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নার্জভউর্িন চ ৌধুযী 

র্ ফ 

জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ 

র্ফদ্যুৎ, জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ ভন্ত্রণারয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

 
                                                       

                                                              ফাণী 

 

াইবরাকাফ িন ইউর্নট কর্তিক ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকাবয উবযাগবক স্বাগত জানার্ি।  

জ্বারার্ন একটি চদবয াঅথ থাভাজজক উন্নয়ননয ান্যতভ চাজরকা জি । দার্যদ্র্ু র্ফবভা ন এফাং াভর্িক অথ িননর্তক উন্নয়বন 

জ্বারার্ন খাবতয ভূর্ভকা অর্যীভ। ফতিভান যকাবযয যুবগাবমাগী নীর্ত ও র্দ্ধান্ত িবণয ভাধ্যবভ র্ফগত আট ফছবয চদবয 

প্রধানতভ জ্বারার্ন প্রাকৃর্তক গ্যাবয উৎাদন উবেখবমাগ্য র্যভাণ বৃর্দ্ধ চবয়বছ। চদবয জ্বারার্ন র্নযাত্তা র্নর্িত কযায 

রবযু চতর-গ্যা অনুন্ধান, উৎাদন ও প্রর্িয়াজাতকযবণয াাার্ র্ফবদ চথবক জ্বারার্ন চতর আভদার্নপূফ িক ভজুদ 

বৃর্দ্ধয দবয িণ কযা বয়বছ। 

আফার্ক ও মানফাবন এরর্র্জয ব্যফায বৃর্দ্ধয রবযু এরর্র্জ চকৌরত্র প্রণয়ন প্রবয়াজনীয় র্ফর্ধভারা ও নীর্তভারা 

প্রণয়ন কযা বি। 

আর্ভ ভবন কর্য, প্রর্তবফদবন াইবরাকাফ িন ইউর্নবটয কাম িিভ ও াপবেয প্রর্তপরন ঘটবফ এফাং চদবয জ্বারার্ন ও খর্নজ 

ম্পদ র্ফলবয় আিী াঠবকয  ার্দা পূযবণ ায়ক বফ।   

 

 

 

                       ( নার্জভউর্িন চ ৌধুযী ) 
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চভাোঃ াiæন-অয-যর্দ খান 

ভার্য ারক 

াইবরাকাফ িন ইউর্নট 

জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

 

 
 

 

ফাণী 

 
 

াইবরাকাফ িন ইউর্নবটয ফাৎর্যক কভ িকান্ড র্নবয় প্রর্তবফদন প্রকা কযা র্নতুননর্ভর্ত্তক দার্য়ত্ব। াইবরাকাফ িন ইউর্নবটয 

উন্নয়ন কভ িকান্ড ার্ফ িক কাম িিবভয তথ্য-উাত্ত র্নবয় ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবযয প্রণীত এ ফার্ল িক প্রর্তবফদবন াইবরাকাফ িন 

ইউর্নট াংর্িষ্ট গৃীত কাম িিভ ও াপবেয প্রর্তপরন ঘবটবছ। চদবয জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফলবয় আিী াঠবকয 

 ার্দা পূযবণ এটি ায়ক ভূর্ভকা ারন কযবফ ফবর আা কযা মায়।    

চদবয আথ ি-াভার্জক উন্নয়ন, র্ল্পায়ন ও দার্যদ্র্ু র্ফবভা বন জ্বারার্ন খাবতয গুরুত্ব ও ভূর্ভকা অর্যীভ। ফতিভান যকায 

যভতা িবণয য চথবকই জ্বারার্ন র্নযাত্তা র্নর্িতকযণ ও জ্বারার্ন উৎবয ফহুমুখীকযণ কাম িিভ র্য ারনা কবয আবছ।  

চদবয প্রাথর্ভক ও ফার্ণর্জুক জ্বারার্নয প্রধান উৎ বি প্রাকৃর্তক গ্যা। যকায প্রাকৃর্তক গ্যাবয উৎাদন বৃর্দ্ধ কযায 

জন্য র্ফর্বন্ন দবয িণ কবয। যকায কর্তিক স্বল্প ও ভধ্যবভয়াদী র্ফর্বন্ন কাম িিভ ফাস্তফায়বনয পবর গ্যাবয দদর্নক 

উৎাদন বৃর্দ্ধ চবয় ২৭২৪ র্ভর্রয়ন ঘনপৄট অর্তিভ কবযবছ।  

যকায চদবয প্রাকৃর্তক ম্পদ র্ফবল কবয চতর, গ্যা ও কয়রা অনুন্ধান এফাং উন্নয়বন যকার্য র্ফর্নবয়াবগয াাার্ 

র্ফবদী র্ফর্নবয়াগ র্নর্িত কবযবছ। পবর প্রযুর্িগত উৎকল ি াধবনয ভাধ্যবভ চদবয চতর, গ্যা ও কয়রা অনুন্ধান কাম িিভ 

ত্বযার্িত বফ ফবর আা কযর্ছ।  

 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রণয়বনয বে াংর্িষ্ট কভ িকতিা/কভ ি াযীগণবক তাঁবদয র্নযর প্রব ষ্টায জন্য াধুফাদ জানার্ি।   

 

 

 

(চভাোঃ াiæন-অয-যর্দ খান)
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ভূজভকাাঃ 

 
জ্বারার্ন খানত যকায কর্তথক গৃীত জফজবন্ন াংস্কায কাম থক্রভ, স্টদী ও জফনদী জফজননয়াগকাযীনদয াাংগ্রণ উৎাজত কযা তানদয 

কাম থাফরী ম থনফক্ষ্ণ কযায রনক্ষ্য যাজকীয় নযওনয় যকানযয াঅজথ থক ানুদান এফাং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) 

এয কাজযগজয ায়তায় জ্বারানী ও খজনজ ম্পদ জফবানগয াধীনন উন্নয়ন প্রকল্প জননফ াাআনরাকাফ থন াআউজননেয প্রথভ ম থানয়য কভ থকান্ড 

জফগত জুরাাআ ১৯৯৯-এ শুরু নয় ভাচ থ ২০০৬ ম থন্ত চনর। যফতীনত ফাাংরানদনয জ্বারানী খানতয াঅযও উন্নয়ননয রনক্ষ্য নযওনয়জজয়ান 

যকায এীয় উন্নয়ন ব্যাাংনকয তত্ত্বাফধানন “Gas Transmission & Development Project” এয াঅওতায় জদ্বতীয় দপায় ৫(াঁচ) 

জভজরয়ন ভাজকথন ডরায ানুদান প্রদান কনয। এ ানুদাননয স্টপ্রজক্ষ্নত াাআনরাকাফ থন াআউজনে জদ্বতীয় ম থানয়য প্রকল্প জননফ পুনযায় এজপ্রর 

২০০৬ নত এয কাম থক্রভ শুরু কনয মা জডনম্বয ২০১৩ ম থন্ত চনর। াাআনরাকাফ থন াআউজনে-স্টক গত ২০০৮ ানর স্থায়ী কাঠানভানত রুদান কযা 

নয়নছ। গত ০১ জানুয়াজয ২০১৪ তাজযখ নত যাজস্ব ফানজনে জযচাজরত নে।   

 

াজফ থক কভ থকান্ড ফা কাম থাফরীাঃ 
 

াাআনরাকাফ থন াআউজননে প্রকনল্পয কাম থক্রভ শুরু ওয়ায য স্টথনক াদ্যফজধ স্টম ভস্ত কাম থক্রভ চনর াঅনছ তায জফফযণ জননে প্রদান কযা ’রাঃ 

 “Gas Reserve and Production” ীল থক ভাজক প্রজতনফদন প্রকা; 

 “Gas  Production and Consumption” ীল থক ফাজল থক প্রজতনফদন প্রণয়ন; 

 ততর ও গ্যানয ভজুদ ও ম্ভাব্য উৎ জনরূন ও ারনাগাদকযণ; 

 জ্বারানী াংক্রান্ত ডাোনফ এয ারনাগাদকযণ ও ম্প্রাযণ;  

 উৎাদন ফন্টন চুজি এফাং স্টমৌথ উনদ্যাগ চুজি জফলনয় ভতাভত প্রদান; 

 জ্বারানীয াবযন্তযীণ ও াঅঞ্চজরক ফাজায ম থনফক্ষ্ণ ও জফনেলণ; 

  ততর ও গ্যানয ানুন্ধান, উন্নয়ন ও উৎাদন এয জযকল্পনা ও ম থানরাচনা; 

 জ্বারানী খানতয াংস্কায জফলনয় সুাজযকযণ এফাং কাম থক্রনভ াাংগ্রণ; 

 স্টফযকাযী খানতয জত স্টমাগানমাগ কযা াঅগ্রী উনদ্যািানদয ায়তা প্রদান;  

 াঅন্তজথাজতক নমাজগতা, চুজি ও ভনঝাতায় াাংগ্রণ; 

 গ্যানয উৎাদন ও জডনেন জযকল্পনা প্রণয়ন;  

 জযনফ ও জনযািা াংক্রান্ত  নীজতভারা প্রণয়নন ায়তা প্রদান; 

  স্টনরাজরয়াভ জযনাধন, াংযক্ষ্ণ ও জফণন কাম থাজদ ম থানরাচনা ও জযফীক্ষ্ণ; 

 স্টনরাজরয়াভজাত দানথ থয চাজদা, ফাজাযজাত ম থানরাচনা জযফীক্ষ্ণ কভ থকানন্ড ায়তা প্রদান; 

  ভাাআজনাং াংক্রান্ত প্রস্তানফয উয ভতাভত প্রদান যাভ থ প্রদান; 

  কয়রা ান্যান্য খজনজ ম্পদ জফলয়ক াঅাআন-কানুন এফাং নীজতভারা প্রভৃজত জফলনয় াজফ থক ায়তা প্রদান; 

 জ্বারানী ও খজনজ ম্পদ জফবানগয কাজযগজয ায়ক জি জননফ দাজয়ত্ব ারন; 

 জ্বারানী ও খজনজ ম্পদ জফবাগ কর্তথক াজ থত ান্য স্টম স্টকান দাজয়ত্ব ারন। 
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াাআনরাকাফ থন াআউজননেয াাংগঠজনক কাঠানভাাঃ 
 

 

 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয াাংগঠজনক কাঠানভানত যাজস্ব খানত াস্থায়ীবানফ ২৬ টি এফাং চতুথ থ স্টেজণয (াঅউে স্টা থর্াং এয ভাধ্যবভ) ১০টি 

দ সৃজন কযা নয়নছ  এয ভনে ২ টি নদ স্টপ্রলনন এফাং ৬ টি নদয জনস্টয়াগ প্রজক্রয়া ম্পন্ন নয়নছ এফাং াফজষ্ট ১৮ টি নদয ভনে ৭ টি 

নদয জফযীনত ভাভান্য সুপ্রীভ স্টকানে থয াাআনকাে থ জডজবনন যীে জটিন ভাভরা দাজখর কযায় জননয়াগ প্রজক্রয়া াঅাতত স্থজগত এফাং ১১ টি 

নদয  জফযীনত জনফর জননয়াগ প্রজক্রয়াধীন যনয়নছ। 

াাআনরাকাফ থন াআউজননেয ২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয জনফর াংক্রান্ত তথ্যাঃ 

ক্রজভক 

নাং 

ানুনভাজদত নদয নাভ  ানুনভাজদত দ 

াংখ্যা  

ানুনভাজদত নদয জফযীনত 

পূযণকৃত জনফর 

শূন্য দ াংখ্যা 

১। ভাজযচারক ০১ ০১ (স্টপ্রলণ) - 

২। জযচারক (নীজতভারা ও উন্নয়ন) 

 

০১ ০১ (স্টপ্রলণ) - 

৩।  জযচারক (ানুন্ধান ও উৎাদন) 

 

০১ - ০১ 

৪। উ জযচারক (ভাাআজনাং ও াানযন) ০১ ০১ - 

৫। উ জযচারক (জযকল্পনা ও জএজ) ০১ ০১ - 

৬। উ জযচারক (প্রান ও াঅাআজটি) ০১ - ০১ 

৭। উ জযচারক (ানুন্ধান ও উৎাদন) ০১ - ০১ 

৮। কাযী জযচারক (প্রান ও জাফ) ০১ - ০১ 

৯। কাযী জযচারক (ভাাআজনাং) ০১ - ০১ 

১০। কাযী জযচারক (জএজ ও জযপভ থ) ০১ - ০১ 

১১। কাযী জযচারক (জযকল্পনা) ০১ - ০১ 

১২। কাযী জযচারক (াঅাআজটি) ০১ - ০১ 

১৩। কাযী জযচারক (জযজাবথয়ায ও উৎাদন) ০১ ০১ - 

১৪। কাযী জযচারক (ানুন্ধান) ০১ - ০১ 

১৫।  কাযী জযচারক (াানযন) ০১ - ০১ 

১৬। জজনয়য কজম্পউোয াানযেয  ০১ - ০১ 

১৭। প্রাজনক কভ থকতথা  ০১ - ০১ 

১৮।  জাফ যক্ষ্ণ কভ থকতথা ০১ - ০১ 

১৯।  কজম্পউোয াানযেয ০৪ - ০৪ 

২০। রাাআবায  ০৩ ০৩  

২১। কাযী (জাফ) ০১ - ০১ 

স্টভাে ২৬ ০৮ ১৮ 
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াাআনরাকাফ থন াআউজননেয ২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয াঅউেনাজ থাং এ জননয়াজজত চতুথ থ স্টেজণয জনফর াংক্রান্ত তথ্যাঃ 

 

ক্রজভক 

নাং 

ানুনভাজদত নদয নাভ ানুনভাজদত দ 

াংখ্যা 

ানুনভাজদত নদয জফযীনত 

পূযণকৃত জনফর 

     শূন্য দ  াংখ্যা 

১। ফাতথাফাক  ০১ ০১ - 
২ াজপ ায়ক ০৪ ০৪ ০১ 

৩। জনযািা প্রযী ০৪ ০৪ ০১ 

৪। জযেন্ন কভী ০১ ০১ - 

চভাট ১০ ০৮ ০২ 
 

 াাআনরাকাফ থন াআউজননেয ভস্যা এফাং চযানরঞ্জভাঃ 

 নফ সৃর্জত াংস্থা 

 প্রফর জনফবরয াংকট  

 অর্বজ্ঞ ও দয কার্যগযী জনফবরয জন্য স্বল্প আর্থ িক সুর্ফধা  

 স্টার্ড ও গবফলণায সুর্ফধায স্বল্পতা 

 দফবদর্ক প্রর্যণ ও র্বর্জবটয ীভাফদ্ধতা  

 আর্িভ চযগুবরটযী কাম িিবভ দার্য়ত্ব ারন  

 স্থায়ী বফবনয অবাফ  

 

 াাআনরাকাফ থন াআউজননেয বজফষ্যৎ জযকল্পনাাঃ 

 জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাবগয কার্যগযী ায়ক র্ি র্াবফ সুপ্রর্তষ্ঠা কযা  

 র্নয়র্ভত ওয়াকি, চর্ভনাবযয আবয়াজন 

 াইবরাকাফ িন ইউর্নটবক আন্তজিার্তক ভাবন উন্নীত কযা  

 কভ িকতিাবদয জ্বারার্ন চক্টবযয র্ফর্বন্ন প্রর্তষ্ঠান বত ব্যফার্যক অর্বজ্ঞতা এফাং জ্ঞান অজিবনয র্নর্ভবত্ত স্বল্প ভবয়য 

জন্য চপ্রলবণয ব্যফস্থা কযা 

 জ্বারার্ন ও খর্নজ চক্টবয  যুবগাবাযুর্গ র্ফর্বন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযা  

 কভ িকতিা/কভ ি াযীবদয চদী/র্ফবদী প্রর্যবণয ব্যফস্থা কযা  

 স্টার্ড ও গবফলণাধভী কভ িম্পাদন  

 র্নজস্ব বফন দতর্য কযা 
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২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয াইবরাকাফ িন ইউর্নবটয কভ িকতিা/কভ ি াযীগবণয চদীয় এফাং দফবদর্ক প্রর্যণোঃ 
 

দফবদর্ক প্রর্যণোঃ 

িোঃ 

নাং 

দর্ফ চকাব িয নাভ চকাব িয চভয়াদ চদবয নাভ চকাব িয চভাট ঘন্টা 

১. ভার্য ারক  

(যুগ্ম র্ ফ) 

Financial Modelling and 

Administrative Structure 

of Oil & Gas Sector 

৩১-১০-২০১৬ 

বত 

১১-১১-২০১৬ 

 

ভারবয়র্য়া ৯৬ 

২. ভার্য ারক  

(যুগ্ম র্ ফ) 

 Mineral Resources 
Development and 

Management for 

Developing Countries 

২১-০৪-২০১৭ 

বত  

১১-০৫-২০১৭ 

 ীন ১১২ 

 

চদীয় প্রর্যণোঃ 

িোঃ 

নাং 

দর্ফ চকাব িয নাভ চকাব িয চভয়াদ প্রর্যণ ইন্সটিটিউট এয 

নাভ  

চকাব িয চভাট ঘন্টা 

১. র্য ারক  

(যুগ্ম র্ ফ) 

৮০তভ জজনয়য োপ স্টকা থ 

(এএজ) 

১৯-০২-২০১৭  

 নত  

০৪-০৪-২০১৭  

ফাাংরানদ স্টরাক-

প্রান প্রজক্ষ্ণ 

স্টকন্দ্র, াবায, ঢাকা 

২২৪ 

২. উ-র্য ারক 

(র্যকল্পনা ও 

র্এর্)  

 

Project Management ২০-১১-২০১৬ 

বত 

২৪-১১-২০১৬ 

ফাাংরানদ 

স্টনরাজরয়াভ 

াআন্সটিটিউে 

৪০ 

৩. উ-র্য ারক 

(ভাইর্নাং ও 

অাবযন)  

 

Occupational Safety, 

Health and 

Environmental 
Management 

১৮-১২-২০১৬  

বত 

২২-১২-২০১৬ 

ফাাংরানদ 

স্টনরাজরয়াভ 

াআন্সটিটিউে 

৪০ 

৪. কার্য 

র্য ারক 

র্যজাব িায়ায ও 

উৎাদন) 

Corrosion Control and 

Cathodic Protection 
১৪-০৫-২০১৭  

বত 

১৮-০৫-২০১৭ 

ফাাংরানদ 

স্টনরাজরয়াভ 

াআন্সটিটিউে 

৪০ 

৫. উ-র্য ারক 

(র্যকল্পনা ও 

র্এর্)  

 

Corrosion Control and 

Cathodic Protection 
১৪-০৫-২০১৭  

বত 

১৮-০৫-২০১৭ 

ফাাংরানদ 

স্টনরাজরয়াভ 

াআন্সটিটিউে 

৪০ 
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িোঃ 

নাং 

দর্ফ চকাব িয নাভ চকাব িয চভয়াদ প্রর্যণ ইন্সটিটিউট এয 

নাভ  

চকাব িয চভাট ঘন্টা 

৬. উ-র্য ারক 

(র্যকল্পনা ও 

র্এর্)  

 

াআ-পাাআর (নজথ) ২৩-০১-২০১৭  

বত 

২৬-০১-২০১৭  

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়, 

এটুাঅাআ স্টপ্রাগ্রাভ II 

৩২ 

৭. উ-র্য ারক 

(ভাইর্নাং ও 

অাবযন)  

 

াআ-পাাআর (নজথ) ২৩-০১-২০১৭  

বত 

২৬-০১-২০১৭  

প্রধানভন্ত্রীয কাম থারয়, 

এটুাঅাআ স্টপ্রাগ্রাভ II 

৩২ 

৮. উ-র্য ারক 

(র্যকল্পনা ও 

র্এর্)  

 

PE User Module  ০৩-০৬-২০১৭ 

বত  

০৫-০৬-২০১৭ 

চন্ট্রার প্রর্কউযবভন্ট 

চটকর্নকুার ইউর্নট, 

র্যকল্পনা কর্ভন 

২৪ 

 

 ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয দফবদর্ক প্রর্যণ এফাং চদীয় প্রর্যবণয চভাট ভয় = (২০৮+৪৭২) = ৬৮০ ঘন্টা।   

 

 ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয াইবরাকাফ িন ইউর্নবটয চভাট জনফবরয াংখ্যা = ০৮ (আট) জন।  

 

 ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয াইবরাকাফ িন ইউর্নবটয জনফবরয প্রর্যবণয ভয় (৬৮০/৮)=৮৫ জনঘন্টা। 
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জদ্বতীয় খন্ড 
 

 

 

 

 

ফানজে কাঠানভা 
 

 

 জভন স্টেেনভন্ট 

 াাআনরাকাফ থন াআউজনে স্টকৌরগত উনেশ্য ও কাম থক্রভভ 

 াাআনরাকাফ থন াআউজননেয াআউজনেওয়াজয ব্যয় 

 াথ থননজতক স্টকাড ানুমায়ী ব্যয় 

 প্রধান কভ থকৃজত জননদ থকভ 

 কাম থক্রভভ, পরাপর জননদ থক এফাং জননদ থনকয রক্ষ্যভাত্রা 

 ২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয াথ থননজতক স্টকাড  স্টকাডওয়াজয স্টভাে যাজস্ব প্রাজি 

 ২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয াথ থননজতক স্টকাড জবজিক উদ্বৃি জাফ জফফযণী  
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ফানজে কাঠানভাাঃ 

         (াজায োকায়) 

জফলয় ২০১৬-১৭ ফানজে 

 

২০১৬-১৭ াংনাজধত ফানজে 

ানুন্নয়ন ২,১১,৪৫ ২,০৯,৪৫ 

উন্নয়ন - - 

স্টভাে ২,১১,৪৫ ২,০৯,৪৫ 

যাজস্ব ২,১১,৪৫ ২,০৯,৪৫ 

ভরধন - - 

স্টভাে ২,১১,৪৫ ২,০৯,৪৫ 

                                                                                                                                                                              

জভন স্টেেনভন্টাঃ 

1.0  াাআনরাকাফ থন াআউজননেয জভন স্টেেনভন্টাঃ  

 

জ্বারানী ও খজনজ ম্পদ এয জফজবন্ন উৎ ানুন্ধান, উন্নয়ন, উনওারন, াঅযণ, জফতযণ ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভােনভ স্টদনয 

জ্বারানী জনযািা জনজিতকযণ। 

 

২.০। াাআনরাকাফ থন াআউজনে স্টকৌরগত উনেশ্য ও কাম থক্রভভাঃ 

স্টকৌরগত উনেশ্য প্রধান কাম থক্রভ 

 
1. জ্বারানী জনযািা জনজিতকযণ  

 প্রাথজভক জ্বারানী উৎনয ফহুভৄখীকযণ (কয়রা, নফায়ননমাগ্য জ্বারানী) 

 ওয়াকথ/স্টজভনানযয াঅনয়াজন 

 গনফলণা কাম থক্রভ জযচারনা কযা। 

2. স্টদনয কর াঞ্চনর জ্বারানীয 

যফযা ও দক্ষ্ ব্যফায 

জনজিতকযণ। 

 গ্যানয মথামথ ব্যফায জনজিতকযণ। 

 জ্বারানী স্টক্ষ্নত্র স্টরথ স্টপটি এনবাাআযননভন্টার (এাআচএাআ) 

জনজিতকযণ।  

 

 

৩.০ াাআনরাকাফ থন াআউজননেয াআউজনেওয়াজয ব্যয়াঃ 
                                                                                                                                    (াজায োকায়)  

জফফযণ ফানজে 

 

প্রাক্কর্রত ব্যয় 
 ফানজে 

২০১৬-১৭ 

াংনাজধত 

২০১৬-১৭ 

  ২০১৬-২০১৭ 

 

াজপাযনদয স্টফতন ৩২০০.০০ ৩০০০.০০ ২৫৩৬.০০ 

কভ থচাযীনদয স্টফতন ৩৫০.০০ ৩৪০.০০ ৩৩৫.০০ 

বাতাজদ ৩১৪০.০০ ২৮৫০.০০ ২৩০৯.০০ 

যফযা ও স্টফা ৯০৮০.০০ ৮৯৮০.০০ ৮২০২.০০ 

স্টভযাভত ও াংযক্ষ্ণ ৬২৫.০০ ৭২৫.০০ ৬৯৫.০০ 

ম্পদ াংগ্র/ক্রয় ৪৭৫০.০০ ৫০৫০.০০ ৮৩৯.০০ 

ফ থনভাে ২১১,৪৫.০০ ২০৯,৪৫.০০ ১৪৯,১৬.০০ 
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৪.০ াথ থননজতক স্টকাড ানুমায়ী ফানজে 

                                                                                                                             (াজায োকায়) 
 

াথ থননজতক 

স্টকাড 
জফফযণ 

ফানজে 

ফানজে 

২০১৫-১৬ 

 

 

াংনাজধত ফানজে 

২০১৫-১৬ 

 

ফানজে 

২০১৬-১৭ 

াংনাজধত ফানজে 

২০১৬-১৭ 

২০১৫-১৬ 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৫০১ াজপাযনদয স্টফতন ২৭০০ ২২০০ ৩২০০ ৩০০০ 

৪৬০১ কভথচাযীনদয স্টফতন ৪০০ ১৭০ ৩৫০ ৩৪০ 

 বাতাজদ     

৪৭০১ ভাাঘ থ বাতা ৭০০ ২৮০ - - 

৪৭০৫ ফাজি বািা বাতা ১৭০০ ৮০০ ১৯০০ ১৭০০ 
৪৭০৯ োজভত্ম জফননাদন বাতা  ১০০ ৫০ ১০০ ১০০ 

৪৭১৩ উৎফ বাতা ৫৬৫ ৪০০ ৫৯০ ৬৫০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল থ বাতা - ১০০ ৬০ ৬৫ 

৪৭১৭ জচজকৎা বাতা ২২০ ৮০ ১৮০ ১৫০ 

৪৭৩৩ াঅপ্যায়ন বাতা ৮০ ১০ ১০ ১০ 

৪৭৫৫ টিজপন বাতা ১৫ ৫ ১০ ১০ 
৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা ১৫ ৫ ১০ ১০ 

৪৭৭৩ জক্ষ্া বাতা ১৫ ১০ ১২০ ৫০ 

৪৭৯৩ স্টেজরনপান বাতা ১০ ১০ ১০ ৫ 

৪৭৯৫ ান্যান্য বাতা ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১০০ 

 স্টভাে বাতাজদ ৩৫৭০ ১৯০০ ৩১৪০ ২৮৫০ 

 যফযা ও স্টফা     

৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় ২০০ ২০০ ৩০০ ৩০০ 

৪৮০৬ বািা াজপ ২১০০ ২৩০০ ২৪০০ ২৪০০ 

৪৮১৫ ডাক ২০ ২০ ২০ ২০ 

৪৮১৬ স্টেজরনপান/স্টেজরগ্রাভ ২০০ ১৮০ ৩০০ ২০০ 

৪৮১৯ াজন ১২০ ১০০ ১২০ ৬০ 

৪৮২১ জফদ্যযৎ ২০০ ১৫০ ২৫০ ১৫০ 

৪৮২৩ স্টনরার লুজিনকন্ট ৩০০ ৩০০ ৪৫০ ৪৫০ 

৪৮২৮ স্টেনাজয ১৫০ ২০০ ১৫০ ২০০ 

৪৮৩১ ফাআত্র ও াভজয়কী ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

৪৮৩৩ প্রচায ও জফোন ৫০ ১০০ ৫০ ১৫০ 

৪৮৪০ প্রজক্ষ্ণ ২০০ ১৭৫ ৪০০ ১৫০ 

৪৮৪২ স্টজভনায, কনপানযন্স ৫০০ ৫০০ ৮০০ ৭০০ 

৪৮৭৭ প্রাজধকাযভূি কভ থকতথানদয গািী যক্ষ্ণানফক্ষ্ণ ব্যয়  ৫৪০ 

- 

৯৫ ৩৪০ ৫৩০ 

৪৮৮১ জনযািা প্রযী ১৪০০ ১৫৫৫ ২৮০০ ২৮০০ 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা ৫০ ৭৫ ৫০ ৬০ 

৪৮৯৯ ান্যান্য ব্যয় ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭৬০ 

স্টভাে যফযা ও স্টফা ৬৪৮০ ৬৫০০ ৯০৮০ ৮৯৮০ 

স্টভযাভত ও াংযক্ষ্ণ     

৪৯০১ স্টভােয মানফান ১৫০ ১৫০ ৩০০ ৩৫০ 

৪৯০৬ াঅফাফত্র ৫০ ৫০ ৭৫ ৭৫ 

৪৯১১ কজম্পউোয ও াজপ যঞ্জাভ ২০০ ২০০ ২৫০ ৩০০ 

  ৬৮০০ ম্পদ াংগ্র/ক্রয় ৫৫০ ৫৫০ ৪৭৫০ ৫০৫০ 

             ফ থনভাে ব্যয় ১৪১,০০ ১১৭,২০ ২১১,৪৫ ২০৯,৪৫ 
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৫.০। প্রধান কভ থকৃজত জননদ থকভাঃ 
 

 

জননদ থক 
াংজস্দষ্ট স্টকৌরগত উনেশ্য 

এয ক্রজভক 

জযভানয 

একক 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

   াংনাজধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত াজথন রক্ষ্যভাত্রা াংনাজধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

 
 

৬.০ কাম থক্রভভ, পরাপর জননদ থক এফাং জননদ থনকয রক্ষ্যভাত্রাাঃ 
 

কাম থক্রভ পরাপর জননদ থক 

াংজস্দষ্ট 

স্টকৌরগত 

উনেশ্য এয 

ক্রজভক 

জযভানয 

একক 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

    াংনাজধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত 

াজথন 

রক্ষ্যভাত্রা াংনাজধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জ্বারানী ম্পনদয ভজুদ াংক্রান্ত 

ভীক্ষ্া প্রজতনফদন প্রণয়ন 
ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

ওয়াকথ/স্টজভনায 

 

ওয়াকথ/ 

স্টজভনায জযচারনা 
১ াংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ 

গনফলণা কাম থক্রভ গনফলণা ভীক্ষ্া ১ াংখ্যা ২ ২ ২ ২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭.০ ২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয াথ থননজতক স্টকাডওয়াজয স্টভাে যাজস্ব প্রাজি 
 
 

                                                                                                                     (োকায়)  

 
াথ থননজতক 

স্টকাড 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

স্টভাে  প্রাজি 

২০১৬-১৭ 
 

ভন্তব্য 
প্রথভ 

স্টকায়াে থায 

জদ্বতীয় 

স্টকায়াে থায 

র্ততীয় 

স্টকায়াে থায 

চতুথ থ 

স্টকায়াে থায 

২৩৬৬ - -  ৩০,২৭৮/- ৩০,২৭৮/-  

স্টভাে প্রকৃত প্রাজি ৩০,২৭৮/-  
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৮.০ ২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয াথ থননজতক স্টকাড জবজিক উদ্বৃি জাফ জফফযণীাঃ                                         

(াজায োকায়) 
 

 

াথ থননজতক 

স্টকাড 
াঅাআনেভ 

২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয  

াংনাজধত ফানজনেয স্টভাে ফযাে 

২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয প্রাক্কজরত 

ব্যয় 

২০১৬-২০১৭ াথ থ ফছনযয 

উদ্বৃি 

 যাজস্ব ব্যয়    
৪৫০০ াজপাযনদয স্টফতন ৩০০০.০০ ২৫৩৬.০০ ৪৬৪.০০ 

৪৬০১ কভথচাযীনদয স্টফতন ৩৪০.০০ ৩৩৫.০০ ৫.০০ 

 বাতাজদ    

৪৭০১ ভাঘ থ বাতা ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

৪৭০৫ ফাজিবািা বাতা ১৭০০.০০ ১৪৭৩.০০ ২২৭.০০ 

৪৭০৯ োজন্ত জফননাদন বাতা ১০০.০০ ৬৯.০০ ৩১.০০ 

৪৭১৩ উৎফ বাতা ৬৫০.০০ ৫২৭.০০ ১২৩.০০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল থ বাতা ৬৫.০০ ৫১.০০ ১৪.০০ 

৪৭১৭ জচজকৎা বাতা ১৫০.০০ ১২৮.০০ ২২.০০ 

৪৭৩৩ াঅপ্যায়ন বাতা ১০.০০ ১.০০ ৯.০০ 

৪৭৫৫ টিজপন বাতা ১০.০০ ৯.০০ ১.০০ 

৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা ১০.০০ ১০.০০ ০০.০০ 

৪৭৭৩ জক্ষ্া বাতা ৫০.০০ ৩৩.০০ ১৭.০০ 

৪৭৯৩ স্টেজরনপান বাতা ৫.০০ ০০.০০ ৫.০০ 

৪৭৯৫ ান্যান্য বাতা ১০০ ৮.০০ ৯২.০০ 

 স্টভাে বাতাজদ ২৮৫০.০০ ২৩০৯.০০ ৫৪১.০০ 

 যফযা ও স্টফা    

৪৮০১ ভ্রভণ ব্যয়  ৩০০.০০ ২৫৪.০০ ৪৬.০০ 

৪৮০৬ বািা াজপ ২৪০০.০০ ২৩৯৪.০০ ৬.০০ 

৪৮১৫ ডাক ২০.০০ ১৯.০০ ১.০০ 

৪৮১৬ স্টেজরনপান ২০০.০০ ১৫৭.০০ ৪৩.০০ 

৪৮১৯ াজন ৬০.০০ ৫৯.০০ ১.০০ 

৪৮২১ জফদ্যযৎ ১৫০.০০ ৭৬.০০ ৭৪.০০ 
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র্ততীয় খন্ড 

 
 

  াাআনরাকাফ থন াআউজননেয ম্পাজদত কাম থক্রভ 
 

 
 ২০১৬-১৭  াথ থ ফছনযয ম্পাজদত কাম থক্রভভ 

 জফজফধ প্রজতনফদনভ 

 াআ-পাাআজরাং নজথ প্রজক্ষ্নণ াাআনরাকাফ থন াআউজনে কাজযগযী ায়তা প্রদান 

 ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয র্নম্নর্রর্খত র্ফলবয়য উয াইবরাকাফ িন ইউর্নট তথ্য ও ভতাভত প্রদান 

কবযচছ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page | 13  

 

      
াাআনরাকাফ থন াআউজননেয ম্পাজদত কাম থক্রভাঃ 

 
জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবানগয কাজযগজয ায়ক জি জননফ াাআনরাকাফ থন াআউজনে চাজদানুমায়ী জফজবন্ন নীজতভারা, MoU, গ্যা 

চাজদা, গ্যা স্টক্ষ্ত্র উন্নয়ন, গ্যা স্টক্টনযয বজফষ্যত জযকল্পনা, জএজ’য স্টজাঅযজ/স্টজএভজ’য বায় ম থনফক্ষ্ক জননফ াাংগ্রণ ও 

ান্যান্য াংজেষ্ট জফলয়ক নীজতভারা প্রণয়নন জক্রয় াাংগ্রণ ও ভতাভত প্রদান কনয াঅনছ। Mini Data Bank-এ গ্যা ভজুদ, 

ানাজফষ্কৃত গ্যা ম্পদ, গ্যা উৎাদন াংক্রা ন্ত ডাো াংযক্ষ্নণয াাাজ ডাোনফজ স্টথনক “Gas Reserve and Production“ 

ীল থক ভাজক প্রজতনফদন প্রকা  নে।এছািাও ভাজক গ্যা উৎাদন এফাং খাতওয়াযী ভাজক ব্যফানযয উানিয উয জবজি কনয 

“Annual Gas Production and Consumption“ ীল থক ফাজল থক প্রজতনফদন প্রণয়ন কযা নে।                                                                       

                                                                                      

 
 

 

২০১৬-১৭  াথ থ ফছনযয ম্পাজদত কাম থক্রভভাঃ 
 

 Monthly Report on Gas Reserve and Production:  ১২টি।  

 Annual Report on Gas Production & Consumption: ০১টি।  

 Glossary of Terms Generally used in Petroleum & Mineral Resources Industry: ০১টি।   

 Report on Energy Scenario of Bangladesh: ০১টি।  

 Workshop/Seminar : ০৮টি। 

 

 

 

াইবরাকাফ িন ইউর্নবট ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয র্নম্নর্রর্খত ওয়াক ি/চর্ভনায অনুর্ষ্ঠত য়োঃ 

 

ির্ভক নাং ওয়াক ি/চর্ভনায এয নাভ অনুর্ষ্ঠত ওয়ায তার্যখ 

১. 
Development of a Gas Production Database 

for Gas fields in Bangladesh 
০৯/০১/২০১৭ 

২. 
SCADA Control System in Gas 

Transmission 
১৪/০২/২০১৭ 

৩. 
Storage and Transportation Infrastructure 

Capacity of BPC; Present: Future 
২৭/০৩/২০১৭ 

৪. 
Prepare for Action Plan of „Sustainable 

Development Goals (SDGs) 
২০/০৪/২০১৭ 

৫. 
Revolutionary Changes in Energy Use 

focusing LPG 
২৩/০৫/২০১৭ 

৬. Heavy Mineral: Prospects in Bangladesh ০৮/০৬/২০১৭ 

৭. 
Energy Efficiency and Conservation in 

Bangladesh 
১২/০৬/২০১৭ 

৮. 
Gas Exploration in Bangladesh:  

Past, Present & Future 
১৮/০৬/২০১৭ 
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Development of a Gas Production Database for Gas Fields in Bangladesh 
ীল থক ওয়াকথ/স্টজভনাযটি গত ০৯/০১/২০১৭ তাজযখ াাআনরাকাফ থন াআউজননেয কনপানযন্স রুনভ ানুজষ্ঠত য়। ওয়াকথ/স্টজভনানয প্রধান 

াজতজধ জননফ উজস্থত জছনরন জনাফ স্টগারাভ পখরুজেন াঅনভদ স্টচৌধুযী, াজতজযি জচফ, ব্লু াআনকাননাজভক স্টর, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ 

জফবাগ। উি ওয়াকথ/স্টজভনানয বাজতত্ব কনযন জনাফ স্টভাাঃ ারুন-ায-যজদ খান, ভাজযচারক (ভেগ্ম জচফ), াাআনরাকাফ থন াআউজনে, 

জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ এফাং key-note উস্থান কনযন জনাফ স্টভাাঃ রুহুর াঅজভন পয়ার, বুনয়ে।  

ওয়াকথ/স্টজভনানয জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ, স্টনরাফাাংরা, জজজজএর, ফানক্স, জজএজফ, ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, বুনয়ে এফাং 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয প্রজতজনজধবৃন্দ াাংগ্রণ কনযন।  

 

 
                                                                                               াাআনরাকাফ থন াআউজনে কর্তথক াঅনয়াজজত জনয়জভত স্টজভনানযয একাাং 
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SCADA Control System in Gas Transmission ীল থক স্টজভনায/ওয়াকথটি গত 

১৪/০২/২০১৭ তাজযখ াাআনরাকাফ থন াআউজননেয কনপানযন্স রুনভ ানুজষ্ঠত য়। ওয়াকথ/স্টজভনানয প্রধান াজতজথ জননফ উজস্থত জছনরন 

জনাফ াঅবুর ভনসুয স্টভাাঃ পনয়জউো, এনজডজ, স্টচয়াযম্যান, স্টনরাফাাংরা। উি ওয়াকথ/স্টজভনানয বাজতত্ব কনযন জনাফ স্টভাাঃ ারুন-

ায-যজদ খান, ভাজযচারক (ভেগ্ম জচফ), াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ এফাং key-note উস্থান কনযন 

জনাফ স্টভাাঃ জযফুর াআরাভ, উ-ভাব্যফস্থাক, 

জজটিজএর।  

ওয়াকথ/স্টজভনানয ম্মাজনত াজতজথবৃন্দ জননফ 

উজস্থত জছনরন জযচারক (জএজ), স্টনরাফাাংরা, 

ব্যফস্থানা জযচারক, জজটিজএর, ব্যফস্থানা 

জযচারক, ফানক্স, াোক ড.ফদরুর াআভাভ, ঢাকা 

জফশ্বজফদ্যারয়, াোক ড. স্টজরয়া ানাজ, ফাাংরানদ 

প্রনকৌর জফশ্বজফদ্যারয়। 

এছািাও জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ, স্টনরাফাাংরা, 

ফানক্স, জজটিজএর, জফজাঅাআ, জফাআাঅযজ, জজএজফ, 

জফএভজড, ব্লু াআনকানজভক স্টর, ফাাংরানদ জফদ্যযৎ উন্নয়ন 

স্টফাড থ, াওয়ায স্টর এফাং াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয 

প্রজতজনজধবৃন্দ াাংগ্রণ কনযন। 
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Storage and transportation infrastructure capacity of BPC; Present: Future ীল থক 

স্টজভনায/ওয়াকথটি গত ২৭/০৩/ ২০১৭ তাজযখ াাআনরাকাফ থন াআউজননেয কনপানযন্স রুনভ ানুজষ্ঠত য়। ওয়াকথ/স্টজভনানয প্রধান াজতজথ 

জননফ উজস্থত জছনরন জনাফ াঅবু স্টনা স্টভাাঃ যভাতুর ভৄজনভ, স্টচয়াযম্যান, জফজজ। উি ওয়াকথ/স্টজভনানয বাজতত্ব কনযন জনাফ 

স্টভাাঃ ারুন-ায-যজদ খান, ভাজযচারক (ভেগ্ম জচফ), াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ এফাং key-note উস্থান 

কনযন জনাফ স্টভাাঃ ভাসুদ্যয যভান, ব্যফস্থানা জযচারক, মভৄনা ানয়র স্টকাম্পানী জরজভনেড।  

ওয়াকথ/স্টজভনানয ম্মাজনত াজতজথবৃন্দ জননফ উজস্থত জছনরন স্টগারাভ জপউজেন, াজতজযি জচফ, ব্লু াআনকানজভক স্টর, জ্বারাজন ও 

খজনজ ম্পদ জফবাগ, স্টভাাঃ ভীন াঅরী খন্দকায, ভেগ্ম প্রধান, স্টতর, গ্যা ও প্রাকৃজতক ম্পদ উাআাং, জযকল্পনা কজভন, জনাফ স্টভাাঃ ভনজুয 

স্টভাযনদ, জযচারক, স্টেডা।   

এছািাও ওয়াকথ/স্টজভনানয জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ, স্টনরাফাাংরা, জফজজ, ব্লু াআনকানজভক স্টর, জজএজফ, জফএভজড, জফজাঅাআ, 

স্টেডা, ভোিা গ্রানাাআে ভাাআজনাং স্টকাম্পানী জরজভনেড, ফাখযাফাদ গ্যা জডজিজফউন স্টকাম্পানী জরজভনেড, স্টভঘনা স্টনরাজরয়াভ জরজভনেড, 

জারারাফাদ গ্যা 

জডজিজফউন স্টকাম্পানী 

জরজভনেড, াআষ্টাণ থ জযপাাআনাযী 

জরজভনেড, জজটিজএর, মভৄনা 

ানয়র স্টকাম্পানী জরজভনেড, 

জনরে গ্যা জপল্ড স্টকাম্পানী 

জরজভনেড, দ্মা ানয়র 

স্টকাম্পানী জরজভনেড এফাং 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয 

প্রজতজনজধবৃন্দ াাংগ্রণ 

কনযন। 
 
 

 
                                                                                                              

 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে কর্তথক 

াঅনয়াজজত জনয়জভত 

স্টজভনানযয একাাং 
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Revolutionary Changes in Energy Use focusing LPG ীল থক স্টজভনায/ওয়াকথটি গত ২৩/০৫/২০১৭ তাজযখ 

াাআনরাকাফ থন াআউজননেয কনপানযন্স রুনভ ানুজষ্ঠত য়। ওয়াকথ/স্টজভনানয প্রধান াজতজথ জননফ উজস্থত জছনরন জনাফ স্টভাাঃ ারুন-ায-

যজদ খান, ভাজযচারক (ভেগ্ম জচফ), াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ। উি ওয়াকথ/স্টজভনানয kye-note 

উস্থান কনযন প্রনকৌাঃ স্টভাাঃ কাভরুজ্জাভান, ব্যফস্থানা জযচারক, াঅযজজজজএর এফাং ড.জযপ াঅযাফুজ্জাভান, ব্যফস্থানা জযচারক, 

এরজ গ্যা জরজভনেড।   

ওয়াকথ/স্টজভনানয ম্মাজনত াজতজথবৃন্দ জননফ উজস্থত জছনরন ড. স্টভাাাঃ জনার উজেন, প্রািণ ভাজযচারক, জজএজফ, ড. ফদরুর 

াআভাভ, াোক, ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, জনাফ স্টভাাঃ স্টফরানয়ত স্টানাআন, ব্যফস্থানা জযচারক, মভৄনা গ্যা জরজভনেড, জনাফ াজফফ উজেন 

াঅনভদ, ব্যফস্থানা জযচারক, ফিপুকুজযয়া স্টকার ভাাআজনাং স্টকাম্পানী জরজভনেড।    

এছািাও জফদ্যযৎ জফবাগ, স্টনরাফাাংরা, এনাজজথ স্টযগুনরেযী কজভন, ব্লু াআনকানজভ স্টর, জফদ্যযৎ উন্নয়ন স্টফাড থ, াওয়ায স্টর, জজএজফ, জফএভজড, 

জফনফাযক জযদিয, োজনাং কজভন, ফানক্স, স্টেডা, জততা গ্যা, ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, বুনয়ে,  এজজজফ, মভৄনা গ্যা জরজভনেড, স্টফজক্সভনকা 

স্টনরাজরয়াভ জরজভনেড, এরজ গ্যা জরজভনেড, ওজযয়ন গ্যা জরজভনেড, ফসুন্ধযা এরজ গ্যা, কণ থফুজর গ্যা জডজিজফউন স্টকাম্পানী 

জরজভনেড, মভৄনা ানয়র স্টকাম্পানী জরজভনেড, রাপ গ্যা স্টকাম্পানী জরজভনেড, জিভাঞ্চর গ্যা স্টকাম্পানী জরজভনেড, ফাাংরানদ গ্যা 

জপল্ড স্টকাম্পানী জরজভনেড, ভোিা গ্রানাাআে স্টকাম্পানী জরজভনডে, ওনভযা স্টনরাজরয়াভ জরজভনেড এফাং াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয 

প্রজতজনজধবৃন্দ াাংগ্রণ কনযন। 

 

 

 

 



 
 

Page | 18  

 

                                                                                                                         
 

Heavy Minerals: Prospects in Bangladesh ীল থক স্টজভনায/ওয়াকথটি ০৮/০৬/২০১৭ তাজযখ াাআনরাকাফ থন াআউজননেয 

কনপানযন্স রুনভ ানুজষ্ঠত য়। উি ওয়াকথ/স্টজভনানয প্রধান াজতজথ জননফ জছনরন কাজী স্টজবুনন্নছা স্টফগভ, াজতজযি জচফ, জ্বারাজন ও 

খজনজ ম্পদ জফবাগ। উি ওয়াকথ/স্টজভনানয  বাজতত্ব কনযন জনাফ স্টভাাঃ ারুন-ায-যজদ খান, ভাজযচারক (ভেগ্ম জচফ), 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ এফাং kye-note উস্থান কনযন ডাঃ াআউনু াঅকন, প্রািণ জচপ জজওনরাজজষ্ট ও 

জযচারক, ফাাংরানদ এনোজভক এনাজজথ কজভন (জফএাআজ) ।    

ওয়াকথ/স্টজভনানয ম্মাজনত াজতজথবৃন্দ জননফ উজস্থত জছনরন ড. ফদরুর াআভাভ, াোক, ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, জনাফ স্টভাাঃ ভঞ্জুয 

স্টভান থদ, জযচারক (এনাজজথ াজডে), স্টেডা, প্রনকৌাঃ াঅননায়ায স্টানন খান, প্রািণ ভাজযচারক, াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ 

ম্পদ জফবাগ।  

এছািাও স্টনরাফাাংরা, জফদ্যযৎ উন্নয়ন স্টফাড থ, জজএজফ, জফজজাঅাআ, স্টেডা, জফাআাঅযজ, ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, এভাঅাআএটি, কণ থফুজর গ্যা 

জডজিজফউন স্টকাম্পানী জরজভনেড,  ফাাংরানদ গ্যা জপল্ড স্টকাম্পানী জরজভনেড, জনরে গ্যা জপল্ড স্টকাম্পানী জরজভনেড, ভোিা গ্রানাাআে 

স্টকাম্পানী জরজভনডে, রুান্তজযত প্রাকৃজতক গ্যা স্টকাম্পানী জরজভনেড, জিভাঞ্চর গ্যা স্টকাম্পানী জরজভনেড, কাফ থন ভাাআজনাং ফাাংরানদ 

জরজভনেড, জপ্রজভয়ায জভনানযর জরজভনেড এফাং াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয প্রজতজনজধবৃন্দ াাংগ্রণ কনযন। 
 

 

 
াাআনরাকাফ থন াআউজনে কর্তথক াঅনয়াজজত জনয়জভত স্টজভনানযয একাাং 
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Energy Efficiency and Conservation in Bangladesh ীল থক স্টজভনায/ওয়াকথটি ১২/০৬/২০১৭ তাজযখ াাআনরাকাফ থন 

াআউজননেয কনপানযন্স রুনভ ানুজষ্ঠত য়। ওয়াকথ/স্টজভনানয প্রধান াজতজথ জননফ উজস্থত জছনরন জনাফ স্টভাাঃ স্টরার উজেন, াজতজযি 

জচফ, স্টেকাআ ও নফায়ননমাগ্য জ্বারাজন উন্নয়ন কর্তথক্ষ্ (স্টেডা)। উি ওয়াকথ/স্টজভনানয kye-note উস্থান কনযন জনাফ জজেক 

স্টজাফানয়য, দস্য (জ্বারাজন দক্ষ্তা ও াংযক্ষ্ণ), স্টেডা এফাং বার্তত্ব কবযন স্টভাাঃ ারুন-ায-যজদ খান, ভাজযচারক (ভেগ্ম জচফ), 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ।  

ওয়াকথ/স্টজভনানয ম্মাজনত 

াজতজথবৃন্দ জননফ উজস্থত জছনরন 

জনাফ স্টভাাঃ ভীন াঅরী খন্দকায, ভেগ্ম 

প্রধান, স্টতর, গ্যা ও প্রাকৃজতক ম্পদ 

উাআাং, জযকল্পনা কজভন, ডাঃ াআউনু 

াঅকন, প্রািণ জচপ জজওনরাজজষ্ট ও 

জযচারক, ফাাংরানদ এনোজভক এনাজজথ 

কজভন (জফএাআজ), জনাফ স্টভাাঃ ভনজুয 

স্টভান থদ, জযচারক (জ্বারাজন জনজযক্ষ্া), 

স্টেডা, প্রনকৌাঃ াঅননায়ায স্টানন খান, 

প্রািণ ভাজযচারক, াাআনরাকাফ থন 

াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ 

জফবাগ।    

এছািাও জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ 

জফবাগ, স্টনরাফাাংরা, জফজজ, ফাাংরানদ 

এনোজভক এনাজজথ কজভন (জফএাআজ), 

জফদ্যযৎ উন্নয়ন স্টফাড থ, াওয়ায স্টর, জফাআাঅযজ, ব্লু াআনকানজভক স্টর, স্টেডা, জজএজফ, জফজাঅাআ, ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, এভাঅাআএটি, 

জজটিজএর, ফাাংরানদ গ্যা জপল্ড স্টকাম্পানী জরজভনেড, জারারাফাদ গ্যা জডজিজফউন স্টকাম্পানী জরজভনেড, রুান্তজযত প্রাকৃজতক গ্যা 

স্টকাম্পানী জরজভনেড, এজজজফ এফাং াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয প্রজতজনজধবৃন্দ াাংগ্রণ কনযন। 


াাআনরাকাফ থন াআউজনে কর্তথক াঅনয়াজজত জনয়জভত স্টজভনানযয একাাং
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Gas Exploration in Bangladesh: Past, Present & Future ীল থক ওয়াকথ/স্টজভনাযটি গত ১৮/০৬/ ২০১৭ 

তাজযখ াাআনরাকাফ থন াআউজননেয কনপানযন্স রুনভ ানুজষ্ঠত য়। ওয়াকথ/স্টজভনানয প্রধান াজতজধ জননফ উজস্থত জছনরন াযবীন 

াঅকতায, াজতজযি জচফ, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ উি ওয়াকথ/স্টজভনানয বাজতত্ব কনযন জনাফ স্টভাাঃ ারুন-ায-যজদ খান, 

ভাজযচারক (ভেগ্ম জচফ), াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ এফাং key-note উস্থান কনযন জনাফ স্টভাাঃ ভাআনুর 

স্টানন, উ-ভাব্যফস্থাক, ভূ-দাজথ থক জফবাগ, ফানক্স।  

ওয়াকথ/স্টজভনানয ম্মাজনত াজতজথবৃন্দ জননফ উজস্থত জছনরন ড. স্টভাাাঃ জনার উজেন, প্রািণ ভাজযচারক, জজএজফ, স্টভাাঃ ভীন 

াঅরী খন্দকায, ভেগ্ম প্রধান, স্টতর, গ্যা ও প্রাকৃজতক ম্পদ উাআাং, জযকল্পনা কজভন, ড. ফদরুর াআভাভ, াোক, ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, প্রনকৌাঃ 

াঅননায়ায স্টানন খান, প্রািণ ভাজযচারক, াাআনরাকাফ থন াআউজনে, জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ। 

এছািাও জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ জফবাগ, স্টনরাফাাংরা, জফদ্যযৎ উন্নয়ন স্টফাড থ, জযকল্পনা কজভন, ফানক্স, জজএজফ, ব্লু াআনকানজভক স্টর, 

ঢাকা জফশ্বজফদ্যারয়, িাক জফশ্বজফদ্যারয়, ফাাংরানদ গ্যা জপল্ড স্টকাম্পানী জরজভনেড, ভোিা গ্রানাাআে স্টকাম্পানী জরজভনডে এফাং 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে এয প্রজতজনজধবৃন্দ াাংগ্রণ কনযন। 
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 জফজফধ প্রজতনফদনভ  
 

1. ফাাংরানদ াথ থননজতক ভীক্ষ্া ২০১৬ এয াআাংনযজী াংস্কযনণ ান্তভূ থজিয জন্য ২০১৫-১৬ াথ থফছনয তথ্যাজদ ার-নাগাদ পূফ থক 

প্রজতনফদন স্টপ্রযণ।    

2. ফাাংরানদ াথ থননজতক ভীক্ষ্া ২০১৭ প্রণয়ননয জনজভি প্রনয়াজনীয় তথ্যাজদ/জযাংথ্যান প্রজতনফদন স্টপ্রযণ । 

3. াঅাআজটি Action Items ফাস্তফায়ননয াগ্রগজত ম্পকীত প্রজতনফদন। 

4. াাআনরাকাফ থন াআউজননেয ফাস্তফায়ন াগ্রগজতয ভাজক প্রজতনফদন, তত্রভাজক ও াধ থফাজল থক প্রজতনফদন স্টপ্রযণ। 

5. ভন্ত্রণারয় জবজিক যাজস্ব ও উন্নয়ন খানত কভ থাংস্থাননয তত্রভাজক এফাং াধ থফাজল থক প্রজতনফদন স্টপ্রযণ । 

6. াজনষ্পন্ন স্টনন স্টক াংক্রান্ত ভাজক প্রজতনফদন স্টপ্রযণ। 

7. যাজস্ব খাতভূি নন-কযাডায ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ থ স্টেণীয শূন্যনদয ভনে যাজয জননয়াগনমাগ্য ১০% াংযজক্ষ্ত শূন্য নদয ভাজক 

প্রজতনফদন স্টপ্রযণ। 

8. ভজরা স্টকাো াংযক্ষ্ণ াংক্রান্ত তত্রভাজক এফাং াধ থফাজল থক প্রজতনফদন স্টপ্রযণ। 

9. যকাযী চাকুযীয স্টক্ষ্নত্র ভৄজিনমাদ্ধানদয চাকুযীয স্টকাো, ভৄজিনমাদ্ধানদয ও ীদ ভৄজিনমাদ্ধানদয পুত্র ও কন্যায ানুকূনর ফরফৎ কযা 

ম্পকীত তত্রভাজক প্রজতনফদন স্টপ্রযণ। 

10. জফদ্যযৎ ােয় াংক্রান্ত প্রজতনফদন ভাজক প্রজতনফদন স্টপ্রযণ । 

11. ভন্বয় বায জদ্ধান্তভনয ফাস্তফায়ন াগ্রগজত প্রজতনফদন স্টপ্রযণ 

12. ফাজল থক কভ থম্পাদন চুজি ভল্যায়ননয ভাজক প্রজতনফদন, তত্রভাজক ও াধ থফাজল থক ও ফাজল থক প্রজতনফদন স্টপ্রযণ। 

13. জাতীয় াংনদ ২০১৬ ানরয প্রথভ াজধনফনন ভাভান্য যাষ্ট্রজত কর্তথক প্রনদয় বালনণ ান্তভূ থজিয জন্য তথ্যাজদ স্টপ্রযণ। 

14. ২০১৫-১৬ াথ থফছনযয ফানজে ফিৃতায় ান্তভূ থজিয জন্য তথ্য স্টপ্রযণ।  

15. PSC এর Joint Management committee(JMC)/Joint Review Committee (JRC) বায ম থনফক্ষ্ণ প্রজতনফদন 

দাজখর। 

16. জাতীয় াংনদ প্রননািয স্টপ্রযণ। 
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াআ-পাাআজরাং নজথ প্রজক্ষ্নণ াাআনরাকাফ থন াআউজনে কাজযগযী ায়তা প্রদানাঃ 

াআ-পাাআজরাং নজথ প্রজক্ষ্নণ াাআনরাকাফ থন াআউজনে জননোি জফবাগ/াংস্থাভনক কাজযগযী ায়তা প্রদান কনযাঃ 

িোঃ নাং র্ফলয় াংস্থা/র্ফবাবগয নাভ চকাব িয চভয়াদ প্রর্যণাথীয াংখ্যা ভন্তব্য 

১.  

াআ-পাাআজরাং নজথ 

 

জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ ১০ র্দন ৬৫ জন ই-পাইর্রাং নর্থ প্রর্যবণ ১৫টি 

কর্ম্পউটায ও ইন্টাযবনট সুর্ফধা 

কার্যগযী ায়তা প্রদান কযা য়। 

২. ফাাংরাবদ স্থরফন্দয কর্তিয ০৮ র্দন ৪০ জন 

৩. চবরাফাাংরা ২০ র্দন ১৫০ জন 

 

 

২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছবয র্নম্নর্রর্খত র্ফলবয়য উয াইবরাকাফ িন ইউর্নট তথ্য ও ভতাভত প্রদান কবযবছোঃ 

 

 

ির্ভক নাং র্ফলয় 

১. International Solar Alliance (ISA) এয Framework Agreement-এয উয ভতাভত প্রদান।   

২. Update of Gas Sector Master Plan (GSMP) -এয উয ভতাভত প্রদান।   

৩. Draft Framework Agreement between Government of the Pepole’s Republic of 

Bangladesh and Government of the Republic of India on Cooperation in the 

Hydrocarbon Sector -এয উয ভতাভত প্রদান।   

৪. Revised draft Momorandum of Understanding (MoU) between Bangladesh 

Standards Testing Instifution (BSTI) and Turkish Standards Institution (TSE)-এয উয 

ভতাভত প্রদান।   

৫. ফাাংরাবদ-অর্ির্রয়ায ভবধ্য অনুর্ষ্ঠতব্য 2nd Working Group Meeting -এয উয ভতাভত প্রদান।   

৬. ফাাংরাবদ ও ভারবয়র্য়ায ভবধ্য অনুর্ষ্ঠতব্য Bilateral Consultation-এয উয ভতাভত প্রদান।    

৭. ফাাংরাবদ কর্রতিক অনুভর্থ িত আইএরও কনববনন -৯৮ ফাস্তফায়বনয উয আইএরও প্রদত্ত Observation -এয উয ভতাভত 

প্রদান।   

  ীনা যকাযী অথ িায়বন (Chinese Government Concesional Loan and Preferential Buyer’s 

Credit) -এয উয ভতাভত প্রদান।   

৮. Progress in Implementing the outcomes of the sixth Ministerial Conference on 

Environment and Development in Asia and the Pacific-এয উয ভতাভত প্রদান।    

৯. Inter-Ministerial Meeting on the Proposed visit of Hon’ble foreign Minister to the 

State of Qatar-এয উয ভতাভত প্রদান।    

১০. ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদবয বথ অিমাত্রা’ এয প্রর্তবফদবন তথ্য প্রদান।   

১১. ‘র্ডর্জটার ফাাংরাবদ’ ফাস্তফায়বন গৃীত কাম িিবভয উয তথ্য প্রদান।  

১২. ২০০৯-২০১৬ ম িন্ত যকাবযয উবেখবমাগ্য অজিবনয তথ্য প্রদান।  

১৩. গ্যা াইবরট (Gas Hydrate) র্ফলয়ক ভীযা কাম িিবভয উয ভতাভত প্রদান।  
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১৪. “Strengthinting National Decision Making towards Ratification of the Minamata 

Convention and Build Capacity towards Implementation of Future Provisions if the 

People’s Republic of Bangladesh” ীল িক প্রকবল্পয Letter of Agreement (LoA) স্বাযয াংিান্ত এয 

উয ভতাভত প্রদান।   

  ১৫. LNG-Re-gasification কবয উৎার্দত গ্যাবয মূে এফাং চদীয় গ্যাবয াবথ র্ভশ্রণ কবয র্ভর্শ্রত গ্যাবয মূে র্নধ িাযণ 

দ্ধর্ত-এয উয ভতাভত প্রদান।    

১৬. Inviting Feedback on final Draft of Country Investment Plan (CIP) for Environment, 

Forestry and Climate Change (EFCC)-এয উয ভতাভত প্রদান।   

১৭. The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979-এয উয 

ভতাভত প্রদান।     

১৮. ফাাংরাবদ ও বাযত যকাবযয ভবধ্য ম্পার্দত র্ি-ার্যক প ুঁর্জ-র্ফর্নবয়াগ, উন্নয়ন ও াংযযণ চুর্ি-এয উয ভতাভত প্রদান।    

১৯. তথ্য কর্ভবনয ফার্ল িক প্রর্তবফদবন অন্তর্ভ ির্িয রবযু াইবরাকাফ িন ইউর্নবটয তথ্য প্রদান।  

২০. খড়া জাতীয় াংযযণ চকৌরবত্রয াংর্িষ্ট অাংবয উয ভতাভত প্রদান। 

২১. খাগড়াছর্ড় চজরায যাভগড় উবজরা য াতছার্ড় াার্ড় এরাকা বত উৎর্ত্ত বয়  ট্টিাভ ভানগবযয  ান্দগাঁও থানায কালুযঘাট 

এরকায় কণ িপৄরী নদীয াংবমাগস্থর ম িন্ত প্রফভান ১০৭ র্কবরার্ভটায ারদা নদী ও নদীয উবয় াড় বত ৫০০ র্ভটায প্রবস্থয 

এরাকায চভৌজামূবক অন্তর্ভ িি কবয র্যবফগত াংকটান্ন এরাকা (ইর্এ) চঘালণা এফাং ারদা নদী র্যবফগত াংকটান্ন 

এরাকায র্যবফ ব্যফস্থানা র্নবদ ির্কায উয ভতাভত প্রদান।  

২২. National Oil Spill and Chemical Contingency Plan এয উয ভতাভত প্রদান।   

২৩. দভ জাতীয় াংবদয ২০১৭ াবরয প্রথভ অর্ধবফবন ভাভান্য যাির্ত কর্তিক প্রবদয় বালবণ অন্তর্ভ ির্িয জন্য তথ্যার্দ চপ্রযণ।  

২৪. জ্বারার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ এফাং যার্য়া চপডাবযভবনয জ্বারার্ন ভন্ত্রণারবয়য ভবধ্য MoU স্বাযর্যত এয উয ভতাভত প্রদান।  

২৫. Study on Energy Security এয Draft final এয উয ভতাভত প্রদান।  

২৬. তযরীকৃত চবরার্রয়াভ গ্যা (এরর্র্জ) আভদার্ন ও চস্টাবযজ /টার্ভ িনার/প্ল্ুান্ট র্নভ িাণ এফাং র্ডরায /র্ডর্ির্ফউটয ফা ফ্র্ুন াইর্জ 

(Franchisee) র্নবয়াবগয ভাধ্যবভ র্ফতযণ ও র্ফনণ কযায নীর্তভারা, ২০১৬ এয খড়ায উয ভতাভত প্রদান।  

২৭. চবরাকুার্ভবকর কাযখানা স্থান এফাং র্য ারনা াংিান্ত নীর্তভারা, ২০১৬ এয খড়ায উয ভতাভত প্রদান।  

২৮. ফাাংরাবদ াওয়ায ম্যাবনজবভন্ট ইনর্ষ্টটিউট (র্ফর্এভআই) গঠবনয রবযু খড়া “চভবভাবযন্ডাভ অফ এুাবার্বয়ন” এফাং “রুর 

অুান্ড চযগুবরন” এয উয ভতাভত প্রদান।  

২৯. জার্তাংঘ চঘার্লত চটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG)-এয রযুভাত্রা র্যভা চ প্রস্তার্ফত সূ কমূ ফাাংরাবদ চপ্রযাবট 

র্ র্িতকযবণয রবযু অনুর্ষ্ঠত “Indentification of Data Gaps inBangladesh in the Context of UN 

Proopsed Indicators for Monitoring SDGs Targets” ীল িক কভ িারায চূড়ান্ত প্রর্তবফদবনয উয 

ভতাভত।  

৩০. খড়া “Energy Efficiency and Conservation Master Plan Upto 2030”-এয উয ভতাভত প্রদান।  

৩১. চফযকার্য ম িাবয় এরএনর্জ আভদার্নয খড়া নীর্তভারা-২০১৬ এয উয ভতাভত প্রদান।  
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চতুথ থ খন্ড 
 

 

 

                               াাআনরাকাফ থন াআউজননেয াজথন 

 
 

 জফনদী যাভ থক প্রজতষ্ঠান ও স্টদীয় জ্বারানী জফনলনেয ভন্বনয় জ্বারানী স্টক্টনযয উয াাআনরাকাফ থন াআউজনে কর্তথক জানুয়াজয 

২০০৯ নত জুন ২০১৬ ম থন্ত স্টভাে ১১৩ টি জফনেলণধভী কাজযগজয প্রজতনফদন প্রস্ত্িত কযা 

 

 স্টনরাফাাংরা ও জফজজ’য ব্যফানযয জন্য ৩টি পেওয়ায স্টডনবর কনয স্টনরাফাাংরা ও জফজজ স্টক স্তান্তয কযা  

 ান্যান্য গুরুত্বপূণ থ/উনেখনমাগ্য কভ থকান্ড 

 উাংায 
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াাআনরাকাফ থন াআউজননেয াজথনাঃ 

 
জফনদী যাভ থক প্রজতষ্ঠান ও স্টদীয় জ্বারানী জফনলনেয ভন্বনয় জ্বারানী স্টক্টনযয উয াাআনরাকাফ থন াআউজনে কর্তথক জানুয়াজয ২০০৯ নত 

জুন ২০১৭ ম থন্ত স্টভাে ১২৮ টি জফনেলণধভী কাজযগজয প্রজতনফদন প্রস্ত্িত কযা নয়নছাঃ 
 

Oil and Gas: 

 Annual Gas Production & consumption 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-

2014,2014-2015 and 2015-2016 (Total 07). 
 Monthly Gas Reserve & Production January 2009-August 2017 (Total 104)  

 Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine 

 Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractionation at 
Ashuganj 

 Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010 

 Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development  
 Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 2010 

 Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities 

 Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities 

 Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh. 
 Report on Energy Economics  

 Report on Energy Scenario of Bangladesh  

Petroleum Refining and Marketing: 

 Review and Assessment Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  
 Recommendation Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  

Mining: 

 Coal Sector Development Strategy. 
 Review of the existing Mining Act, Rules and Regulations and Recommendations. 

 Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and Recommendation on 

improvements. 
 Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects. 

 Mineral Resources Assessment. 
 
 

স্টনরাফাাংরা ও জফজজ’য ব্যফানযয জন্য জননোি ৩টি পেওয়ায স্টডনবর কনয স্টনরাফাাংরা ও জফজজ স্টক স্তান্তয কযা নয়নছাঃ 

             
 Petroleum System Modeling (PetroMod) Software টিয ভােনভ  Sedimentary Basin এয Petroleum 

System Modeling ততযী কনয Hydrocarbon Reservoir ম্পজকথত জফজফধ ভূ-তাজত্ত্বক ধাযণা াওয়া মানফ। 

 Cost Database Software Develop কনয Demonstration কযা নয়নছ।  এাআ Software এয ভােনভ স্টদনয গ্যা 

স্টক্ষ্ত্রভন স্টদী ও জফনদী স্টকাম্পানী কর্তথক ানুন্ধান কাম থক্রভ নত শুরু কনয উৎাদন ফন্ধ নয় মাওয়া ম থন্ত কর 

ম থানয়য মাফতীয় জাফ-জনকা াওয়া মানফ।  

 PDMS (Petroleum Database Management System) Software Develop কনয Demonstration কযা নয়নছ।  

উি SOFTWARE এয  ভােনভ স্টনরাজরয়াভ ন্য াঅভদাজন, যফযা, ভজুদ ও জফণন ম্বজরত প্রনয়াজনীয় 

তথ্য/উাি াংযক্ষ্ণ কযা মানফ।  
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ান্যান্য গুরুত্বপূণ থ/উনেখনমাগ্য কভ থকান্ডাঃ   
   

    

1. জ্বারানী ও খজনজ ম্পদ জফবাগ কর্তথক চাজত জাতীয় ও াঅন্তজথাজতক স্বাথ থ াংজস্দষ্ট জফজবন্ন জফলনয়য উয প্রজতনফদন ও 

ভতাভত প্রস্ত্িতপূফ থক স্টপ্রযণ।  

2. াাআনরাকাফ থন াআউজনে জিারীকযণ এফাং প্রাকৃজতক গ্যা ম্পনদয সুষ্ঠ ব্যফস্থানা   াংক্রান্ত ‘‘ Capacity Building of 

Human Resources and Petroleum Resources management  ীল থক প্রকনল্পয  TAPP জ্বারানী ও খজনজ 

ম্পদ জফবানগ স্টপ্রযণ কযা নয়নছ 

 

উাংাযাঃ 
 

াাআনরাকাফ থন াআউজননেয কভ থকতথা/কভ থচাযী জননয়াগ জফজধভারা ২০১৩ প্রণয়ন কযা নয়নছ। জননয়াগ জফজধভারায াধীনন যাজস্ব খানতয 

জনফনরয জননয়াগ প্রজক্রয়াধীন। ফতথভানন ীজভত জনফর জদনয় াাআনরাকাফ থন াআউজননেয াজফ থক কভ থকান্ড চরভান যনয়নছ। ভাভজয়ক জফজবন্ন 

জফলনয়য উয জনয়জভত স্টজভনায/ওয়াকথ এয াঅনয়াজন কযা নে।  

 

জননয়াগ প্রজক্রয়া ম্পন্ন নর এফাং এ ভস্ত জনফরনক প্রনয়াজনীয় প্রজক্ষ্নণয ভােনভ কাজযগজয োনন ভদ্ধ কযনত াযনর াদূয বজফষ্যনত 

াাআনরাকাফ থন াআউজনে স্টদনয জ্বারাজন ও খজনজ ম্পদ খানতয উন্নয়নন প্রভূত াফদান যাখনত াযনফ ফনর াঅা কযা মায়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


