১টি প্রডঅযএ এয আন্পটখরন কাজ চরভান অখছ।  

 প্রযাজেঞ্জ থনৃনপ্রতক ঞ্চর, দয এফং তফরকুপ্রচ, প্রযাজেঞ্জ এ প্রপ্রজপ্রএর কর্তকৃ ফকাঠাখভা 

প্রনভাৃখণয জন্য ম্ভাব্য ব্যখয়য অংপ্রক, অনুভাপ্রনক প্রাক্করন প্রস্তুত কযা খয়খছ।  

 নাখটায থনৃনপ্রতক ঞ্চর, রারপুয, নাখটায এ প্রপ্রজপ্রএর কর্তকৃ প্রাথপ্রভক জপ্রয ম্পন্ন কখয 

ফকাঠাখভা প্রনভাৃখণয জন্য ম্ভাব্য ব্যখয়য অংপ্রক প্রাক্করন প্রস্তুত কযা খয়খছ।    

 ইশ্বযদী আপ্রখজখডয ১ভ তপআখজয নুখভাপ্রদত প্রল্প প্রপ্রতষ্ঠাখন আখতাভখধ্য গ্যা ংখমাে প্রদান কযা 

খয়খছ। ১ভ তপআখজয ফপ্রিাং  ২য় মাৃয় প্রকল্পভুি এরাকায় গ্যা যফযাখয রখেু ৫.১ 

প্রক.প্রভ. গ্যা াআরাআন তনটয়াক ৃপ্রনভাৃন কাজ ম্পন্ন য়ায় ফপ্রণতৃ এরাকায় প্রল্প প্রপ্রতষ্ঠাখন 

গ্যা ংখমাে প্রদাখনয জন্য প্রপ্রজপ্রএর প্রস্তুত যখয়খছ। এছাড়া প্রডঅযএ অখগ্রখডন কাখজয 

জন্য প্রখয়াজনীয় ভারাভার ংগ্র  দযত্র অফান কামকৃ্রভ প্রপ্রক্রয়াধীন যখয়খছ।  

 ফগফন্ধু তে ভৄপ্রজফ প্রখরট াআখটক াক-ৃএ গ্যা যফযাখয রখেু রাআন  াআ, প্রডঅযএ, 

প্রএভএ  প্রপ্র ভারাভার ক্রখয়য জন্য ১০ টি গ্রুখ অন্তজৃাপ্রতক দযত্র অফান পূফকৃ গ্রণ কযা 

খয়খছ মায ভোয়ন কাজ চরভান অখছ । াআ রাআন প্রনভাৃণ, নদী ক্রপ্রং   প্রডঅযএ প্রনভাৃণ  

কাখজয দযত্র অফান কামকৃ্রভ  প্রপ্রক্রয়াধীন যখয়খছ। 

 “শ্রীট্ট থনৃনপ্রতক ঞ্চর তযপুয, তভৌরবীফাজায এ গ্যা যফযা প্রকল্প”  ীলকৃ প্রকখল্পয 

অতায় াপ্রভট প্রফপ্রফয়ানা প্রফদ্যুৎ তকে খত শ্রীট্ট থনৃনপ্রতক ঞ্চর মনৃ্ত ১২ " ব্যাখয ১৫০ 

প্রএঅআপ্রজ চাখয ২.৮ প্রক.প্রভ. াআরাআন প্রনভাৃণ, ১টি অযএভএ, ১টি প্রএভএ  প্রপ্র 

তস্টন স্থান এফং ২টি কখরার প্রফপ্রল্ডং প্রনভাৃণ মাফতীয় তবৌত কাজ নুখভাপ্রদত তভয়াদকার 

তপব্রুয়াপ্রয, ২০১৯-এ ভাি খয়খছ। 

চরভান পৃষ্ঠা-০৭ 



-০৭- 

 

ক্রভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদৃনাভ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রেপ্রত মাৃয় 

10.  কুখয়ত কর্তকৃ 

তখরাখকপ্রভকুার কভখপ্ল্ক্স 

স্থাখনয জন্য ভখোপ্রর 

এরাকায় ১০০০ একয জপ্রভ 

ংযেণ কযখত খফ; 

প্রফপ্রপ্র * কুখয়ত কর্তকৃ প্রস্তাপ্রফত প্রযপাআনাযী স্থাখনয জন্য ভখোরী এরাকায় ১০০০  একয জপ্রভ ংযে তণয জন্য 

জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাে ১১ /১১/২০১৪ তাপ্রযখে তজরা  প্রাক কক্সফাজাযখক কুখয়ত তখরাপ্ররয়াভ 

কখাৃখযন (তকপ্রপ্র) কর্তকৃ প্রস্তাপ্রফত প্রযপাআনাযীয জন্য ১০০০ একয জায়ো প্রনফাৃচন/প্রনধাৃযণ  ংযেখণয 

জন্য নুখযাধ কখয। 
 

* ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েত ০৯/০৪/২০১৫ তাপ্রযখে প্রফদ্যুৎ, জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় প্রযদনৃকাখর 

কুখয়ত কর্তকৃ তখরাখকপ্রভকুার কভখপ্ল্ক্স স্থাখনয জন্য ভখোরী এরাকায় ১০০০ একয জপ্রভ ংযেখণয 

প্রনখদৃনা প্রদান কখযন।  
 

* জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাখেয ১০/০৮/২০১৬ তাপ্রযখেয খত্রয তপ্রপ্রেখত প্রফপ্রপ্র ১৯/০৮/২০১৬ তাপ্রযখে  
Southern Chittagong Region এফং Integrated Development এয জন্য 

প্রফপ্রপ্র’য গৃীত  গৃীতব্য স্থানায জন্য জপ্রভয প্রযভাণ ঈখেেপূফকৃ তর-অঈট  জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ 

প্রফবাখে তপ্রযণ কখয।  
 

* জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাে ০৫/১০/২০১৬ তাপ্রযখেয খত্রয ভাধ্যখভ JICA কর্তকৃ প্রস্তাপ্রফত ভাস্টায 

প্ল্ুাখন প্রফপ্রপ্র’য প্রকখল্পয জন্য জপ্রভ ংযেখণয জন্য প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরয়’তক নুখযাধ কখয।  
 

* JICA  কর্তকৃ প্রণীত  Data Collection Survey on Integrated Development for 

Southern Chittagong Region” এয Report এ তখরাপ্ররয়াভ প্রযপাআনাযী স্থাখনয জন্য 

ভখোরী, কক্সফাজাখয ৪০০ তটয জপ্রভয (কভখে ৫০০ প্রভটায য়াটায িন্ট) এফং এরপ্রপ্রজ প্ল্ুান্ট স্থাখনয 

জন্য ২৪০ তটয জপ্রভয ঈখেে যখয়খছ। 
 

* েত ০৩-১০-২০১৮ তাপ্রযখে “Land Use and Development Planning Survey of 

Moheskhali-Matarbari Area”  এয জন্য ভখনানীত JICA প্রপ্রতপ্রনপ্রধ দখরয াখথ প্রফপ্রপ্র প্রপ্রতপ্রনপ্রধ 

দখরয অখরাচনা বা নুপ্রষ্ঠত য়। ঈি বায় কক্সফাজায তজরায ভখোরী-ভাতাযফাড়ী এরাকায় প্রফপ্রপ্র 

কর্তকৃ তখরাপ্ররয়াভ প্রযপাআনাযী  এরপ্রপ্রজ প্ল্ুান্ট স্থাখনয রখেু ভৄদ্র তীযফতী ১০০০ একয জপ্রভ ংযেখণয 

জন্য নুখযাধ কযা য়। 
 

* েত ২৯-১১-২০১৮ তাপ্রযখে ভখোরী-ভাতাযফাড়ী ভপ্রন্বত ফকাঠাখভা ঈন্নয়ন কামকৃ্রভ (Moheshkhali-

Matarbari Integrated Infrastructure Development Initiative (MIDI) কপ্রভটি’য নুপ্রষ্ঠত 

বায় প্রনেরু প্রদ্ধান্ত গৃীত য়: 
 

     ÒSK Gas গ্রুখক ন্য তকাথা সুপ্রফধাজনক স্থাখন স্থানান্তয কযা মায় প্রকনা তটি মাৃখরাচনা কযখত  

খফ। এ প্রফলখয় জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাে, JICA Survey Team  তফজায াখথ অখরাচনাপূফকৃ 

প্রস্তাফ তপ্রযণ কযখফ। ফাস্তফায়খনঃ তফজা, জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাে,  JICA Survey Team.” 

 

* প্রফপ্রপ্র খত েত ১০/১২/২০১৮ তাপ্রযখে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কামাৃরখয়য প্রযচারক-১ এয প্রনকট                

(neelima5653@gmail.com) আ-তভআর প্রদান কযা য়। তখরাপ্ররয়াভ প্রযপাআনাযী স্থাখনয জন্য 

প্রফপ্রপ্র’য জন্য প্রস্তাপ্রফত প্ল্ট নং-২৮ এয ভৄদ্র তীযফতী ংখয প্রস্থ (Width) প্রস্থ য়ায় তা প্রযপাআনাযী 

স্থাখনয ঈযুি নয়। এখপ্রপ্রেখত ২৯/১১/২০১৮ তাপ্রযখে ভৄখ্য ভন্বয়ক ভখাদখয়য বাপ্রতখে প্রবপ্রড 

কনপাখযপ্রন্পং এয ভাধ্যখভ নুপ্রষ্ঠত বায় জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাখেয যুগ্নপ্রচফ (ঈন্নয়ন) ভখাদয় প্রফপ্রপ্র 

এয জন্য প্রস্তাপ্রফত প্ল্ট নং-২৮ এয অকায প্রায় অয়তাকায অকৃপ্রত কযায জন্য নুখযাধ কখযন ভখভ ৃজানাখনা য়।  
 

ে) েত ২৫/০১/২০১৯ তাপ্রযখে JICA াখব ৃ টীভ প্রফপ্রপ্র’য প্রনকট আখভআর প্রদান কখয। আখভআখরয ভাধ্যখভ  

JICA াখব ৃটীভ প্রফপ্রপ্র’য জন্য প্রস্তাপ্রফত ২৮নং প্ল্খটয অকায প্রায় অয়তাকায অকৃপ্রতখত প্রনখয় অখ। ঈি 

আখভআখর প্রস্তাপ্রফত জপ্রভয প্রযভাণ প্রায় ৮৫০ একয খফ ভখভ ৃজানায় ।  
 

র্) েত ১২/০২/২০১৯ তাপ্রযখে প্রফপ্রপ্র’য ঢাকাস্থ প্রিঁয়াখজা প্রপখ JICA াখব ৃটীখভয াখথ প্রফপ্রপ্র’য বা 

খয়খছ। বায় JICA জানায় তম, প্রফপ্রপ্র’য জন্য প্রচপ্রিত প্ল্খট প্রফপ্রপ্র’য নাভ ফাদ প্রদখয় Energy 

Industry/Waterfront Industry area নাখভ নতুন প্ল্ট কযা খমখছ। ঈি প্ল্খট প্রস্তাপ্রফত 

জপ্রভয প্রযভাণ প্রায় ৫০০ তটয (১২৩৫ একয) ভখভ ৃJICA জানায়। মা তফজায প্রনখদৃনায় কযা খয়খছ ভখভ ৃ

জানাখনা য়। 
 

ঙ) ভখোরী/ভাতাযফাড়ী, কক্সফাজাখয তখরাপ্ররয়াভ প্রযপাআনাযী/কভখপ্ল্ক্স স্থাখনয জন্য প্রফপ্রপ্র’য জন্য জপ্রভ 

নাি কযা ম্ভফ খয় খড়খছ। JICA াখব ৃটীভ এয েত ২৫/০১/২০১৯ তাপ্রযখেয আখভআখর তপ্রপ্রযত প্ল্ট 

তভাতাখফক তখরাপ্ররয়াভ প্রযপাআনাযী/কভখপ্ল্ক্স  বৃৎ এরপ্রপ্রজ স্থাখনয প্রনপ্রভখত্ত প্রফপ্রপ্র’য জন্য জপ্রভ ফযাে/ 

ংযেখণয জন্য নুখযাধ কযা তমখত াখয। এ প্রফলখয় প্রখয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য ২০/০২/২০১৯ তাপ্রযখে এ 

প্রফবােখক খত্রয ভাধ্যখভ নুখযাধ কযা খয়খছ। 
 

চ) প্রফপ্রপ্র কর্তকৃ Saudi Aramco এয াখথ তমৌথ ঈখদ্যখে তখরাপ্ররয়াভ প্রযপাআনাযী/কভখপ্ল্ক্স স্থাখনয 

জন্য ভৄদ্র তীযফতী প্রায় ১০০০ (এক াজায) একয জপ্রভ ফযাখেয জন্য ২৭/০৩/২০১৯ তাপ্রযখে BEZA এয 

প্রনকট ত্র তপ্রযণ কযা খয়খছ। ঈি এরাকায় প্রযপাআনাযী স্থাখনয পূখফ ৃপ্রপ্র-প্রপপ্রজপ্রফপ্ররটি স্টাপ্রড , প্রডখটআরড 

স্টাপ্রড/প্রপপ্রজপ্রফপ্ররটি স্টাপ্রডয প্রখয়াজন যখয়খছ। জপ্রভ প্রাপ্রিয য প্রপ্র-প্রপপ্রজপ্রফপ্ররটি স্টাপ্রড, প্রডখটআরড স্টাপ্রড/প্রপপ্রজপ্রফপ্ররটি 

স্টাপ্রড কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা খফ।   

চরভান পৃষ্ঠা-০৮ 



-০৮- 
 

 

ক্রভ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদৃনাভ 

ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা 

ফাস্তফায়ন গ্রেপ্রত মাৃয় 

11.  Off-shore গ্যা 

ব্লকভখ ফাখক্স এয 

Carried Stake  ১০%  

খত ২০% এ ঈন্নীত কযায 

রখেু মাৃয়ক্রখভ ব্যফস্থা 

গ্রণ কযখত খফ; 

তখরাফাংরা Off-shore এ েবীয ভৄখদ্রয ব্লক এএ-১১ এ স্যাখন্তা  প্রক্র এনাপ্রজৃ তমৌথবাখফ কাজ কযখছ এফং তাখদয াখথ 

ফাখক্স এয  Carried Stake ১০% যখয়খছ। ব্লক এএ-৪  এএ-৯ এ এনপ্রজপ্র প্রবখদ এফং খয়র আপ্রন্ডয়া 

তকাম্পাপ্রন তমৌথবাখফ কাজ কযখছ। তাখদয াখথ ফাখক্স এয  Carried Stake ১০% যখয়খছ। বপ্রফষ্যখত ফাখক্স এয  

Carried Stake ১০% খত ২০% এ ঈন্নীত কযায প্রফলয়টি  ভখডর প্রএপ্র-২০১৮ চূড়ান্ত কযা খর  প্রফপ্রডং যাঈন্ড শুরুয 

প্রাক্কাখর প্রফড ডকুখভখন্ট ন্তভুপৃ্রিয ঈখদ্যাে গ্রণ কযা খফ। 

12.  ক) চট্টগ্রাভ-ঢাকা 

(নাযায়নেঞ্জ/ পতুো) ততর 

াআরাআন প্রনভাৃণ কাজ 

জরুপ্রয প্রবপ্রত্তখত ম্পাদন 

কযায প্রখয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রণ কযখত খফ।  

প্রফপ্রপ্র * প্রপ্রঅয-২০০৮ এয অতায় ‘প্রতৃ ক্রয়কাম’ৃ প্রখখফ ফাংরাখদ তনাফাপ্রনীয ভাধ্যখভ এ াআরাআনটি প্রনভাৃখণয 

দখে গ্রণ কযা খয়খছ। 
  

* চট্টগ্রাভ-ঢাকা াআরাআন রুট ফযাফয কর তজরায জপ্রভ প্রধগ্রণ  প্রধমাচখনয প্রাপ্রনক নুখভাদন ায়া প্রেখয়খছ। 

প্রাপ্রনক নুখভাদন নুমায়ী জপ্রভ প্রধগ্রণ  প্রধমাচখনয প্রখয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রখণয জন্য তজরা প্রাক, চট্টগ্রাভ, 

তপনী, কুপ্রভোখক নুখযাধ কযা খয়খছ। ফাংরাখদ তনাফাপ্রনী, ফাংরাখদ তখরাপ্ররয়াভ কখাৃখযন, দ্মা খয়র 

তকাম্পাপ্রন প্ররপ্রভখটড  ংপ্রেি এরাকায তজরা প্রাখকয কামাৃরখয়য প্রপ্রতপ্রনপ্রধ  জপ্রয দখরয ভন্বখয় েত 

০৭/০৩/২০১৮ খত ১৩/০৩/২০১৮ তাপ্রযে মনৃ্ত চাঁদপুয-কুপ্রভো-ভৄপ্রন্পেঞ্জ-নাযায়নেঞ্জ রুখট এফং েত ০৪/০৪/২০১৮ খত 

০৮/০৪/২০১৮ তাপ্রযে মনৃ্ত চট্টগ্রাভ, তপনী, কুপ্রভো াআ রাআন রুট প্রযদনৃ কাম ৃপ্রযচারনা কযা য়। রুট প্রযদখৃনয 

য ভূপ্রভ প্রধগ্রণ  প্রধমাচখনয প্রস্তাফটি প্রকছুটা ংখাধন কখয এ প্রফবাে খত প্রাপ্রনক নুখভাদন তদয়া খয়খছ।  

প্রকখল্পয জপ্রভ প্রধগ্রণ  হুকুভ দেখরয প্রনপ্রভখত্ত ংখাপ্রধত প্রাপ্রনক নুখভাদন গ্রখণয রখেু ২০.০৫.২০১৮ তাপ্রযখে এ 

প্রফবাখে ত্র তপ্রযণ কযা খয়খছ। 
 

* েত ০৯/১০/২০১৮ তাপ্রযখে একখনক বায় প্রকল্পটি নুখভাপ্রদত য় এফং ২৫/১০/২০১৮ তাপ্রযখে এআপ্র-একখনক  

ভন্বয় নুপ্রফবাে প্রকখল্পয নুখভাদন জাযী কখয।  প্রকল্পটিয তভাট প্রাক্কপ্ররত ব্যয় ২৮৬১.৩১ তকাটি টাকা। প্রকল্পটি ম্পূণ ৃ

প্রফপ্রপ্র’য প্রনজস্ব থাৃয়খন ফাস্তফাপ্রয়ত খফ। প্রকখল্পয নুখভাপ্রদত ফাস্তফায়ন তভয়াদকার ০১ খটাফয ২০১৮ খত ৩১ 

প্রডখম্বয, ২০২০ মনৃ্ত। প্রকখল্পয াপ্রফকৃ কামকৃ্রভ সুষু্ঠবাখফ ম্পাদখনয জন্য প্রকখল্পয  ফাস্তফামনকাযী কর্তৃে প্রখখফ 

দাপ্রয়ে ারখনয জন্য ০৩/১২/২০১৮ তাপ্রযখে স্ত্র ফাপ্রনী প্রফবােখক ত্র প্রদান কযা খয়খছ।   
 

* প্রকখল্পয ব্যফস্থানা যাভকৃ (প্রএভপ্র) প্রনখয়াখেয রখেু Request for Profosal (RFP) ডকুখভন্ট প্রদান 

কযা খয়খছ এফং েত ২৫-১১-২০১৮ তাপ্রযখে ২৪ আপ্রঞ্জপ্রনয়ায কন্পরাকন প্রিখেড দিখয প্রস্তাফ ভোয়ন কপ্রভটি’য বা 

নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। ০১/০১/২০১৯ তাপ্রযখে প্রকল্প ব্যফস্থানা যাভৃক (প্রএভপ্র) প্রখখফ China Petroleum 

Longway Engineering Project Management Co Ltd-তক প্রনখয়াে কযা খয়খছ। 

* আপ্রঞ্জপ্রনয়াপ্রযং প্রডজাআন কনারখটন্ট প্রখখফ M/S ASOI JV in association with MECON Limited, 

India’তক প্রনফাৃপ্রচত কযা য় এফং ২৭-০৯-২০১৮ তাপ্রযখে Notification of Award (NOA) প্রদান কযা 

খয়খছ। ২৯/১১/২০১৮ তাপ্রযখে ফাংরাখদ তনাফাপ্রনী এফং প্রডজাআন কনারখটখন্টয ভখধ্য চুপ্রি স্বােয খয়খছ।  প্রএভপ্র 

প্রডজাআন ংক্রান্ত প্রফলখয়  প্রডখটআর আপ্রঞ্জপ্রনয়াপ্রযং প্রডজাআন যাভৃতকয াখথ কাজ কযখছ। 
 

* প্রকখল্পয কাম ৃম্পাদখন খমাপ্রেতায প্রফলখয় ংপ্রেি ংীজন (তস্টআকখাল্ডায)’তদয াখথ েত ২২/০১/২০১৯ তাপ্রযখে 

প্রফপ্রপ্র প্ররয়াখজাঁ প্রপত তচয়াযম্যান ভখাদখয়য বাপ্রতখে এক বা নুপ্রষ্ঠত য়। বায় ফপ্রণতৃ প্রকখল্পয রুট প্রনখয় তকান 

ংীজন (তস্টআকখাল্ডায)’তদয অপ্রত্ত থাকখর ত প্রফলখয় প্রফকল্প রুখটয প্রস্তাফ দ্রুত জানাতনায প্রদ্ধান্ত গৃীত য়।  
 

* ফাংরাখদ তনাফাপ্রনী কর্তকৃ প্রনখয়াপ্রজত প্রপ্রতষ্ঠাখনয াখব ৃ কযায ভয় Engineers India Limited (EIL) এয 

রুট এরাআনখভখন্ট প্রকছু ত্রুটি যখয়খছ ভখভ ৃ জানায়। ঈি ত্রুটিভ Engineers India Limited (EIL) এয কর্তকৃ 

ংখাধন কযা খয়খছ। প্রকখল্পয রুট াখব ৃ এপ্রপ্রর-তভ, ২০১৭ াখর ম্পন্ন খয়খছ। আখতাভখধ্য রুট ফযাফয খনক 

ফকাঠাখভা প্রনপ্রভতৃ খয়খছ। পখর াআরাআখনয ৪৭টি স্থাখন প্রযরুটিং কযায প্রখয়াজন খয়খছ। তদানুমায়ী ভূপ্রভ প্রধগ্রণ  

হুকুভ দেখরয দপ্রররাপ্রদ প্রণয়ন কযা খে। এখেখত্র াআরাআখনয বদর্ ৃু  প্রায় ২.০০ প্রকখরাপ্রভটায বৃপ্রদ্ধ াখফ। FEED 

নুমায়ী চট্টগ্রাভ খত তোদনাআর মনৃ্ত ১৬ আপ্রঞ্চ ব্যাখয াআরাআখনয তম ংটি যাঞ্চর প্রদখয় প্রতক্রভ কখযখছ ত 
ভস্ত এরাকায় াআরাআখনয পুরুে ১১.১৩ প্রভপ্ররপ্রভটাখয প্রডজাআন কযা খয়খছ। প্রকন্তু ন্যান্য স্থাখন থাৃৎ গ্রাভীন/ভাঠ 

এরাকায় াআরাআখনয পুরুে ৬.৪ প্রভপ্ররপ্রভটাখয প্রডজাআন কযা খয়খছ। াআরাআন প্রনভাৃণ প্রকখল্প প্রডখটআরড আপ্রঞ্জপ্রনয়াপ্রযং 

প্রডজাআন কনারখটন্টট MECON Limited, India, বপ্রফষ্যখত “গ্রাভ খফ য” এ প্রফলয় প্রফখফচনা কখয 

াআরাআখনয পুরুে ১১.১৩ প্রভপ্ররপ্রভটায যাোয সুাপ্রয কখযখছ। প্রখজট ম্যাখনজখভন্ট কনারনখটন্ট চট্টগ্রাভ খত 

তোদনাআর মনৃ্ত াআরাআখনয পুরুে ১১.১৩ প্রভপ্ররপ্রভটায যাোয সুাপ্রযখয াখথ একভত তালণ কখযখছ। প্রফপ্রপ্র’য 

প্রযচারক (াঃ  প্রযঃ) এয বাপ্রতখে তনাফাপ্রনী, কর ততর প্রফণন তকাম্পাপ্রন, প্রএভপ্র, প্রডজাআন কনারট্যান্ট 

 তকএভপ্র এয াখথ াখযনার প্রপখরাপ্রপয (ট্যাংখকজ, খটাখভন, ব্লক বারব তিন আতুাপ্রদ) প্রফলখয় েত 

২০/০৩/২০১৯ তাপ্রযখে প্রফপ্রপ্রখত বা নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। 
 

* াআরাআখনয প্রথকখন  রুট এোআনখভন্ট এয প্রফলখয় ২৪ প্রিখেড দয দিখয েত ১৫/০৪/২০১৯ তাপ্রযখে প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কপ্রভটিয (প্রঅআপ্র)’য বা নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। 
 

* চাঁদপুয তজরায াযাস্তী  কচুয়া ঈখজরা, নাযায়ণেঞ্জ তজরায তানাযোঁ  ফদয ঈখজরা, চট্টগ্রাভ তজরায ভীযযাআ 

 ীতাকুন্ড ঈখজরা, কুভপ্রে তজরায ফরুড়া, দয দপ্রেণ, দাঈদকাপ্রদ, রাকাভ, তচৌেগ্রাভ  চাপ্রদনা ঈখজরা, তপনী 

তজরায তপনী দয  ছােরনাআয়া ঈখজরায কােজত্রাদী প্রপ্রএর তপ্রযণ কখযখছ। প্রকখল্পয জপ্রভ প্রধগ্রন  

হুকুভদেখরয রখেু ১৯টি ঈখজরায় জপ্রভ প্রধগ্রন  হুকুভদেখরয প্রস্তাফ তজরা প্রাক, কুপ্রভো, তপনী, চাঁদপুয, 

নাযায়নেঞ্জ, ভৄপ্রন্পেঞ্জ  চট্টগ্রাভ ফযাফয তপ্রযণ কযা খয়খছ। 
 

* প্রডজাআন কনারট্যাখন্টয থ ৃপ্রযখাখধয জন্য ফাংরাখদ তনাফাপ্রনীখক ২৪(চপ্রি) তকাটি টাকা প্রগ্রভ প্রদান কযা খয়খছ।   
 

* প্রকখল্পয প্রিয়াপ্রযং কপ্রভটিয বা ২৯/০৫/২০১৯ তাপ্রযখে নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। 
 

* ২০১৮-২০১৯ থ ৃ ফছখযয ফযােকৃত থ ৃখত প্রগ্রভ প্রদানকৃত থ ৃফাদ প্রদখয় ফপ্রি ১০৫৫,৬৯,৫৮,০০০.০০ 

(একাজায ঞ্চান্ন তকাটি ঈনত্তয রে অটান্ন াজায) টাকা েত ২২/০৫/২০১৯ তাপ্রযখে ফাংরাখদ  তনাফাপ্রনী ফযাফয 

প্রযখাধ কযা খয়খছ। 
চরভান পৃষ্ঠা-০৯ 



-০৯- 

 

 ে) কাঞ্চনিীজ খত মযত 

াজারার অন্তজৃাপ্রতক 

প্রফভানফদয মনৃ্ত াআরাআন 

জরুপ্রয প্রবপ্রত্তখত স্থাখনয 

দখে গ্রণ কযখত খফ; 

প্রফপ্রপ্র * এ াআরাআন স্থাখনয জন্য ফাংরাখদ তনৌফাপ্রনীখক আপ্রপ্র ঠিকাদায প্রনখয়াে কযা খয়খছ।  
 

* তজট এ-১ াআরাআন িভ প্রতরেঞ্জ (কাঞ্চন িীজ) টু কুপ্রভখৃটারা এপ্রবখয়ন প্রডখা (তকএপ্রড) আনক্লুপ্রডং াপ্রম্পং পুাপ্রপ্ররটিজ” 

ীলকৃ প্রকল্পটি মথাভখয় ফাস্তফায়খনয রখেু ঠিকাদাযী প্রপ্রতষ্ঠান ফাংরাখদ তনৌ-ফাপ্রনীয ফাপ্রণপ্রজুক গ-প্রপ্রতষ্ঠান তনৌ-কোণ 

পাঈখন্ডন তরপ্রডং তকাম্পাপ্রন প্ররপ্রভখটড এয কাজ মথামথ ভপ্রনটপ্রযং  সুাযপ্রবন কযায জন্য Project Management 

Consultant (PMC) প্রখখফ ৫,৮৬,৫৩,৮৮০.৯৯ টাকায়  (৫,৬৪,০৭৩.৮৮ ভাপ্রকৃন ডরায+১,২৪,৫৬,২৩০.৬৩ টাকা) 

Dorsch Holding GmbH Germany in association with Dorsch Consult (India) Private Ltd. India 

প্রপ্রতষ্ঠানটিখক PMC প্রখখফ প্রনখয়াখেয প্রস্তাফ যকাপ্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভপ্রন্ত্রবা কপ্রভটি  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুখভাদখনয য 

ঈি তকাম্পাপ্রনখক ২৬.০৪.২০১৮ তাপ্রযখে PMC প্রখখফ প্রনখয়াখেয জন্য এ প্রফবাে খত প্রফপ্রপ্রখক ত্র তদয়া য়।  
 

* াআরাআন রুট, াআরাআন প্রডজাআন  িআং চূড়ান্তকযখণয রখেু ফাংরাখদ তনাফাপ্রনীয াখথ অখরাচনা খয়খছ। 

ফাংরাখদ তনাফাপ্রনী  যাজঈখকয কনারখটন্ট কর্তকৃ প্রতন পৄট ড়খকয া প্রদখয় অখযকটি রুখটয প্রস্তাফ প্রদান কখযখছ 

এফং প্রস্তাপ্রফত প্রফকল্প রুখটয িআং ০৮/০৩/২০১৮ তাপ্রযখে দ্মা খয়র তকাম্পানী প্ররপ্রভখটডখক স্তান্তয কযা য়।  

 

* ফাংরাখদ তনৌফাপ্রনীয প্রনখয়ােকৃত ঠিকাদায প্রখনাম্যাক কর্তকৃ াখবকৃৃত তকা-প্রডখৃনট তভখরাখযরখক প্রদান কযা খয়খছ।  

 

* BIWTA েত ১১/০১/২০১৮ তাপ্রযে নাযায়নেঞ্জ নদী ফদযাধীন রুেঞ্জ ঈখজরায িােণোরী  প্রতরেঞ্জ  তভৌজায় ীতরো 

নদীয প্রিভ তীখয স্টীর  অযপ্রপ্র তজটি প্রনভাৃণ এফং ঢাকা নদী ফদযাধীন ফালু নদীয িীখজয দপ্রেণ াখশ্বৃ ফালু নদীয তরখদখ 

প্রদখয় াআরাআন প্রতক্রখভয রাআখন্প প্রদাখনয নুখভাদন প্রদান কখযখছ। 
 

* প্রডখা প্রনভাৃখণয জায়ো প্রধগ্রণ ংক্রান্ত প্রফলয়টি ভূপ্রভ ভন্ত্রণারখয়য তরার োন্ড একুুআপ্রজন কপ্রভটিয ০৩.০৪.২০১৮ তাপ্রযখেয 

বায় ৬.০৯ একয জপ্রভ প্রধগ্রখণয প্রফলখয় নুখভাদন কযা খয়খছ। প্রডজাআন  িআং চূড়ান্তকযখণয রখেু প্রফপ্রবন্ন ংস্থায াখথ 

অখরাচনা চরভান যখয়খছ। 

 

* প্রকল্পটি দ্রুত ফাস্তফায়খনয রখেু তজট এ-১ াআরাআন রুট চূড়ান্ত নুখভাদখনয প্রফলখয় অখরাচনায জন্য েত 

১০.০৪.২০১৮ তাপ্রযখে প্রডটিপ্র’য প্রনফাৃী প্রযচারখকয বাপ্রতখে প্রডটিপ্র’য বাকখে এক বা নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। ঈি 

তজট এ-১ াআরাআখনয প্রডখটআরড প্রডজাআন প্রডএভটিপ্রএর/প্রডটিপ্রখক প্রদান কযা  প্রকল্প এরাকায় ন্যান্য কর্তৃখেয 

াখথ প্রখয়াজনীয় ভন্বয় াধন কযা প্রফপ্রবন্ন প্রদ্ধান্ত গৃীত য়।  

 

* াআরাআন রুখটয প্রফলখয় MRT তথখক পাআনার প্রিয়াখযন্প েত ২৫/০৪/২০১৮ তাপ্রযখে ায়া প্রেখয়খছ। MRT তথখক প্রাি 

পাআনার প্রিয়াখযন্প রুখটয পাআনার প্রিয়াখযখন্পয প্রফলখয় েত ২৬/০৪/২০১৮ তাপ্রযখে যাজঈখক ত্র তপ্রযণ কযা খয়খছ। াআরাআন 

রুট এরাআনখভন্ট চূড়ান্ত নুখভাদখনয জন্য ছাড়খত্রয প্রফলখয় েত ২৪/০৫/২০১৮ তাপ্রযখে যাজঈখক বা নুপ্রষ্ঠত খয়খছ।  

 

* তজট এ-১ াআরাআন ম্যানুপুাকচাপ্রযং তকাম্পাপ্রন প্রযদনৃ কযায রখেু ভন্ত্রণারয়  দ্মা খয়র তকাম্পাপ্রন 

প্ররপ্রভখটখডয ভন্বখয় একটি দর ২৪.০৪.২০১৮ খত ২৯.০৪.২০১৮ তাপ্রযে মনৃ্ত চীন পয কখযখছন। 
 

* তজট এ-১ প্রডখা প্রনভাৃখণয প্রনপ্রভত্ত ভূপ্রভ প্রধগ্রখণয জন্য তজরা প্রাক, নাযায়নেঞ্জ এয নুকূখর েত ২৭/০৬/২০১৮ তাপ্রযখে 

৩০(প্রত্র) তকাটি টাকা প্রগ্রভ প্রখখফ প্রদান কযা খয়খছ। ফপ্রি ৪,৬৮,৯১,৬৯৫.৫০ (চায তকাটি অটলপ্রট্ট রে একানিআ াজায 

ছয়ত পঁচানিআ টাকা ঞ্চা য়া) েত ১৪.০৮.২০১৮ তাপ্রযখে প্রযখাধ কযা খয়খছ। 

 

* জপ্রভ প্রধগ্রখণয প্রফলখয় ভূপ্রভ ভন্ত্রণারখয়য নুখভাদখনয য ভূপ্রভ প্রধগ্রখণয প্রফলয়টি নাযায়ণেঞ্জ প্রডপ্র প্রপখয ভাধ্যখভ 

ভূপ্রভ প্রপ খত জপ্রভয প্রকৃত ভাপ্ররকখদয তথ্য ংগ্র কযা খয়খছ। ৪ ধাযা নুমায়ী জপ্রভয ভাপ্ররকখদয প্রচঠি প্রদান কযা 

খয়খছ। তনাটিখয ভয়ীভা তল খয়খছ। জপ্রভয ভাপ্ররকখদয ে তথখক তকান অপ্রত্ত ায়া মায়প্রন। জপ্রভয ভাপ্ররকখদয 

েপ্রতপূযখণয থ ৃনাযায়ণেঞ্জ তজরা প্রাখনয ভাধ্যখভ প্রদান কযা খয়খছ। েত ০২.১০.২০১৮ তাপ্রযখে তজরা প্রান, 

নাযায়ণেঞ্জ কর্তকৃ নাযায়ণেঞ্জ তজরায রূেঞ্জ ঈখজরাধীন িােণোরী  প্রতরেঞ্জ তভৌজপ্রস্থত ৬.০১ একয জপ্রভ  প্রধগ্রণ 

০২/১০/২০১৮ তাপ্রযখে ম্পন্ন খয়খছ। প্রধগ্রণকৃত ভূপ্রভয ঈন্নয়ন কাজ (ভাটি বযাট) প্রায় ৮০% ম্পন্ন খয়খছ।  
 

* প্রপ্রবর এপ্রবখয়ন খত াআরাআন রুট চূড়ান্ত নুখভাদখনয প্রচঠি ায়া প্রেখয়খছ। াআরাআন রুট  প্রডখায 

টখাগ্রাপ্রপকুার  প্রজখয়াখটকপ্রনকুার াখব ৃ১৩/১২/২০১৮ তাপ্রযখে ম্পন্ন খয়খছ। 
 

* তনৌ-কোণ পাঈখন্ডন তরপ্রডং তকাম্পাপ্রন প্ররপ্রভখটড কর্তকৃ াআ রাআন ঈৎাদনকাযী প্রপ্রতষ্ঠান BAOTOU Iron and 

Steel (Group) Co. Ltd. -তক কামাৃখদ প্রদান কযা খয়খছ। াআ অভদাপ্রনয রখেু তাঁখদয দাফীকৃত ৭০ (ত্তুয) রে 

টাকায প্রফর প্রযখাধ কযা খয়খছ। 
 

* াআ রাআন ঈৎাদনকাযী প্রপ্রতষ্ঠান BAOTOU Iron and Steel (Group) Co. Ltd. কর্তকৃ াআ প্রনভাৃণ কাজ শুরু 

কখযখছ ভখভ ৃঈৎাদন প্রপ্রক্রয়া মাচাআখয়য জন্য প্রফপ্রপ্র’য একটি কাপ্রযেপ্রয দর ২০/১০/২০১৮ খত ২৬/১০/২০১৮ ভখয় াআ 

রাআন প্রনভাৃণ কাজ খযজপ্রভন প্রযদখৃনয রখেু চীন পয কখযখছ। 

 

* ০১/১১/২০১৮ তাপ্রযখে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রবপ্রড কনপাখযখন্পয ভাধ্যখভ প্রকখল্পয কাখজয প্রবপ্রত্তপ্রস্তয স্থান কখযন। 
 

* প্রকখল্পয PMC প্রনখয়াখেয রখেু Dorsch Holding GmbH Germany in association with 

Dorsch Consult (India) Private ltd. India এয াখথ েত ১২/১১/২০১৮ তাপ্রযখে চুপ্রি ম্পন্ন খয়খছ। 

কাখজয েপ্রত তযাপ্রন্বত কখল্প প্রপ্রএর, প্রএভপ্র  আপ্রপ্র ঠিকাদাখযয ভখধ্য েত ১৩/১১/২০১৮ প্রি: ০৩/১২/২০১৮ প্রি:, 

০৫/১২/২০১৮ প্রি: ১৭/১২/২০১৮ প্রি: এফং ১৯/১২/২০১৮ প্রি: তাপ্রযখে বা নুপ্রষ্ঠত খয়খছ ।  
   

* কুপ্রড়র খত ফালু নদী মনৃ্ত ০৭ (াত) প্রকখরাপ্রভটায াআরাআন রুখটয প্রডজাআন  ১৮/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে যাজঈক 

খত নুখভাদন প্রদখয়খছ। ফাংরাখদ তযরখয়, ততু কর্তৃে এফং ড়ক  জনথ প্রফবাে খত চূড়ান্ত নুখভাদখনয জন্য 

অখফদন কযা খয়খছ। এেন মনৃ্ত তযরখয়, ততু কর্তৃে  ড়ক  জনথ তথখক প্রডজাআন/িপ্রয়ং এয চূড়ান্ত নুখভাদন 

ায়া মায়প্রন। তকএপ্রড খত প্রএএপ্রফ  এয ীভানা প্রাচীয (রা-তভপ্রযপ্রডয়ান তাখটখরয প্রনকটফতী) মনৃ্ত াআ স্থাখনয 

জন্য প্রএএপ্রফ খত চূড়ান্ত নুখভাদন ায়া তেখছ। 

* তজটি, প্রডখা  াআরাআখনয প্রডজাআন  িপ্রয়ং প্রধকাং ম্পন্ন খয়খছ এফং প্রএভপ্র কর্তকৃ তবটিং ভাচ,ৃ 

২০১৯ এয ভখধ্য ম্পন্ন য়ায কথা প্রকন্তু প্রকল্প ফাস্তফায়খনয জন্য প্রখয়াজনীয় ১০২৬টি ডকুখভখন্টয ভখধ্য ৭৩৪টি 

ডকুখভন্ট আপ্রপ্র ঠিকাদায জভা প্রদখয়খছ এফং এয ভখধ্য ভাত্র ৪৩১টি চূড়ান্তবাখফ প্রএভপ্র কর্তকৃ নুখভাপ্রদত খয়খছ। 
চরভান পৃষ্ঠা-১০ 



-১০- 
 

   * BAOTOU Iron and Steel (Group) Co. Ltd. কর্তকৃ ১০প্রকঃপ্রভঃ াআরাআখনয প্রথভ 

প্রখভন্ট খয়খছ এফং েত ২৫/০১/২০১৯ তাপ্রযখে চট্টগ্রাভ ফদখয তৌখছখছ। কািভ শূল্কায়ন ন্যান্য 

অনুষ্ঠাপ্রনকতা াআরাআন ০১/০২/২০১৯ তাপ্রযখে প্রকল্প এরাকায় তৌখছখছ।   
 

*  প্রকখল্পয তভয়াদ তখন্ফম্বয, ২০১৭ খত জানুয়াপ্রয, ২০১৯ এয প্রযফখত ৃতখন্ফম্বয, ২০১৭ খত জুন, ২০২০ 

মন্ত বৃপ্রদ্ধয প্রস্তাফ েত ২৮/১১/২০১৮ তাপ্রযখে ভন্ত্রণারখয় তপ্রযণ কযা খয়খছ। ত তপ্রপ্রেখত ২৩/১২/২০১৮ 

তাপ্রযখে প্রকখল্পয প্রিয়াপ্রযং কপ্রভটিয প্রথভ বা নুপ্রষ্ঠত য়, বায় প্রকখল্পয ব্যয় বৃপ্রদ্ধ ব্যপ্রতখযখক ফাস্তফায়ন 

তভয়াদ বৃপ্রদ্ধয তমৌপ্রিকতা সুেিবাখফ ঈখেেপূফকৃ তভয়াদ বৃপ্রদ্ধয প্রস্তাফ পুনযায় তপ্রযখণয প্রদ্ধান্ত গৃীত য়।  

অযপ্রডপ্রপ্র নুখভাদখনয জন্য প্রপ্রক্রয়াধীন যখয়খছ।  
 

* প্রখকখল্পয নুকূখর জভাকৃত াযপযম্যান্প গ্যাযাপ্রন্টয তভয়াদ তল খয় মায়ায় ফাফংফায তাপ্রেদ তদয়া খে 

নতুন কখয াযপযম্যান্প গ্যাযাপ্রন্ট জভা প্রদান না কযায় আপ্রপ্র ঠিকাদায কর্তকৃ দাপ্রেরকৃত রাআন াআ ক্রখয়য ২য় 

চরপ্রত প্রফর এয প্রফযীখত প্রপ্রএর এয সুাপ্রয নুমায়ী ২,০১,৪৫,০২৩.৭৮ (দ্যআ তকাটি এক রে পঁয়তাপ্রে 

াজায ততআ দপ্রভক াত অট) টাকা NKFTCL এয নুকূখর প্রদান কযায প্রফলয়টি স্থপ্রেত কযা য়। 
যফতীখত ১১/০৪/২০১৯ তাপ্রযখে NKFTCL ১৮,৩৩,৩৮,১৬৫.০০ (অঠায তকাটি, ততপ্রত্র রে অটপ্রত্র াজায 

একত য়লপ্রট্ট) টাকায াযপযখভন্প গ্যাযাপ্রন্ট প্রফপ্রপ্রখত জভা প্রদান কযা কখযখছ এফং প্রফপ্রপ্র খত 

াযপযখভন্প গ্যাযাপ্রন্টয তুতা মাচাআ ম্পন্ন কযা খয়খছ। NKFTCL কর্তকৃ দাপ্রেরকৃত আনবখয়জ-০৩ এয 

প্রফযীখত ২,০১,৪৫,০২৩.৭৮ (দ্যআ তকাটি এক রে পঁয়তাপ্রে াজায ততআ দপ্রভক াত অট) টাকা 

২১/০৫/২০১৯ তাপ্রযখে প্রযখাধ কযা খয়খছ। 
 

* েত ২৬/০৫/২০১৯ তাপ্রযে খত তকএপ্রড প্রান্ত খত াআরাআন স্থাখনয কাজ শুরু খয়খছ। আখতাভখধ্য 

াআরাআখনয ১৬ প্রকখরাপ্রভটাখযয ভখধ্য প্রায় ৮০০ প্রভটায থাৃৎ ০.৮ প্রকখরাপ্রভটায স্থান কযা খয়খছ।   
 

 * NKFTCL কর্তকৃ দাপ্রেরকৃত আনবখয়জ-০৪ এয প্রফযীখত ৬,৩৫,৬৭,৪৮১.০০ (ছয় তকাটি য়প্রত্র 

রে াতলপ্রট্ট াজায চাযত একাপ্র) টাকা ০৩-০৭-২০১৯ তাপ্রযখে প্রযখাধ কযা খয়খছ। 
* প্রকখল্পয প্রিয়াপ্রযং কপ্রভটিয বা েত ৩১/০৭/২০১৯ তাপ্রযখে নুপ্রষ্ঠত খয়খছ। 
 

* েত ২৫/০৮/২০১৯ তাপ্রযখে প্রকখল্পয ধীখন তজটি প্রনভাৃখণয রখেু নায়ায়ণেঞ্জ তজরায রূেঞ্জ 

ঈখজরাধীন প্রতরেঞ্জ তভৌজায অযএ দাে নং-১৩৫৪ খত প্রতপ্রযি ০৬(ছয়) তাং জপ্রভ প্রধগ্রখণয 

প্রাপ্রনক নুখভাদখনয জন্য ভন্ত্রণারখয় ত্র তপ্রযণ কযা খয়খছ। 
13.  কক্সফাজাখযয ভখোরীখত প্রফদ্যুৎ  

জ্বারাপ্রন প্রফবাে ন্যান্য যকাপ্রয 

প্রপ্রতষ্ঠাখনয গৃীত/গৃীতব্য প্রকল্প 

ভখয জপ্রভ ফযাখেয প্রফলয়টি ভন্বয় 

পূফকৃ একটি ম্যা প্রণয়ন কযখত খফ; 

তখরাফাংরা জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাখেয প্রতপ্রযি প্রচফ (ঈন্ন য়ন  প্রযকল্পনা) এয তনর্তখে একটি কপ্রভটি েঠন 

কযা খয়খছ। ম্যা প্রণয়ন ম্পন্ন কযা খয়খছ। 
 

14.  নখায কযা ব্লকভ রীজ প্রদাখনয 

জন্য অোভী ০১(এক) ভাখয ভখধ্য 

প্রযকল্পনা গ্রণ কযখত খফ; 

তখরাফাংরা প্রপ্রতখফপ্র তদখয াখথ ভৄদ্রীভা প্রনষ্পপ্রত্ত য়ায় ভৄদ্রাঞ্চখরয ব্লকভখক পুনঃপ্রফন্যা কখয নতুনবাখফ ব্লক 

ম্যা প্রস্ত্ত্তত কযা খয়খছ। নতুন ভৄদ্রীভা জৃখনয পখর ফাংরাখদখয নখায এফং পখায এরাকায় 

নতুন প্রফপ্রডং যাঈন্ড অহ্বান কযায  রখেু প্রস্তাপ্রফত Draft Onshore Model PSC 2019 এফং 

প্রস্তাপ্রফত Draft Offshore Model PSC 2019 থনৃনপ্রতক প্রফলয় ংক্রান্ত ভপ্রন্ত্রবা কপ্রভটিয 

২৪/০৭/২০১৯ তাপ্রযখেয বায় নুখভাদখনয তপ্রপ্রেখত এটি চূড়ান্তবাখফ আখতাভখধ্য প্রণয়ন ম্পন্ন খয়খছ। 

চূড়ান্তবাখফ প্রণীত Offshore Model PSC 2019 এয অখরাখক প্রফপ্রডং যাঈন্ড অফাখনয প্রস্তুপ্রত 

কামকৃ্রভ ম্পন্ন কযায জন্য এ প্রফবাখেয ০৬/০৮/২০১৯ তাপ্রযখেয খত্রয ভাধ্যখভ তখরাফাংরাখক প্রনখদৃনা 

প্রদান কযা খয়খছ। 

15.  ঢাকা খযয ন্যায় ন্যান্য খয 

GSB ভূ-আকখনাপ্রভক তথ্য বান্ডায 

েখড় তুরখত খফ; 

প্রজএপ্রফ ঢাকা খযয ন্যায় ফপ্রযার, খুরনা প্রটি কখ শাখযন, াতিীযা  পপ্রযদপুয য এরাকায় ভূ-বফজ্ঞাপ্রনক 

তথ্য ংগ্রখয জন্য  Geo-information for Urban Planning and Adaptation to  

Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC) ীল শক কাপ্রযগপ্রয ায়তা প্রকল্পটি গত 

১২.০২.২০১৮ তাপ্রযখে অনুখভাপ্রদত খয়খে। প্রকখল্পয ফাস্তফায়নকার জানুয়াপ্রয, ২০১৮ তথখক প্রডখম্বয, ২০২০ 

মনৃ্ত। ফতভৃাখন ভাঠ মাৃখয় প্রকখল্পয কামকৃ্রভ ফাস্তফায়ন কযা খে।  

16.  প্রফেত ০৬.০২.২০১৪ তাপ্রযখে প্রযদনৃ 

কাখর গৃীত প্রদ্ধান্তভখয ভখধ্য তম 

কর প্রদ্ধান্ত ফাস্তফাপ্রয়ত য়প্রন ত কর 

প্রদ্ধান্ত দ্রুত ফাস্তফায়খনয রখেু ভয়াফদ্ধ 

কভ ৃপ্রযকল্পনা প্রণয়ন কযখত খফ; 

তখরাফাংরা তখরাফাংরা:  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েত ০৬ .০২.২০১৪ তাপ্রযখে প্রফদ্যুৎ, জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় প্রযদনৃকাখর 

জ্বারাপ্রন  েপ্রনজ ম্পদ প্রফবাখেয জন্য গৃীত প্রদ্ধান্তভখয ক্রপ্রভক নং-০২ নুযখণ ২০২১ াখরয ভখধ্য 

ফাংরাখদখক একটি ভধ্যভ অখয়য তদখ প্রযণত কযায রখেু জ্বারাপ্রন োখত কভৃপ্রযকল্পনা তখরাফাংরা 

খত ায়া তেখছ, মা ভয় ভয় ারনাোদ কযা খফ। 

 

ফাংরাখদ ভূতাপ্রিক জপ্রয প্রধদিয (প্রজএপ্রফ): 
 

ফাংরাখদ ভূতাপ্রিক জপ্রয প্রধদিয (প্রজএপ্রফ) এয জন্য গৃীত ১৪ নং ক্রপ্রভখকয  প্র দ্ধাখন্তয তপ্রপ্রেখত 

প্রজএপ্রফ কর্তকৃ ভৄদ্র  নদী ফফাপ্রকায় প্রঞ্চত ফাপ্ররখত ভেফান েপ্রনজ দাখথযৃ নুন্ধান কামকৃ্রভ 

তজাযদায কযায জন্য ‘‘ফাংরাখদখয নদীফখেয ফাপ্ররখত ভেফান েপ্রনখজয ঈপ্রস্থপ্রত প্রনণয়ৃ  থনৃনপ্রতক 

ভোয়ন’’ ীলকৃ প্রকল্প ফাংরাখদ অনপ্রফক প্রি কপ্রভ ন  প্রফপ্রএঅআঅয এয াখথ তমৌথবাখফ জুন, 

২০১৯ এ ফাস্তফাপ্রয়ত খয়খছ। এ মনৃ্ত প্রাি তখথ্য ভেফান েপ্রনখজয ঈপ্রস্থপ্রত ায়া প্রেখয়খছ। ফতভৃাখন 

প্রধকতয যীো-প্রনযীো কযা খে।  

 

প্রকল্প এরাকা : 

বৃত্তয ভয়ভনপ্রং, প্রখরট, ঢাকা, টাংোআর, কুপ্রভো, তনায়াোপ্রর এফং চট্টগ্রাভ। 
 


