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ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত 

প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

1)  সমুদ্র প্রিজখয়ি ফখল িখগাপসােখি 

প্রির্াল জলিাপ্রর্খত গ্যাস, ততল 

ইতুাপ্রদ জ্বালাপ্রন প্রাপ্রিি সম্ভািনা 

সৃপ্রি হখয়খে। উপকূলীয় ও েভীি 

সমুদ্র এলাকায় আধুপ্রনক প্রযুপ্রিি 

মাধ্যখম সাখভ ৃ পপ্রিচালনাপূিকৃ 

গ্যাস িা ততল তেত্র আপ্রিস্কাি এিং 

তা প্রদখয় প্রিদ্যুৎ উৎপাদখনি 

পপ্রিকল্পনা গ্রহণ কিখত হখি; 

 তপখরািাংলা 

 

 

 

* প্রপ্রতখিপ্রর্ তদখর্ি সাখে সমুদ্রসীমা প্রনষ্পপ্রত্ত হওয়ায় সমুদ্রাঞ্চখলি ব্লকসমূহখক পুনঃপ্রিন্যাস কখি 

নতুনভাখি ব্লক ম্যাপ প্রস্ত্ত্তত কিা হখয়খে। নতুন সমুদ্রসীমা অজৃখনি ফখল িাংলাখদখর্ি অনখর্াি 

এিং অফখর্াি এলাকায় নতুন প্রিপ্র ং িাউন্ড আহ্বান কিাি লখেু Onshore Model 

PSC 2019 এিং Offshore Model PSC 2019 চূড়ান্তভাখি অনুখমাপ্রদত 

হখয়খে। “িাংলাখদর্ অফখর্াি প্রিপ্র ং ২০২০” এি িাস্তিায়খনি লখেু প্রখয়াজনীয় প্রস্তুপ্রতমূলক 

কার্কৃ্রম চলমান িখয়খে। 

  

* সমুদ্রাঞ্চখল ততল-গ্যাস অনুসন্ধান চালাখনাি জন্য ইখতামখধ্য ০৪টি ব্লখকি (এসএস-০৪, এসএস-

০৯, এসএস-১১ এিং প্র এস-১২) জন্য উৎপাদন িণ্টন চুপ্রি স্বােপ্রিত হখয়খে। এ সকল ব্লখক 

ততল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্কৃ্রখমি অগ্রেপ্রত প্রনখে উখেে কিা হখলা:  

 

 * ওএনপ্রজপ্রস প্রভখদর্ প্রল. অেভীি সমুখদ্রি ব্লক এসএস-০৪ এিং এসএস-০৯ এ তমাট ৫০৮১ লাইন 

প্রকখলাপ্রমটাি ২-প্র  সাইসপ্রমক সাখভ ৃও  াটা ইন্টািখপ্রখটর্খনি কাজ সম্পন্ন কখিখে। ব্লক এসএস-

০৪ এ ০১টি অনুসন্ধান কূপ (কাঞ্চন-১) েনন কার্কৃ্রম ইখতামখধ্য শুরু কিাি পপ্রিকল্পনা োকখলও 

কখিানাভাইিাসজপ্রনত (Covid-19) প্রিদ্যমান বিপ্রিক মহামািীি কািখণ কূখপি েনন কাজ 

আিম্ভ প্রিলপ্রিত হখে। এ অিস্থা স্বাভাপ্রিক হওয়াি পখি কূখপি েনন কাজ শুরু কিা সম্ভি হখি। 

এোড়া আোমী ১৬ তফব্রুয়াপ্রি, ২০২১ এি মখধ্য এসএস-০৪ এ আিও ১টি অনুসন্ধান কূপ এিং ব্লক 

এসএস-০৯ এ ০১টি অনুসন্ধান কূপ েনখনি জন্য প্রস্তুপ্রতমূলক কার্কৃ্রখমি অংর্ প্রহখসখি 

Geotechnical Survey’ি মালামাল আমদাপ্রনি কাজ শুরু হখয়খে। এখেখত্রও িপ্রণতৃ 

বিপ্রিক মহামািীি কািখণ ক্রু আসখত না পািায় তভখসল মুভ কিখত পািখেনা প্রিধায় পপ্রিপ্রস্থপ্রত 

স্বাভাপ্রিক হওয়াি পখি িাস্তিকাজ আিম্ভ হখি।  

 

* অেভীি সমুখদ্রি ব্লক এসএস-১১ এ প্রিমাপ্রত্রক ভূ-তাপ্রিক জপ্রিপ কার্কৃ্রম তর্ষ হখয়খে। েত ২০ 

তম ২০১৮ তাপ্রিখে এ ব্লখক ৩০৫ িেপৃ্রকখলাপ্রমটাি প্রত্রমাপ্রত্রক সাইসপ্রমক জপ্রিপ পপ্রিচালনা সম্পন্ন 

হয়।  াটা ইন্টািপ্রপ্রখটর্ন সম্পন্ন হখয়খে। মাচ ৃ ২০২১ এি মখধ্য ০১টি অনুসন্ধান কূপ েনন কিা 

হখি।  

 

* POSCO International Corporation (PIC) েভীি সমুখদ্রি ব্লক প্র এস-

১২ এ ৩৫৮০ লাইন প্রকখলাপ্রমটাি ২-প্র  সাইসপ্রমক সাখভ ৃ সম্পন্ন কখিখে। এ ব্লখক প্রােপ্রমক 

অনুসন্ধানকাখলি ১ম ধাখপি তময়াদ ১৩/১২/২০১৯ তাপ্রিখে তর্ষ হখয়খে। ইখতামখধ্য PIC কর্তকৃ 

এ ব্লখকি প্রােপ্রমক অনুসন্ধানকাখলি ১ম ধাখপি তময়াদ ০১ (এক) িেি বৃপ্রদ্ধি প্রস্তাি কিা হখয়খে। 

PIC এি আখিদখনি পপ্রিখপ্রপ্রেখত এিং ভপ্রিষ্যখত গ্যাস প্রাপ্রিি সম্ভািনা প্রিখিচনায় ব্লক প্র এস-

১২ এি Initial Exploration Period এি তমাট সময়কাল পাঁচ িেি ঠিক তিখে ১ম 

ধাখপি তময়াদ েয় মাস বৃপ্রদ্ধি প্রস্তাি এ প্রিভাখে তপ্রিণ কিা হয় র্া অনুখমাপ্রদত হয়প্রন। এ তপ্রপ্রেখত 

ব্লক DS-12 এি প্রপএসপ্রস অিসাখনি প্রিষখয় এ প্রিভাখেি সদয় অনুখমাদন কামনা কখি 

তপখরািাংলা হখত েত ২১ জুন ২০২০ তাপ্রিখে পুনিায় পত্র তপ্রিণ কিা হখয়খে।  POSCO এি 

সখগ ব্লক DS-12 এি স্বােপ্রিত প্রপএসপ্রস’ি অিসান হখল ব্লকটি উনু্মি হখয় র্াখি এিং নতুন 

প্রি  িাউখন্ড ব্লকটি অন্তর্ভিৃ কিা হখি। 

 

2)  েভীি সমুখদ্র গ্যাস/খতল ব্লক 

িিাখেি তেখত্র তকান একক 

তদর্খক ২/৩টিি অপ্রধক সংখ্যক 

ব্লক প্রদান পপ্রিহাি কিা হখি; 

তপখরািাংলা েভীি সমুখদ্র গ্যাস/খতল ব্লক িিাখেি তেখত্র তকান একক তদর্খক ২/৩টিি অপ্রধক সংখ্যক ব্লক 

প্রদান পপ্রিহাি কিা হখয়খে এিং ভপ্রিষ্যখতও পপ্রিহাি কিা হখি। ইখতামখধ্য অখেপ্রলয়াি Santos 

ও প্রসংোপুখিি Kris Energy তক তর্ৌেভাখি অেভীি সমুখদ্রি ০১টি ব্লক (এসএস-১১) এিং 

ভািখতি ONGC Videsh Ltd. ও Oil India Ltd. তক অেভীি সমুখদ্রি ০২টি ব্লক 

(এসএস-০৪ ও এসএস-০৯) িিাে তদওয়া হখয়খে। এোড়া, দপ্রেণ তকাপ্রিয়াি POSCO 

Daewoo Corporation তক েভীি সমুখদ্রি ০১টি ব্লক (প্র এস-১২) িিাে তদওয়া হখয়খে। 

 

চলমান পৃষ্ঠা-০২ 

  



-০২- 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

3)  তদখর্ি কয়লা চাপ্রহদা 

ইখদাখনপ্রর্য়া, অখেপ্রলয়া, 

দপ্রেণ আপ্রিকা প্রভৃপ্রত তদর্ 

হখত আমদাপ্রনি মাধ্যখম 

পূিণসহ ঐ সকল তদখর্ েপ্রন 

লীজ গ্রহণ কিাি সম্ভাব্যতা 

র্াচাইপূিকৃ পদখেপ গ্রহণ 

কিখত হখি; 

তপখরািাংলা  ইখদাখনপ্রর্য়া, মখগাপ্রলয়া, অখেপ্রলয়া এিং দপ্রেণ আপ্রিকায় তর্ৌে উখদ্যাখে অোৃৎ কয়লােপ্রন পপ্রিচালনাকািী 

প্রিদ্যমান প্রপ্রতষ্ঠাখনি সাখে প্রিপ্রনখয়াখেি মাধ্যখম েপ্রন লীজ তনওয়া প্রকংিা েপ্রন পপ্রিচালনা কিাি সুখর্াে িখয়খে। 

উখেখ্য, তদখর্ আপ্রিষ্কৃত ০৫টি কয়লা তেখত্রি মখধ্য তপখরািাংলাি আওতাধীন িড়পুকুপ্রিয়া তকাল মাইপ্রনং 

তকাম্পাপ্রন প্রলপ্রমখট  (প্রিপ্রসএমপ্রসএল) এক্সএমপ্রস-প্রসএমপ্রস কনখসাটিয়ৃাখমি সাখে Management, 

Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুপ্রিি আওতায় 

িড়পুকুপ্রিয়া কয়লা েপ্রন পপ্রিচালনা কিখে। প্রিখদখর্ লীজ গ্রহণ কখি কয়লা েপ্রন পপ্রিচালনা কিাি প্রখয়াজনীয় 

আপ্রেকৃ ও কাপ্রিেপ্রি সেমতা প্রিপ্রসএমপ্রসএল অজৃন কিখত সেম হয়প্রন। 
 

গত ১০/০৭/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালখেি মহাপরিচালক-২, নীলুফাি আহখমদ এি সভাপরতখে মাননীে 

প্রধানমন্ত্রীি প্ররতশ্রুরত ও রনখদ যশনাসমূখহি বাস্তবােন অগ্রগরত পর্ যাখলাচনা সভা অনুরিত হে। সভাি কার্ যরববিণীি 

ে(৪) নং এ রবখদখশ লীজ গ্রহণপূব যক কেলা েরন পরিচালনা কিাি প্রখোজনীে আরথ যক ও কারিগরি সক্ষমতা অজযন 

হেরন এবং ববসিকারি োখত এটি কিা বর্খত পাখি মখম য আখলাচনা হে। 

4)  ভািখতি নুমালীেড় তেখক 

পাইপ লাইখনি মাধ্যখম 

জ্বালাপ্রন ততল আমদাপ্রনি 

তেখত্র সংপ্রেিতম রুট 

িাোই কখি পাইপ লাইন 

প্রনমাৃখণি ব্যয় ভািতীয় পে 

কর্তকৃ প্রনিাৃহ এিং 

আমদাপ্রনতব্য ততখলি 

মূখেি সাখে তা 

সমন্বয়পূিকৃ পপ্রিখর্াখধি 

প্রস্তাি প্রণয়ন কিখত হখি; 

প্রিপ্রপপ্রস * পাইপলাইখনি মাধ্যখম ভািখতি নুমালীেড় প্রিফাইনাপ্রি হখত িাংলাখদখর্ি পািতৃীপুখি প্র খজল আমদাপ্রনি 

প্রিষখয় ২০/০৪/২০১৫ তাপ্রিখে BPC ও NRL এি মখধ্য  MOU স্বােপ্রিত হয়। 
 

* িাংলাখদর্স্থ ভািতীয় হাইকপ্রমর্ন েত ২৯/০৩/১৭ তাপ্রিখে পত্র মািফত সপ্রচি জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ 

প্রিভােখক অিপ্রহত কখিন তর্, ইখদািাংলা তিন্ডর্ীপ পাইপলাইন (আইপ্রিএফপ্রপএল) প্রনমাৃখণ িাংলাখদর্ অংখর্ি 

েিচ প্রনিাৃখহি জন্য ভািত সিকাি Grant in Aid Program এি আওতায় ৩০৩(প্রতনর্ত প্রতন) তকাটি 

রুপ্রপ অোৃয়ন কিখি। পাইপলাইখনি মাধ্যখম ১৫ িেখিি জন্য প্র খজল সিিিাহ কিাি প্রিষখয় উভয় পে সম্মত হয়। 

েত ২২/১০/২০১৭ তাপ্রিখে  পাইপলাইখনি মাধ্যখম প্র খজল সিিিাখহি লখেু BPC ও NRL এি মখধ্য Sale 

Purchase Agreement (SPA) স্বােপ্রিত হয়। 

 

* েত ০৯/০৪/২০১৮ তাপ্রিখে পাইপলাইখনি মাধ্যখম প্র খজল সিিিাখহি লখেু পাইপলাইন স্থাপখনি প্রিষখয় 
MoU টি িাংলাখদর্ সিকাখিি পখে সপ্রচি, জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ প্রিভাে এিং ভািখতি পখে পিিাষ্ট্র 

সপ্রচি, ভািত স্বােি কখিন। 

 

* েত ১৮/০৯/২০১৮ তাপ্রিখে িাংলাখদর্ ও ভািখতি প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ পাইপলাইখনি প্রভপ্রত্ত প্রস্তি স্থাপন কিা 

হখয়খে। 

 

* প্রকখল্পি প্র প্রপপ্রপ’ি প্রাক্কপ্রলত ব্যয় ৩০,৬২৩.৩২ লে টাকা এিং িাস্তিায়নকাল জানুয়াপ্রি-২০২০ তেখক জুন, 

২০২২। েত ০৮/০৩/২০২০ তাপ্রিখে একখনক হখত প্রকল্পটি অনুখমাপ্রদত হয় এিং এ প্রিভাে হখত েত ১০/০৩/২০২০ 

তাপ্রিখে প্রকখল্পি প্রর্াসপ্রনক আখদর্ জাপ্রি কিা হয়। 
 

* পঞ্চেড় (১১৮.১৫২৯ একি), প্রদনাজপুি (৫১.২৪৩০ একি), ও নীলফামািী (১৪.২৮৬৪ একি), তজলাি ভূপ্রম 

অপ্রধগ্রহখণি জন্য ভূপ্রম মন্ত্রণালয় হখত অনুখমাপ্রদত হখয়খে। তজলা প্রর্াসখকি কার্াৃলয় হখত ৭ ধািা তনাটির্ জাপ্রি 

কার্কৃ্রম প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। 
 

 * পঞ্চেড় (৮২.১৮৯৬ একি), প্রদনাজপুি (৩৩.৪৪০৭ একি), ও নীলফামািী (৯.৪৯৮৯ একি), তজলাি ভূপ্রম 

হুকুম দেখলি নপ্রে ভূপ্রম মন্ত্রণালখয় প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। 
 

* পাইপলাইখনি বদর্ঘ ৃু  পঞ্চেড় (৮১ প্রকখলাপ্রমটাি), প্রদনাজপুি (৩৫ প্রকখলাপ্রমটাি), ও নীলফামািী (৯ 

প্রকখলাপ্রমটাি)।  
 

* প্রদনাজপুি তজলায় ০২টি SV Station (০.৬৭২২ একি), পঞ্চেড় তজলায় 03wU SV Station 

(২.৩৭১৮ একি) সমূখহি জপ্রম অপ্রধগ্রহখণি কার্কৃ্রম সংপ্রিি তজলা প্রর্াসক এি কার্াৃলখয় প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। 

 

* CEGIS ২৫/০৬/২০২০ তাপ্রিখে  EIA Report প্রিপ্রপপ্রস প্রলয়াখজা অপ্রফখস জমা তদয়। EIA Report  

িংপুি  পপ্রিখির্ অপ্রধদিখি জমাদাখনি কার্কৃ্রম প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। 

 

* পািতৃীপুখি তিলওখয়ি ভূপ্রমখত প্রিপ্রসপ্ট টাপ্রমনৃাল প্রনমাৃখণি ৫.৩১ একি জপ্রম িিাখেি প্রিষখয় তিলপে মন্ত্রণালয় হখত 

১৭/০২/২০২০ তাপ্রিখে অনুখমাপ্রদত হখয়খে। উি জপ্রমি লীজ চুপ্রি সম্পাদখনি জন্য তিলওখয় কর্তপৃে ১৮/০৩/২০২০ 

তাপ্রিখে পত্র প্রদান কখি। চুপ্রি সম্পাদখনি জন্য র্ত ৃতমাতাখিক ২৫/০৬/২০২০ তাপ্রিখে প্রিভােীয় ভূসম্পপ্রত্ত কমকৃতাৃ , 

িাংলাখদর্ তিলওখয় , পাকর্ী িিািি লীজ কৃত অে ৃপ্রদান কিা হয়। লীজ চুপ্রিি কার্কৃ্রম প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। 

 

* ইপ্রন্ডয়া হখত আমদাপ্রনকৃত ২৫.২৭ প্রকখলাপ্রমটাি (২০৪৭ প্রপস) পাইখপি CD/VAT প্রিষখয় Deferred 

Payment ১৬ জুন ২০২০ তাপ্রিখে পপ্রিখর্াধ কিা হখয়খে। 

 

* কাজী এন্ড কাজী টি এখেট কর্তপৃে প্রি-রুটিং এি জন্য প্র প্রজটাল সাখভ,ৃ তল-আউট প্ল্ুান, জপ্রম পপ্রিমাণ, 

েপ্রতয়ান নং, দাে নং, জপ্রমি মাপ্রলকানা প্রচপ্রিত কিখণি কাজটি সম্পন্ন কখি ২১/০৬/২০২০ তাপ্রিখে প্রিখপাৃট জমা 

তদয়। মাঠ পর্াৃখয় প্রিখপাৃটি র্াচাইখয়ি জন্য তজলা প্রর্াসক, পঞ্চেড় িিািি তপ্রিখণি প্রিষয়টি চলমান আখে। 
 

* বসয়দপুি প্রিদ্যুৎ তকখে প্র খজল সিিিাখহি জন্য প্রপপ্র প্রি’ি সাখে MOU স্বােি হওয়াি পখি ৮ ইপ্রঞ্চ  ায়া 

প্রিপ্রর্ি ০৭ প্রকখলাপ্রমটাি পাইপলাইন স্থাপখনি জন্য প্রখয়াজনীয় ভূপ্রম অপ্রধগ্রহণ (১২ একি) ও হুকুম দেল (০৮ 

একি) কার্কৃ্রম শুরু হখি। MOU সম্পন্ন কিাি জন্য প্রপপ্র প্রি’ি পে তেখক ২৪/০৩/২০২০ তাপ্রিখে পত্র প্রদান 

কখি। েসড়া MOU বতপ্রি কিাি জন্য মাখকৃটিং প্রিভাে, প্রিপ্রপপ্রসখত প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। 

চলমান পৃষ্ঠা-০৩ 



-০৩- 
 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

5)  প্রিদ্যমান Captive 

Power োখত গ্যাস 

সংখর্াখেি হাি ১৭% হখত 

ক্রমান্বখয় হ্রাস কখি তা 

প্রিদ্যুৎ তকে ও প্রর্ল্প 

কািোনায় ব্যিহাখিি 

পপ্রিকল্পনা গ্রহণ কিখত 

হখি; 

তপখরািাংলা জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ প্রিভাে কর্তকৃ ১০/০৮/২০১৫ তাপ্রিখে অপ্রফস আখদখর্ি মাধ্যখম কুাপটিভ োখত 

গ্যাস সংখর্াে িন্ধ িখয়খে। এোড়া, Captive Power োখত জ্বালাপ্রন দেতা বৃপ্রদ্ধি লখেু গ্যাস প্রিতিণ 

তকাম্পাপ্রনসমূখহি মাধ্যখম গ্রাহকেণখক অনুখিাধ জানাখনা হখয়খে। ফখল Captive Power োখত নতুন 

গ্যাস সংখর্াে িন্ধ িাো এিং জ্বালাপ্রন দেতা বৃপ্রদ্ধি কািখণ প্রিদ্যমান Captive Power োখত গ্যাস 

তভাখেি র্তকিা হাি স্বাভাপ্রিকভাখি হ্রাস হখে। উখেখ্য, Captive Power োখত গ্যাস তভাখেি র্তকিা 

হাি ১৭.১০% (২০১৪-১৫ সাল) হখত হ্রাস তপখয় িতমৃাখন ১৫.৬৪% (২০১৮-১৯ সাল) হখয়খে। তখি, 

সাম্প্রপ্রতক সমখয় নতুন গ্যাস সংখর্াে ও তলা  বৃপ্রদ্ধ সংক্রান্ত প্রিষয় প্রিখিচনাি জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

প্রিদ্যুৎ, জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ প্রিষয়ক উপখদিাি তনর্তখে েঠিত কপ্রমটিি সভাসমূখহ তকা-

তজনাখির্ন/রাই তজনাখির্ন এি মাধ্যখম জ্বালাপ্রন দেতা ন্যুনতম ৭০% এ উন্নীতকিণ এিং এলএনপ্রজ 

আমদাপ্রনি পি কার্কৃি কিা হখি র্খত ৃকুাপটিভ োখত সংখর্াখেি অনুখমাদন প্রদান কিা হয়। 

 

উখেখ্য তর্  সম্প্রপ্রত , জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ প্রিভাখেি ১৫/০৫/২০১৯ তাপ্রিখেি অপ্রফস আখদর্ নং-

২৮.০০. ০০০০ ০২৬.০৬.০০১.১৯-১০২ এ “(ে) প্রনিিপ্রেন্ন প্রিদ্যুৎ সিিিাখহি সেমতা বৃপ্রদ্ধ পাওয়ায় এিং 

কুাপটিভ পাওয়াখি উৎপাদন দেতা কম োকায় কুাপটিভ তেপ্রণখত নতুন গ্যাস সংখর্াে প্রদান 

প্রনরুৎসাপ্রহত কিখত হখি ”;মখম ৃ প্রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফখল আোপ্রমখত কুাপটিভ পাওয়াি োখত গ্যাস 

তভাখেি র্তকিা হাি হ্রাস পাখি। 

6)  সিকাপ্রি োখত LPG’ি 

উৎপাদন বৃপ্রদ্ধি পপ্রিকল্পনা 

প্রণয়ন কিখত হখি র্াখত 

তিসিকাপ্রি োখতি মূে 

তর্ৌপ্রিকভাখি প্রনয়ন্ত্রখণ িাো 

র্ায়; 

প্রিপ্রপপ্রস তদখর্ এলপ্রপ গ্যাখসি সহজলভুতাি জন্য সিকাপ্রিভাখি প্রিপ্রপপ্রস’ি ০২টি এলপ্রপপ্রজ িটপ্রলং প্ল্ুান্ট স্থাপখনি 

কার্কৃ্রম চলমান িখয়খে। গৃহীত ০২টি প্রকখল্পি অগ্রেপ্রতি (হালনাোদ) িণনৃা প্রনখে উপস্থাপন কিা হল :  

  

০১।  কুপ্রমিায় স্থাপ্রপতব্য এলপ্রপপ্রজ প্ল্ুান্ট: 

* সিকাপ্রি তিসিকাপ্রি অংর্ীদাপ্রিখে (প্রপপ্রপপ্রপ’ি আওতায়) িাপ্রষকৃ ১.০০ (এক) লে তমঃ টন উৎপাদন 

েমতাি আমদাপ্রন প্রনভিৃ একটি এলপ্রপপ্রজ তিাতলজাতকিণ প্ল্ুান্ট চট্টগ্রাখম িাস্তিায়খনি লখেু প্রিপ্রপপ্রস 

কর্তকৃ ‘‘Construction of LPG Bottling Plant at Kumira or any suitable place in 

Chittagong including Import Facilities of LPG, Jetty, Pipelines & Storage 

Tank’’ র্ীষকৃ প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হখয়খে।  
 

* েত ২৭/০৮/২০১৯ তাপ্রিখে অকৃপ্রষ োসজপ্রম দীর্ঘখৃময়াদী িখদািস্ত প্রদাখনি প্রিষখয় ভূপ্রম মন্ত্রণালয় হখত 

অনুখমাদন পাওয়া প্রেখয়খে। পিিতীখত প্রিপ্রপপ্রস, চট্টগ্রাখমি অনুকুখল চট্টগ্রাম তজলাি সীতাকুন্ড উপখজলাি 

লপ্রতফপুি তমৌজাি প্রিএস ১নং োসজপ্রম দীর্ঘখৃময়াদী িখদািস্ত প্রদান কিায় ৪৭,৫০,৮১,৫০০.০০ 

(সাতচপ্রের্ তকাটি পঞ্চার্ লে একাপ্রর্ হাজাি পাঁচর্ত) টাকা সিকাি প্রনধাৃপ্রিত তকাখ  (১-৪৬৩১-০০০০-

৩৬০১) িাংলাখদর্ ব্যাংখক জমাদানপূিকৃ চালাখনি কপ্রপ এিং তিপ্রজখের্ন সম্পাদখনি জন্য প্রখয়াজনীয় 

েপ্রতয়াখনি প্রিএস ০২ দাখেি ১০.০০ একি সংখ্যক নন-জুপ্র প্রসয়াল েুাম্প তজলা প্রর্াসখকি কার্াৃলয় 

(িাজস্ব র্াো), চট্টগ্রাখম তপ্রিখণি জন্য েত ০৯/০৯/২০১৯ তাপ্রিখে তজলা প্রর্াসখকি কার্াৃলয় (িাজস্ব 

র্াো), চট্টগ্রাম প্রিপ্রপপ্রস’তক পত্র তপ্রিণ কখিখে। তস অনুর্ায়ী পিিতী ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হখে। 

 

* পিিতীখত তজলা প্রর্াসন চট্টগ্রাখমি প্রনখদরৃ্নানুর্ায়ী টাকা জমাদাখনি জন্য প্রিপ্রপপ্রস তেখক অে ৃ

োড়কিখণি সকল কাজ তর্ষ কিা হখল জানা র্ায় তর্, িনপ্রিভাে তেখক িনায়ন কিাি লখেু উি জপ্রমটি 

প্রচপ্রিত কিা হখয়খে। ফখল িখদািখস্তি জন্য জপ্রমি তসলাপ্রম িািদ টাকা জমা তদয়া সম্ভি হয়প্রন। প্রিষয়টি 

সুিাহা কিাি জন্য তজলা প্রর্াসক, চট্টগ্রাখমি সখে আখলাচনা চলমান িখয়খে। 

 

২। কক্সিাজাখিি মখহর্োলী-মাতািিাড়ী এলাকায় এলপ্রপপ্রজ টাপ্রমনৃাল স্থাপনঃ 
 

 

* কক্সিাজাখিি মখহর্োলী-মাতািিাড়ী এলাকায় এলপ্রপপ্রজ টাপ্রমনৃাল স্থাপখনি প্রিষখয় মাননীয় প্রপ্রতমন্ত্রীি 

সভাপপ্রতখে েত ২২/০১/২০২০ তাপ্রিখে সভা অনুপ্রষ্ঠত হখয়খে। 
 

* সভাি প্রসদ্ধান্ত তমাতাখিক সকল প্রস্তািকািী প্রপ্রতষ্ঠানসমূহখক পূণাৃগ প্রস্তাি (Detail Proposal) 

এিং োতওয়ািী প্রাক্কপ্রলত ব্যখয়ি প্রহসাি প্রিিিণীসহ প্রস্তাি ০২(দ্যই) সিাখহি মখধ্য দাপ্রেখলি জন্য                  

২৫/০২/২০২০ তাপ্রিখে পখত্রি মাধ্যখম অনুখিাধ কিা হখয়খে। প্রস্তাি দাপ্রেখলি সিখৃর্ষ সময় ১৮-০৩-২০ 

তাপ্রিখে ০৩(প্রতন)টি প্রস্তাি পাওয়া প্রেখয়খে। 
 

* এলপ্রপপ্রজ টাপ্রমনৃাল স্থাপখনি জন্য িিােকৃত জপ্রমি পপ্রিমাণ ১৯.২৬ তহক্টি (প্রায় ৪৭.৬ একি)। প্রতুার্ী 

সংস্থা প্রহসাখি প্রিপ্রপপ্রস কর্তকৃ স্থানাংক (Coordinate) অনুর্ায়ী জপ্রমি দােসূচী ও তমৌজা ম্যাখপ 

দােসমূহ প্রচপ্রিত কখি BEZA এি প্রনকট হখত োড়পত্র (Clearance) গ্রহখণি জন্য েত 

১৮/০২/২০২০ তাপ্রিখে পত্র মািফত অনুখিাধ কিা হখয়খে। জপ্রমি দােসূচী ও তমৌজা ম্যাখপ প্রকছুটা র্ভল 

পপ্রিলপ্রেত হওয়য় েত ১০/০৫/২০২০ তাপ্রিখে তিজা (BEZA) এি প্রনকট পত্র তপ্রিণ কিা হখয়খে। তিজা 

(BEZA) হখত োড়পত্র (Clearance) গ্রহখণি পি জপ্রম অপ্রধগ্রহখণি প্রর্াসপ্রনক অনুখমাদন গ্রহখণি 

জন্য প্রিপ্রপপ্রস হখত এ প্রিভাখে পত্র তপ্রিণ কিা হখি। প্রর্াসপ্রনক অনুখমাদন প্রাপ্রিি পি তজলা প্রর্াসক, 

কক্সিাজাি এি প্রনকট প্রস্তাি তপ্রিণ কিা হখি। 

চলমান পৃষ্ঠা-০৪ 



-০৪- 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

7)  মধ্যপাড়াি Hard rock তক 

কঠিন প্রর্লাি পপ্রিিখত ৃ

‘‘গ্রানাইট’’ প্রহখসখি উখেে 

কিখত হখি। প্রনমাৃণ কাখজি 

উপাদান প্রহসাখি ব্যিহাখিি 

পপ্রিিখত ৃ উন্নতমাখনি Slab 

আকাখি প্রর্লা উখত্তালখনি 

উখদ্যাে গ্রহণ কিখত হখি। 

আহপ্রিত প্রর্লা পােি তনৌ-

পখে পপ্রিিহখণি লখেু পদ্মা 

তসতুি প্রনকটিতী স্থাখন মজুদ 

এিং পপ্রিিহখণি সম্ভাব্যতা 

পিীো কিখত হখি; 

তপখরািাংলা ক) হা িৃক এি নাম পপ্রিিতনৃ কখি ‘‘গ্রানাইট’’ নামকিণ কিা হখয়খে। 
 

ে) গ্রানাইট টাইলস/স্লাি বতিী ও মধ্যপাড়া েপ্রন সম্প্রসািখণি সম্ভাব্যতা র্াচাইখয়ি জন্য ‘‘Feasiblity 

Study of Granite Slab preparation and enhancement of hard rock production 

by expansion of Maddhapara Mine” প্রকল্পটি েত ২১/১২/২০১৭ তাপ্রিখে জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ 

সম্পদ প্রিভাে কর্তকৃ অনুখমাপ্রদত হখয়খে। উি োপ্র  প্রকখল্পি আওতায় কনসাপ্রটং ফাখমিৃ সাখে 

০৭/০১/২০১৮ তাপ্রিখে চুপ্রি স্বােপ্রিত হয়। উি প্রকখল্পি আওতায় ইখতামখধ্য টখপাগ্রাপ্রফক সাখভ,ৃ ২-প্র  

সাইসপ্রমক সাখভ ৃ এিং তকাি হাউজ ও ১০টি তিািখহাল প্রিপ্রলং সহ প্রকখল্পি কার্কৃ্রম সম্পন্ন হখয়খে। 

পিামর্কৃ প্রপ্রতষ্ঠান চূড়ান্ত প্রিখপাট ৃ দাপ্রেল কখিখে। চূড়ান্ত প্রিখপাট ৃ অনুর্ায়ী ভূেভসৃ্থ প্রর্লায় অসংখ্যা 

িাকচাি-প্রফর্াি োকায় স্লাি আকাখি গ্রানাইট উখত্তালন সম্ভি নয়। তখি প্রপ্রতপ্রদন ১১,০০০ তমপ্ররক টন 

ক্রার্  গ্রানাইট তোন উখত্তালনখর্াগ্য একটি েপ্রন উন্নয়ন সম্ভি হখি।   
 

ে) মধ্যপাড়া েপ্রন হখত আহপ্রিত গ্রানাইট পােি তনৌ-পখে পপ্রিিহণসহ তদখর্ি িাৎসপ্রিক প্রর্লাি চাপ্রহদাি 

পপ্রিমাণ প্রনরূপখণি লখেু ‘‘Market Feasibility Study of Granite Rock of MGMCL’’ 

কাখজি জন্য প্রনখয়াপ্রজত পিামর্কৃ প্রপ্রতষ্ঠান কর্তকৃ দাপ্রেলকৃত চূড়ান্ত প্রিখপাট ৃতকাম্পাপ্রনি পপ্রিচালনা পষদৃ 

কর্তকৃ অনুখমাপ্রদত হখয়খে। উি প্রিখপাখটিৃ কপ্রতপয় সুপাপ্রির্ ইখতামখধ্য িাস্তিাপ্রয়ত হখয়খে। প্রিখপাটটৃিি 

সুপাপ্রিখর্ি মখধ্য তনৌপখে গ্রানাইট পােি পপ্রিিহখণি জন্য র্মুনা নদী তীিিতী তনৌপে সংলগ্ন স্থাখন েুাক 

ইয়া  ৃ প্রনমাৃখণি সুপাপ্রির্ িখয়খে। প্রকন্তু এমপ্রজএমপ্রসএল এি িতমৃান আপ্রেকৃ সীমািদ্ধতাি প্রিষয়টি 

প্রিখিচনায় িপ্রণতৃ প্রস্তািনাটি িাস্তিায়ন কিা র্াখে না। তখি পােি উখত্তালন বৃপ্রদ্ধি জন্য প্রণীত 

প্রফপ্রজপ্রিপ্রলটি োপ্র  প্রকল্প ইপ্রতিাচক হখল েপ্রন হখত পােি উখত্তালন বৃপ্রদ্ধ পাখি এিং তকাম্পাপ্রনি আপ্রেকৃ 

অিস্থা ভাল হখি মখম ৃআর্া কিা র্ায়। িপ্রণতৃ তপ্রোপখট পিামর্কৃ প্রপ্রতষ্ঠাখনি সুপাপ্রিখর্ি আখলাখক 

তনৌপখে পােি পপ্রিিহখনি প্রিষয়টি পিিতীখত িাস্তিায়ন কিা হখি। 

8)  িাপ্রর্য়াি Gazprom 

ইখতাপূখি ৃ১০টি কূপ েনন কখি 

১১২ এমএমপ্রসএফপ্র  গ্যাস 

জাতীয় গ্রীখ  যুি কখিখে। 

িতমৃাখন তাখদি আখিদনমখত 

নতুনভাখি আখিা ০৪টি কূপ 

েনন কিাি দাপ্রয়ে দ্রুত েপ্রতখত 

প্রদান কিা তর্খত পাখি; 

তপখরািাংলা িাপ্রর্য়াি িাষ্ট্রীয় সংস্থা Gazprom-ইখতাপূখি ৃ১০টি কূপ েনন কখি ১১২ এমএমপ্রসএফপ্র  গ্যাস জাতীয় 

গ্রীখ  যুি কখিখে। তাখদি আখিদনমখত আিও ৫টি কূপ েনন কিাি দাপ্রয়ে প্রদান কিা হয় এিং 

কূপগুপ্রলি েনন কাজ সম্পন্ন হখয়খে। িতমৃাখন িাপ্রর্য়াি Gazprom এি সাখে মূল চুপ্রিি অনুবৃপ্রত্তক্রখম 

আখিা ০২টি কূপ (তভালা নে-ৃ১ ও র্াহিাজপুি ইি-১) েনখনি জন্য Addendum-6 স্বােপ্রিত হয়। 

ইখতামখধ্য ০২টি কূখপি েনন সম্পন্ন হখয়খে এিং কূপ ০২টিখত গ্যাস পাওয়া তেখে। 

9)  প্রর্ল্পাঞ্চল/খের্ালাইজ  

ইকখনাপ্রমক তজান প্রভৃপ্রতখত 

গ্যাস/প্রিদ্যুৎ সিিিাখহ 

অগ্রাপ্রধকাি প্রদান কিা হখি; 

তপখরািাংলা প্রিখর্ষ অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল অগ্রাপ্রধকাি প্রভপ্রত্তখত গ্যাস সিিিাখহ সিকাখিি প্রনখদরৃ্নাি আখলাখক গ্যাস 

সিিিাখহি প্রখয়াজনীয় অিকাঠাখমা প্রনমাৃখণি কার্কৃ্রম গ্রহণ কিা হখে। সিখৃমাট ২০টি প্রর্ল্পাঞ্চল/প্রিখর্ষ 

অেনৃনপ্রতক অঞ্চলসমূখহ গ্যাস সিিিাখহি প্রিষখয় অগ্রেপ্রত প্রনেরূপ: 
 

▪ আব্দুল তমাখনম তিসিকাপ্রি অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল গ্যাস সংখর্াখেি লখেু মুখ্য প্রিতিণ পাইপলাইন স্থাপন 

সম্পন্ন হখয়খে। পাপ্রজৃং ও তটপ্রেং কার্কৃ্রম চলমান আখে। েজাপ্রিয়া টিপ্রিএস মপ্র প্রফখকর্ন এি কাজ 

চলমান িখয়খে। অভুন্তিীণ প্র আিএস ও প্রিতিণ পাইপলাইন প্রনমাৃখণি প্রনপ্রমত্ত িপ্রণতৃ অেনৃনপ্রতক অঞ্চল 

িিািি তপ্রপ্রিত প্রাক্কলন অনুর্ায়ী চাপ্রহদাকৃত অে ৃ প্রদান কিা হখয়খে। গ্রাহখকি আখিদন অনুর্ায়ী 

প্রাক্কপ্রলত মালামাল ক্রখয়ি জন্য তটকপ্রনকুাল তেপ্রসপ্রফখকর্ন প্রদান কিা হখয়খে।  

▪ তমর্ঘনা ইন্ডাপ্রেয়াল ইখকানপ্রমক তজাখন মুখ্য প্রিতিণ লাইন প্রনমাৃখণি জন্য প্রখয়াজনীয় লাইনপাইপ, তটপ, 

প্রাইমাি, প্রফটিংস, িল ভাল্ভ, স্লাম র্াট ভাল্ভ তিগুখলটি প্রততাস ভাণ্ডাখি মজুদ িখয়খে। প্রিপ্রলফ ভাল্ভ 

এি ক্রয় প্রপ্রক্রয়াধীন িখয়খে। েত ২৩/০২/২০২০ তাপ্রিখে ঠিকাদািখক চুপ্রিপত্র প্রদান কিা হখয়খে। 

▪ তমর্ঘনা তিসিকাপ্রি অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল মুখ্য প্রিতিণ লাইন প্রনমাৃখণি জন্য প্রখয়াজনীয় লাইনপাইপ, তটপ, 

প্রাইমাি, প্রফটিংস, িল ভাল্ভ, স্লাম র্াট ভাল্ভ, তিগুখলটি প্রততাস ভাণ্ডাখি মজুদ িখয়খে। প্রিপ্রলফ ভাল্ভ 

এি ক্রয় প্রপ্রক্রয়াধীন িখয়খে। েত ২৩/০২/২০২০ তাপ্রিখে ঠিকাদািখক চুপ্রিপত্র প্রদান কিা হখয়খে। 

▪ আমান অেনৃনপ্রতক অঞ্চল, তসানািোঁও, নািায়ণেঞ্জ ও টিপ্রজটিপ্র প্রসএল এি মখধ্য MoU স্বােপ্রিত 

হখয়খে। প্রােপ্রমক প্রাক্কলন তপ্রিণ কিা হখয়খে। প্রাক্কপ্রলত অে ৃঅদ্যািপ্রধ প্রততাস গ্যাস এন্ড তকাং প্রল. এি 

অনুকূখল তপ্রিণ কিা হয়প্রন। প্রজটিপ্রসএল কর্তকৃ িােিািাদ হখত তমর্ঘনার্ঘাট পর্নৃ্ত ৪২" ব্যাখসি ১০০০ 

প্রপএসআইপ্রজ চাখপি গ্যাস সঞ্চালন লাইন প্রনপ্রমতৃ হখল আমান ইখকাখনাপ্রমক তজান এি চাপ্রহদা অনুর্ায়ী  

গ্যাস সিিিাহ সম্ভি হখি। 

▪ আপ্রির্া অেনৃনপ্রতক অঞ্চল, তকিানীেঞ্জ ও টিপ্রজটিপ্র প্রসএল এি মখধ্য MoU স্বােপ্রিত হখয়খে। সম্ভাব্য 

ব্যখয়ি প্রােপ্রমক প্রাক্কলন তপ্রিণ কিা হখয়খে, র্া প্রাপ্রি সাখপখে মালামাল ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু হখি। 

প্রাক্কপ্রলত অে ৃঅদ্যািপ্রধ প্রততাস গ্যাস তকাং প্রল. অনুকূখল তপ্রিণ কিা হয়প্রন। 

▪ তসানািোঁও অেনৃনপ্রতক অঞ্চল এি সাখে টিপ্রজটিপ্র প্রসএল এি MoU স্বােপ্রিত হখয়খে। সম্ভাব্য ব্যখয়ি 

প্রােপ্রমক প্রাক্কলন তপ্রিণ কিা হখয়খে, র্া প্রাপ্রি সাখপখে মালামাল ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু হখি। প্রাক্কপ্রলত অে ৃ

অদ্যািপ্রধ প্রততাস গ্যাস তকাং প্রল. অনুকূখল তপ্রিণ কিা হয়প্রন। 

চলমান পৃষ্ঠা-০৫ 



-০৫- 
 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

   • জামালপুি অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল মুখ্য প্রিতিণ পাইপলাইন স্থাপন কার্কৃ্রম সম্পন্ন হয়খে। প্র আিএস ও 

সপ্রিষািাড়ী এমএন্ডআি তির্ন মপ্র প্রফখকর্খনি কার্কৃ্রম চলমান আখে। অভুন্তিীণ প্রিতিণ তনটওয়াকৃ 

প্রনমাৃখণি জন্য জামালপুি ইখকানপ্রমক তজান কর্তপৃেখক প্রাক্কলন তপ্রিণ কিা হখয়খে র্া প্রাি সাখপখে 

প্র খপাপ্রজট ওয়াখকৃি আওতায় মালামাল সংগ্রহ ও ঠিকাদাি প্রনখয়ােকিত প্রনমাৃণ কাজ সম্পাদন কিা হখি। 
 

• আপ্রকজ তিসিকাপ্রি অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল মুখ্য প্রিতিণ পাইপলাইন স্থাপন এিং অভুন্তিীণ প্রিতিণ তনটওয়াকৃ 

প্রনমাৃণ কার্কৃ্রম সম্পন্ন হয়খে। প্রত্রর্াল এমএন্ডআি তির্ন মপ্র প্রফখকর্ন ও আপ্রকজ ইখকাখনাপ্রমক তজান 

প্র আিএস প্রনমাৃখণি কাজ তর্ষ হখয়খে। র্ীঘ্রই গ্যাস সিিিাহ শুরু হখি। 
 

▪ তি অেনৃনপ্রতক অঞ্চল এি সাখে টিপ্রজটিপ্র প্রসএল এি MoU স্বােপ্রিত হখয়খে। সম্ভাব্য ব্যখয়ি প্রােপ্রমক 

প্রাক্কলন তপ্রিণ কিা হখয়খে, র্া প্রাপ্রি সাখপখে মালামাল ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু হখি। প্রাক্কপ্রলত অে ৃঅদ্যািপ্রধ 

প্রততাস গ্যাস টিএন্ডপ্র  তকাম্পাপ্রন প্রলপ্রমখটখ ি অনুকূখল তপ্রিণ কিা হয়প্রন। 
 

▪ এ তক োন অেনৃনপ্রতক অঞ্চল, নিপ্রসংদী এ গ্যাস সংখর্াখেি লখেু প্রােপ্রমক প্রাক্কলন তপ্রিণ কিা হখয়খে, র্া 
প্রাপ্রি সাখপখে মালামাল ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু হখি। প্রাক্কপ্রলত অে ৃঅদ্যািপ্রধ প্রততাস গ্যাস টিএন্ডপ্র  তকাম্পাপ্রন 

প্রলপ্রমখটখ ি অনুকূখল তপ্রিণ কিা হয়প্রন। 
 

▪ েজাপ্রিয়া তিসিকাপ্রি অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল গ্যাস সংখর্াখেি লখেু সম্ভাব্য ব্যখয়ি প্রােপ্রমক প্রাক্কলন তপ্রিণ 
কিা হখয়খে, র্া প্রাপ্রি সাখপখে মালামাল ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু হখি। প্রাক্কপ্রলত অে ৃ অদ্যািপ্রধ প্রততাস গ্যাস 

টিএন্ডপ্র  তকাম্পাপ্রন প্রলপ্রমখটখ ি অনুকূখল তপ্রিণ কিা হয়প্রন। 
 

▪ ঢাকা সিকািী অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল গ্যাস সংখর্াখেি লখেু সম্ভাব্য ব্যখয়ি প্রােপ্রমক প্রাক্কলন তপ্রিণ কিা 
হখয়খে, র্া প্রাপ্রি সাখপখে মালামাল ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু হখি। প্রাক্কপ্রলত অে ৃঅদ্যািপ্রধ প্রততাস গ্যাস টিএন্ডপ্র  

তকাম্পাপ্রন প্রলপ্রমখটখ ি অনুকূখল তপ্রিণ কিা হয়প্রন।  
 

▪ প্রসটি তিসিকাপ্রি অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল মুখ্য প্রিতিণ লাইন স্থাপন, প্র আিএস প্রনমাৃণ ও অভুন্তিীণ প্রিতিণ 

তনটওয়াকৃ প্রনমাৃণ এিং দীপ্রর্ঘিািাখিা প্রসপ্রজএস মপ্র প্রফখকর্ন, পাপ্রজৃং তটে ও টাই-ইন কার্কৃ্রম সম্পন্ন 

হখয়খে। র্ীঘ্রই গ্যাস সিিিাহ শুরু হখি। 
 

▪ জাপাপ্রনজ অেনৃনপ্রতক অঞ্চখল গ্যাস সংখর্াখেি লখেু সম্ভাব্য ব্যখয়ি সংখর্াপ্রধত প্রােপ্রমক প্রাক্কলন তপ্রিণ 
কিা হখয়খে, র্া প্রাপ্রি সাখপখে মালামাল ক্রয় প্রপ্রক্রয়া শুরু হখি। ইখতামখধ্য জাপাপ্রনজ ইকখনাপ্রমক তজান ও 

প্রততাস প্রপ্রতপ্রনপ্রধেখণি সমন্বখয় সাইট জিীপ কাজ সম্পন্ন হখয়খে। তিজা কর্তকৃ এতদপ্রিষয়ক নক্সা তপ্রিণ 

কিা হখয়খে। 
 

▪ মীিসিাই অেনৃনপ্রতক অঞ্চখলি জন্য গ্যাস পাইপলাইন প্রনমাৃণ ও তকপ্রজপ্র প্রসএল গ্যাস প্রিতিণ তনটওয়াকৃ 
আপখগ্রখ র্ন প্রকখল্পি র্ািতীয় কাজ েত ৩১/১২/২০১৯ তাপ্রিখে তর্ষ হখয়খে।  

 

▪ প্রসিাজেঞ্জ অেনৃনপ্রতক অঞ্চল, সদি এিং তিলকুপ্রচ, প্রসিাজেঞ্জ এ প্রপপ্রজপ্রসএল কর্তকৃ অিকাঠাখমা প্রনমাৃখণি 
জন্য সম্ভাব্য ব্যখয়ি আংপ্রর্ক আনুমাপ্রনক প্রাক্কলন প্রস্তুত কিা হখয়খে। 

  

▪ নাখটাি অেনৃনপ্রতক অঞ্চল, লালপুি, নাখটাি এ প্রপপ্রজপ্রসএল কর্তকৃ প্রােপ্রমক জপ্রিপ সম্পন্ন কখি অিকাঠাখমা 

প্রনমাৃখণি জন্য সম্ভাব্য ব্যখয়ি আংপ্রর্ক প্রাক্কলন প্রস্তুত কিা হখয়খে।  
  

▪ ঈিিদী ইপ্রপখজখ ি ১ম তফইখজি অনুখমাপ্রদত প্রর্ল্প প্রপ্রতষ্ঠাখন গ্যাস সংখর্াে প্রদান কিা হখয়খে। ১ম 
তফইখজি অিপ্রর্িাংর্ ও ২য় পর্াৃয় প্রকল্পর্ভি এলাকায় গ্যাস সিিিাখহি লখেু ৫.১০ প্রক.প্রম. গ্যাস 

পাইপলাইন তনটওয়াকৃ প্রনমাৃণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় িপ্রণতৃ এলাকায় প্রর্ল্প প্রপ্রতষ্ঠাখন গ্যাস সংখর্াে প্রদাখনি 

জন্য প্রপপ্রজপ্রসএল প্রস্তুত িখয়খে। এোড়াও, প্র আিএস আপখগ্রখ র্ন কাখজি জন্য প্রখয়াজনীয় মালামাল 

সংগ্রহ ও দিপত্র আহিান কার্কৃ্রম প্রপ্রক্রয়াধীন িখয়খে। 
 

িগিন্ধু তর্ে মুপ্রজি হাই-তটক পাকৃ, প্রসখলট-এ গ্যাস সিিিাখহি লখেু লাইন পাইপ, প্র আিএস, প্রসএমএস 

ও প্রসপ্রপ মালামাল ক্রখয়ি জন্য ১০টি গ্রুখপ আন্তজৃাপ্রতক দিপত্র আহিান পূিকৃ ৯টি গ্রুখপি L/C তোলা 

হখয়খে, র্াি মখধ্য ১টি গ্রুখপি মালামাল এি প্রসপ্র  ভুাট পপ্রিখর্াধ কিা হখয়খে, ১টি গ্রুখপি মালামাল চট্টগ্রাম 

সমুদ্র িদখি োলাখসি অখপোয় আখে, ২টি গ্রুখপি মালামাল জাহাপ্রজকিণ প্রপ্রক্রয়াধীন আখে, ২টি গ্রুখপি 

মালামাল প্রপএসআই সম্পাদনপূিকৃ জাহাপ্রজকিণ প্রপ্রক্রয়াধীন আখে, ২টি গ্রুখপি মালামাল প্রপএসআই 

প্রপ্রক্রয়াধীন আখে, ১টি গ্রুখপি মালামাল ম্যানুখফকচাপ্রিং প্রপ্রক্রয়ায় িখয়খে এিং অিপ্রর্ি ১টি গ্রুখপি 

আওতাধীন মালামাল TEG সুদিিন গ্যাস তকাম্পানী হখত সংগ্রহ কিা প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। মাঠ পর্াৃখয় কাজ 

িাস্তিায়খন পাইপ লাইন, প্র আিএস, প্রসএমএস ও প্রসপ্রপ তের্ন প্রনমাৃণ এিং নদী ক্রপ্রসং কাখজি ৪টি গ্রুখপি 

মখধ্য ১টি গ্রুখপি চুপ্রি স্বােখিি জন্য প্রপ্রক্রয়াধীন আখে, ১টি গ্রুখপি NOA ইসুু কিা হখয়খে, ২টি গ্রুখপি 

NOA ইসুুি জন্য অনুখমাদন প্রপ্রক্রয়াধীন আখে। 

▪ “শ্রীহট্ট অেনৃনপ্রতক অঞ্চল তর্িপুি, তমৌলভীিাজাি এ গ্যাস সিিিাহ প্রকল্প” র্ীষকৃ প্রকখল্পি আওতায় সাপ্রমট 

প্রিপ্রিয়ানা প্রিদ্যুৎ তকে হখত শ্রীহট্ট অেনৃনপ্রতক অঞ্চল পর্নৃ্ত ১২" ব্যাখসি ১৫০ প্রপএসআইপ্রজ চাখপি ২.৮ 

প্রক.প্রম. পাইপলাইন প্রনমাৃণ, ০১টি আিএমএস, ০১টি প্রসএমএস ও প্রসপ্রপ তের্ন স্থাপন এিং ০২টি কখরাল 

প্রিপ্রডং প্রনমাৃণসহ র্ািতীয় তভৌত কাজ অনুখমাপ্রদত তময়াদকাল তফব্রুয়াপ্রি, ২০১৯ এ সমাি হখয়খে। 

চলমান পৃষ্ঠা-০৬ 



-০৬- 

 

 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ 

প্রদত্ত প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

10. কুখয়ত কর্তকৃ 

তপখরাখকপ্রমকুাল কমখপ্ল্ক্স 

স্থাপখনি জন্য মখহর্োপ্রল 

এলাকায় ১০০০ একি জপ্রম 

সংিেণ কিখত হখি; 

প্রিপ্রপপ্রস *প্রিপ্রপপ্রস কর্তকৃ Saudi Aramco এি সাখে তর্ৌে উখদ্যখে তপখরাপ্রলয়াম প্রিফাইনািী/কমখপ্ল্ক্স 

স্থাপখনি জন্য সমুদ্র তীিিতী প্রায় ১০০০ (এক হাজাি) একি জপ্রম িিাখেি জন্য ২৭/০৩/২০১৯ 

তাপ্রিখে BEZA এি প্রনকট পত্র তপ্রিণ কিা হখয়খে। 

 

*  উি এলাকায় প্রিফাইনািী স্থাপখনি পূখি ৃ প্রপ্র-প্রফপ্রজপ্রিপ্রলটি োপ্র , প্র খটইল  োপ্র /প্রফপ্রজপ্রিপ্রলটি 

োপ্র ি প্রখয়াজন িখয়খে। জপ্রম প্রাপ্রিি পি প্রপ্র-প্রফপ্রজপ্রিপ্রলটি োপ্র , প্র খটইল  োপ্র /প্রফপ্রজপ্রিপ্রলটি 

োপ্র  কিাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিা হখি। 

 

11. Off-shore গ্যাস ব্লকসমূখহ 

িাখপক্স এি Carried Stake  

১০%  হখত ২০% এ উন্নীত 

কিাি লখেু পর্াৃয়ক্রখম ব্যিস্থা 

গ্রহণ কিখত হখি; 

তপখরািাংলা Off-shore এ অেভীি সমুখদ্রি ব্লক এসএস-১১ এ স্যাখন্তাস ও প্রক্রর্ এনাপ্রজৃ তর্ৌেভাখি কাজ কিখে 

এিং তাখদি সাখে িাখপক্স এি Carried Stake ১০% িখয়খে। ব্লক এসএস-৪ ও এসএস-৯ এ 

ওএনপ্রজপ্রস প্রভখদর্ এিং ওখয়ল ইপ্রন্ডয়া তকাম্পাপ্রন তর্ৌেভাখি কাজ কিখে। তাখদি সাখেও িাখপক্স এি 

Carried Stake ১০% িখয়খে। ভপ্রিষ্যখত িাখপক্স এি Carried Stake ১০% হখত ২০% এ 

উন্নীত কিাি প্রিষয়টি প্রিপ্র ং িাউন্ড শুরুি প্রাক্কাখল প্রি   কুখমখন্ট অন্তর্ভপৃ্রিি উখদ্যাে গ্রহণ কিা হখি। 

 

12. ক) চট্টগ্রাম-ঢাকা 

(নািায়নেঞ্জ/ফতুো) ততল 

পাইপলাইন প্রনমাৃণ কাজ 

জরুপ্রি প্রভপ্রত্তখত সম্পাদন 

কিাি প্রখয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

কিখত হখি।  

প্রিপ্রপপ্রস * প্রপপ্রপআি-২০০৮ এি আওতায় ‘অপ্রপতৃ ক্রয়কার্’ৃ প্রহখসখি িাংলাখদর্ তসনািাপ্রহনীি মাধ্যখম এ 

পাইপলাইনটি প্রনমাৃখণি পদখেপ গ্রহণ কিা হখয়খে। 

  

* েত ০৯/১০/২০১৮ তাপ্রিখে একখনক সভায় প্রকল্পটি অনুখমাপ্রদত হয় এিং ২৫/১০/২০১৮ তাপ্রিখে 

এইপ্রস-একখনক ও সমন্বয় অনুপ্রিভাে প্রকখল্পি অনুখমাদন জাপ্রি কখি। প্রকল্পটিি তমাট প্রাক্কপ্রলত ব্যয় 

২৮৬১.৩১ তকাটি টাকা। প্রকল্পটি সম্পূণ ৃ প্রিপ্রপপ্রস’ি প্রনজস্ব অোৃয়খন িাস্তিাপ্রয়ত হখি। প্রকখল্পি 

অনুখমাপ্রদত িাস্তিায়ন তময়াদকাল ০১ অখক্টািি ২০১৮ হখত ৩১ প্র খসিি, ২০২০ পর্নৃ্ত। প্রকখল্পি 

সাপ্রিকৃ কার্কৃ্রম সুষ্ঠভুাখি সম্পাদখনি জন্য প্রকখল্পি সহ িাস্তিার্নকািী কর্তপৃে প্রহখসখি দাপ্রয়ে 

পালখনি জন্য সর্স্ত্র িাপ্রহনী প্রিভােখক পত্র প্রদান কিা হয়।  

 

* প্রকখল্পি ব্যিস্থাপনা পিামর্কৃ (প্রপএমপ্রস) প্রনখয়াখেি লখেু Request for Profosal 

(RFP)  কুখমন্ট প্রদান কিা হখয়খে এিং েত ২৫/১১/২০১৮ তাপ্রিখে ২৪ ইপ্রঞ্জপ্রনয়াি কন্সরাকর্ন 

প্রিখে  দিখি প্রস্তাি মূোয়ন কপ্রমটি’ি সভা অনুপ্রষ্ঠত হয়। ০১/০১/২০১৯ তাপ্রিখে প্রকল্প ব্যিস্থাপনা 

পিামরৃ্ক (প্রপএমপ্রস) প্রহখসখি China Petroleum Longway Engineering 

Project Management Co Ltd-তক প্রনখয়াে কিা হখয়খে। 

 

* ইপ্রঞ্জপ্রনয়াপ্রিং প্র জাইন কনসালখটন্ট প্রহখসখি M/S ASOI JV in association with 

MECON Limited, India’খক প্রনিাৃপ্রচত কিা হয় এিং ২৭/০৯/২০১৮ তাপ্রিখে 

Notification of Award (NOA) প্রদান কিা হয়। ২৯/১১/২০১৮ তাপ্রিখে িাংলাখদর্ 

তসনািাপ্রহনী এিং প্র জাইন কনসালখটখন্টি মখধ্য চুপ্রি স্বােি হয়। প্রপএমপ্রস প্র জাইন সংক্রান্ত প্রিষখয়  

প্র খটইল ইপ্রঞ্জপ্রনয়াপ্রিং প্র জাইন পিামরৃ্খকি সাখে কাজ কিখে। 

 

* েত ১০/০২/২০২০ তাপ্রিখে আিপ্র প্রপপ্রপ (১ম সংখর্াপ্রধত) অনুখমাখদখনি প্রনপ্রমত্ত ৩য় প্রপএসপ্রস সভা 

ও প্রনজস্ব তহপ্রিখল িাস্তিায়নখর্াগ্য প্রকল্প প্রস্তাি প্রিখিচনাি জন্য কপ্রমটিি সভা অনুপ্রষ্ঠত হয়। উি 

সভাি প্রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রিপ্রপপ্রস কর্তকৃ আিপ্র প্রপপ্রপ পুনেঠৃন কখি েত ১১/০৩/২০২০ তাপ্রিখে এ 

প্রিভাখে তপ্রিণ কিা হয়।  

 

* আিপ্র প্রপপ্রপ ২৫/০৩/২০২০ তাপ্রিখে এ প্রিভাে হখত প্রধানমন্ত্রীি কার্াৃলখয় তপ্রিণ কিা হয়। 

 

েত ১৯/০৫/২০২০ তাপ্রিখে প্রকখল্পি তময়াদ প্র খসিি, ২০২২ পর্নৃ্ত বৃপ্রদ্ধি প্রর্াসপ্রনক আখদর্ জাপ্রি 

কিা হয়। 

 

* কুপ্রমো হখত চাঁদপুি পর্নৃ্ত ৫৯.২৩ প্রকখলাপ্রমটাি োি লাইন প্রকল্প হখত িাদ তদয়া হখয়খে। 

কুপ্রমোয় একটি আধুপ্রনক ও স্বয়ংসম্পূণ ৃপ্র খপা প্রনমাৃণ কিা হখি। 

 

* আিপ্র প্রপপ্রপ অনুর্ায়ী ভূপ্রম অপ্রধগ্রহখণি জন্য ০৮ প্রমটাি প্রখস্থি পপ্রিিখত ৃ০৬ প্রমটাি প্রখস্থি িাইট 

অি ওখয় িিািি ভূপ্রম অপ্রধগ্রহখণি প্রনপ্রমখত্ত ভূপ্রম অপ্রধগ্রহণ/হুকুমদেখলি সংখর্াপ্রধত প্রর্াসপ্রনক আখদর্ 

জািীি জন্য েত ৩০/০৬/২০২০ তাপ্রিখে এ প্রিভাখে তপ্রিণ কখিখে। 

 

চলমান পৃষ্ঠা-০৭ 
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ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত 

প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

 ে) কাঞ্চনিীজ হখত হর্িত 

র্াহজালাল আন্তজৃাপ্রতক প্রিমানিদি 

পর্নৃ্ত পাইপলাইন জরুপ্রি প্রভপ্রত্তখত 

স্থাপখনি পদখেপ গ্রহণ কিখত হখি; 

প্রিপ্রপপ্রস * এ পাইপলাইন স্থাপখনি জন্য িাংলাখদর্ তনৌিাপ্রহনীখক ইপ্রপপ্রস ঠিকাদাি প্রনখয়াে কিা হখয়খে।  

 

* তজট এ-১ পাইপলাইন িম প্রপতলেঞ্জ (কাঞ্চন িীজ) টু কুপ্রমখৃটালা এপ্রভখয়র্ন প্র খপা (খকএপ্র ) 

ইনক্লুপ্র ং পাপ্রম্পং ফুাপ্রসপ্রলটিজ” র্ীষকৃ প্রকল্পটি র্োসমখয় িাস্তিায়খনি লখেু ঠিকাদািী প্রপ্রতষ্ঠান 

িাংলাখদর্ তনৌ-িাপ্রহনীি িাপ্রণপ্রজুক অগ-প্রপ্রতষ্ঠান তনৌ-কোণ ফাউখন্ডর্ন তরপ্র ং তকাম্পাপ্রন 

প্রলপ্রমখট  এি কাজ র্োর্ে মপ্রনটপ্রিং ও সুপািপ্রভর্ন কিাি জন্য Project Management 

Consultant (PMC) প্রহখসখি ৫,৮৬,৫৩,৮৮০.৯৯ টাকায় (৫,৬৪,০৭৩.৮৮ মাপ্রকৃন 

 লাি+১,২৪,৫৬,২৩০.৬৩ টাকা) Dorsch Holding GmbH Germany in 

association with Dorsch Consult (India) Private Ltd. India প্রপ্রতষ্ঠানটিখক 

PMC প্রহখসখি প্রনখয়াখেি প্রস্তাি সিকাপ্রি ক্রয় সংক্রান্ত মপ্রন্ত্রসভা কপ্রমটি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি 

অনুখমাদখনি পি উি তকাম্পাপ্রনখক ২৬/০৪/২০১৮ তাপ্রিখে PMC প্রহখসখি প্রনখয়াখেি জন্য এ 

প্রিভাে হখত প্রিপ্রপপ্রসখক পত্র তদয়া হয়।  

 

* পাইপলাইন রুট, পাইপলাইন প্র জাইন ও িইং চূড়ান্তকিখণি লখেু িাংলাখদর্ তসনািাপ্রহনীি 

সাখে আখলাচনা হয়। িাংলাখদর্ তসনািাপ্রহনী ও িাজউখকি কনসালখটন্ট কর্তকৃ প্রতনর্ ফুট 

সড়খকি পার্ প্রদখয় আখিকটি রুখটি প্রস্তাি প্রদান কখিখে এিং প্রস্তাপ্রিত প্রিকল্প রুখটি িইং 

০৮/০৩/২০১৮ তাপ্রিখে পদ্মা অখয়ল তকাম্পানী প্রলপ্রমখট খক হস্তান্তি কিা হয়।  

 

* প্র খপা প্রনমাৃখণি জায়ো অপ্রধগ্রহণ সংক্রান্ত প্রিষয়টি ভূপ্রম মন্ত্রণালখয়ি তসরাল োন্ড একুুইপ্রজর্ন 

কপ্রমটিি ০৩/০৪/২০১৮ তাপ্রিখেি সভায় ৬.০৯ একি জপ্রম অপ্রধগ্রহখণি প্রিষখয় অনুখমাদন কিা 

হয়।  

 

* ০১/১১/২০১৮ তাপ্রিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রভপ্র ও কনফাখিখন্সি মাধ্যখম প্রকখল্পি কাখজি 

প্রভপ্রত্তপ্রস্তি স্থাপন কখিন। 

 

* প্রকখল্পি আিপ্র প্রপপ্রপ েত ৩১/১২/২০১৯ তাপ্রিখে অনুখমাপ্রদত হখয়খে। অনুখমাপ্রদত 

আিপ্র প্রপপ্রপ’ি প্রাক্কপ্রলত ব্যয় ২৪৮ (দ্যইর্ত আটচপ্রের্) তকাটি টাকা এিং িাস্তিায়নকাল তসখপ্টিি, 

২০০৭ তেখক তসখপ্টিি, ২০২০ পর্নৃ্ত।  

 

* ০৯/০১/২০২০ তাপ্রিখে প্রকখল্পি ১ম সংখর্াপ্রধত প্র প্রপপ্রপি প্রর্াসপ্রনক আখদর্ জাপ্রি কিা হখয়খে। 

সংখর্াপ্রধত প্র প্রপপ্রপ অনুর্ায়ী প্রকখল্পি তময়াদ ৩১/০১/১৯ এি পপ্রিিখত ৃ৩০/০৯/২০২০ পর্নৃ্ত িপ্রধতৃ 

কিা হখয়খে।  

 

* িালু নদী তেখক কুপ্রড়ল পর্নৃ্ত ৫.৫ প্রকখলাপ্রমটাি এিং তকএপ্র  হখত লা-তমপ্রিপ্র য়ান পর্নৃ্ত ৪০০ 

প্রমটাি পাইপলাইন স্থাপন কিা হখয়খে। িালু তেখক কাঞ্চনপ্রিজ অপ্রভমুখে ২.৬ প্রকখলাপ্রমটাি এিং 

কুপ্রড়ল তেখক লা-তমপ্রিপ্র য়ান পর্নৃ্ত ১.৫ প্রকখলাপ্রমটাি পর্নৃ্ত পাইপলাইন ওখয়প্রডং এি  কাজ সম্পন্ন 

হখয়খে। লাখমপ্রিপ্র য়াখনি উটা প্রদখক োিৃ তিাপ্রিং পদ্ধপ্রতখত প্রদখক তিললাইন ক্রপ্রসং এি জন্য প্রপট 

প্রনমাৃখণি কাজ চলমান িখয়খে। 

 

* তকএপ্র  পািিতী প্রভআইপ্রপ তিা , িসুন্ধিা আিাপ্রসক এলাকায় ৩টি প্রখির্ পে, প্রেলখেত প্রখির্ 

পে এিং কুপ্রড়খল এক্সখপ্রস হাইওখয় তিা  অপ্রতক্রখমি জন্য তকপ্রসং পাইপলাইন স্থাপন কিা 

হখয়খে। 

 

* তোখিজ ট্াংক ও কখরাল প্রিপ্রডং এি তটে পাইপ্রলং এি তলা  তটে এিং প্র খপাি িাউন্ডািী 

ওয়াল প্রনমাৃণ কাজ চলমান িখয়খে।   
 

 

চলমান পৃষ্ঠা-০৮ 



-০৮- 

 

 
 

 

ক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রদত্ত 

প্রনখদরৃ্নাসমূহ 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িাস্তিায়ন অগ্রেপ্রত পর্াৃয় 

13. কক্সিাজাখিি মখহর্োলীখত প্রিদ্যুৎ ও 

জ্বালাপ্রন প্রিভােসহ অন্যান্য সিকাপ্রি 

প্রপ্রতষ্ঠাখনি গৃহীত/ গৃহীতব্য প্রকল্প 

সমূখহি জপ্রম িিাখেি প্রিষয়টি 

সমন্বয় পূিকৃ একটি ম্যাপ প্রণয়ন 

কিখত হখি; 

তপখরািাংলা জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ প্রিভাখেি অপ্রতপ্রিি সপ্রচি (উন্নয়ন ও পপ্রিকল্পনা) এি তনর্তখে 

একটি কপ্রমটি েঠন কিা হখয়খে। ম্যাপ প্রণয়ন সম্পন্ন কিা হখয়খে। 

 

14. অনখর্াি কিা ব্লকসমূহ লীজ প্রদাখনি 

জন্য আোমী ০১(এক) মাখসি মখধ্য 

পপ্রিকল্পনা গ্রহণ কিখত হখি; 

তপখরািাংলা অনখর্াি এলাকায় ভপ্রিষ্যখত অনুসন্ধান কার্কৃ্রম পপ্রিচালনাি জন্য িাখপক্স এি জন্য 

প্রখয়াজনীয় ব্লক এপ্রিয়াসমূহ Ring-Fenced কখি নতুন অনখর্াি ব্লক ম্যাপ প্রণয়ন 

কিা হয়। ব্লক ম্যাপটি জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ প্রিভাে কর্তকৃ অনুখমাপ্রদত হখয়খে। 

Onshore Model PSC 2019 এিং Offshore Model PSC 

2019 চূড়ান্তভাখি অনুখমাপ্রদত হখয়খে। “িাংলাখদর্ অফখর্াি প্রিপ্র ং ২০২০” এি 

িাস্তিায়খনি লখেু প্রখয়াজনীয় প্রস্তুপ্রতমূলক কার্কৃ্রম চলমান িখয়খে। 

 

15. ঢাকা র্হখিি ন্যায় অন্যান্য র্হখিও 

GSB ভূ-ইকখনাপ্রমক তথ্য ভান্ডাি 

েখড় তুলখত হখি; 

প্রজএসপ্রি ঢাকা শহখিি ন্যাে বরিশাল, খুলনা রসটি কখপ যাখিশন, সাতক্ষীিা ও ফরিদপুি শহি এলাকাে 

ভূ-ববজ্ঞারনক তথ্য সংগ্রখহি জন্য Geo-information for Urban Planning and 

Adaptation to  Climate Change, Bangladesh (GeoUPACC) শীর্ যক 

কারিগরি সহােতা প্রকল্পটি গত ১২/০২/২০১৮ তারিখে অনুখমারদত হখেখে। প্রকখল্পি 

িাস্তিায়নকাল জানুয়াপ্রি, ২০১৮ তেখক প্র খসিি, ২০২০ পর্নৃ্ত। িতমৃাখন মাঠ পর্াৃখয় প্রকখল্পি 

কার্কৃ্রম িাস্তিায়ন কিা হখে।  

 

16. প্রিেত ০৬.০২.২০১৪ তাপ্রিখে 

পপ্রিদর্নৃ কাখল গৃহীত প্রসদ্ধান্তসমূখহি 

মখধ্য তর্ সকল প্রসদ্ধান্ত িাস্তিাপ্রয়ত 

হয়প্রন তস সকল প্রসদ্ধান্ত দ্রুত 

িাস্তিায়খনি লখেু সময়ািদ্ধ কম ৃ

পপ্রিকল্পনা প্রণয়ন কিখত হখি; 

তপখরািাংলা তপখরািাংলা:  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ েত ০৬.০২.২০১৪ তাপ্রিখে প্রিদ্যুৎ, জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ 

মন্ত্রণালয় পপ্রিদর্নৃকাখল জ্বালাপ্রন ও েপ্রনজ সম্পদ প্রিভাখেি জন্য গৃহীত প্রসদ্ধান্তসমূখহি 

ক্রপ্রমক নং-০২ অনুসিখণ ২০২১ সাখলি মখধ্য িাংলাখদর্খক একটি মধ্যম আখয়ি তদখর্ 

পপ্রিণত কিাি লখেু জ্বালাপ্রন োখত কমপৃপ্রিকল্পনা তপখরািাংলা হখত পাওয়া তেখে, র্া সময় 

সময় হালনাোদ কিা হখি। 

 

িাংলাখদর্ ভূতাপ্রিক জপ্রিপ অপ্রধদিি (প্রজএসপ্রি): 

 

িাংলাখদর্ ভূতাপ্রিক জপ্রিপ অপ্রধদিি (প্রজএসপ্রি) এি জন্য গৃহীত ১৪নং ক্রপ্রমখকি  প্রসদ্ধাখন্তি 

তপ্রপ্রেখত প্রজএসপ্রি কর্তকৃ সমুদ্র ও নদী অিিাপ্রহকায় সপ্রঞ্চত িাপ্রলখত মূেিান েপ্রনজ পদাখেিৃ 

অনুসন্ধান কার্কৃ্রম তজািদাি কিাি জন্য ‘‘িাংলাখদখর্ি নদীিখেি িাপ্রলখত মূেিান 

েপ্রনখজি উপপ্রস্থপ্রত প্রনণয়ৃ ও অেনৃনপ্রতক মূোয়ন’’ র্ীষকৃ প্রকল্প িাংলাখদর্ আনপ্রিক র্প্রি 

কপ্রমর্ন ও প্রিপ্রসএসআইআি এি সাখে তর্ৌেভাখি জুন, ২০১৯ এ িাস্তিাপ্রয়ত হখয়খে। এ পর্নৃ্ত 

প্রাি তখথ্য মূেিান েপ্রনখজি উপপ্রস্থপ্রত পাওয়া প্রেখয়খে। িতমৃাখন অপ্রধকতি পিীো-প্রনিীো 

কিা হখে।  

 

প্রকল্প এলাকা : 
 

বৃহত্তি ময়মনপ্রসংহ, প্রসখলট, ঢাকা, টাংোইল, কুপ্রমো, তনায়াোপ্রল এিং চট্টগ্রাম। 

 


