বহুমুখী �ালািন
সমৃদ্ধ আগামী

জাতীয় �ালািন
িনরাপত্তা িদবস - ২০২২

�ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ
িবদু ্যৎ, �ালািন ও খিনজ সম্পদ ম�ণালয়
আগস্ট ২০২২

ভূ িমকা
সবৰ্কােলর সবৰ্ে�ষ্ঠ বা�ািল জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান ১৯৭৫ সােলর
৯ আগস্ট িবেদিশ েতল েকাম্পািন েশল ওেয়ল হেত ৫ িট গ্যাসেক্ষ� (িততাস, হিবগঞ্জ,
রিশদপুর, ৈকলাশিটলা ও বাখরাবাদ) �য় কের এ সকল গ্যাসেক্ষে� রা�ীয় মািলকানা
�িতষ্ঠা কেরন। িতিন ১৯৭৫ সােলর ১৪ মাচৰ্ The ESSO Undertakings Acquisition
Ordinance, 1975 এর মাধ্যেম বাংলােদেশ অবিস্থত যুক্তরাে�র ESSO Eastern
Inc.-েক সরকািরভােব �হণ কের �ালািন েতেলর মজু দ, সরবরাহ ও িবতরেণ যুগান্তকারী
পদেক্ষপ �হণ কেরন। জািতর িপতার এ অিবস্মরণীয় ও দূ রদশীৰ্ িসদ্ধােন্তর ফেল েদেশ
�ালািন িনরাপত্তার েগাড়াপত্তন ঘেট। এরই ধারাবািহকতায় মাননীয় �ধানম�ী েশখ হািসনার
েনতৃ �াধীন সরকার িবগত �ায় এক যুগ ধের েদেশ িনরবিচ্ছন্ন �ালািন সরবরাহ িনিশ্চত
কের চেলেছ।
বতৰ্মান সরকার েঘািষত র�পকল্প-২০২১ (উন্নয়নশীল রা�), র�পকল্প-২০৪১ (উন্নত রা�),
সরকােরর িনবৰ্াচনী অ�ীকার ও পঞ্চবা�ষকী পিরকল্পনাসহ জািতসংঘ েঘািষত েটকসই
উন্নয়ন লক্ষ্যমা�া (এসিডিজ) ২০৩০-এর লক্ষ্যমা�া-৭ “সবার জন্য েটকসই �ালািন”
িনিশ্চত করেত েপে�াবাংলা ও বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশনসহ �ালািন ও খিনজ
সম্পদ িবভাগ ও এর আওতাধীন �িতষ্ঠানসমূহ িনরলসভােব কাজ কের যােচ্ছ।
২০০৯ েথেক জু ন ২০২২ পযৰ্ন্ত �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর আওতাধীন সংস্থাসমূহ
কতৃৰ্ ক েমাট ৩১,৭৬০.৭০ েকািট টাকা �াক্কিলত ব্যেয় ১৪৪িট �কল্প বাস্তবায়ন করা হেয়েছ।
বতৰ্মােন েমাট ২২,২৬৬.৩৮ েকািট টাকা �াক্কিলত ব্যেয় ৪২িট �কল্প বাস্তবায়নাধীন রেয়েছ।

�ালািন িনরাপত্তায় চলমান কাযৰ্�ম
(১) কূপ খনন/ওয়াকৰ্ওভারঃ সাম্�িতক সমেয় ২িট (�ীকাইল ইস্ট-১ এবং জিকগঞ্জ-১)
নতু ন গ্যাসেক্ষ� আিবস্কৃত হেয়েছ। সম্�িত িসেলট- ৯নং কূপ খনন কাজ েশষ হেয়েছ
এবং বািণিজ্যকভােব উেত্তালনেযাগ্য গ্যাস পাওয়া েগেছ। এছাড়া ৫ িট কূপ খনন �কেল্পর
কাজ চলমান রেয়েছ। ৬ িট কূেপর ওয়াকৰ্ওভার সফলভােব সম্পন্ন হেয়েছ। (২) �েসস
প্লান্ট/িমিন িরফাইনাির স্থাপনঃ েপে�ালেক অকেটেন র�পান্তেরর জন্য রিশদপুের ৈদিনক
৩০০০ ব্যােরল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইিটক িরফরিমং ইউিনট স্থাপন �কল্পিট সফলভােব
েশষ হেয়েছ। (৩) নতু ন সঞ্চালন (৫৩৪ িকিম) পাইপলাইন এবং িবতরণ পাইপলাইন
(১৫৭ িক.িম.) িনমৰ্াণ (৪) েতল পিরবহন পাইপলাইন (৬২০ িক.িম.) িনমৰ্াণ কাজ চলমান
রেয়েছ। (৫) ইন্সটেলশন অব িসে�ল পেয়ন্ট মুিরং উইথ ডাবল পাইপলাইন (৬) ওেয়লেহড
কেম্�সর (১৯িট) স্থাপন (৭) গ্যাস ি�েপইড িমটার (৪.৭০ লক্ষ) স্থাপন (৮) ২িড/৩িড
সাইসিমক জিরপ সম্পাদন (৯) মেহশখািলর মাতারবািড়েত এলএনিজ টা�মনাল েডেভলপার
িনবৰ্াচন। (১০) স্পট িভিত্তেত এলএনিজ আমদািন (১১) ওমান ও কাতার েথেক দীঘৰ্েময়ািদ
এলএনিজ আমদািন (১২) ইন্সটেলশন অব ইআরএল ইউিনট-২ (৩.০ িমিলয়ন েমি�ক টন
ক্ষমতাসম্পন্ন) (১৩) বড়পুকুিরয়া কয়লা খিন েথেক আগামী ৬ বছের ৪.৫ িমিলয়ন টন কয়লা
উেত্তালেনর লেক্ষ্য চু িক্ত সম্পাদন (১৪) মধ্যপাড়া �ানাইট মাইিনং েকাম্পািনর িলিমেটড এর
সােথ জামৰ্ািনয়া-ে�স্ট কনেসািটৰ্ য়াম (িজিটিস) এর চু িক্তর েময়াদ বৃিদ্ধ করা হেয়েছ। (১৫)
মািল্টক্লােয়ন্ট সােভৰ্ (গভীর-অগভীর সমুে� েতল গ্যাস অনুসন্ধান) (১৬) অফেশার িবিডং
রাউন্ড এর জন্য Production Sharing Contract (PSC) হালনাগাদ করা হেচ্ছ।

এক যুেগ �ালািন খােতর অজৰ্ ন
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বাংলােদশ ৈতল, গ্যাস ও খিনজ সম্পদ করেপােরশন
(েপে�াবাংলা)
বাংলােদশ ৈতল, গ্যাস ও খিনজ সম্পদ করেপােরশন (েপে�াবাংলা) েদশজ �ালািনর
অন্যতম উৎস �াকৃিতক গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও িবতরণ এবং কয়লা ও �ানাইট পাথর
উেত্তালন ও িবপণন কাযৰ্�ম পিরচালনার পাশাপািশ িবেদশ হেত তরলীকৃত �াকৃিতক গ্যাস
(এলএনিজ) আমদািনর কাজও করেছ। এ সকল কাযৰ্�ম পিরচালনা ও সম্পাদেনর জন্য
েপে�াবাংলার আওতায় ১৩িট িবেশষািয়ত েকাম্পািন কাজ করেছ।
েপে�াবাংলার আওতাধীন ১৩িট েকাম্পািনঃ ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন েকাম্পািন ১িটঃ
বাংলােদশ েপে�ািলয়াম এক্সেপ্লােরশন এন্ড ে�াডাকশন েকাম্পািন িলিমেটড খ) গ্যাস
উৎপাদন েকাম্পািন ২িটঃ বাংলােদশ গ্যাস িফল্ডস েকাম্পািন িলিমেটড ও িসেলট গ্যাস
িফল্ডস িলিমেটড গ) গ্যাস সঞ্চালন েকাম্পািন ১িটঃ গ্যাস �ান্সিমশন েকাম্পািন িলিমেটড
ঘ) গ্যাস িবতরণ েকাম্পািন ৬িটঃ িততাস গ্যাস �ান্সিমসন এন্ড িডি�িবউশন েকাম্পািন
িলিমেটড, বাখরাবাদ গ্যাস িডি�িবউশন েকাম্পািন িলিমেটড, জালালাবাদ গ্যাস �ান্সিমসন
এ্যান্ড িডি�িবউশন িসেস্টম িলিমেটড, পিশ্চমাঞ্চল গ্যাস েকাম্পািন িলিমেটড, কণৰ্ফুলী গ্যাস
িডি�িবউশন েকাম্পািন িলিমেটড ও সুন্দরবন গ্যাস েকাম্পািন িলিমেটড ঙ) র�পান্তিরত
�াকৃিতক গ্যাস েকাম্পািন ১িটঃ র�পান্তিরত �াকৃিতক গ্যাস েকাম্পািন িলিমেটড এবং চ)
মাইিনং েকাম্পািন ২িটঃ বড়পুকুিরয়া েকাল মাইিনং েকাম্পািন িলিমেটড ও মধ্যপাড়া �ানাইট
মাইিনং েকাম্পািন িলিমেটড।

এক নজের গ্যাস েসক্টর
weeiY

msL¨v/cwigvY

েমাট গ্যাসেক্ষ�

২৮িট

েমাট উৎপাদনরত গ্যাসেক্ষ�

২০িট

উৎপাদনরত েমাট কূেপর সংখ্যা

১০৪িট

গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা

২,৩১৩ এমএমিসএফিড (জু ন, ২০২২)

ির-গ্যািসফাইড এলএনিজ সরবরাহ ক্ষমতা
সেবৰ্াচ্চ গ্যাস সরবরাহ (এলএনিজ সহ)

১,০০০ এমএমিসএফিড
৩,৩৬৪ এমএমিসএফিড (২৩ জু ন, ২০২১)

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

২৮.৫৯ িটিসএফ

�ারম্ভ হেত েমাট গ্যাস উৎপাদন

১৯.৫৩ িটিসএফ

অবিশষ্ট গ্যােসর মজু দ (�মািণত + সম্ভাব্য)

৯.০৬ িটিসএফ

গ্যাস �াহক সংখ্যা

�ায় ৪৩ লক্ষ

খাতওয়াির �াকৃ িতক গ্যাস ব্যবহার (২০২০-২১)
সার ৬%

িসএনিজ ৩%

বািণিজ্যক ও চা ১%

গৃহস্থািল ১৩%

িবদু ্যৎ ৪২%

ক্যাপিটভ পাওয়ার
১৭%

িশল্প ১৮%

কনেডনেসট েথেক উৎপািদত পণ্য (জু লাই, ২০২১-মাচৰ্ , ২০২২)
পণ্য

পিরমান (হাজার িলটার/ েমি�ক টন*)

েপে�াল

১৭৩৯০৩.৮

িডেজল

১৪,৪১৯.৯৮

েকেরািসন

২২,৬৩৫.৩০

অকেটন

২২,৬২২.৭১

এলিপিজ

৯৫৭*

২০০৯ - ২০২১ সময়কােলর সাফেল্যর তু লনামূলক িচ�ঃ
িববরণ

২০০৯

২০২১

ৈদিনক �াকৃিতক গ্যাস সরবরাহ

১,৭৪৪ িমিলয়ন ঘনফু ট

২,৭৫২ িমিলয়ন ঘনফু ট

১,০০৮ িমিলয়ন ঘনফু ট

০

১০০০ এমএমিসএফিড

১০০০ এমএমিসএফিড

এলএনিজ আমদািন সক্ষমতা
গ্যাসেক্ষ�
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন িনমৰ্াণ
খনন িরগ সং�হ

বৃিদ্ধ

২৩িট

২৮িট

৫িট

৯৩০ িকঃিমঃ

২১২৪.৬৪ িকঃিমঃ

১১৯৪.৬৪ িকঃিমঃ

-----

৪িট �য় ও ১িট পুনবৰ্াসন

৫িট

৩১,৫০২ লাইন িকঃিমঃ

২৮,৮২২ লাইন িকঃিমঃ

েতল-গ্যাস অনুসন্ধান ি�মাি�ক জিরপ ২,৬৮০ লাইন িকঃিমঃ
৭৬৬ বগৰ্ িকঃিমঃ

৬,০৬১ বগৰ্ িকঃিমঃ

৫,২৯৫ বগৰ্ িকঃিমঃ

ভূ তাি�ক জিরপ

৫৫৭ লাইন িকঃিমঃ

১৯,৭৭৩ লাইন িকঃিমঃ

১৯,২১৬ লাইন িকঃিমঃ

সরকািরভােব েপে�ািলয়াম পণ্য সরবরাহ

৩৩.২৬ লক্ষ েমঃটন

৬৩ লক্ষ েমঃ টন িদন

২৯.৭৪ লক্ষ েমঃ টন

�ালািন েতল মজু দ ক্ষমতা

৩০ িদন
(৮.৯৩ লক্ষ েমঃটন)

৪০-৪৫ িদন
( ১৩.০৮ লক্ষ েমঃটন)

১০-১৫ িদন
(৪.১৫ লক্ষ েমঃটন)

৪৫ হাজার েমঃ টন

১৪.২৮ লক্ষ েমঃ টন

১৩.৮৩ লক্ষ েমঃ টন

েতল-গ্যাস অনুসন্ধান ি�মাি�ক জিরপ

এলিপিজ সরবরাহ

বাংলােদশ েপে�ািলয়াম কেপৰ্ােরশন (িবিপিস)
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 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 আওতাধীন ০৭িট েকাম্পািনঃ ক) পদ্মা
অেয়ল েকাম্পািন িলঃ খ) েমঘনা েপে�ািলয়াম িলিমেটড গ) যমুনা অেয়ল েকাম্পািন িলিমেটড
ঘ) ইস্টাণৰ্ িরফাইনারী িলিমেটড ঙ) এলিপ গ্যাস িলঃ চ) ইস্টাণৰ্ লুি�েকন্টস এন্ড েব্লন্ডাসৰ্
এবং ছ) স্ট্যান্ডাডৰ্ এিশয়ািটক অেয়ল েকাম্পািন িলঃ। িবিপিসর সেবৰ্াত্তম ব্যবস্থাপনা এবং
ইিঞ্জিনয়ািরং উৎকষৰ্তার ে�ষ্ঠে�র িনদশৰ্ন িহেসেব জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান
এর জন্মশতবা�ষকী এবং মহান �াধীনতার সুবণৰ্জয়ন্তীর মােহন্�ক্ষেণ এেস গত ২০২০-২১
অথৰ্বছের ইস্টাণৰ্ িরফাইনারী িলিমেটড তােদর বা�ষক পিরেশাধন সক্ষমতার শতভাগ (১৫ লক্ষ
েম.টন �ুড অেয়ল পিরেশাধন) অজৰ্েনর মাধ্যেম �থমবােরর মত ঐিতহািসক মাইলফলক
স্পশৰ্ কেরেছ। িবিপিস েদশব্যাপী �ালািন েতল েনটওয়াকৰ্ স্থাপেনর মাধ্যেম সা�য়ী মূেল্য
িনরবিচ্ছন্ন েতল সরবরােহর লেক্ষ্য ৬২০ িকেলািমটার েতল পাইপলাইন িনমৰ্াণ করেছ।
গত ২০০৯ সাল হেত জু ন, ২০২২ পযৰ্ন্ত িবগত ১৩ বছের �ালািন েতেলর মজু দ ক্ষমতা ৮.৯৩
লক্ষ েমি�ক টন হেত ১৩.০৮ লক্ষ েমি�ক টেন অথৰ্াৎ ৪.১৫ লক্ষ েমি�ক টন বৃিদ্ধ করা হেয়েছ
। যা েদেশর �ায় ৪০-৪৫ িদেনর �ালািন চািহদা পূরেণ সক্ষম। তাছাড়া, বতৰ্মােন বাস্তবায়নাধীন
�কল্পসমূেহর আওতায় আেরা ২৫৮,৮০০ েমি�ক টন �ালািন েতল মজু দ ক্ষমতা বৃিদ্ধর কাজ
চলমান রেয়েছ। এর ফেল �ালািন েতল মজু েদর সক্ষমতা �ায় ৪৫-৫০ িদেন উন্নীত হেব
। �ালািন েতল পাইপলাইেনর মাধ্যেম ��ত, সহজ, িনরাপদ ও ব্যয় সা�য়ীভােব পিরবহেনর
জন্য েমাট ৬২০ িকেলািমটার �ালািন েতল পাইপ লাইন স্থাপন কাজ চলমান রেয়েছ।
আমদািনতব্য অপিরেশািধত �ুড অেয়ল ও পিরেশািধত িডেজল �ল্প সমেয় িনরাপেদ ও
ব্যয় সা�য়ীভােব খালাস ও পিরবহেনর জন্য িসে�ল পেয়ন্ট মুিরং (এসিপএম) �কেল্পর কাজ
চলমান রেয়েছ। এ �কেল্পর আওতায় সমু�বেক্ষ ভাসমান আমদািনকৃত েতল মাদার েভেসল

হেত পাইপলাইেনর মাধ্যেম মােকৰ্িটং েকাম্পািনসমূেহর �ধান স্থাপনায় সরবরােহর সুিবধািদ
স্থাপন কাজ চলমান রেয়েছ। �ধান স্থাপনা হেত চট্ট�াম-ঢাকা েতল পাইপলাইেনর মাধ্যেম
নারায়ণগঞ্জ িডেপােত সরবরাহ করা হেব। �ালািন েতেলর আমদািন িনভৰ্রতা কমােনার লেক্ষ্য
৩০ লক্ষ েমি�ক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউিনট-২ স্থাপন করার লেক্ষ্য �কল্প
অনুেমাদন �ি�য়াধীন রেয়েছ।

িবেস্ফারক পিরদপ্তর
১৮৯৮ সােল �িতিষ্ঠত িবেস্ফারক পিরদপ্তর �াধীন বাংলােদেশ ১৯৭২ সােল তার কাযৰ্�ম
শুর� কের। এ পযৰ্ন্ত �িতষ্ঠানিট দক্ষতা ও সুনােমর সােথ দািয়� পালন করেছ। িবেস্ফারক
আইন, ১৮৮৪ ও েপে�ািলয়াম আইন, ২০১৬ অনুযায়ী িবেস্ফারক, েপে�ািলয়াম ও অন্যান্য
�জ্জলনীয় তরল পদােথৰ্র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা িনিশ্চতকরণ এ পিরদপ্তেরর উেদ্দশ্য।
বতৰ্মান সরকােরর শাসনামেল এসিডিজ’র লক্ষ্যমা�া অজৰ্েন গৃিহত কাযৰ্�েমর ে�িক্ষেত
িবকল্প �ালািন িহেসেব এলিপিজ এবং অ�সরমান িশল্পায়েন গ্যাস ও �জ্জলনীয় তরল
পদােথৰ্র অিধক ব্যবহােরর কারেণ েদশব্যাপী িবেস্ফারক পিরদপ্তেরর কাযৰ্�ম ব্যাপকভােব
বৃিদ্ধ েপেয়েছ। এ পিরদপ্তের বতৰ্মােন কমৰ্রত ৫৮ জন জনবল �ারা �মবধৰ্মান ব্যাপক
কাযৰ্�ম সুষ্ঠুভােব সম্পাদন এবং েসবা �হীতােদর কাি�ত েসবা �দান কষ্টসাধ্য হওয়ায়
জন�ােথৰ্ িবেস্ফারক পিরদপ্তেরর আধুিনকায়ন এবং সক্ষমতাবৃিদ্ধসহ আনুষি�ক সুিবধা
বৃিদ্ধকরেণর পদেক্ষপ ইেতামেধ্য �হণ করা হেয়েছ।

হাইে�াকাবৰ্ন ইউিনট
�ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর কািরগির সহায়ক সংস্থা িহেসেব ২০১৪ সােলর ০১ জানুয়াির
হেত হাইে�াকাবৰ্ন ইউিনট কাজ শুর� কেরেছ। এ িবভাগ সংিশ্লষ্ট িবিভন্ন েটকিনক্যাল কাযৰ্�ম
েযমনঃ েসিমনার/ ওয়াকৰ্শপ/ েটকিনক্যাল িরেপাটৰ্ �ণয়ন, এসিডিজ েটমেপ্লট �ণয়ন ও
হালনাগাদকরণ, �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ কতৃৰ্ ক �ণীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার
সংকলন, েপে�াবাংলা’র েকাম্পািনসমূেহর আইন, িবিধ ও নীিতমালার সংকলন (১ম ও
২য় খন্ড) এবং িবিপিস’র েকাম্পািন সমূেহর আইন, িবিধ ও নীিতমালার সংকলন �ণয়ন
করা হেয়েছ। এছাড়া �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার
জন্য ইেতামেধ্য �স্তু তকৃত অন্তবতীৰ্ কালীন ম্যােনজেমন্ট ড্যাশেবাডৰ্ আপে�েডশন এর
কাযৰ্�ম চলমান রেয়েছ। একইসােথ হাইে�াকাবৰ্ন ইউিনট িবিভন্ন িব�িবদ্যালয় এবং
গেবষণা �িতষ্ঠােনর সােথ েযৗথভােব স্টািড/গেবষণা করার ব্যাপাের কাযৰ্�ম �হণ কেরেছ
যার মাধ্যেম �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভােগর আওতাধীন িবিভন্ন দপ্তর/সংস্থা এবং
েকাম্পািনসমূেহর ভিবষ্যৎ পিরকল্পনা �ণয়ন এবং �ালািন িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ সহায়ক
ভূ িমকা পালন করা সম্ভব হেব।
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বছরিভিত্তক (২০০৮ - ২০২১) বািণিজ্যক �ালািন ব্যবহার Mtoe

বাংলােদশ েপে�ািলয়াম ইন্সিটিটউট
বাংলােদশ েপে�ািলয়াম ইন্সিটিটউট (িবিপআই) �ালািন ও খিনজ সম্পদ িবভাগ এর সকল
দপ্তর/সংস্থার কমৰ্কতৰ্া/কমৰ্চারীগণেক �িশক্ষণ �দান কের থােক। ২০০৯-১০ সাল েথেক
২০২২ সােলর জানুয়াির মাস পযৰ্ন্ত �িত বছর গেড় �ায় ২০িট কের েমাট ২৫১িট �িশক্ষণ
আেয়াজন করা হেয়েছ। এ সকল �িশক্ষেণ েমাট ৭৭৮৯ জন �িশক্ষণাথীৰ্ অংশ�হণ কেরেছন।

খিনজ সম্পদ উন্নয়ন বু্যেরা (িবএমিড)
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েদেশর খিনজ সম্পেদর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও খিনজ সম্পদ খাত হেত সরকােরর রাজ� আদায়
বৃিদ্ধর লেক্ষ্য ২০১৩ সােল ৫০ িট সাধারণ পাথর/বালু িমি�ত পাথর েকায়াির, ৭৮ িট িসিলকা
বালু েকায়াির এবং ১৬ িট সাদামািট েকায়ািরেক েগেজটভু ক্ত করা হেয়েছ। উেল্লিখত খাত হেত
২০০৯ সাল হেত অদ্যাবিধ িবএমিড কতৃৰ্ ক বছরিভিত্তক রাজ� আদােয়র িচ�ঃ

সময় (অথৰ্বছর)

েদেশ আিবষ্কৃত উেল্লখেযাগ্য খিনজ সম্পদসমূহ (েতল ও গ্যাস ব্যতীত)
কয়লা
িপট
কিঠন িশলা
সাধারণ পাথর/বালু িমি�ত পাথর
িসিলকা বালু
সাদামািট
খিনজ বালু
খিনজ সম্পদ সমৃদ্ধ েজলাসমূহ
১. িসেলট
২. সুনামগঞ্জ
৩. েমৗলভীবাজার
৪. হিবগঞ্জ
৫. পঞ্চগড়
৬. লালমিনরহাট
৭. নীলফামারী
৮. িদনাজপুর
৯. রংপুর
১০. জয়পুরহাট
১১. েন�েকাণা
১২. ময়মনিসংহ
১৩. েশরপুর
১৪. বান্দরবান পাবৰ্ত্য েজলা

বাংলােদশ ভূ তাি�ক জিরপ অিধদপ্তর
বাংলােদেশর খিনজ সম্পদ আিবষ্কােরর েক্ষে� বাংলােদশ ভূ তাি�ক জিরপ অিধদপ্তর
(িজএসিব) গুর��পূণৰ্ ভূ িমকা পালন কের আসেছ। িজএসিব কতৃৰ্ ক আিবষ্কৃত খিনজ
সম্পদসমূেহর মেধ্য কয়লা অন্যতম যা মূলত িবদু ্যৎ উৎপাদেন ব্যবহৃত হয়। িজএসিব েমাট
চারিট কয়লা েক্ষ� আিবস্কার কেরেছ যথা, জয়পুরহাট েজলার জামালগঞ্জ (১৯৬২ সােল),
িদনাজপুর েজলার বড়পুকুিরয়া (১৯৮৫ সােল), রংপুর েজলার পীরগঞ্জ উপেজলাধীন
খালাশপীর (১৯৮৯ সােল) এবং িদনাজপুর েজলার নবাবগঞ্জ উপেজলাধীন দীিঘপাড়া
(১৯৯৫ সােল)।
িজএসিব কতৃৰ্ ক আিবষ্কৃত কয়লা খিনেত �াপ্ত কয়লার গুনাগুণসহ, মজু দ ও অন্যান্য তথ্যঃ
কয়লা েক্ষ�

আয়তন
(ব.িক.িম.)

কয়লার িসেমর
গভীরতা
(িম.)

গড়
সালফার %

গড়
ক্যােলািরিফক
ভ্যালু (িবিটইউ)

মজু দ
(িমিলয়ন
েম.ট.)

জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট

১১.৫

৬৪০-১১৫৮

০.৬

১১০০০

৫৪৫০

বড়পুকুিরয়া, িদনাজপুর

৬.৬৮

১১৮-৫০৯

০.৫৩

১১০৪০

৩৯০

খালাসপীর, রংপুর

৭.৫

২২২-৫১৬

০.৭৭

১২৭০০

৬৮৫

িদঘীপাড়া, িদনাজপুর

২৪

৩২৮-৪৫৫

১.১৪

১৩০৯০

৭০৬

েমাট মজু দ

৭,২৩১

আিবষ্কৃত কয়লার আনুমািনক বাজার মূল্য ৯৪০ িবিলয়ন ডলার। এছাড়াও িদনাজপুর েজলার
হািকমপুর উপেজলায় িজএসিব আিবষ্কৃত সম্ভাব্য ৬২৫ িম. েম. টন েলৗহ আকিরেকর
আনুমািনক বাজার মূল্য ৫৬ িবিলয়ন ডলার।

ব্লু ইেকানিম েসল
জািতর িপতা ব�বন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান কতৃৰ্ ক Territorial Waters and Maritime
Zones Act, l974 �বতৰ্ন করা হয়। International Tribunal for the Law on
the Sea (ITLOS) কতৃৰ্ ক ১৪ মাচৰ্ ২০১২ তািরখ বাংলােদশ ও মায়ানমার এবং United
Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কতৃৰ্ ক ০৭ জু লাই ২০১৪
তািরখ বাংলােদশ ও ভারেতর সােথ িবেরাধ িনষ্পিত্তর মাধ্যেম সমু� এলাকায় েমাট
১,১৮,৮১৩ বগৰ্মাইল এলাকায় বাংলােদেশর অিধকার �িতিষ্ঠত হয়। ব্লু ইেকানিম সংিশ্লষ্ট
ম�ণালয়/িবভােগর কাযৰ্�ম সম�য় করার লেক্ষ্য �ালািন ও খিনজ িবভােগর আওতায় ০৫
জানুয়াির ২০১৭ তািরেখ ব্লু ইেকানিম েসল গিঠত হেয়েছ।

