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েদেশর �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকেল্প এবং �ালািন ব্যবহাের জনগণেক সা�য়ী ও সেচতন কের তু লেত �িত
বছেরর ন্যায় এবারও �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ কতৃৰ্ ক ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’
উদযাপেনর উেদ্যাগেক আিম �াগত জানাই।
�ালািন ও িবদু ্যৎ অথৰ্নীিতর মূল চািলকাশিক্ত। েদেশর অথৰ্ৈনিতক �বৃিদ্ধর সূচেকর ঊধ�ৰ্গিত িনিশ্চত করেত
হেল িনরবিচ্ছন্ন �ালািনর েযাগান একিট অিত গুর��পূণৰ্ পূবৰ্শতৰ্। িবষয়িট অনুধাবন কের জািতর িপতা ব�বন্ধু
েশখ মুিজবুর রহমান ১৯৭৫ সােলর ৯ আগস্ট িবেদিশ েতল েকাম্পািন েশল অেয়ল হেত ৫িট গ্যাসেক্ষ� �য়
কের রা�ীয় মািলকানা �িতষ্ঠা কেরন এবং েদেশর �ালািন িনরাপত্তা িভিত্তর সূচনা কেরন।
বাংলােদেশর িশল্প-কারখানার অন্যতম �ধান �ালািন- �াকৃ িতক গ্যাস। েদেশর অব্যাহত অথৰ্ৈনিতক �বৃিদ্ধর
ে�ক্ষাপেট �াকৃ িতক গ্যােসর �মবধৰ্মান চািহদার সােথ সরবরােহর সম�য় থাকা আবশ্যক। এর ে�িক্ষেত
সরকার েদেশর স্থলভােগ ও সমু�সীমায় েতল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উেত্তালন, সঞ্চালন ও িবতরেণর নানািবধ
কমৰ্-পিরকল্পনা �হণ ও বাস্তবায়ন করেছ। একইসে�, বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশন (BPC) িবিভন্ন
উৎস হেত �ালািন েতল আমদািন ও �ি�য়াকরণ কের েদেশর �ালািন চািহদাপূরণ ও িনরবিচ্ছন্ন সরবরাহ
অব্যাহত েরেখ �ালািন িনরাপত্তা িবধােন কাজ কের যােচ্ছ। পাশাপািশ েসৗরশিক্তসহ নবায়নেযাগ্য �ালািন
ব্যবহাের সরকােরর �েচষ্টা আন্তজৰ্ািতক অ�েন ব্যাপকভােব �শংিসত হেয়েছ। �াকৃ িতক গ্যাস �ালািনর
অন্যতম উৎস, তেব তা অফু রন্ত নয়। তাই অিত মূল্যবান �াকৃ িতক সম্পদ, �াকৃ িতক গ্যােসর সা�য়ী ও
সেবৰ্াত্তম ব্যবহার িনিশ্চত করা খুবই �েয়াজন। েদেশর �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকেল্প অভ্যন্তরীণ উৎস েথেক
জীবাশ্ম �ালািনর উৎপাদন বৃিদ্ধর পাশাপািশ নবায়নেযাগ্য �ালািনর ব্যবহার বৃিদ্ধেত সংিশ্লষ্ট সকল �িতষ্ঠান
েজারদার �েচষ্টা চালােব- এ �ত্যাশা করিছ।

এ িব এম আবদু ল ফাত্তাহ্

জয়বাংলা।
েখাদা হােফজ, বাংলােদশ িচরজীবী েহাক।
েমাঃ আবদু ল হািমদ

ড. েতৗিফক-ই-ইলাহী েচৗধুরী, বীর িব�ম

মাননীয় �ধানম�ীর
িবদু ্যৎ, �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবষয়ক উপেদষ্টা
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
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�জ্ঞাবান ও িবচক্ষণ রা�নায়ক, সবৰ্কােলর সবৰ্ে�ষ্ঠ বাঙািল জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান, ১৯৭৫ সােলর
৯ আগস্ট মা� ৪.৫ িমিলয়ন পাউন্ড স্টা�লং মূেল্য িততাস, হিবগঞ্জ, রিশদপুর, ৈকলাশিটলা ও বাখরাবাদ-এ পাঁচিট
গ্যাসেক্ষ� িবেদিশ েকাম্পািন হেত �য় কের রা�ীয় মািলকানায় অন্তভুৰ্ ক্ত কেরন। এ ে�ক্ষাপেট ৯ আগস্ট বাংলােদেশর
�ালািন খােতর জন্য একিট অিবস্মরণীয় িদন। �ালািন সম্পেকৰ্ সেচতনতা বৃিদ্ধ, নতু ন নতু ন �যুিক্ত িনেয়
আেলাচনা-গেবষণা, �াথিমক �ালািনর অনুসন্ধান ও উেত্তালন বৃিদ্ধসহ �ালািন খাতেক েবগবান করার জন্য ২০১০
সাল েথেক ৯ আগস্ট ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস’ িহেসেব পািলত হেচ্ছ। �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর
উেদ্যােগ ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’ উদযািপত হেচ্ছ েজেন আিম আনিন্দত।
ব�বন্ধুর রাজৈনিতক �জ্ঞা, অকৃ ি�ম েদশে�ম, িচন্তা েচতনার দূ রদ�শতা ও জনগেণর অথৰ্ৈনিতক মুিক্ত অজৰ্েন
িবচক্ষণতার জন্য ��ত িসদ্ধান্ত িনেয় নামমা� মূেল্য গ্যাস েক্ষ�গুেলা �য় কেরিছেলন। উিল্লিখত ৫িট গ্যাস েক্ষে�র
Gas Initially in Place (GIIP) মজু দ ২০.৭৯ ি�িলয়ন ঘনফু ট। সবৰ্েশষ �াক্কলন অনুযায়ী েস সময় ৫িট গ্যাস
েক্ষে�র উেত্তালনেযাগ্য গ্যাস মজু েদর পিরমাণ িছল ১৫.৪৪ ি�িলয়ন ঘনফু ট- যার বতৰ্মান সমি�ত গড় িব�য় মূল্য �ায়
৪৯.৮৯ িবিলয়ন মা�কন ডলার। ৪৬ বৎসর পরও এই পাঁচিট গ্যাস েক্ষ� েমাট গ্যাস উৎপাদেনর এক-তৃ তীয়াংশ েযাগান
িদেয় �ালািন িনরাপত্তায় অতু লনীয় অবদান েরেখ চেলেছ।
ব�বন্ধুর �ালািন নীিত অনুসরণ কের মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃ ে� বতৰ্মান সরকার েদেশর �ালািন
িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ, নতু ন নতু ন �ালািনর উৎস অনুসন্ধান, �ালািন সমৃদ্ধ েদশসহ আঞ্চিলক সহেযািগতা
সম্�সারেণর মাধ্যেম েদশেক উন্নয়েনর িদেক এিগেয় িনেয় যােচ্ছ। সরকােরর ব্যাপক উন্নয়ন কমৰ্কােন্ডর জন্য �ালািন
চািহদাও বৃিদ্ধ েপেয়েছ। চািহদা-সরবরােহর ভারসাম্য রক্ষায় সরকার �াকৃ িতক গ্যাস উৎপাদন, অনুসন্ধান ও উেত্তালন
কাযৰ্�ম বৃিদ্ধর সােথ সােথ তরলীকৃ ত �াকৃ িতক গ্যাস আমদািন করেছ। আিম িব�াস কির, �ালািন িনরাপত্তা িদবস
উদযাপেনর মাধ্যেম �ালািন ব্যবহাের িমতব্যয়ী এবং সা�য়ী হওয়ার েক্ষে� ব্যাপক গণসেচতনতা সৃিষ্ট হেব।
আিম ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’ উপলেক্ষ গৃহীত সকল কমৰ্সূিচর সা�বক সাফল্য কামনা করিছ।
জয় বাংলা, জয় ব�বন্ধু
বাংলােদশ িচরজীবী েহাক।
ড. েতৗিফক-ই-ইলাহী েচৗধুরী, বীর িব�ম

েবগম ওয়ািসকা আয়শা খান, এমিপ

সভাপিত
িবদু্যৎ, �ালািন ও খিনজ সম্পদ ম�ণালয় সম্প�কত স্থায়ী কিমিট
বাংলােদশ জাতীয় সংসদ
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�াধীনতার মহান স্থপিত জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান কতৃৰ্ ক ১৯৭৫ সােলর ৯ আগস্ট ৫িট গ্যাসেক্ষ�
ি�িটশ েতল েকাম্পািন “েশল অেয়ল” এর িনকট হেত রা�ীয় মািলকানায় িকেন েনয়ার দু রদ�শ িসদ্ধােন্তর ফেল েদশজ
�ালািন িনভৰ্র অথৰ্নীিতর সূচনা হয়। রা�ীয় মািলকানায় েনয়ার পর েথেক তু লনামূলক সা�য়ী �ালািনর উৎপাদক
িহেসেব এ গ্যাসেক্ষ�গুেলা অদ্যাবিধ েদেশর অথৰ্ৈনিতক িবকােশ এবং �ালািন িনরাপত্তার েক্ষে� গুর��পূণৰ্ ভূ িমকা
েরেখ চেলেছ। সমেয়র সােথ সােথ এ গ্যাসেক্ষ�গুেলাসহ পরবতীৰ্ েত আিবষ্কৃত অন্যান্য গ্যাসেক্ষ� েদেশর উন্নয়েন
িবরাট অবদান রাখেছ।
বতৰ্মান সরকার মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃ ে� গত এক যুেগ অব্যাহতভােব মাথািপছু আয় বৃিদ্ধ, উচ্চ �বৃিদ্ধ
এবং আথৰ্-সামািজক উন্নয়েনর সকল েক্ষে� নবিদগেন্তর সূচনা কের িবষ্ময়কর অ�গিত সাধন করেত সমথৰ্ হেয়েছ।
বাংলােদশ ইেতামেধ্য �েল্পান্নত েদশ েথেক উন্নয়নশীল েদেশর মযৰ্াদায় উন্নীত হেয়েছ, যা িবে� এক অনুকরণীয় েরাল
মেডল। এেক্ষে� �মবধৰ্মান �ালািনর চািহদা েমটােনার পাশাপািশ িনরবিচ্ছন্ন �ালািন সরবরাহ অন্যতম �ধান
িনয়ামক িহেসেব কাজ করেছ। বতৰ্মান সরকােরর সমেয় িবিভন্নমুখী উেদ্যাগ �হণ ও এর সফল বাস্তবায়েনর ফেল
গ্যাসসহ সকল �ালািনর সরবরাহ বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
�াকৃিতক গ্যাস, কয়লা আহরেণর পাশাপািশ �ালািন েতল আমাদািন, �ি�য়াকরণ ও িবপণন িনরবিচ্ছন্ন করেত
নানাবিধ পদেক্ষপ �হণ করা হেয়েছ। �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ এ িদবসিট আমােদর অনুে�রণা েযাগােব
বেল আমার িব�াস।
জািতর িপতার অবদােনর �িত গভীর �দ্ধার িনদশৰ্ন �র�প ২০১০ সাল হেত ৯ আগস্ট জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস
উদ্্ যাপন শুর� হয়। তারই ধারাবািহকতায় “জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস ২০২১” উপলেক্ষ আেয়ািজত
অনুষ্ঠানমালার সফলতা কামনা করিছ।
জয় বাংলা, জয় ব�বন্ধু
বাংলােদশ িচরজীবী েহাক।

েবগম ওয়ািসকা আয়শা খান, এমিপ

cÖavbgš¿x

েচয়ারম্যান (ে�ড-১), েপে�াবাংলা
এবছর আমরা উদ্ যাপন করিছ জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান এর জন্মশতবা�ষকী এবং আমােদর েগৗরবময় �াধীনতার
সূবণৰ্জয়ন্তী। �াধীনতার পর জাতীয় অ�গিতর লেক্ষ্য জািতর িপতা েযসকল অিবষ্মরণীয় ও দূ রদশীৰ্ কাযৰ্�ম �হণ কেরিছেলন,
তন্মেধ্য জাতীয় �ালািনর িনরাপত্তার িবষয়িট িনিশ্চতকরণ িছল অন্যতম। �াধীনতার মা� সােড় িতন বছেরর মেধ্যই িবদু ্যৎ ও
�ালািনর জন্য �িতষ্ঠান গেড় েতালা, বে�াপসাগের গ্যাস আিবস্কার এবং একিট িবেদিশ েকাম্পািনর কাছ েথেক আিবস্কৃত
গ্যাসেক্ষ� অিধ�হণ করা িছল তাঁর পিরকল্পনার ফল, যা দীঘৰ্কাল েথেকই তাঁর হৃদেয় গভীরভােব ে�ািথত িছল।
ব�বন্ধু তাঁর রাজৈনিতক �জ্ঞার মাধ্যেম ১৯৭৫ সােলর ৯ আগস্ট তৎকালীন ি�িটশ েতল েকাম্পািন েশল অেয়ল এর িনকট েথেক
িততাস, হিবগঞ্জ, রিশদপুর, ৈকলাশিটলা ও বাখরাবাদ-এ ৫িট গ্যাসেক্ষ� মা� ৪.৫ িমিলয়ন পাউন্ড স্টা�লং মূেল্য �য় করার জন্য
অনু�ািণত হন। এিট বাংলােদেশর �ালািন িনরাপত্তার জন্য একিট মাইলফলক। রা�ীয় মািলকানায় েনয়ার পর েথেক তু লনামূলক
সা�য়ী �ালািনর উৎপাদক িহেসেব এ গ্যাসেক্ষ�গুেলা অদ্যাবিধ েদেশর অথৰ্ৈনিতক িবকােশ এবং �ালািন িনরাপত্তার েক্ষে�
গুর��পূণৰ্ ভূ িমকা েরেখ চেলেছ। বতৰ্মােন এ গ্যাসেক্ষ�গুেলা হেত েমাট সরবরােহর এক-তৃ তীয়াংশ গ্যাস সরবরাহ করা হেচ্ছ।
উিল্লিখত ৫িট গ্যাসেক্ষে�র Gas Initially in Place (GIIP) মজু দ িছল ২০.৭৯ ি�িলয়ন ঘনফু ট। তন্মেধ্য েস সমেয় সবৰ্েশষ
�াক্কলন অনুযায়ী ৫িট গ্যাসেক্ষে�র উেত্তালনেযাগ্য গ্যাস মজু েদর পিরমাণ িছল ১৫.৪৪ ি�িলয়ন ঘনফু ট, যার বতৰ্মান সমি�ত গড়
িব�য়মূল্য েমাট �ায় ৪,২৪,০৯৬ েকািট টাকা। ৪৬ বছর গ্যাস সরবরােহর পরও বতৰ্মােন এ ৫িট গ্যাস েক্ষে� ৫.৫৬ ি�িলয়ন ঘনফু ট
অথৰ্াৎ �ায় ১,৫২,৭১৮ েকািট টাকা মূেল্যর গ্যাস অবিশষ্ট রেয়েছ। েদেশর �ালািনর উৎস িহেসেব এ গ্যাস েক্ষ�সমূহেক রা�ীয়
মািলকানায় েনয়ার মাধ্যেম জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান এর দূ রদ�শতা, েদশে�ম ও �জ্ঞা �িতফিলত হয়। জািতর
িপতার উন্নয়ন ভাবনার পথ অনুসরণ কের তাঁরই সুেযাগ্য কন্যা মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃ �াধীন সরকার ২০১০ সাল
হেত এ িদবসিটেক ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস’ িহেসেব উদ্ যাপেনর িসদ্ধান্ত �হণ কের। এ িদবসিট উদ্ যাপেনর মাধ্যেম
�ালািন িনরাপত্তায় ব�বন্ধুর অবদােনর �িত �দ্ধা �দশৰ্েনর পাশাপািশ েদেশর অথৰ্ৈনিতক উন্নয়েন �ালািন খােতর ভূ িমকা এবং
�ালািনর সা�য়ী ব্যবহােরর গুর�� তু েল ধের জনসেচতনতা বৃিদ্ধ করা সম্ভব হেচ্ছ।
সমৃদ্ধ আগামীর পথযা�ায় উন্নয়েনর মহাসড়েক এখন বাংলােদশ। ‘তলািবহীন ঝু িড়’ বেল একিদন েয েদশেক অবজ্ঞা করা হেয়েছ,
েস েদশ িব�বাসীর কােছ এখন ‘উন্নয়ন-িবস্ময়’, বাংলােদেশর আথৰ্-সামািজক অ�যা�া এখন িবে�র েরাল মেডল। সরকােরর
িবিভন্ন বাস্তবমুখী পিরকল্পনা �হণ ও কমৰ্কােন্ডর ফেল েদেশর ��ত অথৰ্ৈনিতক �বৃিদ্ধ ও জীবন যা�ার মান উন্নয়েনর সােথ
�ালািনর চািহদাও ��ত বৃিদ্ধ পােচ্ছ। �ালািনর �মবধৰ্মান চািহদা পূরেণর লেক্ষ্য সরকার েদশজ �ালািন �াকৃ িতক গ্যাস, কয়লা
আহরণ ও উৎপাদন এবং তরলীকৃ ত �াকৃ িতক গ্যাস (এলএনিজ) আমদািনর জন্য ব্যাপক পিরকল্পনা �হণ ও বাস্তবায়ন করেছ।
িব�ব্যাপী মহামারী সৃিষ্টকারী ভাইরাস (েকািভড-১৯) �াদু ভৰ্ােব িবে�র অন্যান্য েদেশর মত বাংলােদেশও জন�াস্থ্য ও জনজীবন
নানা সংকেটর সম্মুখীন হেয়েছ। এ ে�ক্ষাপেট, েদেশর অথৰ্ৈনিতক উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লেক্ষ্য গৃহীত পিরকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন,
িনরবিচ্ছন্নভােব গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, সঞ্চালন, িবতরণ, এলএনিজ আমদািন ও কয়লার উৎপাদন একিট কিঠন চ্যােলঞ্জ। এ
চ্যােলঞ্জেক েমাকােবলা কের গৃহীত পিরকল্পনা বাস্তবায়েন অ�জত অ�গিত ও ভিবষ্যৎ কমৰ্পিরকল্পনার ওপর বাংলােদশ ৈতল, গ্যাস
ও খিনজ সম্পদ করেপােরশন (েপে�াবাংলা) ও এর আওতাধীন িবেশষািয়ত েকাম্পািনসমূহ িনরলসভােব কাজ করেছ। এেক্ষে�
েপে�াবাংলার উেল্লখেযাগ্য গৃহীত কাযৰ্�ম ও অজৰ্ন িনম্নর�প:
সাইসিমক সােভৰ্ : স্থলভােগ নতু ন গ্যাস মজু দ অনুসন্ধােন কািরগরী সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃিদ্ধর উেদ্দেশ্য মাননীয় �ধানম�ীর
িনেদৰ্ শনা অনুযায়ী বােপক্স এর ি�মাি�ক (২িড) ও ি�মাি�ক (৩িড) সাইসিমক সােভৰ্ িটমেক সবৰ্াধুিনক য�পািত ও �যুিক্ত
�ারা সিজ্জত করা হয়। জানুয়াির, ২০০৯ হেত জু ন, ২০২১ সময়কােল সােভৰ্র ফলাফেলর ওপর িভিত্ত কের বােপক্স নতু ন
নতু ন গ্যাস স্তর আিবষ্কােরর মাধ্যেম তােদর সাফেল্যর �মাণ েরেখেছ। এছাড়া, একই সমেয় আইওিসগুেলা সাইসিমক সােভৰ্
কাযৰ্�ম সম্পন্ন কেরেছ।

‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’ উদযাপন সফল েহাক- এ কামনা করিছ।

২০০২ - ২০০৮ সময়কােলর তু লনায় ২০০৯ - জু ন, ২০২১ সময়কােলর সাফেল্যর তু লনামূলক িচ�

বাংলােদশ এনা�জ েরগুেলটরী কিমশন (িবইআরিস)

অনুসন্ধান কূ প : নতু ন গ্যাসেক্ষ� আিবষ্কােরর লেক্ষ্য বতৰ্মান সরকােরর সমেয় েদেশ েমাট ১৯িট অনুসন্ধান কূপ খনন করা
হেয়েছ। এর ফেল গ্যাসেক্ষে�র সংখ্যা ২০০৯ সােলর ২৩িট হেত বতৰ্মােন ২৭িটেত উন্নীত হেয়েছ। ি�মাি�ক (৩িড) সাইসিমক
সােভৰ্র কাযৰ্�েমর ফলাফেলর ওপর িভিত্ত কের পুরাতন গ্যাসেক্ষ�সমূেহ সিঠক িবস্তৃ িত িনণৰ্য় করা সম্ভব হেয়েছ। নতু ন গ্যাস
মজু দ আিবষ্কােরর উেদ্দেশ্য ২০৪১ সােলর মেধ্য অনেশাের ৪১িট (�সেপক্ট ম্যািচউরড সােপেক্ষ) অনুসন্ধান কূপ খনেনর
পিরকল্পনা আেছ।
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�িত বছেরর ন্যায় এবারও ৯ আগস্ট ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’ উদযাপন করা হেচ্ছ েজেন আিম
আনিন্দত।
সবৰ্কােলর সবৰ্ে�ষ্ঠ বাঙািল, জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ১৯৭৫ সােলর ৯ আগস্ট বৃিটশ েতল েকাম্পািন
‘েশল অেয়ল’ হেত ৫িট গ্যাসেক্ষ� �য় কের রা�ীয় মািলকানায় এেন �ালািন িনরাপত্তার েগাড়াপত্তন কেরন যা �াধীন
বাংলােদেশ �ালািন েক্ষে� ঐিতহািসক পদেক্ষপ। ব�বন্ধু ১৯৭৫ সােলর ১৪ মাচৰ্ The ESSO Undertakings
Acquisition Ordinance 1975-এর মাধ্যেম �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ েয যুগান্তকারী পদেক্ষপ �হণ
কেরিছেলন তারই ধারাবািহকতায় বতৰ্মান আওয়ামী লীগ সরকার �ালািন েতল মজু দ ক্ষমতা বৃিদ্ধ কেরেছ এবং
সরবরাহ ও িবতরেণ এেনেছ আধুিনকতা। বতৰ্মােন �ালািন েতেলর মজু দ ক্ষমতা ১৩.২৮ লক্ষ েমি�ক টন যা িদেয়
৪০-৪৫ িদন েদেশর �ালািন েতেলর চািহদা েমটােনা সম্ভব। মজু দ ক্ষমতা �মা�েয় ৬০ িদেন উন্নীত করার লেক্ষ্য
িবিভন্ন কাযৰ্�ম �হণ করা হেয়েছ। বছের �ায় ৮০০ েকািট টাকা সা�য়সহ ��ত সমেয় গভীর সমুে� মাদার েভেসল
েথেক মুিরং-এর মাধ্যেম �ধান স্থাপনা ও ইস্টানৰ্ িরফাইনাির িলিমেটড (ERL)-এ �ালািন েতল আনেলািডং এর জন্য
Single Point Mooring with Double Pipeline (SPM) �কল্প বাস্তবায়ন করা হেচ্ছ। েদেশর �ালািন েতেলর
পিরেশাধন ক্ষমতা বৃিদ্ধর জন্য ইআরএল (ইস্টানৰ্ িরফাইনাির িলিমেটড) ইউিনট-২ স্থাপেনর �কল্প �হন করা হেয়েছ।
�ালািন েতল পিরবহেন ঢাকা-চট্ট�াম পাইপলাইন এবং বাংলােদশ-ইিন্ডয়া ে�ন্ডশীপ পাইপলাইেনর িনমৰ্াণ কাজ
চলমান রেয়েছ।
বতৰ্মান সরকার িবিভন্ন উন্নয়মূলক �কল্প বাস্তবায়েনর মাধ্যেম গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃিদ্ধেত সবৰ্াত্মক কাযৰ্�ম
�হণ কেরেছ। বতৰ্মােন েদেশ গ্যােসর ব�ধত চািহদা েমটােত এলএনিজ আমদািন কের জাতীয় �ীেড সরবরাহ করা
হেচ্ছ এবং স্থলিভিত্তক এলএনিজ টা�মনাল স্থাপেনর পিরকল্পনা �হণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ, েদেশর বতৰ্মান ও
ভিবষ্যৎ �ালািন চািহদা পূরেণ গ্যাস উেত্তালন, �াকৃ িতক গ্যাস ও খিনজ কয়লার মজু দ িনধৰ্ারণ, আহিরত �ালািন
সম্পদ ব্যবহােরর নতু ন েক্ষ� �স্তু ত এবং এ সংিশ্লষ্ট অবকাঠােমা উন্নয়েন সবৰ্াধুিনক �যুিক্তর সংেযাজন অব্যাহত
রেয়েছ। বে�াপসাগের িবশাল সমু� এলাকায় ব্যাপক িভিত্তক গ্যাস ও েতল অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কাযৰ্�ম হােত
েনওয়া হেয়েছ।
আিম িব�াস কির, গ্যাস সম্পেদর সুষ্ঠু ব্যবহার, নতু ন নতু ন গ্যাসেক্ষ� আিবষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লা িভিত্তক
অথৰ্ৈনিতক অবকাঠােমােক সুসংহত র�পদােনর পাশাপািশ পিরেবশবান্ধব ও অন্যান্য িবকল্প �ালািন ব্যবহার ও
�ালািনর অপচয় েরাধ কের সা�য়ী ব্যবহার িনিশ্চত করার মাধ্যেম �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ এ িদবসিট
আমােদর অনুে�রণা েযাগােব।
আিম ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’ উপলেক্ষ্য গৃহীত সকল কমৰ্সূচীর সা�বক সাফল্য কামনা করিছ।
জয় বাংলা, জয় ব�বন্ধু
বাংলােদশ িচরজীবী েহাক।

�াকৃ িতক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ : ২০০৯ সােলর জানুয়াির মােস গ্যােসর উৎপাদন িছল ৈদিনক ১,৭৪৪ িমিলয়ন ঘনফু ট। মাননীয়
�ধানম�ী েশখ হািসনা সরকােরর দািয়�ভার �হেণর পর তাঁর িনেদৰ্ শনা অনুযায়ী গৃহীত কমৰ্সূচীর সফল বাস্তবায়েনর ফেল েদশীয়
উৎপািদত গ্যাস ও আমদািনকৃ ত এলএনিজসহ বতৰ্মােন গ্যাস সরবরাহ ৈদিনক কমেবশী ৩,২৫০ িমিলয়ন ঘনফু েট উন্নীত হেয়েছ।
পুরাতন বন্ধ কূ প ওয়াকৰ্ ওভার (সংস্কার), নতু ন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূ প খনেনর কমৰ্সূিচ েজারদার ও ��ত বাস্তবায়ন এবং ২িট
গ্যাসেক্ষ� (সা�ু এবং েফনী) বন্ধ ও েকান েকান গ্যাসেক্ষে�র িবদ্যমান কূ েপ উৎপাদন �াস পাওয়ার কারেণ জানুয়াির, ২০০৯ হেত
এ পযৰ্ন্ত এলএনিজসহ গ্যাস সরবরাহ বৃিদ্ধর সমি�ত পিরমাণ ১,৫০৬ িমিলয়ন ঘনফু েট দাঁিড়েয়েছ। বতৰ্মােন ৮িট �াহক ে�িণেত,
যথা - িবদু ্যৎ, সার, িশল্প, বািণিজ্যক, ক্যাপিটভ পাওয়ার, িসএনিজ, চা বাগান এবং আবািসক ে�িণেত �ায় ৪৩ লক্ষ �াহেকর িনকট
গ্যাস সরবরাহ করা হেচ্ছ। পিরকিল্পত িশল্পাঞ্চেল (েযমন : েবজা, ইিপেজড, িবিসক ইত্যািদ) গ্যাস সরবরােহর লেক্ষ্য গ্যাস
অবকাঠােমা িনমৰ্ােণ অ�ািধকার �দান করা হেচ্ছ। মাননীয় �ধানম�ীর িবেশষ আ�েহ েদেশর একমা� অনুসন্ধান ও উৎপাদন
েকাম্পািন বােপক্স এর কািরগরী সক্ষমতা বৃিদ্ধর লেক্ষ্য ইেতামেধ্য গভীর কূ প খনেনর ক্ষমতাসম্পন্ন ৪িট িরগ সং�হ করা হেয়েছ
এবং আরও ১িট িরগ েমরামত করা হেয়েছ। ২০৪১ সােলর মেধ্য িবিভন্ন গ্যাসেক্ষে� ৪৫িট উন্নয়ন কূ প খনন এবং ২৯িট কূ েপর
ওয়াকৰ্ ওভােরর পিরকল্পনা বাস্তবায়েন কাযৰ্�ম চলেছ। গ্যােসর ঘাটিত লাঘেবর লেক্ষ্য ২০১৮ সােল ১িট এবং ২০১৯ সােলর
�থমিদেক আেরা ১িট Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপেনর মাধ্যেম ৈদিনক ১,০০০ িমিলয়ন ঘনফু ট
সমতু ল্য এলএনিজ আমদািনর কমৰ্সূচী বাস্তবায়েনর ফেল বাংলােদশ এলএনিজ যুেগ �েবশ কেরেছ। ইেতামেধ্য আমদািনকৃ ত
এলএনিজ হেত ৈদিনক কমেবশী ৯০২ িমিলয়ন ঘনফু ট (সেবৰ্াচ্চ) গ্যাস জাতীয় ি�েড সরবরাহ করা হেচ্ছ। ফেল সারােদেশ গ্যােসর
চাপ বৃিদ্ধসহ সা�বক গ্যাস সরবরাহ পিরিস্থিতর যেথষ্ট উন্নিত হেয়েছ।
েপে�ািলয়াম পণ্য উৎপাদন : েদেশর উত্তর-পূবৰ্ অঞ্চেল �াপ্ত গ্যাস কনেডনেসট সমৃদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চেলর অিধকাংশ গ্যাসেক্ষে�
শুর� হেত �াকশেনশন প্ল্যােন্ট কনেডনেসট �ি�য়াকরণ কের েপে�াল, িডেজল ও েকেরািসন জাতীয় েপে�ািলয়াম পদাথৰ্ উৎপাদন
করা হেচ্ছ। েপে�াবাংলার আওতাধীন গ্যাস উৎপাদন েকাম্পািন ও উৎপাদন অংশীদাির� চু িক্তর (িপএসিস) অধীেন পিরচািলত
িবিভন্ন গ্যাসেক্ষে� ২০২০-২১ অথৰ্বছের েমাট ৩৩,৮৪,৬৭২ ব্যােরল গ্যাস উপজাত কনেডনেসট এবং ২০,২০৩ ব্যােরল এনিজএল
উৎপািদত হেয়েছ। তন্মেধ্য ২৭,৯৩,১৫৬ ব্যােরল কনেডনেসট বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশন ও িবিভন্ন েবসরকাির
�িতষ্ঠােনর িনকট সরাসির িব�য় করা হেয়েছ। অবিশষ্ট কনেডনেসট এবং সমুদয় এনিজএল েপে�াবাংলার ৩িট েকাম্পািনর ৬িট
�াকশেনশন প্ল্যােন্ট �ি�য়া কের ২০২০-২১ অথৰ্বছের েমাট ৪,৪৭,৭২১ ব্যােরল েপে�াল, ৬৬,৫৬০ ব্যােরল িডেজল, ৪৫,০৭৪
ব্যােরল েকেরািসন এবং ৭৩৬ েমি�ক টন এলিপিজ উৎপাদন করা হেয়েছ। উৎপািদত পণ্য বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশেনর
িবিভন্ন েকাম্পািনর িনকট িব�য় করা হেচ্ছ। গ্যাস উপজাত কনেডনেসট �ি�য়াকরেণর মাধ্যেম উৎপািদত েপে�াল েদেশর
চািহদাপূরেণ সমথৰ্ হেচ্ছ এবং অকেটন চািহদার বৃহদাংশ পূরণ করেছ। িবিবয়ানা গ্যাস িফেল্ড িলকু ইড িরকভারী ইউিনট
(এলআরইউ) স্থাপেনর ফেল �াপ্ত ব�ধত কনেডনেসট �ি�য়াকরেণর জন্য রিশদপুের এসিজএফএল কতৃৰ্ ক ৈদিনক ৪,০০০
ব্যােরল ক্ষমতাসম্পন্ন আেরকিট �াকশেনশন প্ল্যান্ট স্থাপেনর কাযৰ্�ম ইেতামেধ্য সম্পন্ন হেয়েছ।
সঞ্চালন পাইপলাইন : ২০০৯ সাল েথেক এ পযৰ্ন্ত ১,২২২.১৯ িকেলািমটার সঞ্চালন পাইপলাইন িনমৰ্াণ করা হেয়েছ। এই সঞ্চালন
পাইপলাইন িনমৰ্ােণর ফেল েমাট গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা অেনকাংেশ বৃিদ্ধ েপেয়েছ। এছাড়া, িবেদশ হেত আমদািনকৃ ত
ির-গ্যািসফাইড এলএনিজ জাতীয় গ্যাস �ীেড সরবরােহর জন্য মেহশখািল-আেনায়ারা, আেনায়ারা-েফৗজদারহাট,
চ��াম-েফনী-বাখরাবাদ সমান্তরাল, মেহশখািল-আেনায়ারা সমান্তরাল ও মেহশখািল িজেরাপেয়ন্ট-িসিটএমএস পাইপলাইনসমূহ
ইেতামেধ্য িন�মত হেয়েছ। পাইপলাইেনর সঞ্চালন ক্ষমতা আেরা বৃিদ্ধসহ েদেশর গ্যাস সরবরােহর জন্য ৮৫৭.১৫ িকেলািমটার
সঞ্চালন পাইপলাইন িনমৰ্াণ �কল্প বাস্তবায়নাধীন/পিরকল্পনাধীন আেছ।
কেম্�সর েস্টশন স্থাপন : েদেশর উত্তর-পূবৰ্ অঞ্চেল অবিস্থত গ্যাসেক্ষ�সমূেহ উৎপািদত গ্যাস সঞ্চালেন পাইপলাইন
েনটওয়ােকৰ্র সীমাবদ্ধতা দূ র কের গ্যােসর চাপ যথাযথ মা�ায় বজায় েরেখ গ্যাস �বাহ বৃিদ্ধর জন্য গ্যাস সঞ্চালন
েনটওয়ােকৰ্র ৩িট েকৗশলগত স্থান- হিবগঞ্জ েজলার মুচাই, �াহ্মণবািড়য়া েজলার আশুগঞ্জ এবং টা�াইল েজলার এেল�ােত
কেম্�সর েস্টশন স্থাপন করা হেয়েছ। এর ফেল গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইেন গ্যােসর চাপ ও �বাহ বৃিদ্ধ করা সম্ভব হেয়েছ।
কয়লা : বতৰ্মান সরকার দািয়� �হেণর পূেবৰ্ েদেশর একমা� উৎপাদনশীল কয়লা খিন বড়পুকুিরয়া েথেক ৈদিনক গেড়
১,২০০-১,৮০০ েমি�ক টন কয়লা উেত্তালন করা হেতা। বতৰ্মােন েসখােন সবৰ্াধুিনক �যুিক্ত লংওয়াল টপ েকাল েকিভং
(এলিটিসিস) পদ্ধিতেত গেড় ৈদিনক �ায় ৩,০০০-৩,৫০০ েমি�ক টন কয়লা উেত্তালন করা হেচ্ছ। এ খিন েথেক উেত্তািলত
কয়লার সমুদয় অংশই খিন মুেখ স্থািপত িপিডিব’র আওতাধীন ৫২৫ েমগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন েকাল েবইজড পাওয়ার প্লােন্ট িবদু ্যৎ
উৎপাদেনর কােজ ব্যবহৃত হেচ্ছ। ফেল েদেশর �চু র মূল্যবান ৈবেদিশক মু�ার সা�য় হেচ্ছ।
ে�াডাকশন েশয়ািরং কন্�াক্ট (িপএসিস) : বাংলােদশ অফেশার িবিডং রাউন্ড-২০১২ এর আওতায় আন্তজৰ্ািতক েতল েকাম্পািন
ONGC Videsh Ltd. (OVL), Oil India Ltd. (OIL) ও BAPEX এর সােথ ১৭ েফ��য়াির, ২০১৪ তািরখ ব্লক SS-04 ও SS-09
এর জন্য �াক্ষিরত দু ’িট িপএসিস’র আওতায় এ ব্লক�েয় ৫,৫২৮ লাইন িক: িম: ি�মাি�ক সাইসিমক জিরপ ও ইন্টারি�েটশেনর
কাজ সম্পন্ন হেয়েছ এবং িপএসিস েমাতােবক ব্লক SS-04 এ দু িট ও SS-09 এ একিট ি�িলং েলােকশন িচিহ্নত করা হেয়েছ। খুব
শী�ই ব্লক SS-04 এ অনুসন্ধান কূ প কাঞ্চন-১ খনন কাযৰ্�ম শুর� হেব। এছাড়াও, ২০২৩ সােলর েফ��য়াির মােসর মেধ্য SS-04
এবং SS-09 ব্লেক আরও ২িট অনুসন্ধান কূ প খনন করা হেব। অন্যিদেক আন্তজৰ্ািতক েতল েকাম্পািন Santos, KrisEnergy ও
BAPEX-এর সােথ ১২ মাচৰ্ , ২০১৪ তািরখ অফেশার ব্লক SS-11 এর জন্য �াক্ষিরত িপএসিস’র আওতায় ২০১৫ সােল ৩,২২০
লাইন িকেলািমটার ি�মাি�ক সাইসিমক জিরপ এবং পরবতীৰ্ েত েম, ২০১৮ সােল এ ব্লেক ৩০৫ বগৰ্ িকেলািমটার ি�মাি�ক সাইসিমক
সােভৰ্ পিরচালনা করা হেয়েছ। Santos এিশয়া অঞ্চল হেত সমস্ত কাযৰ্�ম গুিটেয় েফলায় সম্�িত তারা ব্লকিট অবমুক্ত কেরেছ।
এছাড়া, গভীর সমুে�র ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সে� ১৪ মাচৰ্ , ২০১৭ তািরখ �াক্ষিরত চু িক্তর
আওতায় এ ব্লেক ৩,৫৮০ লাইন িকেলািমটার ি�মাি�ক সাইসিমক সােভৰ্ পিরচালনা করা হেয়েছ। এছাড়াও, িবদ্যমান মেডল
িপএসিস-২০১২ পিরমাজৰ্নপূবৰ্ক আকষৰ্ণীয় ও যুেগাপেযাগী কের আলাদাভােব অনেশার মেডল িপএসিস-২০১৯ এবং অফেশার
মেডল িপএসিস-২০১৯ �ণয়ন করা হেয়েছ। Covid-19 পিরিস্থিতর িকছুটা উন্নিত হেল নতু ন িবিডং রাউন্ড েঘাষণা করা হেব।
এছাড়া, েশভরন পিরচািলত িবিবয়ানা গ্যাসেক্ষে�র বতৰ্মান উচ্চ গ্যাস উৎপাদন সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য িবিবয়ানা �েসস
অপিটমাইেজশন নামক চলমান �কেল্পর কাজ ২০২২ সােল সমাপ্ত হেব। �কল্প েশেষ ২০২৫-২৬ সাল পযৰ্ন্ত উচ্চহাের গ্যাস সরবরাহ
করা সম্ভব হেব বেল আশা করা যােচ্ছ। িবিবয়ানা গ্যাসেক্ষে�র িবদ্যমান িজওলিজকাল �াকচােরর Flank Area হেত গ্যাস
উেত্তালেনর লেক্ষ্য গৃহীত ২০২১-২২ সােল িবিবয়ানা-২৭ নামক কূ প খনন �কেল্প আশানুর�প গ্যােসর উপিস্থিত িনিশ্চত হওয়া
সােপেক্ষ িবিবয়ানা গ্যাসেক্ষে�র বতৰ্মান গ্যাস মজু দ বৃিদ্ধ পােব এবং আরও কূ প খনন ও নতু ন প্যাড স্থাপেনর মাধ্যেম ব�ধত
িরজােভৰ্র গ্যাস উেত্তালন করা সম্ভব হেব। বতৰ্মােন িপএসিসর আওতাধীন ৪িট গাস েক্ষ� হেত ৈদিনক �ায় ১,৬১৬ িমিলয়ন ঘনফু ট
গ্যাস উৎপািদত হেচ্ছ, যা েমাট গ্যাস উৎপাদেনর ৬৭%।
এলএনিজ টা�মনাল িনমৰ্াণ ও আমদািন : গ্যােসর ঘাটিত িনরসেণর লেক্ষ্য কক্সবাজােরর মেহশখালীেত ৈদিনক ৫০০ িমিলয়ন ঘনফু ট
ক্ষমতাসম্পন্ন েদেশর �থম ভাসমান এলএনিজ টা�মনাল (FSRU) হেত ১৯ আগস্ট, ২০১৮ তািরখ বািণিজ্যকভােব জাতীয় গ্যাস
�ীেড ির-গ্যািসফাইড এলএনিজ (গ্যাস) সরবরাহ শুর� হেয়েছ। এছাড়া, ৈদিনক ৫০০ িমিলয়ন ঘনফু ট ক্ষমতাসম্পন্ন অপর একিট
FSRU হেত ৩০ এি�ল, ২০১৯ তািরখ বািণিজ্যকভােব জাতীয় গ্যাস �ীেড ির-গ্যািসফাইড এলএনিজ সরবরাহ শুর� হেয়েছ।
িজ-টু -িজ িভিত্তেত �াক্ষিরত দু ’িট দীঘৰ্েময়ািদ চু িক্তর আওতায় কাতার এবং ওমান েথেক এলএনিজ আমদািন এবং স্পট মােকৰ্ ট
হেতও এলএনিজ আমদািন করা হেচ্ছ। কক্সবাজােরর মাতারবাড়ী এলাকায় ৈদিনক ১,০০০ িমিলয়ন ঘনফু ট ক্ষমতাসম্পন্ন ১িট Land
Based LNG Terminal িনমৰ্ােণর িবষয়িট “িবদু ্যৎ ও �ালািনর ��ত সরবরাহ বৃিদ্ধ (িবেশষ িবধান) আইন, ২০১০” এর আওতায়
সম্পাদেন সরকার অনুেমাদন �দান কেরেছ। তদে�িক্ষেত, Feasibililty Study ও Terminal Developer Selection এর
জন্য কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ। এছাড়া, ২০৪১ সাল পযৰ্ন্ত গ্যােসর চািহদার ওপর িভিত্ত কের আরও এলএনিজ টা�মনাল স্থাপেনর
িবষয় পিরকল্পনাধীন রেয়েছ।
বােপক্স শিক্তশালীকরণ : সূচনালগ্ন েথেক একমা� জাতীয় �িতষ্ঠান িহেসেব বােপক্স গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার কতৃৰ্ ক
�ণীত পিরকল্পনা েমাতােবক েদেশ েতল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কাযৰ্�ম সফলতার সােথ পিরচালনা কের আসেছ। িভশন
২০৪১ বাস্তবায়েনর লেক্ষ্য মাননীয় �ধানম�ীর অিভ�ায় অনুযায়ী বােপক্সেক শিক্তশালীকরেণর িবিবধ পদেক্ষপ �হণ করা হেয়েছ।
েতল-গ্যাস েসক্টেরর বহুজািতক �িতষ্ঠানসমূেহর আদেল বােপক্স-েক একিট যুেগাপেযাগী ও আধুিনক �িতষ্ঠান িহেসেব গেড়
েতালার লেক্ষ্য একিট সাংগঠিনক কাঠােমা �ণয়ন করা হেয়েছ। ভূ তাি�ক, ভূ পদা�থক ও কূ প খনন কাযৰ্�েম গিতশীলতা এবং
গুনগত মান বৃিদ্ধর অংশ িহসােব শুষ্ক, পিরত্যক্ত ও স্থিগত কূ পসমূেহর তথ্য/উপাত্ত িবেশ্লষণপূবৰ্ক কূ পসমূেহ Re-visit িবষেয়
মতামত �দান, সাইসিমক ডাটা িবেশ্লষণপূবৰ্ক সাম্ভাব্য �সেপক্ট/কূ প খনন স্থান িচিহ্নতকরণ, সাইসিমক কাযৰ্�ম পিরচালনার
লেক্ষ্য এ্যাডভান্স েটকেনালিজ িবষেয় মতামত �দােনর জন্য ভূ ত�িবদ ও ভূ পদাথৰ্িবদেক পরামশৰ্ক িহসােব চু িক্তিভিত্তক িনেয়াগ
করা হেয়েছ এবং মাঠ পযৰ্ােয় খনন কাযৰ্�ম সরাসির তদারিকর লেক্ষ্য অিভজ্ঞতাসম্পন্ন খনন পরামশৰ্কগেণর সম�েয় কাযৰ্�ম
পিরচািলত হেচ্ছ। বােপক্স এর খনন ও ওয়াকৰ্ ওভার কােজ অপিরহাযৰ্ িরগসমূহ েমরামত ও য�পািত �িতস্থাপন কের খনন
উপেযাগী করার জন্য �কল্প �হেণর ফেল বােপক্স এর খনন কাযৰ্�ম আেরা গিতশীল হেব। এছাড়া, গভীর কূ প খনেনর লেক্ষ্য
উেদ্যাগ �হণ করা হেয়েছ। বােপক্স এর অনুসন্ধান কাযৰ্�ম চলমান রাখার �ােথৰ্ ভূ তাি�ক জিরপ, ২িড সাইসিমক জিরপ এবং
৩িড সাইসিমক জিরপ, অনুসন্ধান কূ প, উন্নয়ন কূ প, ওয়াকৰ্ ওভার কূ প খনেনর ৩ বছর েময়াদী পিরকল্পনা �হণ করা হেয়েছ, যার
লক্ষ্যমা�া অ�জত হেল নতু ন কূ প খনেনর স্থান িচিহ্নতকরণ এবং ৈদিনক ২৫০-৩০০ এমএমিসএফ গ্যাস উৎপাদন বৃিদ্ধ পােব
বেল আশা করা যায়।
ব�বন্ধুর �ালািন নীিত অনুসরণ কের মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার েনতৃ ে� বতৰ্মান সরকার েদেশর �ালািন িনরাপত্তা
িনিশ্চতকরণ, নতু ন নতু ন �ালািনর উৎস উদ্ভাবন, �ালািন সমৃদ্ধ েদশসহ আঞ্চিলক সহেযািগতা সম্�সারেণর মাধ্যেম
েদশেক উন্নয়েণর িদেক এিগেয় িনেয় যােচ্ছ। উন্নয়েনর এ অ�যা�া অব্যাহত েরেখ েদশেক আেরা সামেনর িদেক এিগেয়
িনেত আমরা দৃ ঢ় �িতজ্ঞ।

বাংলােদশ এনা�জ েরগুেলটরী কিমশন আইন ২০০৩ এর মাধ্যেম বাংলােদশ এনা�জ েরগুেলটরী কিমশন �িতিষ্ঠত হয়।
েচয়ারম্যান এবং ৪ জন সদস্য সম�েয় কিমশন গিঠত।
র�পকল্প (Vision) : এনা�জ খােত �িতেযািগতামূলক বাজার সৃিষ্ট, ব্যবস্থাপনা, পিরচালনা, ট্যািরফ িনধৰ্ারেণ �চ্ছতা আনয়ন,
েবসরকাির িবিনেয়ােগর অনুকূল পিরেবশ সৃিষ্ট এবং েভাক্তার �াথৰ্ সংরক্ষণ।
কিমশেনর অন্যতম কাযৰ্াবলী : ক) িবদু ্যৎ ও গ্যােসর মূল্যহার িনধৰ্ারণ; খ) লাইেসন্সীেদর মেধ্য এবং লাইেসন্সী ও েভাক্তােদর
মেধ্য সৃষ্ট িবেরাধ িনষ্পিত্তকরণ; গ) িবদু ্যৎ উৎপাদন এবং এনা�জ সঞ্চালন, িবপণন, সরবরাহ, মজু তকরণ, িবতরণ, দক্ষ
ব্যবহার, েসবার মান উন্নয়ন ও িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ; ঘ) লাইেসন্স ইসু্য, বািতল, সংেশাধন, লাইেসেন্সর শতৰ্ িনধৰ্ারণ,
লাইেসেন্সর �েয়াজনীয়তা হেত অব্যাহিত �দান এবং অব্যাহিত�াপ্ত ব্যিক্ত বা �িতষ্ঠান কতৃৰ্ ক পালনীয় শতৰ্ িনধৰ্ারণ; ঙ)
লাইেসন্সীর সামি�ক পিরকল্পনারিভিত্তেত স্কীম অনুেমাদন এবং এই েক্ষে� তাহার চািহদার পূবৰ্াভাস ও আ�থক অবস্থা
িবেবচনায় িনধৰ্ািরত পদ্ধিতেত িসদ্ধান্ত �হণ; চ) এনা�জ ব্যবহারকারী �িতষ্ঠােনর দক্ষতা, এর য�পািত ও সরঞ্জােমর মান
িনর�পন, এনা�জ অিডেটর মাধ্যেম িনয়িমতভােব �ালািন ব্যবহােরর িহসাব যাচাই, পরীক্ষণ, িবেশ্লষণ, �ালািন ব্যবহােরর
দক্ষতার মান বৃিদ্ধ ও সা�য় িনশ্চতকরণ; ছ) গুণগতমান িনিশ্চতকরেণর লেক্ষ্য �েয়াজনীয় েকাডস্ ও স্ট্যান্ডাডৰ্ স্ �ণয়ন ও
এর �েয়াগ বাধ্যতামূলক করা এবং; জ) �ালািন খােত আ�থক ব্যবস্থাপনায় শৃ�লা, �চ্ছতা ও জবাবিদিহতা িনিশ্চতকরণ।
কিমশেনর উেল্লখেযাগ্য অজৰ্ নসমূহ: ক) কিমশন এ পযৰ্ন্ত ০৮িট �িবধানমালা এবং ১িট েরগুেলটরী গাইডলাইনস �ণয়ন
কেরেছ; খ) েদশীয় ৈতল, গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদেন সহেযািগতার লেক্ষ্য ‘গ্যাস উন্নয়ন তহিবল’ গঠন; গ) িবদু ্যৎ উৎপাদন
ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃিদ্ধর লেক্ষ্য ‘িবদু ্যৎ খাত উন্নয়ন তহিবল’ গঠন; ঘ) ভিবষ্যৎ �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ ‘�ালািন
িনরাপত্তা তহিবল’ গঠন; ঙ) দির� ও �ািন্তক েভাক্তােদর জন্য িবদু ্যেতর লাইফ-লাইন মূল্যহার �বতৰ্ন; চ) িবদু ্যৎ িবতরণ
সংস্থাসমূেহর ট্যািরফ কাঠােমায় সমতা আনয়ন; ছ) লাইেসন্সীেদর মেধ্য অিভন্ন িহসাব পদ্ধিতর �বতৰ্ণ; জ) েভাক্তাপযৰ্ােয়
সরকাির ও েবসরকাির িলকু ইফাইড েপে�ািলয়াম গ্যাস (এলিপিজ)’র মূল্যহার িনধৰ্ারণ/পুনঃিনধৰ্ারণ করা হেয়েছ এবং
মাসিভিত্তেত Saudi CP’র সােথ সামঞ্জস্য েরেখ এলিপিজ’র মূল্য সম�য় আেদশ জাির কের আসেছ; ঞ) িবদু ্যেতর
উৎপাদন, সঞ্চালন ও িবতরণ ব্যয় এবং পাইকাির পযৰ্ােয় িবউেবা-েক সরকার কতৃৰ্ ক ভতুৰ্ িক �দান এবং েদেশর
আথৰ্-সামািজক অবস্থা িবেবচনায় িবদু ্যেতর পাইকাির, সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহার পুনঃিনধৰ্ারণ; ট) ক্যাপিটভ পাওয়ার, িশল্প,
চা-বাগান, বািণিজ্যক এবং িসএনিজ, বািণিজ্যক এবং গৃহস্থািল �াহকে�িণর িবদ্যমান নূ্যনতম চাজৰ্ �ত্যাহার করা হেয়েছ; ঠ)
সরকাির ও েবসরকাির খােত িবদু ্যৎ উৎপাদেনর জন্য িবিভন্ন ক্যাটাগিরর ৩,২৯৭িট, েপে�ািলয়াম জাতীয় পদাথৰ্ মজু দকরণ,
িবপণন ও িবতরণ এর জন্য ৮৮৮িট, এবং গ্যাস সঞ্চালন, িবতরণ, িসএনিজ/এলিপিজ মজু ত, িবতরণ ও িবপণেনর জন্য
সবৰ্েমাট ৫২৮িট লাইেসন্স �দান কেরেছ।

বাংলােদশ ৈতল, গ্যাস ও খিনজ সম্পদ করেপােরশন (েপে�াবাংলা)
বাংলােদশ ৈতল, গ্যাস ও খিনজ সম্পদ করেপােরশন (েপে�াবাংলা) েদশজ �ালািনর অন্যতম উৎস �াকৃ িতক গ্যাস
অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও িবতরণ এবং কয়লা ও �ানাইট পাথর উেত্তালন ও িবপণন কাযৰ্�ম পিরচালনার পাশাপািশ িবেদশ হেত
তরলীকৃ ত �াকৃ িতক গ্যাস (এলএনিজ) আমদািনর কাজও করেছ। এ সকল কাযৰ্�ম পিরচালনা ও সম্পাদেনর জন্য
েপে�াবাংলার আওতায় িবিভন্ন �কৃ িতর ১৩িট িবেশষািয়ত েকাম্পািন কাজ করেছ।

েপে�াবাংলার আওতাধীন ১৩িট েকাম্পািন: ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন েকাম্পািন ১িট : বাংলােদশ েপে�ািলয়াম

এক্সেপ্লােরশন এন্ড ে�াডাকশন েকাম্পানী িলিমেটড, খ) গ্যাস উৎপাদন েকাম্পািন ২িট : বাংলােদশ গ্যাস িফল্ডস েকাম্পানী
িলিমেটড ও িসেলট গ্যাস িফল্ডস িলিমেটড, গ) গ্যাস সঞ্চালন েকাম্পািন ১িট : গ্যাস �ান্সিমশন েকাম্পানী িলিমেটড, ঘ) গ্যাস
িবতরণ েকাম্পািন ৬িট : িততাস গ্যাস �ান্সিমসন এন্ড িডি�িবউশন েকাম্পানী িলিমেটড, বাখরাবাদ গ্যাস িডি�িবউশন
েকাম্পানী িলিমেটড, জালালাবাদ গ্যাস �ান্সিমসন এ্যান্ড িডি�িবউশন িসেস্টম িলিমেটড, পিশ্চমাঞ্চল গ্যাস েকাম্পানী
িলিমেটড, কণৰ্ফুলী গ্যাস িডি�িবউশন েকাম্পানী িলিমেটড ও সুন্দরবন গ্যাস েকাম্পানী িলিমেটড, ঙ) র�পান্তিরত �াকৃ িতক
গ্যাস েকাম্পািন ১িট : র�পান্তিরত �াকৃ িতক গ্যাস েকাম্পানী িলিমেটড এবং চ) মাইিনং েকাম্পািন ২িট : বড়পুকুিরয়া েকাল
মাইিনং েকাম্পানী িলিমেটড ও মধ্যপাড়া �ানাইট মাইিনং েকাম্পানী িলিমেটড।

িববরণ
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�িতম�ী
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
২৫ �াবণ ১৪২৮
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�ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর উেদ্যােগ �িতবছেরর ন্যায় এবারও ৯ আগস্ট ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’
উদযািপত হেচ্ছ েজেন আিম আনিন্দত। িদবসিট উদযাপেনর সােথ সংিশ্লষ্ট সকেলর �িত রইল আমার শুেভচ্ছা ও
অিভনন্দন।
জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমােনর অিবস্মরণীয় ও দূ রদশীৰ্ িসদ্ধােন্ত ১৯৭৫ সােলর ৯ আগস্ট েশল ওেয়ল
েথেক পাঁচিট গ্যাসেক্ষ� �য় করা হয়। The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance 1975-এর মাধ্যেম
�ালািন েতল মজু দ, সরবরাহ ও িবতরেণ যুগান্তকারী পদেক্ষপ �হণ কেরন। হাজার বছেরর ে�ষ্ঠ বা�ািল ব�বন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমান একই সােথ বাংলােদেশর েয েকান ভূ িমর মহীেসাপােনর উপিরস্থ মহাসাগেরর অন্তঃস্থ সকল খিনজ ও
অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সাম�ী রা�ীয় মািলকানায় আনা, েপে�ািলয়াম এ্যাক্ট, সমু� আইন, েপে�াবাংলা গঠন ইত্যািদ �িতষ্ঠা
কের বাংলােদেশ �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ কাযৰ্কির অবদান রােখন।
মাননীয় �ধানম�ী জনেন�ী েশখ হািসনার েনতৃ �াধীন বতৰ্মান সরকার গ্যাস উৎপাদন বৃিদ্ধ, েপে�াল উৎপাদেন �য়ং
সম্পূণত
ৰ্ া অজৰ্ন, কয়লা উৎপাদন বৃিদ্ধ, তরলীকৃ ত েপে�ািলয়াম গ্যােসর বহুমূখী ব্যবহার, তরলীকৃ ত �াকৃ িতক গ্যাস
আমদািন, ি�-পািক্ষক বা বহু-পািক্ষক সম্পেকৰ্ র আওতায় ও আঞ্চিলক সহেযািগতা বৃিদ্ধর মাধ্যেম �ালািন চািহদা ও
েযাগান এর মেধ্য ভারসাম্য রক্ষা কের �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চত করেছ। ৈবি�ক মহামাির কােরানার �ভাব �ালািন খােত
পেড়িন বলেলই চেল। ফেল চািহদা অনুযায়ী িবদু ্যৎ উৎপাদন করা যােচ্ছ। িশেল্প িনরবিচ্ছন্ন েতল-গ্যাস বা িবদু ্যৎ সরবরাহ
করা যােচ্ছ।
বােপক্স গ্যাস/েতল অনুসন্ধান ও খনন কাযৰ্�েমর পাশাপািশ সালদা নদী, শাহবাজপুর, েফঞ্চুগঞ্জ, েসমুতাং, েবগমগঞ্জ,
গ্যাস েক্ষ� েথেক ৈদিনক �ায় ১১৬ িমিলয়ন ঘনফু ট গ্যাস উৎপাদন করেছ। বােপক্স কতৃৰ্ ক আিবস্কৃত এ সকল
গ্যাসেক্ষে� ১.৬ িটিসএফ গ্যাস মজু দ রেয়েছ। িসংেগল পেয়ন্ট মুিরং, ইআরএল ইউিনট-২, এলএনিজ টা�মনাল,
এলিপিজ টা�মনাল, েতল সঞ্চালন পাইপ লাইন �ভৃ িত চলমান �কল্পগুেলা বাস্তবািয়ত হেল �ালািন খােত দৃ শ্যমান
পিরবতৰ্ন পিরলিক্ষত হেব। তাছাড়া অেটােমশন কাযৰ্�ম �ালািন খাতেক আন্তজৰ্ািতক মােনর আধুিনক ব্যবস্থাপনার
সােথ সংযুক্ত করেব। আিম আশা কির, যার যার উপর অ�পত দািয়� িনষ্ঠার সােথ পালন করেল বাংলােদেশর �ালািন
িনরাপত্তা সুিনিশ্চত হেয় র�পকল্প-২০৪১ িনধৰ্ািরত সমেয়র পূেবৰ্ই বাস্তবািয়ত হেব।
আিম ‘জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস-২০২১’র সা�বক সাফল্য কামনা করিছ।
জয় বাংলা, জয় ব�বন্ধু
বাংলােদশ িচরজীবী েহাক।
নসর�ল হািমদ, এমিপ
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সবৰ্কােলর সবৰ্ে�ষ্ঠ বাঙািল জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান-এঁর জন্মশতবা�ষকী পালেনর মােহন্�ক্ষেণ �ালািন খােত জািতর
িপতার অনন্য ও যুগান্তকারী িসদ্ধােন্তর স্মরেণ ০৯ আগস্ট পািলত হেচ্ছ “জাতীয় �ালািন িনরাপত্তা িদবস ২০২১”। উন্নত-আত্মমযৰ্াদাশীল
জািত িহেসেব �িতিষ্ঠত হওয়ার অন্যতম পূবশ
ৰ্ তৰ্ হেলা কািঙ্ক্ষত মা�ার সুষম ও সামি�ক অথৰ্ৈনিতক উন্নয়ন যার মূল চািলকাশিক্ত হেলা
�ালািন ও শিক্তর সেবৰ্াত্তম ব্যবহার। এ িবভােগর ম�ী িহেসেব মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার বিলষ্ঠ েনতৃ � ও দূরদশীৰ্ িদকিনেদৰ্ শনায়
সুলভ মূেল্য িনরবিচ্ছন্ন �ালািন িনিশ্চত করেত �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ িনরলসভােব কাজ কের চেলেছ।
জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ০৯ আগস্ট ১৯৭৫ তািরেখ ি�িটশ েতল েকাম্পািন “েশল অেয়ল” এর িনকট হেত িততাস,
বাখরাবাদ, হিবগঞ্জ, রিশদপুর ও ৈকলাশিটলা গ্যাস-েক্ষ� �য় কের �াকৃ িতক সম্পদ রা�ীয় মািলকানায় ন্যাস্তকরতঃ এ েদেশর �ালািন
িনরাপত্তার েগাড়াপত্তন ঘটান। কেরানা মহামারীর মােঝও িদবসিটর উদযাপন েটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমা�া (এসিডিজ ৭)-এর “সবার জন্য
েটকসই �ালািন” িনিশ্চত করেত ও �ালািন ব্যবহাের সা�য়ী হওয়ার নাগিরক দািয়� পালেন উ�ুদ্ধ ও উজ্জীিবত করেব।
েদেশর সা�বক উন্নয়েন �ত্যক্ষ ও পেরাক্ষভােব েতল, গ্যাসসহ সকল �াথিমক �ালািন ব্যাপক ভূ িমকা রাখেছ। েদেশ িবদ্যমান �াকৃ িতক
গ্যাসেক্ষ�গুেলার সুষ্ঠু ও সুিবেবচনা �সূত ব্যবহার, নতু ন গ্যাস েক্ষ� অনুসন্ধান, আিবষ্কার ও উন্নয়ন, অনেশার ও অফেশার মেডল
িপএসিস ২০১৯ �ণয়ন, িবদ্যমান কয়লার সেবৰ্াচ্চ ব্যবহার, অন্যান্য কয়লা খিনর সম্ভাব্যতা যাচাই, �ালািন উৎেসর বহুমুখীকরেণর লেক্ষ্য
িজ-টু -িজ পদ্ধিতেত �ালািন েতল ও স্পট মােকৰ্ ট হেত �িতেযািগতমূলক দের এলএনিজ সং�েহর মাধ্যেম েটকসই ও পিরেবশ বান্ধব
�ালািন অবকাঠােমা আমােদর �ালািন িনরাপত্তার �ধান িনয়ামক। গ্যােসর ভাসমান মজু দ ও র�পান্তর ইউিনট (FSRU) স্থাপন, পিরেবশ
বান্ধব ও আধুিনক গ্যাস সঞ্চালন ও িবতরণ পাইপ লাইন স্থাপন, কেম্�সর েস্টশন স্থাপন, ঢাকা-চট্ট�াম �ালািন েতল পিরবহন পাইপ
লাইন, েজট এ-১ পাইপলাইন, ইিন্ডয়া-বাংলােদশ ে�ন্ডশীপ পাইপলাইন, ইআরএল ইউিনট-২, SPM, CRU স্থাপন, অঞ্চল িভিত্তক
�ালািন েতল সংরক্ষেণর েস্টােরজ ট্যাংক িনমৰ্ােণর মাধ্যেম মজু দ সক্ষমতা ১৩.২৮ লক্ষ েম. টেন উন্নীতকরণ, �ালািন দক্ষতা িবষয়ক
আধুিনক �যুিক্ত জ্ঞানসম্পন্ন �িশিক্ষত িবেশষজ্ঞ ও জনবল ৈতরীকরণসহ গৃহীত �কেল্পর সফল বাস্তবায়ন েদেশর �ালািন িনরাপত্তা
িনিশ্চত করেত অনন্য মা�া েযাগ করেছ যা �ালািন িনরাপত্তায় িনিশ্ছ�তা িনিশ্চত করেব।
বতৰ্মান সরকার েঘািষত র�পকল্প-২০৪১ অথৰ্াৎ ক্ষুধা ও দাির�মুক্ত উন্নত বাংলােদশ গড়েত �ালািন ও �ালািন িনরাপত্তা হেব অন্যতম
চািলকাশিক্ত। আমােদর সীিমত সম্পদ, ব�ধত জনসংখ্যার �মবধৰ্মান �ালািন চািহদা, িব�ব্যাপী �ালািন সং�েহ তী� �িতেযািগতার মােঝ
�ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চত করেত জাতীয় ও আন্তজৰ্ািতক পযৰ্ােয় বহুিবধ চ্যােলঞ্জ েমাকািবলা করেত হয়। �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চত কেল্প
বতৰ্মান �জেন্মর হাত ধের ভিবষ্যৎ �জন্মেকও সেচতন হেত হেব এবং �ালািন েক্ষে� দক্ষতা অজৰ্ন করেত হেব। চলিত ২০২১ সাল
আমােদর জন্য িবেশষ তাৎপযৰ্পণূ ।ৰ্ এ সময়িটেত আমরা �াধীনতার সুবণৰ্ জয়ন্তী ও জািতর িপতার জন্মশতবা�ষকী “মুিজব বষৰ্”
উদযাপন করিছ। কেরানা মহামািরর মত বাড়িত চ্যােলঞ্জও �ালািন খাতেক েমাকািবলা করেত হেচ্ছ। তথািপ আমােদর মুিজব বেষৰ্র
েচতনায় ও েদশ ে�েম উজ্জীিবত হেয় নবতর উদ্ভাবনী শিক্ত িনেয় �ালািন ব্যবহাের আেরা িমতব্যয়ী হেত হেব, সেবৰ্াপির সমৃদ্ধ করেত
হেব আমােদর �ালািন খাত। চলমান মুিজব বেষৰ্ আমােদর দৃঢ় �ত্যয় েহাক-“মুিজব বেষৰ্ �ালািন খাত, সমৃিদ্ধেত এিগেয় যাক।”

েমাঃ আিনছুর রহমান
িসিনয়র সিচব

সংখ্যা/পিরমাণ

েমাট গ্যাসেক্ষ�

২৭িট

েমাট উৎপাদনরত গ্যাসেক্ষ�

২০িট

উৎপাদনরত েমাট কূেপর সংখ্যা

১০৬িট

গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা

২,৭৫২ এমএমিসএফিড

ির-গ্যািসফাইড এলএনিজ সরবরাহ ক্ষমতা

১,০০০ এমএমিসএফিড

সেবৰ্াচ্চ গ্যাস উৎপাদন (০৬ েম, ২০১৫)

২,৭৮৫.৮০ এমএমিসএফিড

েমাট �াক্কিলত গ্যােসর মজু দ (�মািণত + সম্ভাব্য)

২৮.২৯ িটিসএফ (িডেস�র, ২০২০)

�ারম্ভ হেত েমাট গ্যাস উৎপাদন

১৮.২৪ িটিসএফ (িডেস�র, ২০২০)

অবিশষ্ট গ্যােসর মজু দ (�মািণত + সম্ভাব্য)

১০.০৫ িটিসএফ (জানুয়াির, ২০২১)

ৈদিনক চািহদা

৩,৬৫৮ এমএমিসএফিড

�াহক সংখ্যা

৪৩ লক্ষ

�কৃত গ্যাস সরবরাহ বৃিদ্ধ (এলএনিজসহ) ১,৫০৬ এমএমিসএফিড (�ায়)
নতু ন িরগ �য়

৪িট

ি�মাি�ক সাইসিমক সােভৰ্

২৯,৬০৮ লাইন িকেলািমটার (বােপক্স- ১১,৪০৩ ও আইওিস - ১৮,২০৫)

ি�মাি�ক সাইসিমক সােভৰ্

৫,৮৯১ বগৰ্ িকেলািমটার (বােপক্স-৪,০৭০, এসিজএফএল-৭০৫ ও আইওিস-১,১১৬)

ভূ তাি�ক জিরপ

১৯,৬৭৮ লাইন িকেলািমটার (বােপক্স-১,৫০৭ ও আইওিস- ১৮,১৭১)

নতু ন �াকচার িচিহ্নতকরণ

১৬িট

নতু ন গ্যাসেক্ষ� আিবষ্কার

৪িট (সুন্দলপুর, �ীকাইল, র�পগঞ্জ ও েভালা নথৰ্)

অনুসন্ধান কূেপর সংখ্যা

১৯িট (১৩িট বােপক্স, ২িট এসিজএফএল ও ৪িট আইওিস)

উন্নয়ন কূেপর সংখ্যা

৫০িট (১১িট বােপক্স, ৪িট এসিজএফএল, ১৩িট িবিজএফিসএল ও ২২িট আইওিস)

ওয়াকৰ্ওভার কূেপর সংখ্যা

৩৯িট (৩৫িট বােপক্স, এসিজএফএল ও িবিজএফিসএল এবং ৪িট আইওিস)

গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্�সারণ

১,২২২.১৯ িকেলািমটার

গ্যাস ি�-েপইড িমটার স্থাপন

৩,২৮,৪৪৫ িট

কয়লা উৎপাদন

১২২.৫৪ লক্ষ েমি�ক টন

�ানাইট উৎপাদন

৬১.৫০ লক্ষ েমি�ক টন

েপে�ািলয়াম পণ্য উৎপাদন (২০২০-২১)
এসিজএফএল

িবিজএফিসএল

আরিপিজিসএল

েমাট

েপে�াল (ব্যােরল)

৩,৯৮,৫১৯

৯,০৩৪.৩৭

৪০,১৬৭.৮০

৪,৪৭,৭২১

িডেজল (ব্যােরল)

৩৩,৯৪৫

২৭,৫৯২.৭০

৫,০২২.২১

৬৬,৫৬০

েকেরািসন (ব্যােরল)

৪৫,০৭৪

-

-

৪৫,০৭৪

৬৬

-

৬৭০.০৮৮

৭৩৬

এলিপিজ (েমি�ক টন)

২০০৯ - জু ন, ২০২১ সাল

ি�মাি�ক সাইসিমক (লাইন িকঃিমঃ)
ি�মাি�ক সাইসিমক (বগৰ্ িকঃিমঃ)
ভূ তাি�ক জিরপ (লাইন িকঃিমঃ)
নতু ন �াকচার আিবষ্কার

১,৬৪৩ (বােপক্স) ও ১,০৩৭ (আইওিস)

৩িট (বােপক্স)

১৬িট

অনুসন্ধান কূেপর সংখ্যা

২িট (১িট বােপক্স ও ১িট আইওিস)

১৯িট (১৩িট বােপক্স, ২িট এসিজএফএল ও ৪িট আইওিস)

উন্নয়ন কূেপর সংখ্যা

৬িট

৫০িট (১১িট বােপক্স, ৪িট এসিজএফএল,
১৩িট িবিজএফিসএল ও ২২িট আইওিস)

ওয়াকৰ্ওভার কূেপর সংখ্যা

৪িট

৩৯িট (৩৫িট বােপক্স, এসিজএফএল ও
িবিজএফিসএল এবং ৪িট আইওিস)

নতু ন িরগ �য়

নাই

৪িট

কেম্�সর েস্টশন স্থাপন
আিবষ্কৃত গ্যাসেক্ষ�
ৈদিনক গ্যাস উৎপাদন

নাই

৩িট (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এেল�া)
৪িট (বােপক্স)

ৈদিনক ির-গ্যািসফাইড এলএনিজ
সরবরাহ
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন
গ্যাস ি�-েপইড িমটার স্থাপন
কয়লা উৎপাদন
�ানাইট উৎপাদন

নাই

৯০২ এমএমিসএফিড (সেবৰ্াচ্চ ২৩ জু ন, ২০২১)

৭৩ িকেলািমটার
নাই

১,২২২.১৯ িকেলািমটার

৭৬৬ (আইওিস)
৫৫৭ (বােপক্স)

১িট (আইওিস)
১,২০০-১,৫৫০ এমএমিসএফিড

১১,৪০৩ (বােপক্স) ও ১৮,২০৫ (আইওিস)
৪,০৭০(বােপক্স), ৭০৫ (এসিজএফএল) ও ১,১১৬ (আইওিস)
১,৫০৭ (বােপক্স) ও ১৮,১৭১ (আইওিস)

১,৭৪৪-২,৭৫২ এমএমিসএফিড

৬.৯৬ লক্ষ েমি�কটন

৩,২৮,৪৪৫ িট
১২২.৫৪ লক্ষ েমি�ক টন

০.৬৯ লক্ষ েমি�কটন

৬১.৫০ লক্ষ েমি�ক টন

খাতওয়ারী গ্যাস ব্যবহার (২০১৯-২০)
িসএনিজ ৩.৬০%
গৃহস্থািল ১৩.৩০%
চা ০.১০%
বািণিজ্যক ০.৭০%
িশল্প ১৫.৭০%
সার ৫.৫০%

তথ্য �যুিক্ত : বাংলােদশ সরকােরর অ�ীকার র�পকল্প-২০২১ বাস্তবায়েন এবং িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার �ত্যেয় সরকােরর েঘািষত
নীিত ও কমৰ্সূিচর যথাযথ বাস্তবায়েনর মাধ্যেম �ত্যািশত লক্ষ্য অজৰ্ন এবং সরকাির কাযৰ্�েম জবাবিদিহতা িনিশ্চতকরেণ েপে�াবাংলা
এবং এর আওতাধীন েকাম্পািনসমূেহর জন্য একিট সমি�ত Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়েনর কাযৰ্�ম �হণ
করা হেয়েছ। কেরানা ভাইরাস (েকািভড-১৯) এর িবস্তার েরাধকেল্প যাবতীয় সভার কাযৰ্�ম, �িশক্ষণ ইত্যািদ অনলাইেন আেয়াজন
করা হয়। ই-নিথর মাধ্যেম সকল �কার দাপ্তিরক কাযৰ্�ম সম্পন্ন করা হয় এবং ই-িজিপ পদ্ধিতেত �য় কাযৰ্�ম সম্পাদন করা হেচ্ছ
। িবপণন েকাম্পািনসমূেহ িমটার-�াহকেদর গ্যাস িবল সং�ান্ত তথ্য িনভুৰ্ লভােব �ণয়েনর লেক্ষ্য একিট েমাবাইল এ্যাপস েডেভলেপর
কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ। িবতরণ েকাম্পািনগুেলা অনলাইন, েডিবট/ে�িডট কাডৰ্ এবং েমাবাইল ব্যাংিকং ব্যবহার কের গ্যাস িবল
পিরেশােধর ব্যবস্থা চালু কেরেছ। �াহকেদর গ্যাস িবল �ািপ্তর িবষয়িট িনিশ্চতকরেণর জন্য গ্যাস িবতরণ েকাম্পািনসমূহ কতৃৰ্ ক
ইেতামেধ্য �াহকেদর েমাবাইল ন�ের SMS-এর মাধ্যেম িবল পিরেশােধর তথ্যািদ ে�রণ করা হেচ্ছ। িসএনিজ িবল পিরেশােধর
েক্ষে�ও অেটািবিলং িসেস্টম চালু করা হেয়েছ এবং অনলাইন তথা েডিবট/ে�িডট কাডৰ্ এবং েমাবাইল ব্যাংিকং এর মাধ্যেম িবল
পিরেশােধর কাযৰ্�ম শুর� হেয়েছ। অনলাইন িঠকাদার ব্যবস্থাপনা িসেস্টম চালু করা হেয়েছ এবং গ্যাস িবল জমাদােনর জন্য িডিজটাল
িবল-বুক কেয়কিট িবপণন েকাম্পািনেত �চলন করা হেয়েছ। আধুিনক তথ্য �যুিক্ত ব্যবহােরর ফেল েপে�াবাংলা এবং এর আওতাধীন
েকাম্পািনসমূেহর কােজর দক্ষতা ও গিতশীলতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ এবং �াহক েসবার মােনরও উন্নিত হেয়েছ।
কয়লা উেত্তালন : বাংলােদেশ এযাবৎ ৫িট কয়লা েক্ষ� আিবষ্কৃত হেয়েছ যার েমাট সম্ভাব্য মজু েদর পিরমাণ �ায় ৭,৮০৩ িমিলয়ন
েমি�কটন। েদেশর একমা� উৎপাদনশীল কয়লা খিন বড়পুকুিরয়া েথেক সবৰ্াধুিনক �যুিক্ত লংওয়ালটপ েকাল েকিভং (এলিটিসিস)
পদ্ধিতেত গেড় ৈদিনক �ায় ৩,০০০-৩,৫০০ েমি�ক টন উন্নতমােন িবটু িমনাস কয়লা উেত্তালন করা হেচ্ছ। এ খিন েথেক উেত্তািলত
কয়লার সমুদয় অংশই খিনমুেখ স্থািপত িপিডিব'র আওতাধীন ৫২৫ েমগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন েকাল েবইজড পাওয়ার প্লােন্ট িবদু ্যৎ
উৎপাদেনর কােজ ব্যবহৃত হেচ্ছ। কয়লার �মবধৰ্মান চািহদার কথা িবেবচনা কের এ খিন হেত কয়লার উৎপাদন বৃিদ্ধর লেক্ষ্য
িবদ্যমান খিনিট উত্তর ও দিক্ষণাংেশ ব�ধতকরেণর িনিমত্ত পিরচািলত স্টািড হেত �াপ্ত তেথ্যর িভিত্তেত উত্তরাংশ হেত কয়লা
উেত্তালেনর কাযৰ্�ম �হণ করা হেয়েছ। উক্ত পিরকল্পনা অনুযায়ী ভূ গেভৰ্ �ায় ৫,৮০০ িমটার েরাডওেয় িনমৰ্াণ সােপেক্ষ আগামী
জানুয়াির’২০২৪ সাল হেত কয়লা উেত্তালন শুর� হেব বেল আশা করা যায়। এছাড়াও, দীিঘপাড়া কয়লা েক্ষ� উন্নয়েনর লেক্ষ্য ৩১
মাচৰ্ ’২০২০ তািরেখ সম্পন্ন স্টািড অনুযায়ী দীিঘপাড়া কয়লা েক্ষে�র ১১ বগৰ্ িকঃ িমঃ এলাকায় েমাট ৭০৬ িমিলয়ন েমি�ক টন কয়লা
মজু দ রেয়েছ, যার মেধ্য ৯০ িমিলয়ন েমি�ক টন ভূ গভৰ্স্থ পদ্ধিতেত উেত্তালনেযাগ্য।
�ানাইট পাথর উেত্তালন : মধ্যপাড়া �ানাইট মাইন হেত গেড় ৈদিনক �ায় ৫,২০০ েমি�ক টন (৩ িশফেট) �ানাইট িশলা
উেত্তালন করা হেচ্ছ। ফেল িবদ্যমান খিনর উৎপাদন সক্ষমতার ি�গুন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন (বা�ষক ৩৩ লক্ষ েমি�ক টন)
আরও একিট নতু ন খিন িনমৰ্ােণর জন্য িফিজিবিলিট স্টািড �কল্প �হণ করা হেয়েছ। এছাড়া, মধ্যপাড়া খিনর িশলা হেত
�ানাইট স্ল্যাব ৈতরী ও িশলা উৎপাদন বৃিদ্ধর লেক্ষ্য �কেল্পর কাজ চলমান আেছ। মধ্যপাড়া খিন হেত �ানাইট পাথর
উেত্তালেনর মাধ্যেম েদেশর অবকাঠােমা উন্নয়েন পাথেরর চািহদা পূরেণর পাশাপািশ ৈবেদিশক মু�ারও সা�য় হেচ্ছ।

বাংলােদশ ভূ তাি�ক জিরপ অিধদপ্তর (িজএসিব)
বাংলােদশ ভূ তাি�ক জিরপ অিধদপ্তর (িজএসিব) েদেশর খিনজ সম্পদ (েতল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আিবষ্কার ও ভূ ত�
িবষয়ক গেবষণার মাধ্যেম �ালািন েক্ষে� �ত্যক্ষ এবং পেরাক্ষভােব গুর��পূণৰ্ ভূ িমকা পালন কের আসেছ। েদেশর খিনজ সম্পদ
অনুসন্ধান ও মূল্যায়েণর কাজ গিতশীল করার লেক্ষ্য িজএসিব িবস্তািরত ভূ তাি�ক ও ভূ -পদা�থক জিরেপর পাশাপািশ গেবষণাগাের
নমুনার পরীক্ষণ ও িবেশ্লষণ কাজ অব্যাহত েরেখেছ। গেবষণালদ্ধ ফলাফল ও পদ্ধিতগতভােব ভূ তাি�ক অনুসন্ধােনর মাধ্যেম
িজএসিব বগুড়ার কুচমা; নওগাঁ ও জয়পুরহােটর জামালগঞ্জ; িদনাজপুেরর বড়পুকুিরয়া ও িদঘীপাড়া এবং রংপুেরর খালাসপীর
কয়লােক্ষ�সমূহ আিবষ্কার কেরেছ। এ সকল কয়লা েক্ষ�সমূেহ কয়লার সম্ভাব্য মজু দ ১,৬৪৬ িমিলয়ন টন যার আন্তজৰ্ািতক বাজার
মূল্য �ায় ১,৯৭,৫২০ িমিলয়ন মা�কন ডলার (�িত টন ১২০ মা�কন ডলার িহেসেব)। �াপ্ত কয়লা িবদু ্যৎ উৎপাদনসহ সব ধরেণর তাপ
র�পান্তেরর (থামৰ্াল কনভারশন) কােজ ব্যবহৃত হেত পাের। উেল্লখ্য েয, বাংলােদেশ �াপ্ত কয়লায় সালফােরর পিরমাণ কম। ফেল,
কয়লার ব্যবহার পিরেবেশর ওপর েতমন েকান ক্ষিতকর �ভাব েফলেব না। ইেতামেধ্য বড়পুকুিরয়া কয়লা েক্ষে�র উেত্তািলত
কয়লা ৫২৫ েমগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন িবদু ্যৎ েকেন্� সরবরাহ কের িবদু ্যৎ উৎপাদন করা হেচ্ছ। একইভােব খালাসপীর ও িদঘীপাড়ায়
�াপ্ত কয়লা উৎপাদেনর মাধ্যেম তাপ িবদু ্যৎ েকন্� স্থাপন করা েগেল �ল্প খরেচ েদেশর �মবধৰ্মান িবদু ্যৎ চািহদা েমটােনা এবং
েদেশর উত্তরাঞ্চেল নতু ন নতু ন িশল্প কারখানা স্থাপেনর মাধ্যেম েদেশর অথৰ্ৈনিতক �বৃিদ্ধ অজৰ্েনর পাশাপািশ আধুিনক �যুিক্তর
মাধ্যেম কয়লা উেত্তালন করা হেল েদেশর সা�বক �ালািন সংকট বহুলাংেশ দূ র হেব মেমৰ্ আশা করা যায়।
উন্নতমােনর কয়লা ব্যতীত িজএসিব’র অনুসন্ধােন �াহ্মণবািড়য়া েজলার িবজয়নগর উপেজলা, িসেলট ও েমৗলভীবাজার েজলার
হাকালুিক হাওড়, মাদারীপুর-েগাপালগঞ্জ েজলার বািঘয়া চান্দা িবল, বােগরহাট েজলার েকালা েমৗজা, িসেলট েজলার চরকাই,
সুনামগেঞ্জর িদরাই ও সালনা উপেজলায় িপট পাওয়া েগেছ। আিবষ্কৃত িপেটর সম্ভাব্য মজু দ ৬০০ িমিলয়ন টন (শুকেনা অবস্থায়),
যার বতৰ্মান বাজার মূল্য �ায় ১৮,০০০ িমিলয়ন মা�কন ডলার (�িত টন ৩০ মা�কন ডলার িহেসেব)। �াপ্ত িপট কয়লার গুণগত মান
মাঝাির েথেক ভাল মােনর। এ িবেবচনায় িপট কয়লা িবকল্প �ালািন িহেসেব গৃহস্থালী, ইটভাটা, েছাট আকােরর িবদু ্যৎ উৎপাদন
েকন্� এবং অন্যান্য েছাট িশল্প কারখানায় ব্যবহার করা েযেত পাের। িবকল্প �ালািন আিবষ্কােরর পাশাপািশ িজএসিব তার
গেবষণালব্ধ কােজর মাধ্যেম কিঠন িশলা, চু নাপাথর, সাদামািট, কাঁচবািল, ভারী মিণকসমৃদ্ধ বািল, েলাহার আকিরকসমৃদ্ধ েচৗ�ক
িশলা আিবষ্কার কের েদেশর িশল্পখােত উন্নিত সাধেন ভূ িমকা েরেখ চেলেছ। সম্�িত িজএসিব টা�াইল েজলার মধুপুর হাওদািবল
ও পা�ৰ্বতীৰ্ এলাকায় আনুমািনক ১,২৭০ িমিলয়ন টন সাদামািট, নওগাঁ েজলার বদলগািছ উপেজলায় ভূ পৃেষ্ঠর �ায় ৬৭৫ িমটার হেত
৭০৫ িমটার গভীরতায় ৩০.৭৫ িমটার পূর�ে�র চু নাপাথর আিবষ্কার কেরেছ। �হ্মপু�, েমঘনা, েসােম�রী নদীর অববািহকায় �ায়
১,৮০০ বগৰ্ িকিম এলাকায় এবং চাঁদপুর েথেক েভালা পযৰ্ন্ত েমঘনানদীর অববািহকার িবিভন্ন নমুনা িবেশ্লষণ কের িজরকন,
েমানাজাইট, ইলেমনাইট, র�টাইল, িলওকিক্সন, কায়ানাইট, গারেনট, ম্যাগেনটাইট ইত্যািদ মূল্যবান খিনজ িচিহ্নত করা হেয়েছ।
িদনাজপুর েজলার হািকমপুর উপেজলাধীন আলীহাট ইউিনয়েন ভূ পৃেষ্টর ৪০৭-৪২৫ িমটার গভীের �ায় ৫০ িমটার পূর�ে�র েলৗহ
আকিরক সমৃদ্ধ েচৗ�ক িশলার �ািপ্ত িনিশ্চত করা হেয়েছ। �াথিমক পযৰ্েবক্ষেণ আনুমািনক ৫.০ বগৰ্িকেলািমটার এলাকা জু েড়
েলৗহ আকিরেকর সম্ভাব্য মজু দ �ায় ৬২৫ িম. টন। বাংলােদেশ �াকৃিতক দূ েযৰ্াগ (ভূ িমকম্প ও ভূ িমধ�স, নদী ভা�ন ইত্যািদ)
�শমেন, আধুিনক নগরায়নসহ ভূ -�েকৗশল িবষেয় িজএসিব এককভােব এবং িবে�র িবিভন্ন েদেশর সােথ েযৗথভােব গেবষণা
কাজ পিরচালনা কের আসেছ। েযৗথ গেবষণার আওতায় ১১ িট শহের মাইে�াসাইসিমক েজােনসন মানিচ� �স্তু ত, ভূ িমধ�েসর
আগাম সতকৰ্ সংেকত �য়ংি�য়ভােব �দােনর জন্য চট্ট�াম ও কক্সবাজার েজলায় েরনগজ স্থাপন, ভূ িমকম্প িবষয়ক গেবষণার
লেক্ষ্য সাইসেমা�াফ, এ্যাকিসলােরেটািমটার ও িজিপএস েস্টশন স্থাপন করা হেয়েছ। িনরাপদ আবাসন ও েটকসই নগর
পিরকল্পনার লেক্ষ্য ঢাকা ও পা�ৰ্বতীৰ্ এলাকার ‘ভূ িমর উপযুক্ততা মানিচ�’ �ণয়ন করা হেয়েছ। ফিরদপুর, বিরশাল, খুলনা ও
সাতক্ষীরার েটকসই নগরায়েনর লেক্ষ্য মানিচ� �ণয়েনর কাজ চলেছ। িজএসিব �ণীত সাইসিমক েজােনশন ম্যাপ জাতীয় িবিল্ডং
েকােড অন্তভূৰ্ ক্ত করা হেয়েছ যা িনরাপদ নগরায়ন ও অবকাঠােমা িনমৰ্ােণ ভূ িমকা রাখেছ। ভূ -গাঠিনক �ি�য়া ও পিরেবশ,
িশলাস্তেরর গঠন ও তার �কৃিত, খিনজ সম্পদ �ািপ্তর সম্ভাব্যতাসহ িবিভন্ন �াকৃিতক দূ েযৰ্ােগর কারেণ ভূ িমর�েপর কী আচরণ।
িনণৰ্েয়র জন্য িজএসিব ১৯৯০ সােল ১ : ১,০০০,০০০ েস্কেল বাংলােদেশর ভূ তাি�ক ও ভূ পদা�থক মানিচ� �ণয়ন কেরেছ।
বতৰ্মােন বিহরংগন হেত তথ্য সং�েহর মাধ্যেম ১ : ৫০,০০০ েস্কেল েদেশর ভূ তাি�ক মানিচ� �ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ।
েটকসই উন্নয়েন ভূ -ৈবজ্ঞািনক তথ্যাবিল েদেশর �ালািন খাত উন্নয়েন গুর��পূণৰ্ ভূ িমকা পালন করেব বেল আশা করা যায়।

খিনজ সম্পদ উন্নয়ন বু্যেরা (িবএমিড)
ক্যাপিটভ ১৫.২০%

সুনীল অথৰ্নীিত : আন্তজৰ্ািতক আদালেতর রােয়র মাধ্যেম ভারত ও মায়ানমােরর সােথ সমু�সীমা িনধৰ্ারণ সং�ান্ত
িবেরাধ িনষ্পিত্তর পিরে�িক্ষেত বে�াপসাগের ২০০ নিটক্যাল মাইল িনিবড় অথৰ্ৈনিতক এলাকা (ইইেজড) এবং এর
পরবতীৰ্ মহীেসাপানসহ ১,১৮,৮১৩ বগৰ্ িকেলািমটার সমু� এলাকায় বাংলােদেশর আইনগত �ীকৃিত অ�জত হেয়েছ।
এর ফেল িবশাল সমু� এলাকায় �ালািন অনুসন্ধােনর সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ। েস পিরে�িক্ষেত, সরকােরর সুনীল
অথৰ্নীিত কাযৰ্�েমর আওতায় বতৰ্মােন েপে�াবাংলা ৪িট কাযৰ্�ম বাস্তবায়ন করেছ। তন্মেধ্য, Fast Track কাযৰ্�ম
িহসােব বাংলােদেশর সমু� এলাকায় 2D Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey পিরচালনার জন্য
TGS-SCHLUMBERGER-এর সােথ চু িক্ত �াক্ষিরত হেয়েছ, যার আওতায় এবছেরর েশষ নাগাদ সােভৰ্ শুর�
করার পিরকল্পনা আেছ। এছাড়া, অফেশার মেডল িপএসিস-২০১৯ এর আওতায় সমূ�াঞ্চেলর ব্লকসমূেহর জন্য
অফেশার িবিডং রাউন্ড আেয়াজেনর পিরকল্পনা রেয়েছ, যা চলমান েকািভড-১৯ মহামািরর সে� সামঞ্জস্য েরেখ
বাস্তবায়ন করা হেব। আগামী বছর অগভীর সমুে�র SS-04 ও SS-09 এ দু িট কূপ খনেনর �স্তু িতমূলক কাযৰ্�ম
চলেছ।
সরকাির েকাষাগাের অথৰ্ জমা : �িত বছর গ্যাস খাত হেত সরকাির েকাষাগাের উেল্লখেযাগ্য পিরমাণ অথৰ্ েযাগান েদয়া
হেয় থােক। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথৰ্ বছর িসিড/অন্যান্য, িডএসএল,
লভ্যাংশ, আয়কর ও এসিড-ভ্যাট ইত্যািদ বাবদ সরকাির েকাষাগাের যথা�েম ১৩,১৮৯ েকািট, ১৫,৭২৩ েকািট,
১১,৪৪৩ েকািট, ৬,০৭৭ েকািট ও ৬,০০০ েকািট টাকা (সামিয়ক িহসাব অনুসাের) জমা েদয়া হেয়েছ। উেল্লখ্য, সম্পূরক
শুল্ক অব্যাহিতর ফেল িবগত দু ই অথৰ্বছের জমাকৃত অেথৰ্র পিরমাণ �াস েপেয়েছ।

েদেশর �াথিমক �ালািনর অন্যতম উৎস হেচ্ছ �াকৃিতক গ্যাস ও কয়লা। বতৰ্মােন ব্যবহৃত বািণিজ্যক �ালািনর �ায়
িতন-চতু থৰ্াংশ �াকৃিতক গ্যাস �ারা পূরণ করা হয়। এ কারেণ �াকৃিতক গ্যাস বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর অন্যতম
চািলকা শিক্ত িহেসেব গণ্য। �াকৃিতক গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন বৃিদ্ধর লেক্ষ্য িবিভন্ন উন্নয়নমূলক �কল্প �হণ করা
হেয়েছ। �ল্প ও দীঘৰ্ েময়ােদ গ্যােসর ঘাটিত দূ রীকরণ ও �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণর লেক্ষ্য েদশীয় সম্পদ
আহরেণর পাশাপািশ েপে�াবাংলা িবেদশ হেত তরলীকৃত �াকৃিতক গ্যাস (এলএনিজ) আমদািন করেছ। এমতাবস্থায়,
সা�বক ে�ক্ষাপেট েদেশর �ালািন িনরাপত্তা সুদৃঢ়করেণ েপে�াবাংলার অবদান উত্তেরাত্তর বৃিদ্ধ পােচ্ছ।

জানুয়াির, ২০০৯ হেত জু ন, ২০২১ সময়কােল অ�জত অ�গিত

পণ্য

২০০২ - ২০০৮ সাল

িবদু ্যৎ ৪৫.৯০%

এক নজের গ্যাস েসক্টর (জু ন, ২০২১)

েশখ হািসনা

কাযৰ্�ম

বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশন (িবিপিস)
েদেশর আথৰ্-সামািজক উন্নয়েনর অন্যতম চািলকা শিক্ত �ালািন। জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান �াধীনতার পর েদেশর
সামি�ক উন্নয়েনর লেক্ষ্য িবদু ্যৎ, �ালািন ও খিনজ সম্পেদর গুর�� সিঠকভােব উপলিব্ধ কেরিছেলন। েস িবেবচনায় রা�ীয় ত�াবধােন
�ালািন েতেলর মজু দ, সরবরাহ, িবতরণ ও িব�য় সুচার�র�েপ সম্পাদেনর লেক্ষ্য (ক) Bangladesh Abandoned Property
(Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No.16 of 1972) এর মাধ্যেম Pakistan National Oil
Limited, Dawood Petroleum Limited, Burmah Eastern Limited, Eastern Lubricant Blenders Limited, (খ)
Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 27 of 1972) Eastern Refinery
Limited এবং (গ) The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যেম অথৰ্ পিরেশাধ�েম মা�কন যুক্তরাে�র
ESSO Eastern Inc.-এর দািয়� সরকার �হণ কের। যুগান্তকারী েস িসদ্ধােন্তর সুফল আজও েদেশর মানুষ পােচ্ছ। েস ধারাবািহকতায়
বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশন (িবিপিস) সারােদেশ সরকার িনধৰ্ািরত একই মূেল্য �ালািন েতল িব�য় করেছ। েদশব্যাপী �ালািন
েতেলর সুসংগিঠত সরবরাহ, মজু দ ও িবতরণ ব্যবস্থার কারেণ েদেশ কখেনা �ালািন েতেলর সংকট পিরলিক্ষত হয়িন বা ঘাটিতর কারেণ
েকান ধরেনর অনাকাি�ত পিরিস্থিতর সৃিষ্ট হয়িন। িবিপিসর সেবৰ্াত্তম ব্যবস্থাপনা এবং ইিঞ্জিনয়ািরং উৎকষৰ্তার ে�ষ্ঠে�র িনদশৰ্ন িহেসেব
জািতর জনক ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান এর জন্মশতবা�ষকী এবং মহান �াধীনতার সুবণৰ্জয়ন্তীর মােহন্�ক্ষেণ এেস গত ২০২০-২১
অথৰ্বছের ঐিতহ্যবাহী ইস্টাণৰ্ িরফাইনারী িলিমেটড তােদর বা�ষক পিরেশাধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ েম.টন �ুড অেয়ল
পিরেশাধন) অজৰ্েনর মাধ্যেম �থমবােরর মত ঐিতহািসক মাইলফলক স্পশৰ্ কেরেছ।

সমাপ্ত �কল্পসমূহ (জানুয়াির, ২০০৯ হেত জু ন, ২০২১ পযৰ্ন্ত): বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশন (িবিপিস) এর অধীেন জানুয়াির,
২০০৯ হেত জু ন, ২০২১ পযৰ্ন্ত েমাট ৯৯০.৫২ েকািট টাকা ব্যেয় ১৭িট �কল্প সমাপ্ত হেয়েছ। সমাপ্ত �কল্পসমূহ হেলা হযরত শাহজালাল
আন্তজৰ্ািতক িবমানবন্দর, ঢাকা; হযরত শাহ আমানত আন্তজৰ্ািতক িবমানবন্দর, চট্ট�াম ও িসেলেটর ওসমানী আন্তজৰ্ািতক িবমানবন্দর
ব্যবহারকারী উেড়াজাহােজ আধুিনক ও িনরাপেদ �ালািন েতল সরবরােহর লেক্ষ্য হাইে�ন্ট িসেস্টম �কল্প; কু �মেটালা এিভেয়শন িডেপা
(েকএিড)’েত ৩x২৫০০ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন েজট ফু েয়ল েস্টােরজ ট্যাংক; ইস্টাণৰ্ িরফাইনারী িলিমেটেড ৩x১৩,০০০ েমঃটন েষ্টােরজ
ট্যাংক; েতল িবপণন েকাম্পািনসমূেহর চট্ট�ামস্থ �ধান স্থাপনায় ৩x১০,০০০ েমঃটন েষ্টােরজ ট্যাংক; িসরাজগেঞ্জ অবিস্থত বাঘাবাড়ী
িডেপােত ৩x১০,০০০ েমঃটন েষ্টােরজ ট্যাংক; কন�াকশন অব এমএস েস্টােরজ ট্যাংক (েফ্লািটং র�ফ) এ্যাট ইআরএল এবং ১x৮,০০০
েমঃটন ও ২x৭,০০০ েমঃটন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন েষ্টােরজ ট্যাংক এ্যাট েগাদনাইল/ফতু ল্লা, নারায়ণগেঞ্জর েগাদনাইল িডেপা �কল্প। এছাড়া,
সহজ ও িনখুঁতভােব ট্যাংেক রিক্ষত �ালািন েতল পিরমােপর জন্য েতল িবপণন েকাম্পািনসমূেহর �ধান স্থাপনায় অেটা ট্যাংক েগিজং
িসেস্টম চালু করা হয়। “ইন্সটেলশন অব ইআরএল ইউিনট-২” বাস্তবায়েনর জন্য Front End Engineering Design (FEED) এর
কাজ সম্পন্ন হেয়েছ। “কন্স�াকশন অব মংলা অেয়ল ইন্সটেলশন” �কেল্পর মাধ্যেম ১ লক্ষ েমঃটন মজু দ ক্ষমতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ। ২০০৯-১০
অথৰ্বছেরর মজু দ ক্ষমতা ৮.৯ লক্ষ েমঃটন হেত িবগত ১১ বছের সারােদেশ �ালািন েতেলর মজু দ ক্ষমতা ৪ লক্ষ ৩১ হাজার েমঃটন বৃিদ্ধ
কের ২০২০-২১ অথৰ্বছর পযৰ্ন্ত ১৩.২০ লক্ষ েমঃটেন উন্নীত করা হেয়েছ। এসব �কল্প বাস্তবায়েনর ফেল েদেশর �ালািন িনরাপত্তা আেরা
সুদৃঢ় হেয়েছ।
বাস্তবায়নাধীন উেল্লখেযাগ্য �কল্পসমূহ: েদেশর �ালািন েতল পিরবহন ব্যবস্থার আধুিনকায়ন, ��ত, পিরেবশবান্ধব ও ব্যয় সা�য়ী ব্যবস্থা
করার লেক্ষ্য-(ক) আমদািনতব্য পিরেশািধত ও অপিরেশািধত �ালািন েতল জাহাজ হেত খালােসর জন্য “ইন্সটেলশন অব িসে�ল পেয়ন্ট
মুিরং (এসিপএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন” শীষৰ্ক �কল্প বাস্তবািয়ত হেচ্ছ। এ �কল্পিট বাস্তবািয়ত হেল জাহাজ হেত ১ লক্ষ েমি�কটন
�ুড অেয়ল ৯/১০ িদেনর পিরবেতৰ্ ২ িদেন এবং আমদািনতব্য ৭০ হাজার েমি�কটন িডেজল ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হেব। �কল্পিট
জু ন, ২০২২ সােলর মেধ্য বাস্তবািয়ত হেব এবং বাৎসিরক �ায় ৮০০ েকািট টাকা সা�য় হেব; (খ) চট্ট�াম হেত পাইপলাইেনর মাধ্যেম
�ালািন েতল (িডেজল) েগাদনাইল/ফতু ল্লা িডেপােত পিরবহেনর জন্য “চট্ট�াম হেত ঢাকা পযৰ্ন্ত পাইপলাইেন �ালািন েতল পিরবহন”
শীষৰ্ক �কল্প বাস্তবািয়ত হেচ্ছ। ব�ণত �কেল্পর অধীেন েতল িবপণন েকাম্পািনসমূেহর মূল স্থাপনা চট্ট�াম হেত নারায়ণগঞ্জ েজলার
েগাদনাইল পযৰ্ন্ত ১৬ ইিঞ্চ ব্যােসর ২৩৭ িকেলািমটার, েগাদনাইল হেত ফতু ল্লা পযৰ্ন্ত ১০ ইিঞ্চ ব্যােসর ৮.২৯ িকেলািমটার ভূ গভৰ্স্থ
পাইপলাইন িনমৰ্াণ �কল্পিট িডেস�র, ২০২২ সােলর মেধ্য বাস্তবািয়ত হেব; (গ) হযরত শাহজালাল আন্তজৰ্ািতক িবমানবন্দর ব্যবহারকারী
উেড়াজাহাজসমূেহ �ালািন েতল সরবরােহর লেক্ষ্য “েজট-এ-১ পাইপলাইন �ম িপতলগঞ্জ (িনয়ার কাঞ্চন �ীজ) টু কু �মেটালা এিভেয়শন
িডেপা (েকএিড) ইনক্লুিডং পািম্পং ফ্যািসিলিটজ” �কেল্পর কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ। �কল্পিট জু ন, ২০২২ সােলর মেধ্য বাস্তবািয়ত হেব;
(ঘ) ভারেতর নুমালীগড় িরফাইনারী িলিমেটড (NRL)-এ উৎপািদত িডেজল ভারেতর িশিলগুিড় মােকৰ্ িটং টা�মনাল হেত বাংলােদেশর
িদনাজপুর েজলার পাবৰ্তীপুর িডেপা পযৰ্ন্ত পাইপলাইেনর মাধ্যেম সরবরােহর লেক্ষ্য “India-Bangladesh Friendship Pipeline
(IBFPL)” শীষৰ্ক �কল্পিট বাস্তবায়নাধীন রেয়েছ। এ �কল্পিট জু ন, ২০২২ সােলর মেধ্য সমাপ্ত হেব; এবং (ঙ) ইস্টাণৰ্ িরফাইনারী িলিমেটড
হেত পিরেশািধত েতল িবপণন েকাম্পািনর চট্ট�ামস্থ �ধান স্থাপনায় সরবরােহর ব্যবস্থা িনভুৰ্ ল ও িনরবিচ্ছন্ন রাখার লেক্ষ্য “ইন্সটেলশন
অব কাস্টিড �ান্সফার েফ্লা িমটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফামৰ্” �কল্প �হণ করা হেয়েছ। এ �কল্পিট েফ��য়াির, ২০২২ সােল সমাপ্ত হেব।
ভিবষ্যৎ �কল্পসমূহ: েদেশর সামি�ক উন্নয়ন কমৰ্কােন্ডর সােথ স�িত েরেখ �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ, পিরেবশবান্ধব ও মানসম্পন্ন
�ালািন সরবরাহ করার লেক্ষ্য গৃহীতব্য �কল্পসমূহ-(ক) েদেশর একমা� েতল েশাধনাগার ইস্টাণৰ্ িরফাইনারী িলিমেটড-এর পিরেশাধন
ক্ষমতা ১৫ লক্ষ েমি�ক টন হেত ৪৫ লক্ষ েমি�ক টেন উন্নীতকরেণর লেক্ষ্য “ইআরএল ইউিনট-২” িনমৰ্াণ শীষৰ্ক �কল্প বাস্তবায়েনর
িনিমত্ত িঠকাদার (EPC) িনেয়ােগর �ি�য়া চলমান রেয়েছ; (খ) েদেশ অপিরেশািধত �ালািন েতল �ি�য়াকরণ করার মাধ্যেম
পিরেশািধত �ালািন েতেলর আমদািন িনভৰ্রতা �াস, সা�য়ী মূেল্য পিরেশািধত �ালািন েতল এবং অন্যান্য েপে�ােকিমক্যাল পণ্য
উৎপাদেনর জন্য “পায়রা বন্দের কেম্পািজট েপে�ািলয়াম ও েপে�ােকিমক্যাল িরফাইনারী উইথ এসিপএম” শীষৰ্ক �কল্প �হেণর লেক্ষ্য
িফিজিবিলিট কােজর জন্য পরামশৰ্ক �িতষ্ঠান িনেয়ােগর কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ; (গ) “েপে�ািলয়াম িরফাইনারী এন্ড েপে�ােকিমক্যাল
কমেপ্লক্স এ্যাট মেহশখালী, কক্সবাজার” শীষৰ্ক �কল্প �হেণর িবষয় িবেবচনাধীন রেয়েছ; (ঘ) েতল িবপণন েকাম্পািনর �ধান স্থাপনাসহ
সকল িডেপােত �ালািন েতল �হণ, পিরমাপ, সরবরাহ ও িবতরণসহ সা�বক কাযৰ্ািদ অেটােমশেনর আওতায় আনার লেক্ষ্য পরামশৰ্ক
�িতষ্ঠান িনেয়াগ করা হেয়েছ; (ঙ) কক্সবাজার েজলার মেহশখালীেত �ায় ৪০,০০০ েমি�কটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এলিপিজ মাদার
টা�মনাল িনমৰ্ােণর লেক্ষ্য জিম অিধ�হণ কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ। এ টা�মনাল িন�মত হেল েভাক্তা পযৰ্ােয় আেরা সা�য়ী মূেল্য এলিপিজ
সরবরাহ করা সম্ভব হেব; (চ) সীতাকু ন্ড উপেজলার লিতফপুের ১ লক্ষ েমি�কটন এলিপিজ বটিলং প্ল্যান্ট িনমৰ্ােণর কাযৰ্�ম �হণ করা
হেয়েছ; এবং (ছ) মুিজব জন্মশতবা�ষকী উপলেক্ষ্য �াহক পযৰ্ােয় সিঠক পিরমােপ মানসম্পন্ন �ালািন েতল সরবরােহর লেক্ষ্য সব ধরেনর
সুেযাগ-সুিবধা স�িলত েমাট ৭িট িব�মােনর মেডল িফিলং েস্টশন িনমৰ্ােণর কাযৰ্�ম �হণ করা হেয়েছ।

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িবদু ্যৎ, �ালািন ও খিনজ সম্পদ ম�ণালেয়র �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর অধীেন খিনজ
সম্পদ উন্নয়ন বু্যেরা (িবএমিড)-এর কাযৰ্�ম পিরচািলত হেচ্ছ। ১৯৬২ সােল তৎকালীন েকন্�ীয় সরকােরর িশল্প ও �াকৃিতক
সম্পদ ম�ণালেয়র আওতায় �ােদিশক সরকােরর িশল্প ও খিনজ সম্পদ িবভােগর অধীেন িবএমিড �িতিষ্ঠত হয়। এিট সরকােরর
একিট রাজ� আদায়কারী �িতষ্ঠান। খিন ও খিনজ সম্পদ (িনয়�ণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সােলর ৩৯ নং আইন) এবং
উক্ত আইেনর আেলােক �ণীত খিন ও খিনজ সম্পদ িবিধমালা, ২০১২ এর আওতায় িবএমিড কতৃৰ্ ক সারা েদেশ �াপ্ত খিনজ সম্পদ
(েতল, গ্যাস এবং সাধারণ বািল ব্যতীত) অনুসন্ধান লাইেসন্স, খিন ইজারা ও েকায়াির ইজারা �দান করা হয় এবং উক্ত
কাযৰ্�মসমূেহর তদারিক, সা�বক ব্যবস্থাপনা, রয়্যালিট ধাযৰ্ ও আদায় করা হয়। এছাড়া, অন্যান্য কাযৰ্�েমর মেধ্য রেয়েছ: (ক)
অথৰ্ৈনিতকভােব গুর��পূণৰ্ খিনজসমৃদ্ধ এলাকার েরকডৰ্ সংরক্ষণ; (খ) লাইেসন্স/ইজারার আেবদন �হণ ও পরীক্ষণ; (গ) আ�হী
�াথীৰ্ র অনুকূেল লাইেসন্স/ইজারা মঞ্জুর করা; (ঘ) মঞ্জুরকৃত লাইেসন্স/ইজারার েরকডৰ্ সংরক্ষণ; (ঙ) খিন কাযৰ্�েমর অ�গিত ও
লাইেসন্স/ইজারা �হীতা কতৃৰ্ ক িবিধিবধান �িতপালন সম্পেকৰ্ তদন্ত করা; (চ) িবিধ-িবধান অমান্যকারীেদর িবর�েদ্ধ যথাযথ
আইনানুগ ব্যবস্থা �হণ করা; (ছ) েদেশর খিনজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তািন যিদ থােক, এর েরকডৰ্ সংরক্ষণ; (জ) খিনজ সং�ান্ত
আইন ও িবিধ-িবধান �ণয়ন ও সংেশাধেন পরামশৰ্ �দান; এবং (ঝ) খিনেজর রয়্যালিট ও অন্যান্য রাজ� িনধৰ্ারণ ও আদায়। েদেশ
আিবষ্কৃত কয়লা, িপট, কিঠন িশলা, সাধারণ পাথর/বালু িমি�ত পাথর, িসিলকা বালু, সাদামািট, খিনজ বালু ইত্যািদর অনুসন্ধান
লাইেসন্স, খিন ইজারা ও েকায়াির ইজারা িবএমিড কতৃৰ্ ক �দান করা হয়। িসেলট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমিনরহাট, নীলফামারী ও
বান্দরবান পাবৰ্ত্য েজলায় ব্যিক্ত মািলকানাধীন ও খাস খিতয়ানভু ক্ত জিমেত সাধারণ পাথর/বালু িমি�ত পাথর, েন�েকানা,
ময়মনিসংহ, েশরপুর, হিবগঞ্জ, েমৗলভীবাজার ও চট্ট�াম েজলায় সাদামািট, িসেলট, েমৗলভীবাজার, হিবগঞ্জ, কুিমল্লা ও চট্ট�াম
েজলায় িসিলকা বালু আিবষ্কৃত হেয়েছ। েভালা, পটু য়াখািল েজলা এবং কক্সবাজার েজলার েটকনাফ ও মেহশখালী উপেজলা অথৰ্াৎ
সমু� উপকূলীয় এলাকায় এবং নদীর তীরবতীৰ্ চর এলাকায় ভারী মিণক/খিনজ বালুর সন্ধান পাওয়া েগেছ। সরকােরর িনেদৰ্ শনা
অনুসাের িবএমিডর রয়্যালিট, বা�ষক িফ ইত্যািদ খােত রাজ� আদায় উত্তেরাত্তর বৃিদ্ধ পােচ্ছ। িবগত ৫ বছের িবএমিডর েমাট রাজ�
আদায় িছল ৩৪৫.৯৬ েকািট টাকা এবং একই সমেয় িবএমিডর েমাট ব্যয় িছল মা� ৮.৪৫ েকািট টাকা। িবএমিডর েসবাসমূহেক
অিধকতর জনবান্ধব, েসবামুখী, সহজ ও কাযৰ্করী করার জন্য খিনজ সম্পেদর অনুসন্ধান লাইেসন্স, খিন ইজারা ও েকায়াির ইজারা
�দান �ি�য়ােক ই-সা�ভেস র�পান্তরকরেণর িনিমত্ত E-Licence and Lease Management সফটওয়্যার �ণয়নপূবৰ্ক
ইেতামেধ্য সফলভােব পাইলিটং বাস্তবায়ন করা হেয়েছ।

বাংলােদশ েপে�ািলয়াম ইন্সিটিটউট (িবিপআই)
বাংলােদশ েপে�ািলয়াম ইন্সিটিটউট (িবিপআই) �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর অধীনস্থ একিট �িশক্ষণ �িতষ্ঠান।
এই �িতষ্ঠান েপে�ািলয়াম েসক্টেরর কমৰ্রত জনবলেক �িশক্ষণ �দান কের। িবগত ২০২০-২১ অথৰ্বছের ১৯িট
অনলাইন �িশক্ষণ ও ৩িট কমৰ্শালার মাধ্যেম �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর আওতাধীন িবিভন্ন
দপ্তর/সংস্থা/েকাম্পািনসমূেহ কমৰ্রত ৮০৫ জন কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীেক �িশক্ষণ �দান করা হেয়েছ। সাম্�িতক সমেয়
িবিপআই কতৃৰ্ ক বাস্তবািয়ত উেল্লখেযাগ্য কাযৰ্�মসমূেহর মেধ্য রেয়েছ-(ক) �িশক্ষণ ক্যােলন্ডার অনুযায়ী �িশক্ষণ ও
কমৰ্শালা বাস্তবায়ন, (খ) িবিপআই এর অগৰ্ােনা�াম অনুযায়ী িবিভন্ন শুন্যপেদ জনবল িনেয়াগ, (গ) িবিপআই এর
কমৰ্চারী চাকির �িবধানমালা, ২০১৬ েগেজেট �কাশ, (ঘ) িবিপআই-এর শূন্য জনবল পূরেণর লেক্ষ্য আউট-েসা�সং
এর মাধ্যেম ৩িট পদ পূরণ, (ঙ) �িশক্ষণাথীৰ্ েদর �িশক্ষণকালীন সমেয় থাকার জন্য ২৪ শয্যা িবিশষ্ট ডরেমটির চালু
এবং (চ) িবিপআই মূল ভবেনর েভৗত অবকাঠােমা সংস্কার, েমরামত ও ে�িণকক্ষ আধুিনকায়ন।

িবেস্ফারক পিরদপ্তর
�ালািনর সুষ্ঠু ও িনরাপদ ব্যবহাের �ালািনর অপচয় েরােধর পাশাপািশ �ালািন সংিশ্লষ্ট স্থাপনার স্থািয়� বৃিদ্ধ এবং জনজীবন ও সম্পেদর
িনরাপত্তা িনিশ্চত কের। িবেস্ফারক পিরদপ্তর িবেস্ফারক আইন ও েপে�ািলয়াম আইেনর অধীন �ণীত িনরাপত্তা সংিশ্লষ্ট ৯িট িবিধ-িবধান
�েয়ােগর মাধ্যেম �ালািনর সুষ্ঠু ব্যবহার ও িনরাপত্তা িনিশ্চত কের আসেছ। িবেস্ফারক আইন, ১৮৮৪ এর অধীেন �ণীত: (ক) িবেস্ফারক
িবিধমালা, ২০০৪ �েয়াগ ও �শাসেনর মাধ্যেম যাবতীয় িবেস্ফারক িনরাপেদ আমদািন, পিরবহন, মজু দ ও ব্যবহার; (খ) গ্যাস িসিলন্ডার
িবিধমালা, ১৯৯১ �েয়ােগর মাধ্যেম সকল গ্যাস সা�ভেসর িসিলন্ডার আমদািন, মজু দ, িনমৰ্াণ ও পরীক্ষণ সং�ান্ত িবষয়ািদ; (গ) এলিপিজ
িবিধমালা, ২০০৪ �েয়ােগর মাধ্যেম এলিপিজ িসিলন্ডার আমদািন মজু দ, ব্যবহার ও এলিপিজ বটিলং প্ল্যান্ট এবং িসিলন্ডার িনমৰ্াণ সং�ান্ত
িবষয়ািদ; (ঘ) গ্যাসাধার িবিধমালা, ১৯৯৫ �েয়ােগর মাধ্যেম ১০০০ িলটার বা তদু ধ�ৰ্ জল ধারণ ক্ষমতার গ্যাসাধােরর আমদািন, মজু দ,
পিরবহন ও হ্যান্ডিলং সং�ান্ত িবষয়ািদ; (ঙ) িসএনিজ িবিধমালা, ২০০৫ �েয়ােগর মাধ্যেম িসএনিজ িরফু েয়িলং েস্টশেন িসএনিজ মজু দ,
সংেকাচন, িফিলং, ইত্যািদ িবষেয় িনরাপত্তা িনিশ্চত করা হয়; এবং (চ) এেমািনয়াম নাইে�ট িবিধমালা, ২০১৮ �েয়ােগর মাধ্যেম এেমািনয়াম
নাইে�ট আমদািন, মজু দ, ব্যবহার ইত্যািদ িবষেয় িনরাপত্তা িনিশ্চত করা হয়। েপে�ািলয়াম আইন, ২০১৬ এর অধীন �ণীত: (ক)
েপে�ািলয়াম িবিধমালা, ২০১৮ এর �েয়ােগর মাধ্যেম েপে�ািলয়ামসহ ��লনীয় তরল পদাথৰ্ আমদািন, েপে�ািলয়াম িফিলং েস্টশন/প্যাক
পেয়ন্ট/এেজন্সী/ িশল্পকারখানায়/িডেপােত েপে�ািলয়াম মজু দ, েপে�ািলয়াম িরফাইিনং ও েব্লিন্ডং এবং স্থলযান/জলযােন েপে�ািলয়াম
পিরবহন সং�ান্ত িবষয়ািদ; (খ) �াকৃ িতক গ্যাস িনরাপত্তা িবিধমালা, ১৯৯১ �েয়ােগর মাধ্যেম উচ্চ চাপ গ্যাস পাইপলাইন িনরাপেদ স্থাপন
ও পরীক্ষণ সং�ান্ত িবষয়ািদ; এবং (গ) ক্যালিসয়াম কাবৰ্াইড িবিধমালা, ২০০৩ �েয়ােগর মাধ্যেম এিসিটিলন গ্যাস উৎপাদেনর জন্য
ব্যবহৃত ক্যালিসয়াম কাবৰ্াইড আমদািন, িনরাপেদ মজু দ ও হ্যান্ডিলং সং�ান্ত িবষেয় িনরাপত্তা িনিশ্চত করা হয়।
সাম্�িতক অজৰ্ ন (২০২০-২০২১ অথৰ্বছর): (ক) ১০০ িপস েশইপড চাজৰ্ড; ৫৩,২৪০ িপস েডেটােনটর; ৩২২.২০ িক.িম. েডেটােনিটং
কডৰ্ ; ৬০ িপস বুস্টার; ৮ িপস িটউিবং কাটার; ১২ িপস েসিটং টু লস্্ এক্সেপ্লািসভস; ২৬০ েমি�ক টন অ্যােমািনয়াম নাইে�ট; ২২৫.৫০ েমি�ক
টন ইমালশন এক্সেপ্লািসভ; ৩,২০৫ েকিজ এক্সেপ্লািসভস; ১,৩৯৯ েকিজ চাজৰ্ পাওয়ারেজল ৪৫০৫ এইচএমএক্স আমদািনর
অনুমিত/লাইেসন্স মঞ্জুর; িবেস্ফারক আমদািনর জন্য ৬িট এবং িবেস্ফারক পিরবহেনর জন্য ৯িট লাইেসন্স মঞ্জুর করা হেয়েছ; (খ) সরকার
কতৃৰ্ ক �াকৃ িতক গ্যােসর ওপর িনভৰ্রতা কিমেয় িবকল্প �ালািন িহেসেব এলিপিজ ব্যবহারেক উৎসািহত করায় ৬,১৩,৩২৩িট িসিলন্ডার
আমদািনর জন্য লাইেসন্স, ৫৭২িট গ্যাস িসিলন্ডার মজু েদর লাইেসন্স �দান করা হেয়েছ; (গ) কেরানাকালীন সমেয় িবিভন্ন �িতষ্ঠানেক
৩৩,১৭৪িট েমিডেকল অিক্সেজন িসিলন্ডার আমদািনর অনুমিত এবং ৫৭িট হাসপাতােল েমিডেকল অিক্সেজেনর িরজাভৰ্ গ্যাসাধার স্থাপন
ও েসন্�াল লাইেনর মাধ্যেম সরবরােহর জন্য অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ; (ঘ) েপে�াবাংলা ও এর আওতাধীন গ্যাস েকাম্পািনর িবিভন্ন ৈদঘৰ্্য
ও ব্যােসর উচ্চ চাপ সম্পন্ন পাইপলাইেনর েক্ষে� ১০৫িট পাইপলাইেনর চাপসহন ক্ষমতা ও িনিশ্ছ�তা পরীক্ষণ করা হেয়েছ ও উক্ত পাইপ
লাইেন গ্যাস পিরবহেনর অনুমিত �দান করা হেয়েছ; (ঙ) িবেস্ফারক �ব্য আইন, ১৯০৮ ও ��ত িবচার আইেনর অধীেন দােয়রকৃ ত
মামলার ��ত িনষ্পিত্তকরেণ পুিলশ কতৃৰ্ ক জব্দকৃ ত েমাট ৩৮৯িট েবামা জাতীয় আলামত পরীক্ষাগাের পরীক্ষণ কের িবেশষেজ্ঞর মতামত
�দান করা হেয়েছ; (চ) িবেস্ফারক, েপে�ািলয়াম, গ্যাস িসিলন্ডার, গ্যাসাধার ও িবিভন্ন িবপজ্জনক পদাথৰ্ আমদািন সং�ান্ত ৫িট েসবার
এবং অনলাইন লাইেসেন্সর নবায়নসহ েমাট ৭,২৫৫িট আেবদন অনলাইেন �হণ ও িনষ্পিত্ত করা হেয়েছ; (ছ) ঢাকার আগারগাঁও এ
এফ-১৪-িড ন�র প্লেট অিফস ভবন িনমৰ্ােনর জন্য ১০ কাঠা জিম গৃহায়ন ও গণপূতৰ্ অিধদপ্তর কতৃৰ্ ক িবেস্ফারক পিরদপ্তরেক হস্তান্তর
করার পর েরিজে�শন সম্পন্ন হেয়েছ; ও (জ) ২০২০-২০২১ অথৰ্বছের িবেস্ফারক পিরদপ্তর কতৃৰ্ ক ৭,২৩,৫৩,০০০ টাকা আয় ও
৩,২৪,৮৯,০০০ টাকা ব্যয় হেয়েছ।
ভিবষ্যৎ কমৰ্পিরকল্পনা: (ক) িবেস্ফারক পিরদপ্তেরর অনুেমািদত জনবল বৃিদ্ধ করা হেয়েছ। নতু ন সৃষ্ট পদগুেলা িনেয়াগ িবিধমালােত
অন্তভূৰ্ ক্ত কের িনেয়াগ িবিধমালা জাির ও ��ত জনবল িনেয়াগ করার মাধ্যেম িবপজ্জনক পদাথৰ্ সং�ান্ত িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ পিরদশৰ্ন
কাযৰ্�ম বৃিদ্ধ এবং ৈতল ও গ্যাস েসক্টরসহ অন্যান্য েস্টকেহাল্ডারেদর ��ত েসবা �দান িনিশ্চতকরণ। এছাড়া, দপ্তেরর ির-�াকচািরং ও
আধুিনকায়ন কাযৰ্�ম �হণ করা হেয়েছ; (খ) ল্যাবেরটরীেত নতু ন সরঞ্জাম স্থাপন করত: আধুিনকায়ন; এবং (গ) িবেস্ফারক পিরদপ্তেরর
সকল েসবা অনলাইেন সম্পেন্নর মাধ্যেম ই-গভেণৰ্ন্স িসেস্টম কাযৰ্কর করা।

হাইে�াকাবৰ্ন ইউিনট
�ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর কািরগির সহায়ক সংস্থা িহেসেব হাইে�াকাবৰ্ন ইউিনট চািহদানুযায়ী বাংলােদশ জাতীয় কয়লা নীিতসহ িবিভন্ন
নীিতমালা, MoU, SDG’s, গ্যাস চািহদা, গ্যাস েক্ষ� উন্নয়ন, গ্যাস েসক্টেরর ভিবষ্যত পিরকল্পনা, িপএসিস’র েজআরিস/েজএমিস’র সভায়
পযৰ্েবক্ষক িহেসেব অংশ�হণ, উৎপাদন বন্টন ও অন্যান্য চু িক্তর পৰ্যােলাচনা ও মতামত, েপে�ািলয়াম েশাধন এবং িবপণন ব্যবস্থাপনা, খিন
এবং খিনজ সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য সংিশ্লষ্ট িবষয়ক নীিতমালা �ণয়েন সি�য় অংশ�হণ ও মতামত �দান কের আসেছ। হাইে�াকাবৰ্ন
ইউিনট কতৃৰ্ ক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজু দ, অনািবষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সং�ান্ত ডাটা সংরক্ষেণর পাশাপািশ ডাটােবজ
েথেক “Gas and Coal Reserve & Production” শীষৰ্ক মািসক �িতেবদন �কাশ করা হেচ্ছ। এছাড়াও মািসক গ্যাস উৎপাদন এবং
খাতওয়ারী মািসক ব্যবহােরর উপােত্তর ওপর িভিত্ত কের “Annual Gas Production and Consumption” শীষৰ্ক বা�ষক �িতেবদন
�ণয়ন করা হেচ্ছ। �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ ও এর আওতাধীন ৭িট �িতষ্ঠােনর জন্য অন্তৰ্বতীৰ্ কালীন ম্যােনজেমন্ট ড্যাশেবাডৰ্ �স্তু ত
করা হয়েছ। তাছাড়াও, Energy Scenario of Bangladesh, Energy Economics এবং েদেশ �াকৃ িতক গ্যােসর চািহদা িনর�পণ ও বাজার
িবেশ্লষণ সং�ান্ত �িতেবদন �ণয়ন, বাংলােদেশর �ালািন ও খিনজ সম্পেদর ম্যািপং, �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ কতৃৰ্ ক �ণীত আইন,
িবিধ ও নীিতমালার সংকলন, েপে�াবাংলা ও িবিপিস এর আওতাধীন েকাম্পািনসমূেহর আইন, িবিধ ও নীিতমালার পৃথক পৃথক সংকলন,
�ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ ও এর আওতাধীন সকল সংস্থার েটিলেফান িনেদৰ্ িশকা �ণয়ন ও সমসামিয়ক িবিভন্ন িবষেয়র উপর স্টািড এবং
ওয়াকৰ্ শপ/েসিমনােরর আেয়াজন করা হেচ্ছ। বাংলােদেশর িশল্প খােত ইকু ইপেমন্ট িভিত্তক �াকৃ িতক গ্যােসর চািহদা ও ব্যবহার িনর�পণ ও
িবেশ্লষণ সং�ান্ত �িতেবদন হাইে�াকৰ্ াবন ইউিনট কতৃৰ্ ক �স্তু ত করা হেয়েছ। িবকল্প �ালািনর উৎস অনুসন্ধান এবং বাংলােদেশর �াকৃ িতক
সম্পেদর যথাযথ ব্যবহােরর মাধ্যেম �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ এবং সকেলর জন্য �ালািন িনশ্চয়তা িবধােন অথৰ্ৈনিতক �বৃিদ্ধ অজৰ্ন,
দাির� িবেমাচন ও পিরেবশ সংরক্ষেণর লেক্ষ্য রাজ� খােতর আওতায় িনয়িমত গেবষণা/স্টািড কাযৰ্�ম পিরচালনা অব্যাহত থাকেব।

