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জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর এনিনিভুক্ত সমাপ্ত প্রকগের মূল্যায়ন প্রনতগিদগনর ওির সার-সংগেি 

 

ক্র: 

নং 

মন্ত্রণালয়/ 

নিভাগের 

নাম 

মমাট 

সমাপ্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সমাপ্ত প্রকগের ধরণ সময় ও 

ব্যয় 

উভয়ই 

অনতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

সময় 

অনতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংকযা 

সময় 

অনতক্রাগন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সি থননম্ন 

সগি থাচ্চ 

ব্যয় 

অনতক্রান্ত 

প্রকগের 

সংখ্যা 

ব্যয় 

অনতক্রাগন্তর 

শতকরা 

হার(%) 

সি থননম্ন 

সগি থাচ্চ 

নিননগয়াে 

প্রকগের 

সংখ্যা 

কানরেনর 

সহায়তা  

প্রকগের 

সংখ্যা 

মজনিনসএফভুক্ত 

প্রকগের সংখ্যা 
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 জ্বালানী ও 

খননজ 
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১. সমাপ্ত প্রকগের সংখ্যা: ০৮ টি 

২ সমাপ্ত প্রকগের ব্যয় ও মময়াদ বৃনির কারণ: 
 

সময় বৃনির কারণ:  
 

 প্রকগে জনিগলর অনুগমাদন প্রানপ্তগত নিলম্ব হওয়ার কাউন্টারিাট থ িারগসানাল ননগয়াগে নিলম্ব হয়।  

 জনিগলর অনুগমাদন িাওয়ার িরও উিযুক্ত প্রার্ীর অভাগি প্রগয়াজনীয় সংখ্যক জনিল প্রকগের ননগয়ানজত করা 

যায়নন। 

  এছাড়া ননগয়ােপ্রাপ্তগদর প্রায় ৬০% প্রকে চলাকালীন সমগয় চাকুরী মছগড় মদয়। ফগল িাগজট ততরী, দরিত্র আহিান, 

মুল্যায়ন, নহসাি িনরচালনা ও রেণ, প্রনতগিদন ততরী, উন্নয়ন সহগয়ােী ও সংনিষ্ট সংস্থাসমূগহর সাগর্ মযাোগযাে 

রোর কাগজ নিলম্ব তর্া প্রকগের িাস্তিায়গন  আঠাগরা মাস নিলম্ব হয়। 

 ভূনম অনধগ্রহণ প্রনক্রয়ায় নিলম্ব হয়।  

 দরিগত্র সি থননম্ন দরদাতার উদ্বৃত্ত মূল্য নিনিনি মূল্য অগিো মিশী হওয়ায় পুন:দরিত্র আহিান করা হয়।  

 এনিনিগত প্রকগের অনুকূগল িয থাপ্ত তিগদনশক মুদ্রার সংস্থান না র্াকায় তিগদনশক আমদানন নিলনম্বত হয়। 

 অগ্রানধকার নিগিচনায় কূি খনন নরে অন্য প্রকগে ননগয়ানজত র্াকায়। 

 এনিনি’র সাগর্ ঋণচুনক্ত কায থকর হগত নিলম্ব হওয়া ও প্রকগের িাস্তিায়নকারী সংস্থা ও ননি থাহী সংস্থা ননধ থারগণ নিলম্ব 

হওয়া। 

 মূল নিনিনিগত প্রকে শুরুর তানরগখর ০৭ (সাত) মাস িগর নিনিনি অনুগমানদত হওয়া। 

 িাস্তিায়নকারী সংস্থার িনরিতথন হওয়া। 

  এনিনি’র োইিলাইন মমাতাগিক দরিত্র প্রনক্রয়া সম্পন্ন করগত নিলম্ব হগয়গছ।  

 কানরেনর ও আনর্ থক মূল্যায়গন এনিনি’র ননগদশ থনা মমাতাগিক নিনভন্ন সমগয় সংগশাধনীর কারগণ  ও মূল্যায়ন 

প্রনতগিদগনর ওির মদরীগত সম্মনত িাওয়ায়। 
 

 ব্যয় বৃনির কারণ:  

আমদাননতব্য িাইিলাইন মালামাল ও কযাগর্ানিক প্রগটকশন (নসনি) মালামাগলর মেগত্র সি থননম্ন দরদাতার উদ্বৃত্ত দর 

মূল নিনিনিগত এ খাগত সংস্থানকৃত অগর্ থর মচগয় মিশী হওয়ায়, মরাি কাটিং েনতপূরণ খাগত মিশী অগর্ থর প্রগয়াজন হওয়ায়, 

কাস্টমস্ নিউটি (নসনি)-ভযাট, নপ্র-নশিগমন্ট ইন্সগিকশন, িীমা, ব্যাংক চাজথ , োড়ী ইতযানদ খাগত অনতনরক্ত অগর্ থর প্রগয়াজন  

হওয়ার ব্যয় বৃনি িায়।  
 

৩.  সমাপ্তকৃত প্রকে িাস্তিায়গনর মেগত্র প্রধান প্রধান সমস্যা ওসুিানরশ: 
 

সমস্যা সুিানরশ 

৩.১ প্রকে িাসম্তিায়নকারী সংস্থার রাজস্ব মসট আি মর্গক 

কাউন্টার িাট থ স্টাফ প্রকগে ননগয়ানজত করার সংস্থান নছল। নকন্ত্ত্ত 

উক্ত জনিগলর অনুগমাদন প্রানপ্তগত নিলম্ব হওয়ার কাউন্টারিাট থ 

িারগসানাল ননগয়াগে নিলম্ব হয়। জনিগলর অনুগমাদন িাওয়ার 

৩.১ প্রকগের সুষ্ঠ ুিাস্তিায়গনর জন্য প্রকগের জনিগলর 

অনুগমাদন যর্াসম্ভি দ্রুত সমগয়র মগে নননিত করার 

জন্য সংনিষ্ট সকগলর সি থাত্নক প্রগচষ্টা গ্রহণ করা 

আিশ্যক। 
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িরও উিযুক্ত প্রার্ীর অভাগি প্রগয়াজনীয় সংখ্যক জনিল প্রকগের 

ননগয়ানজত করা যায়নন। এছাড়া ননগয়ােপ্রাপ্তগদর প্রায় ৬০% প্রকে 

চলাকালীন সমগয় চাকুরী মছগড় মদয়। ফগল িাগজট ততরী, দরিত্র 

আহিান, মুল্যায়ন, নহসাি িনরচালনা ও রেণ, প্রনতগিদন ততরী, 

উন্নয়ন সহগয়ােী ও সংনিষ্ট সংস্থাসমূগহর সাগর্ মযাোগযাে রোর 

কাগজ নিলম্ব তর্া প্রকগের িাস্তিায়গন নিলম্ব হয়। 

 

৩.২  প্রকগে তিগদনশক অনুদাগনর অগর্ থর স্বেতার কারগণ এিং 

প্রকগের গ্রান্ট মলানজং তানরখ বৃনিগত উন্নয়ন সহগযােীর অসম্মনতর 

কারগণ মূল টিনিনিগত অন্তভু থক্ত িাঁচটি প্যাগকজ  িাদ নদগত হয়।  

৩.২  প্রকে হগত িাদ িড়া  গুরুত্বপূন থ ও প্রগয়াজনীয় 

প্যাগকজসমূহ উন্নয়ন সহগযােীর অনুদাগন সত্বর 

িাস্তিায়গনর জন্য মন্ত্রণালয় প্রকে িাস্তিায়নকারী 

সংস্থাগক অর্ থনননতক সম্পকথ নিভাে ও উন্নয়ন সহগযােীর 

সাগর্ সাি থেনণক মযােগযাে রো  করগত হগি।  

৩.৩  নিনভন্ন সমগয় মদশী ও নিগদশী প্রনতষ্ঠান কর্তথক সাগভ থর 

মােগম নচনিত সম্ভািনাময় কািানসয়া স্ট্রাকচাগর মতল/গ্যাস 

আনিস্কাগরর প্রগচষ্টা সফল না হওয়ার মিছগন কানরেনর ও অন্যান্য 

কারণ/নদকসমূহ অনুসন্ধান/েগিষণা কগর মদখা প্রগয়াজন।  

 

৩.৩ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ 

নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স কািানসয়া স্ট্রাকচাগর 

মতল/গ্যাস আনিস্কাগরর প্রগচষ্টা  সফল না হওয়ার মিছগন 

কানরেনর ও অন্যান্য কারণ/নদকসমূহ অনুসন্ধান/েগিষণা 

কগর মদখগত িাগর। 

৩.৪ এনিনি/আরএনিনিগত প্রকগের অনুকূগল খুি সামান্য িরাদ্দ 

র্াকায় এিং অিয থাপ্ত তিগদনশক মুদ্রার সংস্থান র্াকায় প্রকগের 

িাস্তিায়ন নিলনম্বত হগয়গছ। 

 

৩ .৪  জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে  ভনিষ্যগত মকান 

প্রকগের সময়মত িাস্তিায়গনর স্বাগর্ থ 

এনিনি/আরএনিনিগত প্রকগের অনুকূগল প্রগয়াজনীয় 

তিগদনশক মুদ্রার িরাদ্দ নননিত করগি। 

৩.৫ প্রকে সমাপ্ত হগয় মেগলও  স্থায়ী ভাগি জনম িাওয়া যায়নন। ৩.৫ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ 

নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স প্রকগের জনম স্থায়ীভাগি 

অনধগ্রহগণর নিষগয় দ্রুত প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি । 

৩.৬ প্রকগের আওতায় সংগৃহীত োড়ী প্রকে সমানপ্তর ির সরকানর 

ননয়ম অনুসরণ না কগর প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা ব্যিহার 

করগছ।  

 

৩ .৬ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে সরকানর নীনতমালা 

মমাতাগিক সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন সরকানর 

িনরিহনপুগল অর্িা অনুগমানদত অন্য মকান প্রকগে 

স্থানান্তগরর  নিষগয়  নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করগি । 

৩ .৭   প্রকগের আওতায় োড়ী ক্রয় করা সগেও োড়ীভাড়া িািদ 

অর্ থ ব্যয়, ভূনম অনধগ্রহণ খাগত অনতনরক্ত ব্যয়, আয়কর/ভযাট িািদ 

অর্ থ কতথন না করা, নিনিনিগত িনণ থত নিিনিউনি ২০০৬ মরগটর 

িনরিগতথ নিিনিউনি ২০০৮ মরট মমাতাগিক চুনক্ত সম্পন্ন করায়, 

গুনেত মান নিচার না কগর ঠিকাদারগক নিল িনরগশাধ, ঠিকাদাগরর 

মযাগ্যতা না র্াকা সগেও পুন: মটন্ডার আহিান না কগর প্রাক্কনলত 

দর অগিো মিশী মূগল্য কায থাগদশ মদওয়া ইতযানদ কারগণ মহা 

নহসাি ননরীেগকর অনফস কর্তথক অনিট আিনত্ত মদয়া হগয়গছ। 

৩.৭   আরনিনিনি’র সংস্থাগনর মচগয় অনতনরক্ত কাজ ও 

ব্যয় এিং অনিট আিনত্ত নিষগয় জ্বালানী ও খননজ সম্পদ 

নিভাে সংনিষ্টগদর দায়দানয়ত্ব ননধ থারণপূি থক প্রগয়াজনীয় 

প্রশাসননক ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। 

 

৩.৮ প্রকগের অনুকূগল এনিনি/আরএনিনিগত প্রগয়াজন মমাতাগিক 

িরাদ্দ না মদয়ায় এিং সময়মত িরাদ্দকৃত অর্ থ অিমুক্ত না হওয়ার 

কারগণ প্রকগের খরচ নিগশষ কগর তিগদনশক প্রনকওরগমগন্টর খরচ 

ননি থাগহ অসুনিধার সৃনষ্ট হয় এিং মকাম্পাননর ননজস্ব তহনিল হগত 

ব্রীজ ফাইনানন্সং করগত হয় যা িরিতী িছগরর এনিনি/আরএনিনি 

িরাগদ্দর সাগর্ সমন্বয় কগর মনয়া হয়। এর ফগল অগনক মেগত্র িছর 

মশগষ প্রকৃত খরচ আরএনিনি িরাগদ্দর মচগয় মিশী হগয় যায়। 

এছাড়া নজওনি ফাগন্ডর অভাগি ব্রীজ ফাইন্যানন্সং এর মােগম যনদ 

খরচ ননি থাহ করা হয় তাহগল িরিতী িছগর এনিনি/আরএনিনি 

িরাগদ্দও নকছু জটিলতা সৃনষ্ট হয়। 

৩.৮  ভনিষ্যগত প্রকগের এনিনি/আরএনিনিগত প্রগয়াজন 

মানফক অর্ থ িরাদ্দ প্রদান করগত হগি এিং িরাদ্দকৃত 

অর্ থ যর্াসমগয় অিমুক্তকরণ নননিত করগত হগি। 

 

 

৩.৯ প্রকগের আওতায় প্রনশেণপ্রাপ্তগদর মগে একজন কম থকতথাগক 

িাগিগক্সর অন্য নিভাগে িদলী করা হগয়গছ। এর ফগল দে 

জনিগলর অভাগি িাটা ম্যগনজগমগন্টর কাগজ মন্ত্হরতা আসগত 

৩.৯ প্রকগের আওতায় প্রনশেণপ্রাপ্ত সকল কম থকতথাই 

যাগত তাগেঁর প্রনশেণলি জান িাগিগক্সর িাটা মসন্টাগর 

িাটা ম্যগনজগমগন্টর কাগজ প্রগয়াে করগত িাগরন মসটি 
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িাগর। একইসাগর্ প্রনশেণপ্রাপ্তগদর মােগম িাগিগক্সর সংনিষ্ট অন্য 

অনফনসয়ালগদর প্রনশেণ প্রদাগনর ব্যিস্থা করার নিষয়টিও নিগিচনা 

করা দরকার। 

নননিত করা সহ প্রনশেণপ্রাপ্তগদর মােগম িাগিগক্সর 

সংনিষ্ট অন্য কম থকতথাগদর প্রনশেণ প্রদাগনর ব্যিস্থা করা 

মযগত িাগর। 

৩.১০  এনিনি’র সাগর্ ঋণচুনক্ত কায থকর হগত নিলম্ব হওয়া ও 

প্রকগের িাস্তিায়নকারী সংস্থা ও ননি থাহী সংস্থা ননধ থারগণ নিলম্ব 

হওয়ার কারগণ প্রার্নমকভাগি প্রকগের িাস্তিায়ন নিনছগয় িগড়।  

 

৩.১০ ভনিষ্যগত মকান প্রকগের িাস্তিায়গন নিলম্ব 

িনরহাগরর জন্য উন্নয়ন সহগযােীর সাগর্ যর্াসমগয় 

ঋণচুনক্ত কায থকর করা এিং নিনিনি অনুগমাদগনর সময়ই 

প্রকগের ননি থাহী সংস্থা ও িাস্তিায়নকারী সংস্থা চূড়ান্ত 

করার জন্য সংনিষ্ট সকলগক সগচষ্ট হগত হগি। 

৩.১১ এনিনি’র োইিলাইন মমাতাগিক দরিত্র প্রনক্রয়া সম্পন্ন 

করগত নিলম্ব হগয়গছ। এনিনি’র অর্ থায়গন ক্রয়, নিগশষজ্ঞ মসিা 

ইতযানদ সম্পন্ন করার জন্য একটি দরিত্র দনলল প্রণয়ন, কানরেনর 

ও আনর্ থক মূল্যায়গন এনিনি’র ননগদশ থনা মমাতাগিক নিনভন্ন সমগয় 

সংগশাধনী ইতযানদ কারগণ প্রকে িাস্তিায়গন নিলম্ব হয়। 

৩.১১ ভনিষ্যগত উন্নয়ন সহগযােীর অর্ থায়গন প্রকে 

িাস্তিায়গনর মেগত্র প্রনকওরগমন্ট িিনত ননধ থারণ, দরিত্র 

দনলল প্রনয়ন/সংগশাধন, মূল্যায়ন প্রনক্রয়া ইতযানদর 

মেগত্র উন্নয়ন সহগযােী ও প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থার 

মগে িারস্পনরক মিাঝািড়া ও নননিড় সমন্বয় মজারদার 

করা প্রগয়াজন । 

৩.১২ মসমুতাং গ্যাস নফল্ড হগত প্রনতনদন ২০ নমনলয়ন নকউনিক 

নফট (এমএমনসএফনি) হাগর গ্যাস সরিরাগহর প্রগে 

িন করা হগলও এ গ্যাস নফগল্ডর উৎিাদন কগম যাওয়ায় ১টি মাত্র 

কূি (৫নং কূি) হগত ২০১১ সাগল সগি থাচ্চ ১০-১২ এমএমনসএফনি 

হাগর চট্টগ্রাগম গ্যাস সরিরাহ করা হয়। িতথমাগন ঐ কূি সহ এ 

নফগল্ডর অির কূি (৬ নং কূি) এর সনম্মনলত উৎিাদন ৬ 

এমএমনসএফনি এ হ্রাস মিগয়গছ। এছাড়া িগগািসােগরর সাংগু 

গ্যাস নফগল্ড উৎিাদন িন্ধ রগয়গছ । 

৩.১২ চটগ্রাগম তর্া সমগ্র িাংলাগদগশ গ্যাগসর সরিরাহ 

বৃনির লগেয Offshore-এ  গ্যাস কূি খনগনর নিষয়টি 

অগ্রানধকার নভনত্তগত িাস্তিায়গনর উগযাে ননগত হগি। 

 

 

৩.১৩ মকনজনিনসএল-এর জনিগলর জন্য নিনিনিগত সংস্থানকৃত 

মরনিওগ্রাফী মটনস্টং, িয়লার অিাগরশন, িান থার ব্যিস্থািনা, 

অগটাগমটিক কমিাসন ও নন নিসরাকটিভ মটনস্টং প্রনশেণ 

কম থসূনচসমূহ  সম্পন্ন না হওয়ায় এ সকল মেগত্র মকনজনিনসএল এর 

দেতার ঘাটনত রগয় মেগছ িগল মগন হয়। মকনজনিনসএল এর 

জনিগলর দেতা বৃনির লগেয মকনজনিনসএল এর রাজস্ব খাত হগত 

িনণ থত নিষয়সমূগহর ওির প্রনশেগণর ব্যিস্থা করা সমীচীন হগি। 

৩.১৩ প্রকগের নিনিনিগত মকনজনিনসএল-এর জনিগলর 

জন্য ননধ থানরত ময সকল প্রনশেণ কম থসূনচ সম্পন্ন করা 

হয়নন মসগুগলা  মকনজনিনসএল-এর রাজস্ব িাগজট হগত 

সম্পন্ন করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা মযগত িাগর। 

 

৩.১৪ প্রকগের িাইিলাইগনর রুট/এলাইনগমন্ট চূড়ান্ত না কগরই ৬৫ 

নক:নম: িাইি লাইন ক্রয় করার ফগল এ অংগে প্রগয়াজগনর তুলনায় 

মিশী অর্ থ ব্যয় হগয়গছ। িরিতীগত িাইি লাইগনর রুট/এলাইনগমন্ট 

নতুন কগর চূড়ান্ত করার ির প্রকগের আওতায় ৫৭ নকগলানমটার 

িাইিলাইগনর প্রগয়াজন হয়।  

৩.১৪ প্রকগের সাশ্রয়কৃত িাইিলাইন ভনিষ্যগত 

মকনজনিনসএল এর মকান প্রকগে/কাগজ ব্যিহাগরর 

নিষয়টি নননিত করগত হগি। 

 

৩.১৫ প্রকগের অনুকূগল ছাড়কৃত অগর্ থর অব্যনয়ত অর্ থ সরকানর 

মকাষাোগর জমা প্রদাগনর ননয়ম র্াকগলও মকনজনিনসএল অংগশর 

২০১২-১৩ অর্ থ িছগর অব্যনয়ত ১,৪৪,৪৯,৬১৬/=(এক মকাটি  

চুয়ানিশ লে উনিঞ্চাশ হাজার ছয়শত মষাল টাকা) জমা প্রদান না 

কগর মকনজনিনসএল এর একাউগন্ট রাখা হগয়গছ। অনিট 

প্রনতগিদগনও নিষয়টি উগিখ করা হগয়গছ। 

৩.১৫ মকনজনিনসএল এর একাউগন্ট জমাকৃত প্রকগের 

মকনজনিনসএল এর অংগশর ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর 

অব্যনয়ত ১,৪৪,৪৯,৬১৬/=(এক মকাটি চুয়ানিশ লে 

উনিঞ্চাশ হাজার ছয়শত মষাল টাকা) অনজথত সুদ সহ 

সরকানর মকাষাোগর জমা প্রদান করার জন্য 

মকনজনিনসএল প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। জ্বালানী 

ও খননজ সম্পদ নিভাে ও মিগরািাংলা নিষয়টি 

মননটনরং করগি। 

৩.১৬ প্রকগের আরনিনিনি’র অনুগমাদন প্রনক্রয়ায় এিং প্রকে 

িনরচালক ননগয়াগে নিলম্ব হগয়গছ। 

 

 

৩.১৬ ভনিষ্যগত মকান প্রকগের নিনিনি, আরনিনিনি’র 

অনুগমাদন প্রনক্রয়া যর্াসম্ভি দ্রুততম সমগয়র মগে 

প্রনক্রয়াকরণ এিং প্রকগের িাস্তিায়নকারী সংস্থা 

চূড়ান্তকরগণ ও প্রকে িনরচালক ননগয়াগে অগহতুক নিলম্ব 

িনরহাগরর জন্য সংনিষ্ট সকগলর আগরা সগচষ্ট হওয়া 

প্রগয়াজন। 
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টিএ প্রগজক্ট ফর ইননস্টটিউশনাল মিভলিগমন্ট অি িাংলাগদশ এনানজথ 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

নিগসম্বর, ২০১২  

 

০১। প্রকগের নাম    : টিএ প্রগজক্ট ফর ইননস্টটিউশনাল মিভলিগমন্ট অি িাংলাগদশ এনানজথ  

                                                    মরগুগলটরী কনমশন  

০২। উগযােী মন্ত্রণালয় /নিভা ে   : নিদ্যযৎ ,জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয় /জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে 

০৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা   : িাংলাগদশ এনানজথ মরগুগলটরী কনমশন (নিইআরনস) 

০৪। প্রকগের এলাকা   : কারওয়ান িাজার, ঢাকা। 

 

০৫।প্রকগের িাস্তিায়ন কাল ও ব্যয়ঃ 

  

প্রাক্কনলত ব্যয় (লে টাকায়( 

মমাট 

টাকা  :নজওনি  

প্রকে সাহায্য  :আন্তজথানতক 

উন্নয়ন সংস্থা )আইনিএ(  

 

প্রকৃত ব্যয়  )লে 

টাকায়(  

মমাট 

টাকা :নজওনি  

প্রকে সাহায্য :

আইনিএ 

 

িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন 

কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

)মূল প্রাক্কনলত 

ব্যগয়র (%  

মমাট 

টাকা )গ্যাস 

উন্নয়ন তহনিল( 

  

অনতক্রান্ত 

সময় 

)মূল িাস্তিায়ন 

কাগলর (%  

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১০৬২.১৫ 

১৬৬.৩৬ 

৮৯৫.৭৯ 

৮৩৫.৬২ 

১১০.৮৪ 

৭২৪.৭৮ 

 

৭৬৪.৮৩ 

১০০.৮৪ 

৬৬৩.৯৯ 

 

মসগেম্বর 

২০০৮-জুন 

২০১১ 

মসগেম্বর 

২০০৮-নিগসম্বর 

২০১২ 

মসগেম্বর 

২০০৮-নিগসম্বর 

২০১২ 

- ১ িছর ৬ মাস 

)৫৪.৫৪(%  

 

০৬। প্রকগের অংেনভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনতঃ 

                                                                                        )আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়(  

ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত সংগশানধত 

টিনিনি )আরটিনিনি (অনুযায়ী 

কাজ/অংে  

আরটিনিনি অনুযায়ী 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

 রাজস্ব অংে     

১ ভ্রমণ ব্যয় মর্াক ৪.৫০  ০.২৫ 

২ ওভারটাইম ভাতা মর্াক ১০.০০  - 

৩ মিাগস্টজ ব্যয় মর্াক ০ .৫৪   ০.৩১ 

৪ মটনলগফান চাজথ মর্াক ৪ .৩২   - 

৫ ফযাক্স /ইন্টারগনট চাজথ  মর্াক ৫ .৪   ১.৮৬ 

৬ গ্যাস ও ফুগয়ল লট ১০ .০০   ৯.৬৩ 

৭ মিগরাল ও লুনব্রগকন্ট লট ১০ .০০   ৩.৪৩ 

৮ িীমা /ব্যাংক চাজথ   ২.১০  ৫.৫৯ 

৯ নপ্রনন্টং এন্ড িািনলনশং লট ৫.৪  ০.১০ 

১০ মস্টশনারীজ ,সীল ও স্টযাম্পস্  লট ৯ .০০   ০.৫৬ 

১১ বুকস্ ও নিনরওনিকালস্ লট ১৬.০০  ৭.৬৮ 

১২ মপ্রাগমাশন নিজ্ঞািন মর্াক ৮.৪০  ৩.৩৯ 

১৩ প্রনশেণ ব্যয় মর্াক ১৭৯.১৬  ১৭৫.৬৮ 

১৪ মসনমনার ও ওয়াকথশি মর্াক ৩৬.০০  ২৬.৪৮ 

১৫ আপ্যায়ন ব্যয় মর্াক ৩.৬০  ০.১০ 

১৬ িরামশ থক মসিা এসএম ৪৪৭.৯০  ৩৯৬.৯২ 

১৭ নলগ্যাল খরচ মর্াক ৬.০০  ০.১০ 

১৮ সম্নানী িািদ ব্যয় মর্াক ১০.০০  ৬.১৪ 
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ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত সংগশানধত 

টিনিনি )আরটিনিনি (অনুযায়ী 

কাজ/অংে  

আরটিনিনি অনুযায়ী 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

 রাজস্ব অংে     

১৯ ফগটাকনি ব্যয় মর্াক ৪.৪৫  ০.২৪ 

২০ কনম্পউটার সামগ্রী লট ৬.৪৫  ৫.৬৪ 

২১ অনিট নফ লট ১.৫০  ০.৮০ 

২২ অন্যান্য খরচ মর্াক ১০.০০  ৫.৪৬ 

২৩ রেণাগিেণ     

োড়ী মর্াক ৬.০০  ৫.৮৮ 

ফানণ থচার এন্ড নফক্সচার মর্াক ২.৫০  ০.২৫ 

কনম্পউটার ও অনফস সামগ্রী মর্াক ৪.০০  ২.৪২ 

ইনস্ট্রুগমন্টস্ ও অন্যান্য মর্াক ৩.০০  ১.৩৬ 

 উিগমাট: রাজস্ব  ৮১০.২২  ৬৬০.২৭ 

 মূলধন অংে     

২৪ োড়ী ৪টি ১২৬.৬৯ ৪টি ১০৯.১৭ 

২৫ নভনিও ও স্টীল কযাগমরা মর্াক ২.৩৩   

২৬ এয়ার কুলার ১৫টি ১৮.৬৫ ১৫টি ১১.০১ 

২৭ কনম্পউটার/নপ্রন্টার/সাভ থার লট ৫২.৮৫  ৩১.০৭ 

২৮ সফটওয়যার মর্াক ০.৭৮  ২.৩৯ 

২৯ অনফস সামগ্রী মর্াক ৪১.৫৮  ১৯.৫০ 

৩০ ফানণ থচার ও নফক্সচার মর্াক ১১.৬৬   

৩১ মটনলগফান এ নিএনিএক্স সাভ থার  ১.৪০  ২.২১ 

 উিগমাট: মূলধন  ২৫৫.৯৪  ১৭৫.৩৫ 

 মমাট: রাজস্ব+মূলধন  ১০৬৬.১৬  ৮৩৫.৬২ 

       সূত্র  :জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে,  মিগরািাংলা ও িাগিক্স কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন 
 

০৭।  প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ  

 

০৭ ।১.িটভূনম: 
 

“Bangladesh Energy Regulatory Commission Act, 2003” এর আওতায় এনপ্রল ২০০৪ মর্গক নিইআরনস 

কায থকর হগয়গছ। জ্বালানী খাগত মভাক্তা ও নিননগয়ােকারীর স্বার্ থ রো এিং এ খাগত সরকানর ও মদশী/নিগদশী মিসরকানর 

নিননগয়ােকারীর জন্য একটি ভারসাম্যপূণ থ মেত্র ততরীই মূলত: নিইআরনস’র উগদ্দশ্য। এ উগদ্দশ্য অজথগন জ্বালানী খাগত ট্যানরফ 

ননধ থারণ, িনরিীেণ, নিদ্যযৎ উৎিাদন/সঞ্চালন /[িন্টন, গ্যাস সঞ্চালন/িন্টন/নিিণন ইতযানদ কাগজ লাইগসন্স প্রদান, জ্বালানী খাগত 

প্রগয়াজনীয় রুলস্ ও মরগুগলশন প্রণয়ন, মভাক্তা এিং অন্যান্যগদর মগে জ্বালানী ইসুয সম্পনকথত নিগরাধ মীমাংসা ইতযানদ কাজ 

নিইআরনস’র আওতাধীন রগয়গছ। জ্বালানী খাগত ট্যানরফ ননয়ন্ত্রণ, মভাক্তার স্বার্ থ রো, প্রনতগযানেতামূলক িাজার সৃনষ্টর মােগম 

মিসরকানর নিননগয়াগের অনুকূল িনরগিশ সৃনষ্ট করা ইতযানদ ধারণা নিগদগশ পুগরাগনা হগলও িাংলাগদগশ নতুন এিং চযাগলনজং। 

এ মপ্রোিগট নিইআরনস’র প্রানতষ্ঠাননক েমতা বৃনির নননমত্ত আগলাচয প্রকে গ্রহণ করা হগয়গছ। প্রকগের মূল টিনিনি মাননীয় 

অর্ থ ও িনরকেনা মন্ত্রী কর্তথক ০৮ অগক্টাির ২০০৮ তানরগখ অনুগমানদত হগয়গছ। সংগশানধত টিনিনি ৩১ নিগসম্বর ২০১২ তানরগখ 

অনুগমানদত হয়। উগিখ্য ময, আইনিএ-এর “Power Sector Development Technical Project (PSDTA)” 

প্রকগের (আইনিএ মক্রনিট নং ৩৯১৩ নিনি ও অনুদান নং এইচ ০৯২ নিনি) আওতায় আইনিএ-এর সাগর্ িাংলাগদশ সরকাগরর 

অনুদান চুনক্ত স্বােনরত হয়। 
 

০৭ .২।     উগদ্দশ্যঃ 
 

(ক) এনানজথ মসক্টর দেতার সাগর্ িনরচালনা করার লগেয নিইআরনস এর মরগুগলটরী কযািানসটি বৃনি করা;   

(খ) এনানজথ মরগুগলশন অনধগেগত্রর স্টযান্ডাি থ (িানণনজযক, কানরেনর ও নলগ্যাল) উন্নীত করা; 

(ে) নিইআরনস এর ব্যিস্থািনােত দেতা ও সেমতা বৃনিকগে নিইআরনস এ মলাকাল মনটওয়াকথ সহ 

     কনম্পউটারাজাইি নসগস্টম স্থািন করা; 
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(ঘ)  নিইআরনস এর সংনিষ্ট অনফনসয়ালগদর নিনভন্ন মরগুগলটরী ইসুযর ওির প্রনশেণ প্রদাগনর  মােগম মানি  

     সম্পদ উন্নয়ন করা; 

(ঙ) নিইআরনস এর সংনিষ্ট অনফনসয়ালগদর মিগরানলয়াম, নিদ্যযৎ ও গ্যাস মসক্টগরর নসগস্টম নিজাইন,  

     িনরকেনা এিং অিাগরশন ও মমইনটিন্যান্স সম্পগকথ ধারণা প্রদান লগেয কম থসূনচ চালু করা। 
 

০৭.৩। প্রকগের কায থক্রম: 

 

(ক) এনানজথ মরগুগলশগন সেমতা বৃনির জন্য  ননগম্নাক্ত নিষগয় িরামশ থক মসিা (মদশী ও তিগদনশক) গ্রহণ:  

 নিনভন্ন মরগুগলশন ও মমগর্ািলজী প্রণয়ন, অনুগমাদন ও িাস্তিায়গন  সহায়তা; 

 ট্যানরফ ম্যাগনজগমন্ট; 

 ট্যানরফ মরগুগলশন ও মমগর্ািগলাজী নিদ্যযৎ মসক্টগর (উৎিাদন, সঞ্চালন ও নিতরণ), গ্যাস মসক্টগর (সঞ্চালন ও নিতরণ) 

এিং মিগরানলয়াম মসক্টগর (মস্টাগরজ, সরিরাহ, িনরিহন ও নিিণন/নিতরণ) িাস্তিায়ন করা; 

 ট্যানরগফর প্রগয়াে এিং ট্যানরফ ফাইনলং, নরনভউ ও অনুগমাদগনর মেগত্র নিইআরনস ও লাইগসন্স গ্রহণকারীগদর সহায়তা 

প্রদান করা; 

 এনানজথ প্রাইনসং ও এনানজথ সংস্কাগরর ওির স্ট্রাগটজী প্রণয়ন ও প্রগয়াে করা; 

 লাইগসনন্সং মরগুগলশগনর জন প্রগয়াজনীয় ম্যানুয়ালস্ ও োইিলাইন প্রস্ত্ত্তনতগত নিইআরনসগক সহায়তা করা; 

 অনফস ব্যিস্থািনা/িিনত, ফাইনানন্সয়াল ম্যাগনজগমন্ট নসগস্টম, কানরেনর ও আইনেত সহায়তা; 

 মরগুগলশন, মমগর্ািলনজ, ফরম ও ফরগমগটর অনুিাদ সহায়তা; 

 অন্যান্য সেমতা বৃনি ও মরগুগলটনর সহায়তা। 
  

(খ) ননগম্নাক্ত নিষগয় প্রনশেণ ও সেমতা বৃনি 

 ট্যানরফ প্লাননং ও স্ট্রাকচানরং; 

 উন্নত মসিা, িনরকেনা, মননটনরং ও প্রাগয়ানেক মেগত্র মরগুগলশন; 

 এিভান্সি ট্যানরফ ম্যাগনজগমন্ট ও সািনসনি নিজাইন; 

 ইউটিনলটি  মিঞ্চমানকথং ও িারফরগমন্স মননটনরং; 

 মিটা সংগ্রহ, িকুগমন্ট প্রস্ত্ত্ততকরণ ও শুনানী; 

 মরগুগলটরী মেমওয়াগকথর ই-েভণ থগনন্স, মযাোগযাে মকৌশল/জনসংগযাে, 

 মরগুগলটরী মিটা মিজ ততরী করা এিং লাইগসন্সধারীগদর িােিাধকতা/দায়িিতার মেগত্র প্রগয়াে/মননটনরং; 

 নিগদগশ নিইআরনস এর সমজাতীয় প্রনতষ্ঠাগন নশো সফর অনুষ্ঠান করা। 
 

 (ে) লনজনস্টক সাগিাট থ ও মালামাল সংগ্রহ: 
 

নিইআরনস অনফগস কনম্পউটার, নপ্রন্টার, মলাকাল এনরয়া মনটওয়াকথ, ইন্টারগনট সংগযাে স্থািন করা। োড়ী, এয়ারকুলার, 

ফগটাকনিয়ার, প্রগজক্টর, ফযাক্স, মটনলনভশন, ফনন থচার ইতযানদ ক্রয় করা। 
 

০৮।  প্রকে িনরদশ থন :  প্রকগের িাস্তিানয়ত কাজ সগরজনমগন িনরদশ থগনর জন্য েত ২৫ আেষ্ট ২০১৪ তানরগখ আইএমইনি -এর  

নশে ও শনক্ত মসক্টগরর িনরচালক )শনক্ত (জনাি মমা :ননয়াজুল  হক ও উি িনরচালক )জ্বালানী (জনাি মমা :সাইফুল ইসলাম 

কর্তথক প্রকে এলাকা িনরদশ থন করা হয়। িনরদশ থগনর সময় প্রকে িনরচালক জনাি মমাহাম্মদ আবু ফারুক )িনরচালক ,অর্ থ ও 

নহসাি ,নিইআরনস(  উিনস্থত নছগলন। জনাি ফারুক পূণ থকালীন প্রকে িনরচালক নহগসগি ২৩ মফব্রুয়ানর ২০১২ হগত প্রকে সমাপ্ত 

হওয়া িয থন্ত দানয়ত্ব িালন কগরগছন। এর পূগি থ জনাি মমাহাম্মদ িজলুর রহমান (িনরচালক, নিদ্যযৎ, নিইআরনস) ২১ অগক্টাির 

২০০৮ মর্গক ২২ মফব্রুয়ানর ২০১২ িয থন্ত পূণ থকালীন প্রকে িনরচালক নহগসগি দানয়ত্ব িালন কগরন। 
 

 

০৯। প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 
 

আরটিনিনিগত িনণ থত িনরকনেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

নিইআরনস এর মরগুগলটরী কযািানসটি বৃনি করার মােগম  

এনানজথ মসক্টর দেতার সাগর্ িনরচালনা করা; 

 

 

এনানজথ মসক্টগর মরগুগলটরী কযািানসটি বৃনির লগেয নিদ্যযৎ 

(সঞ্চালন, িনরিহন ও নিতরণ), গ্যাস নিতরণ ও 

মিরানলয়াম মপ্রািাক্ট (নরগটইল, িনরিহন, মস্টাগরজ ও 

নিিণন) এর  ট্যানরফ সংক্রান্ত মরগুগলশন প্রস্ত্ত্তত করা 

হগয়গছ।তগি নিআরনরনস’র নিজগনস প্লান, নিদ্যযৎ ট্যানরফ 

এিং গ্যাস ও মিগরানলয়াম ট্যানরফ প্রগয়াে নিষগয় 

মরগুগলশন প্রণীত না হওয়ায়, ম্যাগনজগমন্ট সফট্ওয়যার, 
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মানি সম্পদ উন্নয়ন সফট্ওয়যার ও একাউনন্টং সফট্ওয়যার 

সংগৃনহত না হওয়ায় এনানজথ মসক্টর দেতার সাগর্ 

িনরচালনা করার জন্য নিইআরনস এর কযািানসটি পুগরাপুনর 

অনজথত হয়নন। 

এনানজথ মরগুগলশন অনধগেগত্রর স্ট্রযান্ডাি থ( িানণনজযক,কানরেনর 

ও নলগ্যাল মেগত্র) বৃনি করা; 

নিদ্যযৎ গ্রীি মকাি, নসএননজ নরফুগয়নলং মকাি ও স্টযান্ডাি থ 

মরগুগলশন প্রস্ত্ত্তত করা হগয়গছ। 

নিইআরনস এর ব্যিস্থািনা দেতা ও সেমতা বৃনিকগে 

নিইআরনস এ কনম্পউটারাজাইি নসগস্টম (মলাকাল এনরয়া 

মনটওয়াকথ  সহ) স্থািন করা; 

মলাকাল এনরয়া মনটওয়াকথ  সহ কনম্পউটারাজাইি নসগস্টম 

স্থািন করা হগয়গছ। 

 

নিইআরনস এর সংনিষ্ট অনফনসয়ালগদর প্রনশেগণর মােগম 

মানি সম্পদ উন্নয়ন করা; 

প্রনশেণ প্রদান করা হগয়গছ। 

নিইআরনস এর সংনিষ্ট অনফনসয়ালগদর মিগরানলয়াম, নিদ্যযৎ 

ও গ্যাস মসক্টগরর নসগস্টম নিজাইন, িনরকেনা, অিাগরশন ও 

রেণাগিেণ সম্পগকথ ধারণা প্রদাগনর জন্য কম থসনচ চালু করা। 

প্রগয়াজনীয় ইগলকরননক ও ম্যানুয়াল িগকট নসগস্টম চালু 

করা হয়নন। 

 

১০। প্রকগের প্রধান প্রধান অগ িাস্তিায়গনর নিিরণঃ  
 

১০ .১। িরামশ থক মসিা: 

প্রকগের আওতায় স্থানীয় িরামশ থগকর সহায়তায় ননগম্নাক্ত মরগুগলশনগুগলা প্রস্ত্ত্তত করা হগয়গছ: 
 

(ক) নিইআরনস নিদ্যযৎ উৎিাদন ট্যানরফ মরগুগলশন ২০০৮ 

(খ) নিইআরনস গ্যাস নিতরণ ট্যানরফ মরগুগলশন ২০১০ 

(ে) নিইআরনস গ্যাস িনরিহণ ট্যানরফ মরগুগলশন ২০১০ 

(ঘ) নিইআরনস নিদ্যযৎ সঞ্চালন, ট্যানরফ মরগুগলশন ২০১০ 

(ঙ) নিইআরনস নিদ্যযৎ নিতরণ ট্যানরফ মরগুগলশন ২০১০ 

(চ) নিইআরনস মিগরানলয়াম মপ্রািাক্ট িনরিহণ ট্যানরফ মরগুগলশন ২০১১ 

(ছ)নিইআরনস মিগরানলয়াম মপ্রািাক্ট নরগটইল ট্যানরফ মরগুগলশন ২০১১ 

(জ)নিইআরনসগিগরানলয়াম মপ্রািাক্ট মস্টাগরজ,নিিণন ও নিতরণ  ট্যানরফ মরগুগলশন ২০১১ 

(ঝ) নিইআরনস সমনন্বত একাইন্টস্ নসগস্টম মরগুগলশন ২০১১ 

(ঞ) নিইআরনস   নিদ্যযৎ গ্রীি মকাি মরগুগলশন ২০১১ 

ট)নিইআরনস  নসএননজ নরফুগয়নলং নসনকউনরটি মকাি ও স্টযান্ডাি থ মরগুগলশন ২০১২ 

(ঠ) মিভলিি নিদ্যযৎ গ্রীি মকাি 
 

১০.২। প্রনশেণ: 

প্রকগের আওতায় মূলত: নিআরইনস এর কম থকতথাগদর নিনভন্ন নিষগয় মযমন: মরজাল্ট মিজি ম্যাগনজগমন্ট ইমনপ্লগমগন্টশন এন্ড 

িারফরগমন্স ইনন্ডগকটর, নিশ্বব্যাংক অর্ থায়নপুষ্ট প্রকগের ব্যিস্থািনা, ট্যানরফ মরট মসটিং এর নভনত্ত, অিকাঠাগমা ইউটিনলটি 

কায থকরী মরগুগলশন, স্ট্রাগটনজক িনরকেনা, ব্যিস্থািনা ননয়ন্ত্রণ ও কায থকর িাগজটিং, অিাগরশনাল ব্যয় ননয়ন্ত্রন, ইগলকরননক 

েভণ থগনন্স, নদ্বিানেক এনানজথ সহগযানেতা সংক্রান্ত তিগদনশক প্রনশেণ /ষ্টানি ট্যযর এিং ই-েভণ থগনন্স নিষগয় স্থানীয় প্রনশেণ প্রদান 

করা হগয়গছ। 
 

১১। িয থগিেণঃ 
 

১১.১। আগলাচয প্রকগের িাস্তিায়গন নিলম্ব ঘগটগছ। মূল টিনিনি’র সংস্থান মমাতাগিক নিইআরনস-এর রাজস্ব মসট আি মর্গক ১৬ 

জন কাউন্টার িাট থ স্টাফ প্রকগে ননগয়ানজত করার সংস্থান নছল। নকন্ত্ত্ত উক্ত জনিগলর অনুগমাদন প্রানপ্তগত নিলম্ব হওয়ার 

কাউন্টারিাট থ িারগসানাল ননগয়াগে নিলম্ব হয়। জনিগলর অনুগমাদন িাওয়ার িরও উিযুক্ত প্রার্ীর অভাগি প্রগয়াজনীয় সংখ্যক 

জনিল প্রকগের ননগয়ানজত করা যায়নন। এছাড়া ননগয়ােপ্রাপ্তগদর প্রায় ৬০% প্রকে চলাকালীন সমগয় চাকুরী মছগড় মদয়। ফগল 

িাগজট ততরী, দরিত্র আহিান, মুল্যায়ন, নহসাি িনরচালনা ও রেণ, প্রনতগিদন ততরী, উন্নয়ন সহগয়ােী ও সংনিষ্ট সংস্থাসমূগহর 

সাগর্ মযাোগযাে রোর কাগজ নিলম্ব তর্া প্রকগের িাস্তিায়গন  আঠাগরা মাস নিলম্ব হয়। 
 

 

১১.২। প্রকগের আওতায় নিদ্যযৎ উৎিাদন  ,সঞ্চালন ও নিতরণ ট্যানরফ মরগুগলশন , গ্যাগসর সঞ্চালন ও নিতরণ ট্যানরফ 

মরগুগলশনস ও মিগরানলয়াম মপ্রািাগক্টর নরগটইল  ,মস্টাগরজ , নিিণন  ,নিতরণ ও িনরিহন ট্যানরফ মরগুগলশনস প্রণয়ন করা 

হগয়গছ। তগি প্রণীত মরগুগলশনগুগলার সিগুগলা জারী করা হয়নন, অনুগমাদন প্রনক্রয়াধীন রগয়গছ মগম থ প্রকে িনরচালগকর ননকট 

হগত জানা যায়। মরগুগলশন ছাড়াও নিনভন্ন মকািস্ ও স্টান্ডাি থ প্রস্ত্ত্তত ও উন্নয়ন করা হগয়গছ।  সকল ধরগণর লাইগসগন্সর 
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নহসাগির ইউননফম থ ব্যিস্থা প্রিতথন করা হগয়গছ। প্রকগের আওতায় নিইআরনস -এর কম থকতথােণ মদগশ নিগদগশ নিনভন্ন মরগুগলটরী 

নিষগয়র ওির প্রনশেণ লাভ কগরগছন। এর ফগল নিইআরনস -এর কম থকাগন্ড েনতশীলতা ও দেতা সৃনষ্ট হগি আশা করা যায়। 
 

১১.৩। তগি প্রকগে অনুদাগনর অগর্ থর স্বেতার কারগণ এিং প্রকগের গ্রান্ট মলানজং তানরখ (৩১ নিগসম্বর ২০১২) বৃনিগত 

নিশ্বব্যাংগকর অসম্মনতর কারগণ মূল টিনিনিগত অন্তভু থক্ত িাঁচটি প্যাগকজ মযমন: ‘নিইআরনস-এর নিজগনস প্লান প্রস্ত্ত্তত করা’, 

‘নিদ্যযৎ, গ্যাস ও মিগরানলয়াম ট্যানরফ প্রগয়াে নিষগয় নরনভউ করা’, ‘ম্যাগনজগমন্ট সফট্ওয়যার, মানি সম্পদ উন্নয়ন সফট্ওয়যার 

ও একাউনন্টং সফট্ওয়যার সংগ্রহ ও স্থািন’ িাদ নদগয় প্রকে সংগশাধন করা হয়। এ কারগণ এনানজথ মসক্টর দেতার সাগর্ 

িনরচালনা করার জন্য নিইআরনস এর প্রগয়াজনীয় দেতা পুগরাপুনর অনজথত হয়নন। এ নিষয়টি জ্বালানী ও খননজ সম্পদ 

নিভাে/নিইআরনস-এর প্রকে সমানপ্ত প্রনতগিদগনও (নিনসআর) প্রনতফনলত হগয়গছ। উগিখ্য ময, মূল টিনিনি মমাতাগিক নিদ্যযৎ, 

গ্যাস ও মিগরানলয়াম ট্যানরফ নরনভউ সংক্রান্ত ব্যনক্ত িরামশ থক ননগয়াগের প্রনক্রয়া শুরু করা হগল নিশ্বব্যাংক ব্যনক্ত িরামশ থগকর 

িনরিগতথ িরামশ থক ফাম থ ননগয়াগের িরামশ থ প্রদান কগর। মস মমাতাগিক নিি িকুগমন্ট প্রস্ত্ত্তত ও মূল্যায়ন করা হয়। নকন্ত্ত্ত চূড়ান্ত 

িয থাগয় নিশ্বব্যাংক এ প্যাগকজ িাস্তিায়গনর জন্য প্রগয়াজনীয় িয থাপ্ত অনুদাগনর সংস্থান এ প্রকগে মনই নিধায় এটি এ  প্রকগের 

অধীগন িাস্তিায়ন না করার িরামশ থ মদয় এিং একইসাগর্ প্রকগের গ্রান্ট মলানজং তানরখ বৃনি করগতও অসম্মনত জ্ঞািন কগর। 

ফগল এ প্যাগকজ সহ িনণ থত অির চারটি প্যাগকগজর িাস্তিায়ন করা যায়নন।  
 

১১.৪। িাদ িড়া গুরুত্বপূন থ ও প্রগয়াজনীয় প্যাগকজসমূহ নিশ্বব্যাংগকর অনুদাগন িাস্তিায়গনর জন্য নিইআরনসগক উগযাে গ্রহগণর 

জন্য  ১৩ নিগসম্বর ২০১২ তানরগখ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাগে অনুনষ্ঠত নিভােীয় নিগশষ প্রকে মূল্যায়ন কনমটি’র সভায় 

সুিানরশ গৃহীত হয়। িাদ িড়া প্যাগকজসমূহ নিশ্বব্যাংগকর “Electrification and Renewable Energy 

Development” প্রকগের অন্তভু থক্ত করার জন্য নিশ্বব্যাংগকর সাগর্ মযাোগযাে করা হয় নকন্ত্ত্ত মসটি সম্ভি হয়নন িগল প্রকে 

িনরচালক অিনহত কগরন। িতথমাগন নিশ্বব্যাংগকর অির মকান প্রকগের মােগম িাস্তিায়গনর প্রগচষ্টা গ্রহণ করা হগয়গছ িগল 

িনরদশ থগন জানা যায়। 
 

১২.০।  সুিানরশ 
 

১২.১। প্রকগের  সুষ্ঠ ুিাস্তিায়গনর জন্য প্রকগের জনিগলর অনুগমাদন যর্াসম্ভি দ্রুত সমগয়র মগে নননিত করার জন্য সংনিষ্ট  

        সকগলর সি থাত্নক প্রগচষ্টা গ্রহণ করা আিশ্যক (অনুগেদ ১১.১)। 
 

১২.২।  প্রকগের আওতায় প্রণীত মরগুগলশনসমূগহর মগে মযগুগলা জারী হয়নন মসগুগলা অনিলগম্ব জারী করা সহ মরগুগলশনসমূগহর  

         যর্াযর্ প্রগয়াগের জন্য সংনিষ্ট সকগলর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রগয়াজন (অনুগেদ ১১.২)। 
 

 ১২.৩। প্রকে হগত িাদ িড়া  গুরুত্বপূন থ ও প্রগয়াজনীয় প্যাগকজসমূহ নিশ্বব্যাংগকর অনুদাগন সত্বর িাস্তিায়গনর জন্য জ্বালানী ও  

         খননজ সম্পদ নিভাে ও  নিইআরনস-মক অর্ থনননতক সম্পকথ নিভাে, নিশ্বব্যাংগকর সাগর্ সাি থেনণক মযােগযাে রো  

         করগত হগি।  
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চাঁদপুর ১৫০ মমোওয়াট েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

 (সমাপ্ত: জুন, ২০১৩) 

 

০১. প্রকগের নাম চাঁদপুর ১৫০ মমোওয়াট েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ 
০২. উগযােী নিভাে/ মন্ত্রণালয় জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে /নিদ্যযৎ ,জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয় 

০৩. প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা িাখরািাদ গ্যাস নিসনরনিউশন মকাম্পানন নলনমগটি (নিনজনিনসএল) 

০৪. প্রকে এলাকা  মজলা  :কুনমিা ,উিগজলা : লাকসাম ও িড়ুরা 

মজলা: চাঁদপুর, উিগজলা-চাঁদপুর সদর, শাহরানস্ত, কচুয়া ও হানজেজ  
  

০৫   প্রকগের িাস্তিায়ন কাল ও ব্যয়ঃ  
  

প্রাক্কনলত ব্যয় )নজওনি(  

(লে টাকায়) 

প্রকৃত ব্যয় )লে 

টাকায়(  

 

িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন 

কাল 

অনতক্রান্ত 

ব্যয় )মূল 

প্রাক্কনলত 

ব্যগয়র (%  

অনতক্রান্ত 

সময় 

)মূল িাস্তিায়ন 

কাগলর (%  

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল  সংগশানধত  

৭৭৯২.০০ 

 

৮৩১৯.০০ 

(ঋণ ৬০%, 

ইকুযইটি৪০%) 

৭৯৫১.৩৮ নিগসম্বর 

২০১০-জুন 

২০১৩ 

নিগসম্বর 

২০১০-জুন 

২০১৩ 

নিগসম্বর 

২০১০-জুন 

২০১৩ 

১৫৯.৩৮ 

(২.০৪%) 

- 

* প্রকৃত ব্যয় মূল প্রাক্কনলত ব্যয় অগিো  ১৫৯.৩৮ লে টাকা মিশী। 
 

০৬.  প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ 
 

০৬.১  :
 

 ১৯৮৫ সাল মর্গক চাঁদপুগর একটি নিদ্যযৎ মকে স্থািগনর িনরকেনা শুরু হয়। এ িনরগপ্রনেগত তৎকালীন িাখরািাদ 

গ্যাস নসগস্টম নলনমগটি নিদ্যযৎ উন্নয়ন মিাি থ (নিনিনি) এর প্রস্তানিত ৮০ মমোওয়াট (মম:ও:) েমতাসম্পন্ন নিদ্যযৎ মকগের জন্য 

িাখরািাদ- চট্টগ্রাম ২৪ ইনঞ্চ ব্যাগসর উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস িাইিলাইগনর নিজরা িগয়ন্ট অফগটক হগত চাঁদপুর িয থন্ত  ৮ ইনঞ্চ 

ব্যাগসর উচ্চচাি েমতাসম্পন্ন িাইিলাইন স্থািন কগর।  
 

িরিতীগত নিদ্যযৎ নিভাে কর্তথক চাঁদপুগর গ্যাস নভনত্তক  ১৫০ মম:ও: েমতাসম্পন্ন নিদ্যযৎ মকে স্থািগনর উগযাে মনয়া হয়। উক্ত 

নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাগহর উগদ্দগশ্য “চাঁদপুর ১৫০ মমোওয়াট েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ’ প্রকে 

িাস্তিায়গনর উগযাে গ্রহণ করা হয়। প্রকেটির ওির ৩১ অগক্টাির ২০০৫ তানরগখ িনরকেনা কনমশগন প্রকে মূল্যায়ন কনমটি 

(নিইনস) এর এক সভা অনুনষ্ঠত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য নসিাগন্তর মগে “চাঁদপুর নিদ্যযৎ প্লাগন্ট গ্যাস সরিরাহ করার উগদ্দগশ্য 

প্রস্তানিত প্রকগের িাস্তিায়ন কাল উক্ত নিদ্যযৎ মকে স্থািগনর নিষয় নননিত হওয়ার ির শুরু করগত হগি” মগম থ নসিান্ত গৃহীত 

হয়। অত:ির প্রকেটি িাংলাগদশ সরকাগরর অর্ থায়গন ৭৭৯২.০০ লে টাকা ব্যগয় ও জুলাই ২০০৬ - জুন ২০০৯ মময়াগদ 

িাস্তিায়গনর জন্য ১২ জুলাই ২০০৬ তানরগখ  জাতীয় অর্ থনননতক িনরষগদর ননি থাহী কনমটি (একগনক) কর্তথক অনুগমানদত হয়।  
 

উগিখ্য, প্রকেটি চাঁদপুগর ১৫০ মমোওয়াট নিদ্যযৎ মকে স্থািগনর সাগর্ সরাসনর সম্পৃক্ত ও িনরপূরক। নকন্ত্ত্ত নিনিনি কর্তথক উক্ত 

নিদ্যযৎ মকে স্থািগন অননিয়তায়  প্রকগের কাজ শুরু করা যায়নন। একই কারগণ গ্যাস িাইিলাইন স্থািগনর জন্য মালামাগলর 

আন্তজথানতক দরিত্র আহিান করা হগলও মশষ িয থন্ত ক্রয় করা যায়নন। নকন্ত্ত্ত প্রকগের মকান মভৌত অগ্রেনত ছাড়া প্রকগের 

িাস্তিায়ন মময়াদ জুন ২০০৯ অনতক্রান্ত হগয় যায়। এছাড়া মিগরািাংলা গ্যাগসর সংকট নিগিচনায় জানায় ময, ২০১২ সাগলর পূগি থ  

এ প্লাগন্ট গ্যাস সরিরাহ করা সম্ভি হগি না। এ িনরগপ্রনেগত ১৭ আেষ্ট ২০০৯ তানরগখ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাগে নিনিনি 

ও মিগরািাংলা সমন্বগয় অনুনষ্ঠত মযৌর্ সভায় ডুগয়ল ফুগয়গল নিদ্যযৎ মকে স্থািগনর নসিান্ত মনয়া হয়। উদ্ভূত িনরনস্থনতগত  প্রকগের 

সংগশানধত নিনিনি প্রস্ত্ত্তত করা হয়। তগি ১১ জানুয়ানর ২০১১ তানরগখ একগনক কর্তথক সংগশানধত নিনিনি’র  িনরিগতথ নতুন 

প্রকে নহগসগি চাঁদপুগর ১৫০ মম:ও: েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ নশগরানাগম প্রকেটি নিগসম্বর ২০১০-জুন 

২০১৩ মময়াগদ িাস্তিায়গনর জন্য অনুগমাদন করা হয় এিং ২০০৬-২০০৯ মময়াগদ িাস্তিায়গনর জন্য গৃহীত প্রকে সমাপ্ত িগল 

মঘাষণা করা হয়। িরিতীগত প্রকগের একিার সংগশাধন করা হয়। আমদাননতব্য িাইিলাইন মালামাল ও কযাগর্ানিক প্রগটকশন 

(নসনি) মালামাগলর মেগত্র সি থননম্ন দরদাতার উদ্বৃত্ত দর মূল নিনিনিগত এ খাগত সংস্থানকৃত অগর্ থর মচগয় মিশী হওয়ায়, মরাি 

কাটিং েনতপূরণ খাগত মিশী অগর্ থর প্রগয়াজন হওয়ায়, কাস্টমস্ নিউটি (নসনি)-ভযাট, নপ্র-নশিগমন্ট ইন্সগিকশন, িীমা, ব্যাংক 

চাজথ , োড়ী ইতযানদ খাগত অনতনরক্ত অগর্ থর প্রগয়াজন  হওয়ার প্রকগের সংগশাধন করা হয়।  

 

০৬.২ প্রকগের মূল উগদ্দশ্য:  
 

প্রকগের মূল উগদ্দশ্য হগে চাঁদপুগর স্থানিতব্য (িতথমাগন স্থানিত) ১৫০ মম:ও: েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ 

করা। 
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০৭.    প্রকগের মূল কায থক্রম: 
 

         মফজ-১: 

 চাঁদপুগর নিযমান টাউন িি থানরং মস্টশন (টিনিএস) হগত চাঁদপুগর নিনিনি’র প্রস্তানিত ১৫০ মম:ও: েমতাসম্পন্ন নিদ্যযৎ 

মকে (িতথমাগন স্থানিত) িয থন্ত  ১৬ ইনঞ্চ ব্যাগসর (১৫০ িাউন্ড/িে থ ইনঞ্চ েমতা সম্পন্ন) ৫ নকগলানমটার (নক:নম:) গ্যাস 

নিতরণ িাইিলাইন ননম থাণ করা;  

 চাঁদপুগর নিযমান টিনিএস-এর সনন্নকগট িালুরমাগঠ স্থানিতব্য উক্ত নিদ্যযৎ মকগের (িতথমাগন স্থানিত) কাগছ  প্রনতনদন 

৩৫ নমনলয়ন নকউনিক নফট (এমএমনসএফ)েমতাসম্পন্ন একটি নতুন টাউন িি থানরং মস্টশন স্থািন করা। 
 

মফজ-২: 

 িাখরািাদ- চট্টগ্রাম ২৪ ইনঞ্চ ব্যাগসর উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস িাইিলাইগনর নিজরা অফগটক িগয়ন্ট হগত চাঁদপুগরর 

স্থানিতব্য একটি নতুন টিনিএস (িতথমাগন স্থানিত) িয থন্ত ১০  ইনঞ্চ ব্যাগসর (৭৫০ িাউন্ড/িে থ ইনঞ্চ েমতাসম্পন্ন) ৪৮ 

নক:নম: উচ্চচাি েমতাসম্পন্ন গ্যাস সঞ্চালন িাইিলাইন ননম থাণ  করা। 
 

০৮.     প্রকে িনরচালকঃ  
 

 নিনজনিনসএল এর মহাব্যিস্থািক জনাি এহসানুল হক িাগটাওয়ারী পূণ থকালীন প্রকে িনরচালক নহগসগি  ০৮ নগভম্বর 

২০১১ হগত প্রকগের সমানপ্ত িয থন্ত দানয়ত্ব িালন কগরগছন। 
 

০৯.   প্রকে িনরদশ থন: 
 

প্রকগের িাস্তিানয়ত কাজ সগরজনমগন িনরদশ থগনর জন্য িাস্তিায়ন িনরিীেণ ও মূল্যায়ন নিভাগের নশে ও শনক্ত 

মসক্টগরর উি-িনরচালক মমা: সাইফুল ইসলাম কর্তথক ০৭-০৮ মাচ থ ২০১৫ তানরগখ প্রকে এলাকা সগরজনমগন িনরদশ থন করা হয়। 

িনরদশ থগনর সময় প্রকে িনরচালক এিং প্রকগের সংনিষ্ট কম থকতথােণ উিনস্থত মর্গক সহায়তা প্রদান কগরগছন। 
 

১০.   প্রকগের অংে নভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনত: 

                                    (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্র: 

নং 

অংগের নাম 

 
কাগজর একক 

আরনিনিনি 

অনুযায়ী প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি আনর্ থক (%) 

রাজস্ব অংে      

১ অন্যান্য কর  মর্াক  ৩.০০   

২ িীমা ও ব্যাংক চাজথ  মর্াক  ১০০.০০  ১১২.৯৮(১১২.৯৮%) 

৩ প্রনশেণ  মর্াক  ৩.০০  - 

৪ মরাি কাটিং েনতপূরণ মর্াক  ৩০০.০০  ৩২৪.৮২(১০৮.২৭) 

৫ িরামশ থক মসিা মর্াক  ২১.০০  - 

৬ সাগভ থ মর্াক  ৩.০০   

 মমাট রাজস্ব   ৪৩০.০০  ৪৩৭.৮০(১০১.৮১%) 

 মূলধন অংে      

৭ যানিাহন মর্াক ১টি ৬৫.০০  - 

৮ লাইন ও মকনজং িাইি 

মালামাল, ইকুইিগমন্ট সংগ্রহ 

লাইনিাইি (নক:নম:) 

নফটিংস (মর্াক) টিনিএস  

৫৩ 

মর্াক 

০১টি 

৪২২৩.০০ ৫৩  

মর্াক 

০১ টি  

৪৩৯০.৩৭(১০৩.৯৬%) 

৯ কনম্পউটার সামগ্রী মর্াক  ২.৭৫  - 

১০ অনফস সরজাম মর্াক  ২.৭৫  - 

১১ ফানন থচার মর্াক  ১.৫০   

১২ ভূনম অনধগ্রহণ/অনধযাচন মহক্টর ৪.৭৫ ৩৭০.০০ ৩.৯২৫ ৩৬৯.০১(৯৯.৭৩%) 

১৩ িাইিলাইন ননম থাণ ও 

আনুষংনেক কাজ 

নক:নম: ৫৩ ১৪৭৪.০০ ৫৩ ১১৯৯.৫৫(৮১.৩৮%) 

১৪ নসনি/ভযাট মর্াক  ১৬০০.০০  ১৫৫৪.৬৫(৯৭.১৬%) 

 মমাট মূলধন   ৭৭৩৯.০০  ৭৫১৩.৫৮(৯৭.০৮%) 

 নফনজকযাল কনন্টনগজন্সী   ১৫০.০০  - 

 মমাট রাজস্ব+মূলধন   ৮৩১৯.০০  ৭৯৫১.৩৮(৯৫.৫৮%) 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/নিনজনিনসএল কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন (নিনসআর)। 
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১১. িছরওয়ারী এনিনি/আরএনিনি িরাদ্দ ও ব্যয় 

(আনর্ থক িনরমাণ লে টাকায়) 

অর্ থ িছর আরনিনিনিগত 

আনর্ থক সংস্থান 

এনিনি িরাদ্দ আরএনিনিনি 

িরাদ্দ 

অর্ থ অিমুনক্ত ব্যয় 

২০১০-১১ ৭৫৪.২৪ ১০০.০০ ৮২৫.০০ ৮২৫.০০ ৭৫৪.২৪৩ 

২০১১-১২ ৭৪৬৪.৭৭ ১৭৮৬.০০ ৩৭৮১.০০ ৩৭৩৬.০০ ৬৯৭৫.০১ 

২০১২-১৩ ১০০.০০ ২১০০.০০ ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ২২২.১৩৮ 

মমাট ৮৩১৯.০০ ৩৯৮৬.০০ ৭৮০৬.০০ ৭৭৬১.০০ ৭৯৫১.৩৮ 

 

১২.      প্রকগের প্রধান প্রধান অংগের িাস্তিায়ন নিিরণ: 

১২.১ ভূনম অনধগ্রহণ: 

 
 

চাঁদপুর ১৫০ মম:ও: নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাগহর জন্য িাখরািাদ- চট্টগ্রাম ২৪ ইনঞ্চ ব্যাগসর উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস 

িাইিলাইগনর নিজরা অফগটক, লাকসাম হগত চাঁদপুর টিনিএস িয থন্ত ৪৮ নক:নম: গ্যাস সঞ্চালন িাইিলাইগনর রাইট অি ওগয় 

নহগসগি সড়ক ও জনির্ (সওজ) নিভাগের চাঁদপুর-কুনমিা সড়গকর Borrow pit িরাির ২৯ নক:নম:, িাংলাগদশ 

মরলওগয়র লাকসাম-চাঁদপুর মরলওগয় িরাির ১২.৫০ নক:নম:  মরলভুনম এিং চাঁদপুর-কুনমিা মজলাধীন প্রায় ৬.৫০নক:নম: 

িািনলক ভূনম ব্যিহার করা হগয়গছ। চাঁদপুর ও কুনমিা মজলাধীন প্রায় ৬.৫০ নক:নম: রাইট অি ওগয়র জন্য চাঁদপুর মজলাধীন 

৩.৬১ একর এিং কুনমিা মজলাধীন ৬.০৯৫ একর ভূনম মমাট ৯.৭০৫ একর অর্থ্থাৎ ৩.৯২৫ মহক্টর ভূনম অনধগ্রহণ করা হগয়গছ। 

ভুনম অনধগ্রহগণর জন্য ৩৬৯.০১ লে টাকা এিং মরাি কাটিং েনতপূরণ নহগসগি ৩২৪.৮২ লে টাকা িনরগশাধ করা হগয়গছ। 

মরাি কাটিং েনতপূরণ অংগে আরনিনিনিগত সংস্থাগনর মচগয় ৮.২৭% অনধক অর্ থ ব্যয় করা হগয়গছ। এ অর্ থ নিনজনিনসএল এর 

ননজস্ব তহনিল মর্গক ব্যয় করা হগয়গছ। 

 

১২.২  িাইিলাইন মালামাল সরিরাহ, ভালভ ও টিনিএস মালামাল সরিরাহ ও স্থািন: 

 
 

প্রকগের মফজ-১ এ ১৬ ইনঞ্চ ব্যাগসর  ৫ নক:নম: ৫L Gr.B  িাইিলাইন, মকাটিং ও র যানিং মমটিনরয়ালস্, টিনিএস 

ও ভালভ সরিরাহ ও স্থািন, নফটিংস, নিে লাঞ্চার, নরনসভার  সংগ্রগহর জন্য আরনিনিনিগত ১৩৭৯.০০ লে টাকা এিং প্রকগের 

মফজ-২ এ ১০ ইনঞ্চ ব্যাগসর  ৪৮ নক:নম: API ৫L× ৫৬ লাইন িাইি, ১৪ ইনঞ্চ ব্যাগসর মকনজং িাইি ও নসনি মালামাল  

আমদাননর জন্য ২৮৪৪.০০ লে টাকা অর্থ্থাৎ মমাট ৪২২৩.০০ লে টাকার সংস্থান নছল (আরনিনিনি পৃষ্ঠা নং ১৩) ।  মালামাল 

সমূহ সংগ্রহ এিং ভালভ ও টিনিএস  স্থািন করা হগয়গছ। মমাট খরচ হগয়গছ ৪৩৯০.৩৭ লে টাকা যা িনণ থত অংেসমূগহর জন্য 

আরনিনিনিগত মমাট সংস্থাগনর মচগয় ৩.৯৭% অনধক। এ অনতনরক্ত অর্ থ নিনজনিনসএল এর  ননজস্ব তহনিল মর্গক ব্যয় করা 

হগয়গছ।  

 

১২.৩ িাইিলাইন ননম থাণ: 

 
 

নিযমান টিনিএস হগত নিনিনি’র নিদ্যযৎ মকে িয থন্ত ১৬ ব্যাগসর (১৫০ িাউন্ড/িে থ ইনঞ্চ েমতাসম্পন্ন) ৫ নক:নম: 

িাইিলাইগনর ননম থাণ কাজ ১৪ জানুয়ানর ২০১২ তানরগখ সম্পন্ন করা হয়। নতুন টিনিএস এর স্থািন ৩১ মম ২০১২ তানরগখ সম্পন্ন 

করা হয়। ১০ ইনঞ্চ ব্যাগসর ৪৮ নক:নম: িাইিলাইন ননম থাগণর কাজ দ্য’টি মসকশগন সমাপ্ত করা হয়। ১ম মসকশগন নিজরা 

অফগটক, লাকসাম হগত এনাগয়তপুর মমৌজা, হানজেজ িয থন্ত ২৪ নক:নম: উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস িাইিলাইন ননম থাণ এিং ২য় 

মসকশগন এনাগয়তপুর মমৌজা মর্গক চাঁদপুর টিনিএস িয থন্ত ২৪ নক:নম: উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস িাইিলাইন (নদী ক্রনসং িাইিলাইন 

সহ) ননম থাণ করা হয়। প্রর্ম মসকশগন নিজরা অিগটক িগয়গন্ট হট ট্যানিং এর মােগম ১০ ইনঞ্চ ব্যাগসর িাইিলাইন সংযুক্ত করা 

হয়। ৫৩ নক:নম িাইিলাইন (নসনি ওয়াকথ ও অিাগরটর রুমসহ) ননম থাগণর জন্য আরনিনিনিগত মমাট ১৪৭৪.০০ লে টাকা 

সংস্থাগনর (আরনিনিনি পৃষ্ঠা নং ১৪) নিিরীগত মমাট খরচ হগয়গছ  ১১৯৯.৫৫ লে টাকা।  
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১২.৪   প্রকগের প্রধান প্রধান প্যাগকগজর প্রনকওরগমগন্টর সংনেপ্ত নচত্র ননম্নরূি: 

(লে টাকায়) 

প্রনকওরগমগন্টর িণ থনা 

(নিি িকুগমন্ট 

মমাতাগিক  

 িণ্য,কাজ/ মসিা) 

 

মটন্ডার /িীি  

(লে টাকায়) 

মটন্ডার /িীি ননি থানচত 

ঠিকাদারী/িরামশ থক 

প্রনতষ্ঠাগনর নাম  

কাজ, মসিা/িণ্য সরিরাগহর 

তানরখ 

আরনিনি

নি মূল্য 

চুনক্ত 

মূল্য 

আহিাগনর 

তানরখ 

চুনক্ত স্বাের/ 

এলনস মখালার 

তানরখ 

চুনক্ত 

মমাতাগিক 

প্রকৃত 

  ১৬ ইনঞ্চ ব্যাগসর ৫ L 

Gr.B  িাইিলাইন ও 

২০ ইনঞ্চ ব্যাগসর 

মকনজং িাইি 

৪৩৬.৫০ ৪০৮.০০ ২৩-৯-২০১০ ১-৩-২০১১ Shanxi Guoalion 

Pipe Industry 

Ltd.China 

৩১-৭-২০১১ ৯-৮-২০১১ 

১০ ইনঞ্চ ব্যাগসর  API 

৫L× ৫৬ িাইি ও 

মকনজং িাইি 

২৭৪২.০০ ২৬৭২.০০ ৬-৪-২০১১ ১৫-৯-২০১১ Ratnamoni 

Metal and 

Tubes Ltd, India 

৩০-১২-২০১১ ২২-০২-

২০১২ 

মকাটিং ও র যানিং 

মালামাল সরিরাহ 

২৯৭.৫০ ২৯৫.০০ ১৫-৯-২০১০ ১৪-২-২০১১ Friends 

Traders, 

Bangladesh 

২৮-৬-২০১১ ৩০-৫-২০১১ 

টিনিএস এর মালামাল 

সরিরাহ মফনব্রগকশন, 

স্থািন ও কনমশননং 

৪৫১.০০ ৪৫০.০০ ২৯-৯-২০১০ ২০-৬-২০১১ Nirmal 

Industrial 

Controls Pvt 

Ltd, India 

৮-০১-২০১২ ৩১-৫-২০১২ 

নিনভন্ন সাইগজর ভালভ 

সরিরাহ ও স্থািন 

৮০.০০ ৭৯.০০ ১৬.১০.২০১০ ১৫.৩.২০১১ Friends 

Traders, 

Bangladesh 

৩.৭.২০১১ ৪.৬.২০১১ 

িাইি নফটিংস,নিে 

লান্ত্চার সরিরাহ 

১১৪.০০ ১১২.০০ ১৭-১০-২০১০ ১৫-৩-২০১১ Qingdao Spade 

Trading 

Co.China 

৩০.৮.২০১১ ০৭.০৭.২০১১ 

নসনি মালামাল 

সরিরাহ 

১০২.০০ ৯৫.০০ ০৩.৮.২০১১ ২৯.১১.২০১১ Qingadao 

Spade Trading 

Co.China 

৩১.৩.২০১২ ১৬.৩.২০১২ 

মমাট মালামাল সরিরাহ ৪২২৩.০০ ৪১১১.০০      

 নিজরা অফগটক, 

লাকসাম হগত 

এনাগয়তপুর মমৌজা, 

হানজেজ (মসকশন-এ) 

িয থন্ত ২৪ নক:নম: 

উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস 

িাইিলাইন ননম থাণ 

১৩৬৯.০০ ৬৪৬.৯১ ১৮-১০-২০১১ ২৬-০১-২০১২ M/S Pipeliners 

Limited,Navana 

Tower, Floor-12, 

Block-E, 45, 

Gulshan, Circle-

1,Dhaka-1212 

২০-৭-২০১২ ১৭-৬-২০১২ 

নিজরা অফগটক, 

লাকসাম হগত 

এনাগয়তপুর মমৌজা, 

হানজেজ ( মসকশন-নি) 

িয থন্ত ২৪ নক:নম: 

উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস 

িাইিলাইন ননম থাণ 

৫২৯.৩৬ ১৮-১০-২০১১ ৩১-০১-২০১২ M/S Royal 

utilization 

Service(Pvt) 

Ltd,390/C,New 

DOHS, 

Mohakhali, 

Dhaka 

১৫-৭-২০১২ ৩১-৫-২০১২ 

চাঁদপুর টিনিএস হগত 

িালুরমাঠ নিনিনি’র 

নিদ্যযৎ মকে িয থন্ত 

৪০৬.৪ এম এম 

ODI*১৫০ 

নিএসআইনজ 

েমতাসম্পন্ন ৫ নক:নম: 

িাইিলাইন ননম থাণ 

৫৮.০০ ৫৭.৭৪ ১২-২-২০১১ ১৮-৫-২০১১ M/S Shahjahan 

Brothers, 

House-317/8/A, 

Road12, 

Khilgaon 

Tilpapara, 

Dhaka-1219 

১৪-১২-২০১১ ১৪-০১-২০১২ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/নিনজনিনসএল কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন (নিনসআর) ও প্রকে িনরচালগকর 

মদয়া তর্থ্।  
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চাঁদপুগর নিদ্যযৎ মকে     িাইিলাইন ননম থাণ কাজ ও িাইিলাইন মকাটিং ও র যানিং কাজ 

          
িাইিলাইগনর হট ট্যানিং কাজ                                               নিজরা অফগটক িগয়গন্ট ২৪ ইনঞ্চ ব্যাগসর উচ্চচাি সম্পন্ন গ্যাস    

                                                                             িাইিলাইগনর সংগযাে  (হুক আি) 

         

         নরভার ক্রনসং িাইিলাইগনর  আরনসনস মকাটিং                               িাইিলাইগনর ওগয়নল্ডং কাজ  
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নননম থত নতুন টিনিএস 
 

১৩.  প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 

 

আরনিনিনিগত িনণ থত  উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

প্রকগের মূল উগদ্দশ্য হগে 

চাঁদপুগর  ১৫০ মম:ও: 

েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে 

গ্যাস সরিরাহ করা। 

চাঁদপুগর  ১৫০ মম:ও: েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাগহর লগেয ১০ ইনঞ্চ 

ব্যাগসর ৪৮ নক:নম: গ্যাস সঞ্চালন এিং ১৬ ইনঞ্চ ব্যাগসর ৫ নক:নম: গ্যাস নিতরণ 

িাইিলাইন, টিনিএস, ভালভ মস্টশন ও গ্যাস সরিরাগহর জন্য আনুষংনেক অিকাঠাগমা 

স্থািন করা হগয়গছ। এর ফগল িনণ থত  তাি নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ করা সম্ভি হগয়গছ। 

 

১৪. িয থগিেণঃ 

 

১৪.১  নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ: 
 

আগলাচয প্রকগের িাস্তিায়গনর মােগম চাঁদপুগর ১৫০ মম:ও: েমতাসম্পন্ন তাি নিদ্যযৎ মকগে যর্াসমগয় গ্যাস 

সরিরাহ করা সম্ভি হগয়গছ। প্রকগের ১ম মফগজ ১৬ ইনঞ্চ ব্যাগসর িাইিলাইন স্থািগনর ির চাঁদপুগর নিযমান টিনিএস এর  

মােগম গ্যাস সরিরাহ কগর নিদ্যযৎ মকেটি চালু করা হয়। িরিতীগত ২য় মফগজ ৪৮ নক:নম িাইিলাইন  ননম থাগণর ির নতুন 

টিনিএস এর মােগম নিদ্যযৎ প্লাগন্ট পুগরাদগম গ্যাস সরিরাহ বৃনি করা হয়। প্রার্নমক িয থাগয় নিদ্যযৎ প্লাগন্ট গ্যাস সরিরাগহর 

িনরমাণ আরনিনিনিগত প্রগেনিত লেযমাত্রার (প্রনতনদন ২৫ এমএমনসএফ) মচগয় কম হগলও িরিতীগত তা িয থায়ক্রগম বৃনি 

িায় এিং জুলাই ২০১২ এ গ্যাস সরিরাহ আরনিনিনি লেযমাত্রা অনতক্রম কগর। ২০১২-১৩ িছগর প্রনতনদগনর েড় গ্যাস 

সরিরাগহর িনরমাণ সগিাচ্চথ ২৯.৫০ এমএমনসএনি ও সি থননম্ন ১৪.৯৭ এমএমনসএনি এর মগে র্াগক। প্লান্ট রেণাগিেগণর 

কারগণ নিগসম্বর ১৩ ও মফব্রয়ানর ১৪ এ নিদ্যযৎ মকগে মকান গ্যাস সরিরাহ করা হয়নন। ২০১৪ সাগল শুধুমাত্র নগভম্বর মাস ছাড়া 

অন্য সকল মাগস প্রনতনদন গ্যাস সরিরাগহর িনরমাণ ২১.৯৫ - ২৮.২২ এমএমনসএনি এর মগে সীমািি র্াগক। ২০১৪-১৫ িছগর 

প্রর্ম নতন মাগস প্রনতনদন েড় সরিরাহ ২৭.৩৭ - ২৭.৮৫ এমএমনসএনি  এর মগে নছল।  তগি অগক্টাির ২০১৪-মাচ থ ২০১৫ িয থন্ত 

হগত নিদ্যযৎ মকগে মকান গ্যাস সরিরাহ করা হয়নন। গ্যাগসর ক্রমিধ থমান চানহদা ও সংকগটর কারগণ চট্টগ্রাগম সার উৎিাদন 

মকাম্পানন সমূগহ অগ্রানধকার নভনত্তগত গ্যাস সরিরাহ করা হয়। গ্যাগসর উৎিাদন বৃনি না মিগল আোমী িছর সমূগহও নিদ্যযৎ 

মকগে গ্যাস সরিরাহ নিনিত হগত িাগর। উগিখ্য ময, নিদ্যযৎ প্লাগন্ট ২০ িছর ননরিনেন্ন গ্যাস সরিরাগহর নভনত্তগত আগলাচয 

িাইিলাইন প্রকগের আনর্ থক ও অর্ থনননতক লাভ েনত নহসাি করা হগয়গছ। ননরিনেন্ন গ্যাস সরিরাহ না করা মেগল  িাইিলাইন 

প্রকগের  Benefit Cost ratio ও Internal Rate of Return সূচগকর তর্া প্রকগের 

sustainability এর ওির মননতিাচক প্রভাি িড়গি। সুতরাং যতনদন নিদ্যযৎ মকগে গ্যাস সরিরাহ করা সম্ভি হগি  

ততনদন এ প্রকগের স্থানয়ত্ব র্াকগি। 

 

১৪.২  মটকগনালনজ রান্সফার: 

 

প্রকগের আওতায় িাখরািাদ-চট্টগ্রাম ২৪ ইনঞ্চ ব্যাগসর উচ্চচািসম্পন্ন িাইিলাইগনর নিজরা অফগটক িগয়গন্ট হট 

ট্যানিং এর মােগম নিজরা -চাঁদপুর ১০ ইনঞ্চ ব্যাগসর িাইিলাইন সংযুক্ত (হক আি) করা হয়। এ জাতীয় কাগজর জন্য দে 

জনিল, প্রযুনক্ত ও প্রগয়াজনীয় যন্ত্রিানত মদগশ মনই। হুক আি অিাগরশগন নিনজনিনসএল এর িনরকেনা, অিাগরশন ও মাগকথটিং 

নিভাগের জনিল অংশগ্রহণ কগরন। এর ফগল এ নফগল্ড জ্ঞান ও অনভজ্ঞতা লাগভর সুগযাে হয় যা নিনজনিনসএল প্রানতষ্ঠাননক 

দেতা বৃনিগত সহায়ক হগয়গছ। 
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১৪.৩  কনতিয় অংগে অনতনরক্ত ব্যয়: 

প্রকগের 'িীমা ও ব্যাংক চাজথ’, ‘মরাি কাটিং েনতপূরণ’,  ‘লাইন ও মকনজং িাইি মালামাল, ইকুইিগমন্ট সংগ্রহ’ খাগত 

অননুগমানদতভাগি আরনিনিনি’র সংস্থান অগিো অনতনরক্ত অর্ থ ব্যয় করা হগয়গছ (অনুগেদ ১০)। এ অনতনরক্ত অর্ থ 

আরনিনিনি’র সংস্থাগনর িাইগর নিনজনিনসএল এর ননজস্ব তহনিল হগত ননি থাহ করা হগয়গছ।  প্রকে িনরচালগকর মদয়া  তর্থ্ 

মমাতাগিক িাইিলাইন ননম থাগণর কাজ শুরু করার মুহূগতথ (মাচ থ ২০১২) সওজ নিভাে সংগশানধত প্রাক্কলন মমাতাগিক রাস্তা 

কতথগনর েনতপূরণ দািী করায় অনতনরক্ত অর্ থ প্রদান করা হয়। আমদাননকৃত িাইিলাইন মালামাগলর মূল্য এলনসর নিিরীগত 

তিগদনশক মুদ্রায় িনরগশাগধর সময় মুদ্রার নিননময় হার জননত কারগণ আমদাননকৃত মালামাগলর জন্য অনতনরক্ত অর্ থ ব্যয় করগত 

হয়। একইভাগি মালামাগলর নসএফআগরর নিিরীগত িলাগরর মূল্য বৃনি িাওয়ায় সংনিষ্ট ব্যাংক চাজথ, িীমা িািদ আরনিনিনি’র 

সংস্থাগনর অনতনরক্ত অর্ থ ব্যয় হয়। িনণ থত আরনিনিনি’র সংস্থাগনর অনতনরক্ত খরচ প্রকগের সংগশাধন নকংিা প্রকগের আন্ত:খাত 

সমন্বগয়র মােগম  যর্াযর্ কর্তথিগের অনুগমাদনক্রগম করা সমীচীন নছল। 

 

১৪.৪  প্রকগে এনিনি/আরএনিনি অর্ থ িরাদ্দ: 

  প্রকগের নিনসআর িয থাগলাচনায় মদখা যায় ময  ,ি প্রকগের অনুকূগল এনিনি /আরএনিনি মত প্রগয়াজন মমাতাগিক িরাদ্দ 

না মদয়ায় এিং সময়মত িরাদ্দকৃত অর্ থ অিমুক্ত না হওয়ার কারগণ প্রকগের খরচ নিগশষ কগর তিগদনশক প্রনকওরগমগন্টর খরচ 

ননি থাগহ অসুনিধার সৃনষ্ট হয় এিং মকাস্পাননর ননজস্ব তহনিল হগত ব্রীজ ফাইনানন্সং করগত হয় যা িরিতী িছগরর 

এনিনি /আরএনি নি িরাগদ্দর সাগর্ সমন্বয় কগর মনয়া হয়। এর ফগল অগনক মেগত্র িছর মশগষ প্রকৃত খরচ আরএনিনি িরাগদ্দর 

মচগয় মিশী হগয় যায়। এছাড়া নজওনি ফাগন্ডর অভাগি  ব্রীজ ফাইন্যানন্সং এর মােগম যনদ খরচ ননি থাহ করা হয় তাহগল িরিতী 

িছগর এনিনি /আরএনিনি িরাগদ্দও নকছু  জটিলতা সুনষ্ট হয়। 

 

১৪.৫  অনিট সংক্রান্ত: 

নিনসআর িয থাগলাচনায় মদখা যায় নিনসআর িয থাগলাচনায় মদখা যায় ময, প্রকগের ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর 

মহানহসাি ননরীেক এর দপ্তর কর্তথক প্রকগের মকান অনিট সম্পানদত হয়নন। ২০১১-১২ অর্ থ িছগরর সম্পানদত অনিগট নকছু 

আিনত্ত উত্থানিত হগয়গছ যা ননষ্পনত্ত হয়নন। 
 

১৪.৬  নিলগম্ব নিনসআর মপ্ররণ: 

প্রকে ৩০ জুন ২০১৩ তানরগখ সমাপ্ত হগলও ০১ মাচ থ ২০১৫ তানরগখ নিনসআর আইএমই নিভাগে িাওয়া যায়। ফগল 

আইএমই নিভাে কর্তথক প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন প্রনয়গন নিলম্ব ঘগট। 

 

১৫.  সুিানরশ :  
 

১৫.১  মদগশ ক্রমিধ থমান গ্যাগসর চানহদা মমটাগনার লগেয প্রাকৃনতক গ্যাগসর অনুসন্ধান কায থক্রম মজারদার করা প্রগয়াজন  

        (অনুগেদ ১৪.১); 

১৫.২ গ্যাস িাইিলাইন প্রকে গ্রহণ করার পূগি থ সাগভ থ/সমীো কায থক্রম প্রণয়নকাগল অর্ থনননতক ও কানরেনর নিগিষণ  

 সতকথতার সংগে সম্পন্ন করার প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রহণ করগত হগি (অনুগেদ ১৪.১); 

১৫.৩  প্রকগের আওতায় স্থানিত গ্যাস িাইিলাইন, নমটানরং মস্টশন ও আনুষংনেক কাঠাগমা নিনজনিনসএল দে জনিগলর 

মােগম যর্াযর্ভাগি িনরচালনা ও রেণাগিেণ নননিত করগত হগি; 

১৫.৪   প্রকগের িীমা ও ব্যাংক চাজথ, মরাি কাটিং কমগিনগসশন, লাইন ও মকনজং িাইি মালামাল, ইকুইিগমন্ট সংগ্রহ খাগত 

আরনিনিনি’র সংস্থাগনর মচগয় অনতনরক্ত অর্ থ ব্যয় করার নিষয়টি িরীো-ননরীো কগর জ্বালানী ও খননজ সম্পদ 

নিভাে নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি (অনুগেদ ১৪.৩); 

১৫.৫  জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে  িানণনজযক অনিট অনধদপ্তর, মহানহসাি ননরীেক এর দপ্তর কর্তথক প্রকগের অনিট  

সম্পাদগনর ব্যিস্থা গ্রহণ করগি এিং অনিট প্রনতগিদগন উত্থানিত (প্রগযাজয মেগত্র) সকল অনিট আিনত্ত চূড়ান্ত 

ননষ্পনত্তর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি ; 

১৫.৬   ভনিষ্যগত প্রকগের এনিনি/আরএনিনিগত প্রগয়াজন মানফক অর্ থ িরাদ্দ প্রদান করগত হগি এিং িরাদ্দকৃত অর্ থ  

 যর্াসমগয় অিমুক্তকরণ নননিত করগত হগি (অনুগেদ ১৪.৪); 

১৫.৭  জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে প্রকে সমানপ্তর ০৩(নতন) মাগসর মগে প্রকগের নিনসআর মপ্ররগণর নিষয়টি নননিত  

 করগি; 

১৫.৮  উিনর-উক্ত সুিানরশসমূগহর (অনুগেদ ১৫.১- ১৫.৭) আগলাগক গৃহীত ব্যিস্থািলী সম্পগকথ আইএমইনি-মক যর্াশীঘ্র 

অিনহত করগত হগি। 
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এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন কযািানসটি নিনল্ডংঅি িাগিক্স (সংগশানধত) 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৩) 

 

০১। প্রকগের নাম   : এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন কযািানসটি নিনল্ডংঅি িাগিক্স (সংগশানধত) 

০২। উগযােী মন্ত্রণালয় /নিভাে    :জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, নিদ্যযৎ ,জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয় 

০৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা                      : িাংলাগদশ মিগরানলয়াম এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন মকাম্পানন নলঃ (িাগিক্স) ও 

                                                     : কণ থফুলী গ্যাস নিসনরনিউশন মকাম্পানন নলনমগটি (মকনজনিনসএল)  

০৪। প্রকগের এলাকা                             :িাগিক্স অংশ:  উিগজলা- রমনা, মজলা- ঢাকা  

  মকনজনিনসএল অংশ: উিগজলা- িাগয়নজদ,হাটহাজারী, িাঁচলাইশ ও চান্দোঁও, মজলা- চট্টগ্রাম   

                                                        উিগজলা-মাননকছনড় ও ফটিকছনড়, মজলা- খােড়াছনড় 

 

০৫। প্রকগের িাস্তিায়ন কাল ও ব্যয়ঃ 

  

প্রাক্কনলত ব্যয় (লে টাকায়( 

 

 

প্রকৃত ব্যয় )লে 

টাকায়(  

টাকা  :জািান ঋণ 

মওকুফ তহনিল 

 

িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন 

কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

)মূল প্রাক্কনলত 

ব্যগয়র (%  

 

অনতক্রান্ত 

সময় 

)মূল 

িাস্তিায়ন 

কাগলর 

(% 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল সি থগশষ সংগশানধত  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িাগিক্স অংশ : 

২০০০০.০০ 

মকনজনিনসএল 

অংশ : ১৪০০০.০০ 

মমাট: ৩৪০০০.০০ 

িাগিক্স অংশ : 

২১৮০০.০০ 

মকনজনিনসএল অংশ 

: ১০৪৮০.০০ 

মমাট:৩২২৮০.০০  

িাগিক্স অংশ : 

২০৮৩৯.১২ 

মকনজনিনসএল অংশ 

: ৯২৮০.৯০ 

মমাট: ৩০১২০.০২ 

লে টাকা  

জুলাই ২০০৮ 

- জুন ২০১১ 

জুলাই 

২০০৮- জুন 

২০১৩ 

 

 

জুলাই 

২০০৮- 

জুন 

২০১৩ 

 

)-(৩৮৭৯.৯৮*  

)১১.৪১(%  

২ িছর 

(৬৬.৬৭

%) 

*মূল প্রাক্কনলত ব্যয় অগিো ৩৮৭৯.৯৮ লে টাকা কম ব্যয় হগয়গছ। 

০৬। প্রকগে অর্ থায়ন: জািান ঋণ মওকুফ তহনিগলর অর্ থ 

 

০৭। প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ 

 

০৭.১।      প্রকগের িটভূনম:  

 

 িাগিক্স মতল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎিাদগনর কাগজ ননগয়ানজত একটি গুরুত্বপূণ থ জাতীয় সংস্থা। এ ধরগণর গুরুত্বপূণ থ কাজ 

সম্পাদগনর জন্য িাগিগক্সর ভান্ডাগর ময সকল যন্ত্রিানত নছল তা অিয থাপ্ত ও অগনক পুগরাগনা নিধায় নতুন খননগযাগ্য মতল ও গ্যাস মেগত্রর 

অনুসন্ধান, সম্ভািনাময় িন্ধ গ্যাস কূগির মমরামতপূি থক গ্যাগসর সরিরাহ বৃনি তর্া জ্বালানীর অনুসন্ধান ও উৎিাদন কায থক্রগম েনতশীলতা ও 

ব্যািকতা আনয়গনর লগেয ১টি নতুন সাইসনমক মিটা সংগ্রহ নসগস্টম, ১টি ওয়াকথওভার নরে এিং অনুসন্ধান সহায়ক যন্ত্রিানত ক্রয়পূি থক 

িাগিগক্সর পুগরাগনা যন্ত্রিানত প্রনতস্থািন অতযািশ্যক হগয় িগড়। এছাড়া মতল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎিাদন কায থক্রম অনধকতর দেতার 

সাগর্ সম্পাদগনর নননমত্ত িাগিগক্সর সংনিষ্ট জনিলগক প্রনশেণ প্রদাগনরও প্রগয়াজনীয়তা মদখা মদয়।  

 

 অিরনদগক, মিগরািাংলার অির একটি মকাম্পানন তৎকালীন িাখরািাদ গ্যাস নসগস্টমস নল: (নিনজএসএল)-এর অধীনস্থ এলাকায় 

(িতথমাগন মকনজনিনসএল এর অনধভুক্ত) তদননক ৩৫০ মর্গক ৩৬০ নমনলয়ন ঘনফুট গ্যাগসর চানহদার নিিরীগত ২৬০ মর্গক ২৭০ ঘনফুট গ্যাস 

সরিরাহ করা হগতা যার ১৮% সাংগু গ্যাস মেত্র হগত এিং িাকী ৮২% জাতীয় গ্যাস গ্রীি মর্গক িাওয়া মযত। এর মগে িন্দরনেরী 

চট্টগ্রাগম তদননক মমাট গ্যাগসর সরিরাগহর িনরমাণ নছল ২১০ মর্গক ২২০ নমনলয়ন ঘনফুট যা তদননক মমাট চানহদার তুলনায় ৭০ মর্গক ৮০ 

নমনলয়ন ঘনফুট কম। এমতািস্থায়, চট্টগ্রাগম গ্যাগসর সরিরাহ বৃনি এিং একইসাগর্ নিগদশী মতল মকাম্পাননর ওির ননভ থরতা হ্রাগসর লগেয 

মসমুতাং গ্যাস মেত্র হগত চট্টগ্রাগমর নরং মমইগন গ্যাস সরিরাগহর উগদ্দগশ্য উচ্চচাি েমতাসম্পন্ন গ্যাস িাইিলাইন ননম থাগণর প্রগয়াজন হয়। 

এছাড়া, গ্যাস সঞ্চালন ও নিতরণ কায থক্রম আগরা দেতার সাগর্ সম্পাদগনর জন্য এতদসংনিস্ট জনিগলর প্রনশেগণরও প্রগয়াজন হয়। এ 

িনরগপ্রনেগত মতল ও গ্যাস অনুসন্ধাগন িাগিক্সগক আধুননক প্রযুনক্তননভথর কানরেনর দেতাসম্পন্ন কগর মতালা এিং গ্যাস সংকটািন্ন 

িন্দরনেরী চট্টগ্রাগম গ্যাগসর সরিরাহ বৃনি অর্ থাৎ সামনগ্রকভাগি মদগশর অর্ থনননতক উন্নয়গন জ্বালানী খাগতর অিদান বৃনি করার লগেয 

আগলাচয প্রকে গ্রহণ করা হয়। প্রকগের মূল নিনিনি ০৩ মফব্রুয়ানর ২০০৯ তানরগখ অনুনষ্ঠত একগনক সভায় অনুগমানদত হয়।  ০১ নিগসম্বর 

২০১১  তানরগখ অনুনষ্ঠত একগনক সভায় প্রকগের সংগশানধত নিনিনি (আরনিনিনি) অনুগমানদত হয়। 
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০৭.২।  প্রকগের মূল উগদ্দশ্য:  

 

(ক) সাইসনমক মিটা সংগ্রহ নসগস্টম, ওয়াকথওভার নরে ও এক্সগপ্লাগরশন সাগিাট থ ইকুইিগমন্ট সংগ্রগহর মােগম িাগিগক্সর 

কানরেনর েমতা বৃনি করা এিং িাগিগক্সর জনিলগক প্রনশেগণর মােগম িাগিগক্সর মতল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎিাদনমূলক 

কম থকান্ড শনক্তশালী করা; এিং 

(খ) িাগিগক্সর মানলকানাধীন মসমুতাং গ্যাস মেত্র হগত চট্টগ্রাম মমইন নরং িয থন্ত ১০ ইনঞ্চ ব্যগসর ৬৫ নকগলানমটার (নক:নম:) 

উচ্চচাি েমতাসম্পন্ন গ্যাস িাইিলাইন স্থািগনর মােগম চটগ্রাগম গ্যাগসর সরিরাহ বৃনি করা এিং মকনজনিনসএল-এর গ্যাস 

রান্সনমশন ও নিনস্ট্রনিউশন কম থকান্ড শনক্তশালীকরগণর লগেয মকনজনিনসএল-এর জনিলগক প্রনশেণ প্রদান করা। 

 

০৮। প্রকে িনরচালকঃ  

 

প্রকে িনরচালগকর (পূণ থকালীন) নাম ও িদিী দানয়ত্ব িালগনর মময়াদ 

জনাি আনসার আলী, উি-মহাব্যিস্থািক, িাগিক্স ১৭ মফব্রুয়ানর ২০০৯- ২৭ নগভম্বর ২০১১  

জনাি শওকত ওসমান, উি-মহাব্যিস্থািক, িাগিক্স ২৮  নগভম্বর ২০১১ - প্রকগের সমানপ্ত িয থন্ত 

জনাি এহসানুল হক িাগটায়ারী, উি-মহাব্যিস্থািক,নিনজএসএল জুন ২০০৯- নগভম্বর ২০১০ 

জনাি ধূজথনত প্রসাদ মদি, উি-মহাব্যিস্থািক, মকনজনিনসএল ১৫ নগভম্বর ২০১০ -প্রকগের সমানপ্ত িয থন্ত 

 

০৯।   প্রকে িনরদশ থন: 

 

প্রকগের িাস্তিানয়ত কাজ সগরজনমগন িনরদশ থগনর জন্য িাস্তিায়ন িনরিীেণ ও মূল্যায়ন নিভাগের নশে ও শনক্ত মসক্টগরর উি 

িনরচালক (জ্বালানী) মমা: সাইফুল ইসলাম কর্তথক েত ১১-১২ অগক্টাির ২০১৪ তানরগখ চট্টগ্রাগম মকনজনিনসএল অংগশর  

িাস্তিানয়ত কাজ সগরজনমগন িনরদশ থন করা হয়। এছাড়া ১৬ অগক্টাির ২০১৪ তানরগখ ঢাকায় িাগিক্স অংগশর প্রকে অনফস ও 

১৮ অগক্টাির ২০১৪ তানরগখ  িাখরািাগদ প্রকগের িাগিক্স অংগশর কাজ সগরজনমগন িনরদশ থন িনরদশ থন করা হয়। িনরদশ থগনর 

সময় িাগিক্স ও মকনজনিনসএল অংগশর প্রকে িনরচালক এিং প্রকগের সংনিষ্ট কম থকতথেণ উিনস্থত মর্গক সহায়তা প্রদান 

কগরগছন। 

 

১০।প্রকগের অংেনভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনত  

 

(ক) িাগিক্স অংশ:  

                  (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্রনমক 

নং 

অংগের নাম 

 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি আনর্ থক  

রাজস্ব অংে      

১ তদননক ভাতা ( নফল্ড মমনসং) মর্াক - ১.০০   

২ যাতায়াত ভাতা মর্াক - ০.৫০  ০.৪০ 

৩ অন্যান্য ভাতা মর্াক - ১.০০  - 

৪ ভ্রমণ ব্যয় মর্াক - ২.০০  ২.০০ 

৫ মিাষ্টাল নিল মর্াক - ০.২৫  ০.০৬ 

৬ মটনলগফান নিল মর্াক - ১.০০  ০.৬০ 

৭ ফযাক্স/ইন্টারগনট ব্যয় মর্াক  ০.৫০  - 

৮ মিগরানলয়াম ও অন্যান্য লুনব্রগকন্ট মর্াক  ৭.০০  ৫.৮৮ 

৯ িীমা মর্াক  ৩০৪.০০  ৩৫৩.৯৮ 

১০ ব্যাংক চাজথ মর্াক  ৭৪.০০  ৫৭.৮২ 

১১ মস্টশনারী, সীল ও স্টযাম্প মর্াক  ৪.০০  ৪.০০ 

১২ প্রনশেণ ব্যয় সংখ্যা ১০৫ জন ৫০০.০০  ৩১৬.১৫ 

১৩ আপ্যায়ন ব্যয় মর্াক  ৩.০০  ২.৫১ 

১৪ িনরিহন ব্যয় মর্াক  ৬০.০০  ৫৪.১৩ 

১৫ কযাজুয়াল মলিার মর্াক  ৮.০০  ৭.৯৯ 

১৬ মমনিগকল ব্যয় মর্াক  ০.৭৫  ০.৫০ 
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ক্রনমক 

নং 

অংগের নাম 

 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি আনর্ থক  

১৭ নসনকউনরটি োি থ মর্াক  ১.০০  ০.৯৯ 

১৮ অন্যান্য খরচ      

মটন্ডার মনাটিশ িািনলনশং/ মূল্যায়ন খরচ 

(সন্মানী) 

মর্াক  ১০.০০  ১০.০০ 

 িাড়ী, মোিাউন, ইয়াি থ ভাড়া মর্াক  ৫.০০  ১.০০ 

১৯ মমরামত, রেণাগিেণ ও পুনি থাসন      

 োড়ী (ভারী যানিাহন ও মক্রন, কযাম্প 

স্টানিলশগমন্ট, অন্যান্য রেণগিেণ, 

স্টাট থআি, কনমশননং) 

মর্াক  ১৪.০০  ১৩.৭৭ 

মমনশনারী ও ইকুইিগমন্ট মর্াক  ৬.০০  ৫.৬৭ 

 মমাট  রাজস্ব:   ১০০৩.০০  ৮৩৭.৫৬ 

  মূলধন অংে      

২০ যানিাহন (নজি, নিক-আি) সংখ্যা ২ ৫৩.০০ ২ ৫২.৭৯ 

২১ মমনশনারী ও অন্যান্য ইকুইিগমন্ট (আমদানন)      

 সাইসনমক মিটা একুইনজশন নসগস্টম মসট  ২৭০৪.০০  ২৭০৫.৩৯ 

 ওয়াকথওভার নরে এন্ড এগক্সসনরজ লট  ১০০০০.০০  ৯৬২২.১০ 

 এক্সগপ্লাগরশন সাগিাট থ ইকুইিগমন্ট এন্ড 

এগক্সসনরজ 

লট  ৬৮১০.০০  ৬৫৬৬.৯৬ 

২২ কনম্পউটার এন্ড এগক্সসনরজ মসট  ৭.৭০  ৭.৭০ 

২৩ অনফস যন্ত্রিানত মর্াক  ৫.০০  ৫.০০ 

২৪ ফানন থচার মর্াক  ৫.০০  ৪.৯৯ 

২৫ ইগলকনরকাল মস্পয়ার এন্ড ইকুইিগমন্ট মর্াক  ১০.৮৫  ১০.৮৫ 

২৬ অন্যান্য (স্থানীয়ভাগি প্রস্ত্ত্ততকৃত ইকুইিগমন্ট 

এন্ড মস্পয়ার) 

  ১৯.৪৫  ১৯.৪১ 

২৭ অনি ননি থািক যন্ত্র   ৩.০০  ৩.০০ 

২৮ উন্নয়ন আমদানন কর ও ভযাট মর্াক  ৯১০.০০  ৮৮৮.৬৮ 

২৯ মজটি ও নসএন্ডএফ খরচ মর্াক  ২২৫.০০  ৮০.৮৭ 

৩০ নপ্র-নশিগমন্ট িনরদশ থন নফ মর্াক  ৪৪.০০  ৩৩.৮১ 

 মমাট মূলধন:   ২০৭৯৭.০০  ২০০০১.৫৬ 

 মমাট: রাজস্ব+মূলধন   ২১৮০০.০০  ২০৮৩৯.১২ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/নিনিনস/এমনিএল কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন 

 

(খ) মকনজনিনসএল অংশ 

            (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্র

নমক 

নং 

অংগের নাম 

 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি আনর্ থক 

রাজস্ব অংে      

১ ভ্রমণ ব্যয় মর্াক  ১৫.০০  ১৪.৩৬ 

২ মটনলগফান নিল মর্াক  ২.০০  ০.৬০ 

৩ ফযাক্স/ইন্টারগনট নিল মর্াক  ২.০০  ০.৪৭ 

৪ নিদ্যযৎ মর্াক  ২.০০  ০.০৪ 

৫ গ্যাস ও জ্বালানী মর্াক  ১৫.০০  ৮.৫১ 

৬ িীমা মর্াক  ৪৫.০০  ৩৩.১৯ 

৭ ব্যাংক চাজথ মর্াক  ১০.০০  ৫.০৯ 

৮ মস্টশনারী, সীল ও স্টযাম্প মর্াক  ৫.০০  ১.৭০ 

৯ প্রনশেণ ব্যয় সংখ্যা ১০২ ৬৩০.০০  ৪৭২.৬৮ 
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ক্র

নমক 

নং 

অংগের নাম 

 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি আনর্ থক 

জন 

১০ আপ্যায়ন ব্যয় মর্াক  ৫.০০  ২.৩৭ 

১১  েনতপূরণ মর্াক  ৩৯.০০  ১৬.৮৯ 

১২ কযাজুয়াল মলিার মর্াক  ১০.০০  ০.৫৫ 

১৩  কনসালগটনন্স মর্াক  ১০.০০  ০.৫৫ 

১৪ সাগভ থ মর্াক  ১.০০  ০.০৬ 

১৫ কনি মর্াক  ৬.০০  ২.৮৮ 

১৬ অন্যান্য খরচ      

 মটন্ডার মনাটিশ িািনলনশং/ মূল্যায়ন খরচ 

(সন্মানী) 

মর্াক  ৬.০০  ৫.৮৬ 

 হাউজ, মোিাউন, ইয়াি থ ভাড়া মর্াক  ৫.০০  ৪.২০ 

২৫ মমরামত, রেণাগিেণ ও পুনি থাসন      

 অনফস সামগ্রী মর্াক  ১.০০  ০.২০ 

কনম্পউটার ও অনফস সামগ্রী মর্াক  ১.০০  ০.১৬ 

মমনশনারী ও ইকুইিগমন্ট মর্াক  ১.০০  ০.৫৫ 

অনফস ভিন মর্াক  ১.০০  ০.৬১ 

অন্যান্য মমরামত ও রেণাগিেণ মর্াক  ১.০০  ০.৮৩ 

 মমাট :রাজস্ব   ৮১৩.০০  ৫৭২.৩৫ 

 মূলধন অংে      

১৭ যানিাহন (নজি, নিক-আি) সংখ্যা ২ ৬৪.০০ ২ ৬৩.১১ 

১৮ িাইি লাইন এন্ড মকনজং িাইি (আমদানন) নক:নম: ৬৫  ৪৬০০.০০ ৬৫ ৪৪৫৭.৭৯ 

১৯ কনম্পউটার এন্ড এগক্সসনরজ মর্াক  ১০.০০  ৩.১২ 

২০ অনফস ইকুইিগমন্ট মর্াক  ৫.০০  ২.৭১ 

২১ অনফস সামগ্রী মর্াক  ৬.০০  ৫.১৭ 

২২ ভূনম অনধগ্রহণ/অনধযাচন মহক্টর ৬০ ৬৫৬.০০ ৫৬ ৫৭৩.৭২ 

২৩ িাইি লাইন ননম থাণ নক:নম: ৬৫  ২২০০.০০ ৫৭ ১৯৯০.৯৪ 

২৪ উন্নয়ন আমদানন নিউটি/ ভযাট মর্াক  ২০০০.০০  ১৫৬০.৬৭ 

২৫ ল্যানন্ডং চাজথ মর্াক  ১১৬.০০  ৪৯.৮১ 

২৬ নপ্র-নশিগমন্ট িনরদশ থন নফ মর্াক  ১০.০০  ১.৫১ 

 মমাট মূলধন   ৯৬৬৭.০০  ৮৭০৮.৫৫ 

 মমাট: (রাজস্ব+মূলধন)   ১০৪৮০.০০  ৯২৮০.৯০ 

 সি থগমাট (িাগিক্স+মকনজনিনসএল)   ৩২২৮০.০০  ৩০১২০.০২ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/নিনিনস/এমনিএল কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন 

 

১১।      প্রকগের প্রধান প্রধান অংগের িাস্তিায়ন নিিরণ: 

১১.১।    মমনশনানর ও অন্যান্য ইকুইিগমন্ট (আমদানন): 

 

িাগিক্স অংশ:- 

মমনশনারী ও অন্যান্য ইকুইিগমন্ট (আমদানন): 

সাইসনমক মিটা একুইনজশন নসগস্টম আমদাননর জন্য ২৯ জানুয়ানর ২০০৯ তানরগখ দরিত্র আহিান করা হয়। এর মগে মিটা 

একুইনজশন ইনস্ট্রুগমন্ট, নজওগফান ক্রগয়র জন্য ২৭০৬.০০ লে টাকা চুনক্তমূগল্য ননি থানচত ঠিকাদাগরর সাগর্ ৩১ আেষ্ট ২০০৯ 

তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। চুনক্ত মমাতাগিক যর্াসমগয় মালামাল িাওয়া যায়। অিরনদগক কনমউননগকশন ইকুইিগমন্ট, নিলীং 

মমনশন সরিরাগহর জন্য ননি থানচত ঠিকাদাগরর ০৬ মসগেম্বর ২০০৯ তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। চুনক্ত মমাতাগিক যর্াসমগয় 

মালামাল সরিরাহ করা হয়। ওয়াকথওভার নরে এগক্সসনরজ  সংগ্রগহর জন্য আরনিনিনিগত ১০০০০.০০ লে টাকার সংস্থান নছল। 

ননি থানচত ঠিকাদাগরর সাগর্ চুনক্ত হগয়গছ ৯৬২২.১০ লে টাকায়। ওয়াকথওভার নরে ও এগক্সসনরজ চুনক্ত মমাতাগক ননধ থানরত 

সমগয়র মগে সরিরাহ করা হগয়গছ। এক্সগপ্লাগরশন সাগিাট থ ইকুইিগমন্ট সংগ্রগহর জন্য আরনিনিনিগত সংস্থানকৃত ৬২০৩.০০  
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লে টাকার নিিরীগত ননি থানচত ঠিকাদাগরর ননকট হগত ৫৯৮২.৫৭ লে টাকা চুনক্তমূগল্য উক্ত ইকুইিগমন্ট সমূহ সংগ্রহ করা 

হগয়গছ। িাগিক্স অংগশর প্রধান প্রধান প্যাগকগজর প্রনকওরগমগন্টর সংনেপ্ত নচত্র ননম্নরূি: 

 

প্রনকওরগমগন্টর িণ থনা 

(নিি িকুগমন্ট 

মমাতাগিক  

 িণ্য,কাজ/ মসিা) 

 

মটন্ডার /িীি/  

(লে টাকায়) 

মটন্ডার /িীি কাজ,মসিা/িণ্য সরিরাগহর 

তানরখ 

নিনিনি চুনক্তমূল্য আহিাগনর তানরখ চুনক্ত 

স্বাের/এলনস 

মখালার তানরখ 

চুনক্ত 

মমাতাগিক 

প্রকৃত 

সাইসনমক মিটা 

একুইনজশন নসগস্টম 

  

 

২৭০৬.০০ ২৭০৫.০০ ২৯-১-২০০৯ 

(মিটা একুইনজশন,নজওগফান, 

হাইগিাগফান)  

২৯-১-২০০৯  

(কনমউননগকশন 

ইকুইিগমন্ট,নিলীং মমনশন) 

৩১-৮-২০০৯ 

 

 

০৬-৯-২০০৯ 

২৮-১-২০১০ 

 

 

০৮-১-২০১০ 

২৫-১-২০১০  

 

 

০৮-১-২০১০ 

ওয়াকথওভার নরে ও 

এগক্সসনরজ 

১০০০০.০০ ৯৬২২.১০ ১১-২-২০০৯(ওয়াকথওভার নরে) ১০-৬-২০১০ ১৯-৭-২০১১ ১৮-৭-২০১১ 

১১-২-২০০৯(নিল িাইি) ২৩-১১-২০০৯ ১৭-১০-২০১০ ০৭-৮-২০১০ 

১১-২-২০০৯(হযান্ডনলং ট্যলস) ২৩-১১-২০০৯ ১৭-৮-২০১০ ০৪-৮-২০১০ 

১১-২-২০০৯(৫০ টন মক্রন) ০৪-০২-২০১০ ১১-৬-২০১০ ২২-৬-২০১০ 

 

এক্সগপ্লাগরশন সাগিাট থ 

ইকুইিগমন্ট  ও 

এগক্সসনরজ 

৮০০.০০ ৭০৮.৮০ ১৯-১-২০০৯ 

১০-৫-২০১১ 

(কনম্পউটার অনলাইন মাি লনেং 

ইউননট -২টি) 

৫.১১.২০০৯ 

১৮.৭.২০১২ 

৫.৪.২০১০ 

১৮.১২.২০১২ 

২৫.৫.২০১০ 

১.১.২০১৩ 

৪১৮.০০ ৪১৭.৬০ ২৯-১-২০০৯ 

(ইন্টারনপ্রগটশন, এনালাইনসস ও 

মিনসন মগিনলং সফটওয়যার ও 

হাি থওয়যার) 

১৯-৪-২০১২ ২০-৭-২০১২ ০৪-৭-২০১২ 

৩০০.০০ ২৯১.৪০ ১৯-৩-২০১০ 

(২০-২৫ টন েমতাসম্পন্ন ১টি 

িাইি কযানরয়ার প্রাইম মমাভার 

সহ, প্রাইম মমাভার মরইলার সহ 

২টি, ১৫-২০ টন েমতাসম্পন্ন ০১ 

টি লং িনি  রাক) 

২৮-৬-২০১০ ২২-১১-২০১০ 

 

 

 

১৭-১-২০১১ 

৬৬০.০০ ৬৫৪.৪৮ ১১-১১-২০০৯ 

৮-৬-২০১১  

(নিনভন্ন সাইগজর ০৬ মাি মটর) 

২৯-৬-২০১০ 

২৯-১১-২০১১ 

২৯-৯-২০১০ 

২৯-৪-২০১২ 

১৮-৮-২০১০ 

২৬-৪-২০১২ 

৩৫৭.০০ ৩৫৬.০০ ২৫.১.২০০৯ 

মলািাল িনজশননং নসগস্টম 

১৫.৭.২০০৯ ২৩.১২.২০০৯ ২১.৯.২০০৯ 

৮৭৩.০০ ৮৭২.৮০ ১৬-৫-২০১২ 

ল্যিগরটরী ইকুইিগমন্ট 

২৫-১০-২০১২ ২৫-১-২০১৩ ৭-১-২০১৩ 

১৫০০.০০ ১৪৬৭.০০ ২২-৪-২০১০ 

৪-৪-২০১২ 

(িাউনগহাল সাগভ থ ইকুইিগমন্ট) 

৬-১০-২০১০ 

২৪-১২-২০১২ 

৬-৪-২০১১ 

২৪-৬-২০১৩ 

২২-৪-২০১১ 

১৩-৫-২০১৩ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/নিনিনস/এমনিএল কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন 

 

সাইসনমক মিটা একুইনজশন যন্ত্রিানত ২০১০ সাগল কামতা (রুিেজ) নফগল্ড ও ২০১১ সাগল চট্টগ্রাগমর িটিয়াগত সাইসনমক সাগভ থর সময় 

ব্যিহার করা হগয়গছ। িতথমাগন মিটা একুইনজশন নসগস্টম ইউননটগক মশরপুগর নদ্ব-মানত্রক সাইসনমক সাগভ থর কাগজ ননগয়ানজত করা হগয়গছ। 

সংগৃহীত ওয়াকথওভার নরে ও এগক্সসনরজ (২টি ৫০ টন মক্রন সহ) ২০১১ সাগল সালদা নফগল্ডর ১ নং কুগির ও সম্প্রনত িাখরািাদ ৫ নং 

কূগির ওয়াকথওভাগরর কাগজ ব্যিহৃত হগয়গছ। 
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      িাখরািাদ নফগল্ড ওয়াকথওভার অিাগরশন                            সালদা নফগল্ড ওয়াকথওভার নরগের অিগরশন 

              

  হাইগিানলক মক্রন       মাি িাম্প ইউননট        

                              

িাইি কযানরয়ার ২০১২-১৩ সাগল সুগনত্র নফগল্ড, ২০১২ সাগল কািানসয়া নফগে এিং নততাস নফগল্ড ১৭ নং ও ২০১৩ সাগল ১৮ 

নং কূি খনন প্রকগে ব্যিহার করা হগয়গছ। মরইলার ২০১২-১৩ সাগল নততাস-১৭,১৮ কূি খনন প্রকগে ব্যিহার করা হগয়গছ।  

রাক মাউগন্টি মক্রন ২০১২-১৩ সাগল নততাস ১৭ ও ১৮ নং কূি খনন প্রকগে এিং ২০১৪ সাগল িাখরািাদ নফগল্ড ৫ নং কূগির 

ওয়াকথওভার প্রকগে ব্যিহার করা হগয়গছ। িাইনগহাল সাগভ থ ইকুইিগমন্ট সালদা ৪ নং কূগি খনন প্রকগে ব্যিহার করা হগি। 

কনম্পউটার অনলাইন মাি লনেং ইউননট ২০১৩ সাগল মফঞ্চুেজ-৫ নং কূগি ও সম্প্রনত রুিেজ নফগল্ড কূি খনগনর সময় ব্যিহার 

করা হগয়গছ। িতথমাগন এ ইউননট মমািারকপুগর ব্যিহার করা হগে। সংগৃহীত ০৫ টি মাি মটর ২০১২-১৩ সাগল সুগনত্র নফগল্ড 

এিং ২০১৪ সাগল মফঞ্চুেজ নফগল্ড ব্যিহার করা হগয়গছ।  মজনাগরটর ২০১২ সাগল নততাস-১৮ নং কূি ২০১৩-১৪ সাগল নততাস 

২৭ নং কূি ও ২০১৪ সাগল রুিেজ কূি খনগনর সময় ব্যিহার করা হগয়গছ। মলািাল িনজশননং নসগস্টম  ২০১০ সাগল কামতা 

(রুিেন্ত্জ) নফগল্ড ও ২০১১ সাগল চট্টগ্রাগমর িটিয়াগত সাইসনমক সাগভ থর সময় ব্যিহার করা হগয়গছ। িতথমাগন এটি মশরপুগর নদ্ব-

মানত্রক সাইসনমক সাগভ থর কাগজ এটি ব্যিহৃত হগি। 

 

প্রকগের আওতায় িাগিগক্সর ল্যািগরটরীর জন্য নিনভন্ন আধুননক যন্ত্রিানত ক্রয় করা হগয়গছ। এর মগে রগয়গছ নিনজটাল মকার 

মমজারগমন্ট ইউননট, নিনজটাল মরনজনস্টনভটি এস ইউ, নিনজটাল ফগটাগ্রাফী, এক্সগর নিোগক্টানমটার নসগস্টম, মটাটাল অরোননক  

 

     

িাগিগক্সর ল্যািগরটরীগত যন্ত্রিানত 
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কাি থন নিটারনমগনটর, হাই মপ্রশার নলনকুইি মক্রামাগটাগ্রাফী, গ্যাসগক্রামাগটাগ্রাফী, মাস মেগরাগমটরী, এটনমক এিসরিশন 

মেগক্টানমটার, নসগমন্ট কননসসগটানমটার, নিসটিগলশন এিাগরটাস, এনলগমন্টাল এনালাইজার, আইগসাগটাি এনালাইজার, রক 

এনালাইজার ক্রয় করা হগয়গছ িতথমাগন এগুগলা িাগিগক্সর ল্যািগরটরীগত ব্যিহৃত হগে। 

 

১১.২। প্রনশেণ: 

প্রকগের িাগিক্স অংগশর জন্য ১২৫ জগনর তিগদনশক ও ৪০ জগনর স্থানীয় প্রনশেগণর সুগযাে নছল। এর মগে মসফটি ইন নিলীং, 

ওগয়ল কগরাল, নিলীং ফ্লুইি মটকগনালজী, কগরাল মটকগনালজী, মকনজং এন্ড নসগমনন্টং মটকগনালজী, নরজাভ থার  ইনজননয়ানরং, 

মিগরানলয়াম এক্সগপ্লাগরশন ও মিভলিগমন্ট, মিান থ ইগলকনরকাল িাওয়ার নসগস্টম, ইগলকনরকাল ইকুইিগমন্ট কগরাল নসগস্টম, 

নিএলনস এন্ড অগটাগমশন/ইনভারটার রেণাগিেণ ও মমরামত, মতল ও গ্যাস নশে সম্পনকথত ওয়াকথশি,লে মিটা ইন্টারনপ্রগটশন 

ও ইভালুগয়শন, মসফটি মটকগনালজী ও নরস্ক ম্যাগনজগমন্ট, মটকননকযাল প্রকে ব্যিস্থািনা,স্ট্রাগটজী ও স্ট্রাগটনজক প্লাননং, 

এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন একাউনন্টং, মানি সম্পদ উন্নয়ন ও িারগসানাল ম্যাগনজগমন্ট, প্লাননং এন্ড প্রগজক্ট ম্যাগনজগমন্ট 

দেতা, ইতযানদ নিষগয় িাগিগক্সর ও অন্যান্য সংস্থার কম থকতথােন ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর ‘Oil & Natural 

Gas Corporation Limited, India’, ‘India, M Power Energy’ ও ‘Asian Institute 

of Technology’ এ তিগদনশক প্রনশেণ গ্রহণ কগরগছন। এছাড়া ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর প্লাননং ও 

প্রগজক্ট ম্যাগনজগমন্ট, নজওগ্রানফক ইনফরগমশন নসগস্টম, মিশােত ঝুনক, স্বাস্থয ও িনরগিশেত ব্যিস্থািনা, অনফস ম্যাগনজগমন্ট 

নিষগয়   িাগিগক্সর নিনভন্ন কম থকতথা জাতীয় িনরকেনা ও উন্নয়ন একাগিমী, ঢাকা, ইনজননয়ানরং স্টাফ কগলজ,মুন্সীেজ ও 

িাংলাগদশ নজওলনজকযাল সনলউশন নরসাচ থ মসন্টার, ঢাকাগত প্রনশেণ গ্রহণ কগরগছন। 

 

 

মকনজনিনসএল অংশ:- 

 

১১.৩। জনম অনধগ্রহণ/জনম অনধযাচন : 

প্রকগের আওতায় ৬০ মহক্টর জনম অনধগ্রহণ/অনধযাচগনর জন্য নিনিনিগত ৬৫৬.০০ লে টাকার সংস্থান রগয়গছ। মরলিগর্র 

জনম সংনিষ্ট  প্রকগের িাইি লাইগনর রুট নতুন কগর এলাইনগমগন্টর কারগণ সানি থকভাগি প্রকগের আওতায় ৫৬ মহক্টর জনম 

অনধগ্রহণ /অনধযাচন করা হয় যাগত খরচ হগয়গছ ৫৭৩.৭২ লে টাকা।  

 

১১.৪। িাইি লাইন মালামাল সংগ্রহ ও িাইিলাইন ননম থাণ : 

লাইন িাইি ও মকনজং িাইি আমদাননর জন্য ২৫০১.০০ লে টাকা চুনক্তমূগল্য ননি থানচত ঠিকাদাগরর সাগর্ ৩০ মম ২০১০  

তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। মালামাল সমূহ ২৫ জানুয়ানর ২০১১ তানরখ সরিরাহ করা হয়। মকাটিং ও র যানিং মালামাল 

আমদাননর জন্য ননি থানচত ঠিকাদাগরর সাগর্ ৩২৩.০০ লে টাকা চুনক্তমূগল্য  একই তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। ১৩ মাচ থ ২০১১  

 

        
                                                       িাইিলাইন ননম থাণ কাজ 

তানরগখ উক্ত মালামাল সমূগহর সরিরাহ িাওয়া যায়। মসমুতাং গ্যাস নফল্ড হগত নানজরহাট মরলওগয় মস্টশন এিং নানজরহাট 

মরলওগয় মস্টশন হগত চট্টগ্রাগমর নানসরািাদ মমইন নরংিয থন্ত মমাট ৬৫ নক:নম: ১০.৭৫  ইনঞ্চ ব্যাগসর WT-০.৪৩৮ ইনঞ্চ x ৯৬০ 

নিএসআইনজ িাইিলাইন কনস্ট্রাকশন ও কনমশননং এর জন্য ননি থানচত ঠিকাদাগরর সাগর্ ১৯৯৪.০০ লে টাকা চুনক্তমূগল্য ২০ 

এনপ্রল ২০১১ তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। িাইিলাইন ননম থাণ মশগষ ০৭ নিগসম্বর ২০১২ তানরগখ কনমশননং করা হয়। 
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মরগুগলটিং ও নমটানরং মস্টশন  

টান থ কী করাগক্টর নভনত্তগত চট্টগ্রাগমর নানসরািাগদ মরগুগলটিং ও নমটানরং মস্টশন/ টাউন িি থানরং নসগস্টম (টিনিএস) স্থািগনর 

জন্য ২৮ জুন ২০১২ তানরগখ ৩৯৪.০০ লে টাকা চুনক্তমূগল্য ননি থানচত ঠিকাদাগরর সাগর্ চুনক্ত করা হয়। ০৫ মসগেম্বর ২০১২ 

তানরগখ টিনিএস স্থািন সমাপ্ত হয়। নননম থত িাইিলাইগনর কগরাশন হগত সুরোর জন্য Cathodic Protection (CP) 

System স্থািন করা হগয়গছ।প্রকগের মূল টিনিএস-এর স্থািন ও মটনস্টং সম্পন্ন হওয়ার ির ০৩ আেষ্ট ২০১২ তানরগখ 

চট্টগ্রাম  

 

   
মিল প্রুভার: িায়াোম নমটার   মকনলগব্রশন          রান্সফার প্রুভার: টারিাইন নসটার মকনলগব্রশন            গ্যাস মক্রাগমাগটাগ্রাফ 

 

                                                           

মফৌজদারহাগট মকনজনিনসএল এর পুরাতন ল্যািগরটরী 

 

মমইন লাইগনর সাগর্ হুক আি সম্পন্ন করা হগয়গছ। েত ০৭ নিগসম্বর ২০১১ তানরগখ মসমুতাং গ্যাস নফল্ড হগত ১২ 

এমএমনসএফনি হাগর চট্টগ্রাম নরং-মমইন লাইগন গ্যাস সরিরাহ করা হয়। িায়াোম নমটার মকনলগব্রশগনর জন্য মিল প্রুভার, 

টারিাইন নমটার মকনলগব্রশগনর জন্য রান্সফার প্রুভার এিং গ্যাগসর েঠন ও গুণাগুন নিগিষগণর জন্য গ্যাস মক্রাগমাগটাগ্রাফ সংগ্রহ 

করা হগয়গছ যা মফৌজদারহাগট মকনজনিনসএল এর ল্যািগরটরীগত  স্থািন করা হগয়গছ। ঠিকাদাগরর সাগর্ চুনক্ত মমাতাগিক এসকল  
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ল্যািগরটরী যন্ত্রিানত যর্াসমগয় সরিরাহ করা হগয়গছ। মকনজনিনসএল অংগশর প্রধান প্রধান প্যাগকগজর প্রনকওরগমগন্টর সংনেপ্ত 

নচত্র ননম্নরূি: 

                                                                                  

প্রনকওরগমগন্টর িণ থনা 

(নিি িকুগমন্ট মমাতাগিক  

 িণ্য,কাজ/ মসিা) 

 

মটন্ডার /িীি/ (লে টাকায়) মটন্ডার /িীি কাজ,মসিা/িণ্য সরিরাগহর তানরখ 

নিনিনি চুনক্তমূল্য আহিাগনর 

তানরখ 

চুনক্ত 

স্বাের/এলনস 

মখালার তানরখ 

চুনক্ত মমাতাগিক প্রকৃত 

লাইনিাইি ও মকনজং িাইি  ৪৬০০.০০ ২৫০১.০০ ২১-১২-২০০৯ ৩০-৫-২০১০ ২৬-১২-২০১০ ২৫-১-২০১১ 

মকাটিং ও র্ যানিং মমটিনরয়ালস ৩.২৩ ২১-১২-২০০৯ ৩০-৫-২০১০ ১৬-১২-২০১০ ১৩.৩.২০১১ 

টাইন িি থানরং নসগস্টম(টিনিএস) ও 

টিনিএস কগম্পাগনন্ট 

৩.৯৪ ৭-৪-২০১০ ২৭-৭-২০১১ ২৭-২-২০১২ ৫-৯-২০১২ 

মিল প্রুভার (কগম্প্রসর সহ)ও রান্সফার 

প্রুভার (মিায়ার সহ) 

৭.২১ ১০-১-২০১২ ২৮.৬.২০১২ ৩০-১১-২০১২ ২৮-১১-২০১২ 

মসমুতাং গ্যাস নফল্ড হগত নানজরহাট 

মরলওগয় মস্টশন িয থন্ত মমাট ৩১ নক:নম: 

১০.৭৫  ইনঞ্চ ব্যাগসর WT-০.৪৩৮ ইনঞ্চ 

x ৯৬০নিএসআইনজ গ্যাস িাইিলাইন 

কনস্ট্রাকশন ও কনমশননং 

২২২২.০০ ৯৯৭.০০ ১২-১-২০১১ ২০-৪-২০১১ ২৭-১০-২০১১ ৭.১২.২০১১ 

নানজরহাট মরলওগয় মস্টশন হগত চট্টগ্রাগমর 

নানসরািাদ মমইন নরং িয থন্ত মমাট ৩৪ 

নক:নম: ১০.৭৫ ইনঞ্চ ব্যাগসরWT-০.৪৩৮ 

ইনঞ্চ x ৯৬০ নিএসআইনজ গ্যাস 

িাইিলাইন কনস্ট্রাকশন ও কনমশননং 

৯৯৭.০০ ১২-১-২০১১ ২০-৪-২০১১ ২৭-১০-২০১১ ৭.১২.২০১১ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/নিনিনস/এমনিএল কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন 

 

১১.৫। প্রনশেণ : 

 প্রকগের মকনজনিনসএল অংগশ ৫৬ জগনর তিগদনশক ও ৫০ জগনর স্থানীয় প্রনশেগণর সুগযাে নছল। ইনজননয়ানরং 

নিজাইন, অিাগরশন, প্লাননং ও ব্যিস্থািনা, কাস্টমার নমটানরং নসগস্টগমর অিাগরশন ও রেণাগিেণ, নরগমাট মটনলনমটানরং 

নসগস্টগমর অিাগরশন ও গ্যাস নিসনরনিউশন িাইিলাইগনর প্রগকৌশলেত নিজাইন নিষগয় মকনজনিনসএল এর ৪০ জন কম থকতথা 

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর এশীয়ান ইননস্টটিউট অি মটকগনালজী (এআইটি), র্াইগল্যান্ড এ প্রনশেণ গ্রহণ কগরন। এছাড়া 

মকনজনিনসএল ও সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়, নিভাে ও িনরকেনা কনমশগনর ০৮ জন কম থকতথাগক এনক্সনকউটিভ ম্যাগনজগমন্ট নিষগয় 

যুক্তরাগজয  ও অির ০৮ জন কম থকতথাগক এআইটি, র্াইল্যাগন্ড িনরকেনা ও ব্যিস্থািনা নিষয়ক প্রনশেণ প্রদান করা হয়। এছাড়া 

২০১১-১২ অর্ থ িছগর মকনজনিনসএল এর ৩৩ জন কম থকতথাগক অনফস অগটাগমশন, প্রকে ব্যিস্থািনা, িািনলক প্রনকওরগমন্ট 

ম্যাগনজগমন্ট ও আলরাসননক মটনস্টং মলগভল-১ নিষগয় স্থানীয় প্রনশেণ প্রদান করা হগয়গছ। 

 

১২। প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 

 

আরনিনিনিগত িনণ থত িনরকনেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

সাইসনমক িাটা সংগ্রহ নসগস্টম, ওয়াকথওভার নরে ও এক্সগপ্লাগরশন 

সাগিাট থ ইকুইিগমন্ট সংগ্রগহর মােগম িাগিগক্সর কানরেনর েমতা বৃনি 

করা এিং িাগিগক্সর জনিলগক প্রনশেগণর মােগম িাগিগক্সর অনুসন্ধান 

ও উৎিাদনমূলক কম থকান্ড শনক্তশালী করা।  

সাইসনমক িাটা সংগ্রহ নসগস্টম, ওয়াকথওভার নরে ও এক্সগপ্লাগরশন 

সাগিাট থ ইকুইিগমন্ট সংগ্রগহর ির এগুগলার ব্যিহাগরর মােগম 

িাগিগক্সর কানরেনর েমতা বৃনি মিগয়গছ। িাগিগক্সর জনিলগক 

প্রনশেগণর মােগম িাগিগক্সর অনুসন্ধান ও উৎিাদনমূলক কম থকান্ড 

শনক্তশালী হগয়গছ। 

িাগিগক্সর মানলকানাধীন মসমুতাং গ্যাস মেত্র হগত চট্টগ্রাম মমইন নরং 

িয থন্ত ১০ ইনঞ্চ ব্যগসর ৬৫ নকগলানমটার (নক:নম:) উচ্চচাি েমতাসম্পন্ন 

গ্যাস িাইিলাইন স্থািগনর মােগম চটগ্রাগম গ্যাগসর সরিরাহ বৃনি করা 

এিং মকনজনিনসএল-এর গ্যাস রান্সনমশন ও নিনস্ট্রনিউশন কম থকান্ড 

শনক্তশালীকরগণর লগেয মকনজনিনসএল-এর জনিলগক প্রনশেণ প্রদান 

করা। 

িাগিগক্সর মানলকানাধীন মসমুতাং গ্যাস মেত্র হগত চট্টগ্রাম মমইন 

নরং িয থন্ত ১০ ইনঞ্চ ব্যগসর ৫৬ নকগলানমটার (নক:নম:) উচ্চচাি 

েমতাসম্পন্ন গ্যাস িাইিলাইন স্থািগনর মােগম চটগ্রাগম গ্যাগসর 

সরিরাহ বৃনি করা সম্ভি হগয়গছ। কনতিয় স্থানীয় মকাগস থ 

মকনজনিনসএল-এর জনিলগক প্রনশেণ প্রদান না করা হগলও সকল 

তিগদনশক প্রনশেণ সম্পন্ন করা হগয়গছ।  
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১৩। িয থগিেণঃ 

 

১৩.১। আগলাচয প্রকে িাস্তিায়গনর ফগল ওয়াকথ ওভার নরে, সাইসনমক একুইনজশন যন্ত্রিানত ও গুরুত্বপূণ থ ল্যািগরটরী যন্ত্রিানত 

সংগ্রগহর মােগম িাগিগক্সর মতল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎিাদগনর কাগজ প্রগয়াজনীয় আধুননক যন্ত্রিানতর অভাি অগনকাংগশ পূরণ 

হগয়গছ।প্রকে চলাকালীন সমগয়ই ওয়াকথওভার নরে ও সাইসনমক যন্ত্রিানত নিনভন্ন নফগল্ড ব্যিহার করা হগয়গছ এিং ভনিষ্যগত 

এগুগলা অন্যান্য নফগল্ড ননগয়ানজতকরগণর অগিোয় রগয়গছ। সামগ্রনকভাগি িাগিগক্সর মতল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎিাদন কায থক্রম 

পূগি থর মচগয় অনধকতর েনতশীল ও শনক্তশালী হগয়গছ। অিরনদগক খােড়াছনড়র মসমুতাং গ্যাস নফল্ড হগত চট্টগ্রাম মমইন নরং 

িয থন্ত গ্যাস িাইিলাইন স্থািগনর মােগম চটগ্রাগম গ্যাগসর সরিরাহ বৃনি করা সম্ভি হগয়গছ। তগি মসমুতাং গ্যাস নফল্ড হগত 

প্রনতনদন ২০ নমনলয়ন নকউনিক নফট (এমএমনসএফনি) হাগর গ্যাস সরিরাগহর প্রগেিন করা হগলও এ গ্যাস নফগল্ডর উৎিাদন 

কগম যাওয়ায় ১টি মাত্র কূি (৫নং কূি) হগত ২০১১ সাগল সগি থাচ্চ ১০-১২ এমএমনসএফনি হাগর চট্টগ্রাগম গ্যাস সরিরাহ করা 

হয়। িতথমাগন ঐ কূি সহ এ নফগল্ডর অির কূি (৬ নং কূি) এর সনম্মনলত উৎিাদন ৬ এমএমনসএফনি এ হ্রাস মিগয়গছ। এছাড়া 

িগগািসােগরর সাংগু গ্যাস নফগল্ড উৎিাদন িন্ধ। এমতািস্থায় চট্টগ্রাগম গ্যাগসর সরিরাহ বৃনির লগেয Offshore-এ গ্যাস 

কূি খনগনর সম্ভািনার নিষয়টি মজারদার করা প্রগয়াজন। 

 

১৩.২। প্রকগের আওতায় মদগশ-নিগদগশ মতল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎিাদগনর সাগর্ সম্পনকথত নিনভন্ন কানরেনর ও প্রগকৌশলেত 

নিষগয় প্রনশেণ গ্রহগণর মােগম িাগিগক্সর জনিগলর মিশােত দেতা বৃনি মিগয়গছ। একইভাগি মকনজনিনসএল-এর গ্যাস 

সঞ্চালন ও নিতরণ কম থকান্ড শনক্তশালীকরগণর লগেয মকনজনিনসএল-এর জনিলগক প্রনশেণ প্রদান করা হগয়গছ। তগি  

মকনজনিনসএল-এর জনিগলর জন্য নিনিনিগত সংস্থানকৃত মরনিওগ্রাফী মটনস্টং, িয়লার অিাগরশন, িান থার ব্যিস্থািনা, 

অগটাগমটিক কমিাসন ও নন নিসরাকটিভ মটনস্টং প্রনশেণ কম থসূনচসমূহ  সম্পন্ন না হওয়ায় এ সকল মেগত্র মকনজনিনসএল এর 

দেতার ঘাটনত রগয় মেগছ িগল মগন হয়। মকনজনিনসএল এর জনিগলর দেতা বৃনির লগেয মকনজনিনসএল এর রাজস্ব খাত হগত 

িনণ থত নিষয়সমূগহর ওির প্রনশেগণর ব্যিস্থা করা সমীচীন হগি। 

 

১৩.৩। প্রকগের িাস্তিায়গন অগনক নিলম্ব ঘগটগছ। মূল নিনিনিগত প্রকে শুরুর তানরগখর ০৭ (সাত) মাস িগর নিনিনি 

অনুগমানদত হওয়ায় প্রকগের িাস্তিায়ন কাজ শুরু করগত নিলম্ব হগয়গছ। এর ফগল িাগিক্স অংগশ ওয়াকথওভার নরে ও 
এক্সগপ্লাগরশন সাগিাট থ ইকুইিগমন্ট সংগ্রহ কায থক্রম নিনছগয় িগড়।অিরনদগক িাস্তিায়নকারী সংস্থার িনরিতথন হওয়ায় 

মকনজনিনসএল অংগশর িাস্তিায়ন নিনছগয় িগড়। উগিখ্য ময, মূল নিনিনিগত প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা নহগসগি িাখরািাদ গ্যাস 

নসগস্টমস নলনমগটি নছল। ১১ নগভম্বর ২০০৮ তানরগখ িাখরািাদ গ্যাস নসগস্টম নলনমগটি (নিনজএসএল) দ্য’টি মকাম্পাননগত 

নিভক্ত হয়, যার একটি িাখরািাদ গ্যাস নিসনরনিউশন মকাম্পানন নলনমগটি এিং অন্যটি কণ থফুলী গ্যাস নিসনরনিউশন মকাম্পানন 

নলনমগটি। এই নিভনক্তর কারগণ প্রকগের ননধ থানরত কায থক্রম এলাকা মকনজনিনসএল এর আওতায় িড়ার কারগণ নিনজএসএল এর 

িনরিগতথ িাস্তিায়নকারী সংস্থা নহগসগি মকনজনিনসএল করার প্রস্তাি করা হয়। এতদসংক্রান্ত অনফনসয়াল অনুষ্ঠাননকতা সম্পন্ন 

করগত মদরী হওয়ার মকনজনিনসএল অংগশর প্রকে িনরচালক ননগয়াগে নিলম্ব ঘগট (১১ নগভম্বর ২০১০ তানরগখ)। প্রকগের 

সংগশানধত নিনিনি অনুগমাদগন নিলগম্বর কারগণও প্রকগের িাস্তিায়ন সমাপ্ত করগত দীঘ থ সময় মলগেগছ। প্রকগের আরনিনিনি 

সংক্রান্ত প্রকে মূল্যায়ন কনমটি’র সভা এনপ্রল ২০১১ এ অনুনষ্ঠত হগলও এরির সকল প্রনক্রয়া মশগষ আরনিনিনি অনুগমাদগন ০৮ 

মাস সময় অনতিানহত হয়। এছাড়া মূল নিনিনি মমাতাগিক নিগদশী প্রনশেক মদগশ এগন প্রনশেণ প্রদাগনর িনরিগতথ িরিতীগত 

আরনিনিনি অনুযায়ী কম থকতথাগদর নিগদগশ মপ্ররণ কগর প্রনশেগণর ব্যিস্থা মনয়ায় প্রনশেণ কায থক্রম তর্া প্রকগের িাস্তিায়ন 

নিলনম্বত হগয়গছ।  

 

১৩.৪। প্রকগের িাইিলাইগনর রুট/এলাইনগমন্ট চূড়ান্ত না কগরই ৬৫ নক:নম: িাইি লাইন ক্রয় করার ফগল এ অংগে প্রগয়াজগনর 

তুলনায় মিশী অর্ থ ব্যয় হগয়গছ। িরিতীগত িাইি লাইগনর রুট/এলাইনগমন্ট নতুন কগর চূড়ান্ত করার ির প্রকগের আওতায় ৫৭ 

নকগলানমটার িাইিলাইগনর প্রগয়াজন হয়। িনরদশ থগন জানা যায় সাশ্রয়কৃত অিনশষ্ট ৯ নক:নম: িাইিলাইগনর মগে ৭.৮ নক:নম: 

িাইিলাইন নজটিনসএল এর একটি প্রকগে ব্যিহার করা হগে যা িরিতীগত ক্রয় কগর মকনজনিনসএলগক মফরৎ প্রদান করা হগি।  

 

১৩ .৫ । িাগিগক্সর ও মকনজনিনসএল এর জন্য ক্রয়কৃত দ্য’টি জীি ও দ্য’টি নিকআি োড়ী প্রকে সমানপ্তর ির সরকানর ননয়ম 

অনুসরণ না কগর প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা দ্যটি ব্যিহার করগছ। উগিখ্য ময  ,সরকানর নীনতমালা মমাতাগিক প্রকে সমানপ্তর ির 

সংনিষ্ট সংস্থা/প্রনতষ্ঠান উিযুক্ত কর্তথিগের অনুগমাদনক্রগম সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন স্বীয় টিওএন্ডইগত অন্তভু থনক্তর মােগম 

ব্যিহার করগত িারগি। তগি টিওএন্ডই-এর িনহভূ থত/অনতনরক্ত যানিাহন সরকানর িনরিহ নপুগল জমা নদগত হগি।  

 

১৩.৬। িানণনজযক অনিট অনধদপ্তর, মহানহসাি ননরীেক এর দপ্তর কর্তথক প্রণীত প্রকগের িাগিক্স ও মকনজনিনসএল অংগশর 
২০০৯-১০ মর্গক ২০১২-১৩ অর্ থ-িছগরর অনিট প্রনতগিদগন নিনভন্ন অনিট আিনত্ত  উত্থািন করা হগয়গছ মযগুগলার ননষ্পনত্ত হয়নন 
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মগম থ িনরদশ থগন জানা যায়। এছাড়া মকান অর্ থ িছগর প্রকগের অনুকূগল ছাড়কৃত অগর্ থর অব্যনয়ত অর্ থ সরকানর মকাষাোগর জমা 

প্রদাগনর ননয়ম র্াকগলও মকনজনিনসএল অংগশর ২০১২-১৩ অর্ থ িছগর অব্যনয়ত ১,৪৪,৪৯,৬১৬/=(এক মকাটি  চুয়ানিশ লে 

উনিঞ্চাশ হাজার ছয়শত মষাল টাকা) জমা প্রদান না কগর মকনজনিনসএল এর একাউগন্ট রাখা হগয়গছ। অনিট প্রনতগিদগনও 

নিষয়টি উগিখ করা হগয়গছ।  

 

১৪। সুিানরশ :  

 

১৪.১। চটগ্রাগম তর্া সমগ্র িাংলাগদগশ গ্যাগসর সরিরাহ বৃনির লগেয Offshore-এ  গ্যাস কূি খনগনর নিষয়টি অগ্রানধকার 

নভনত্তগত িাস্তিায়গনর উগযাে ননগত হগি (অনুগেদ ১৩.১), 

 

১৪.২।  প্রকগের নিনিনিগত মকনজনিনসএল-এর জনিগলর জন্য ননধ থানরত ময সকল প্রনশেণ কম থসূনচ সম্পন্ন করা হয়নন মসগুগলা  

মকনজনিনসএল-এর রাজস্ব িাগজট হগত সম্পন্ন করার ব্যিস্থা গ্রহণ করা মযগত িাগর ( অনুগেদ ১৩.২); 

 

১৪.৩। ভনিষ্যগত মকান প্রকগের নিনিনি, আরনিনিনি’র অনুগমাদন প্রনক্রয়া যর্াসম্ভি দ্রুততম সমগয়র মগে প্রনক্রয়াকরণ এিং 

প্রকগের িাস্তিায়রকারী সংস্থা চূড়ান্তকরগণ ও প্রকে িনরচালক ননগয়াগে অগহতুক নিলম্ব িনরহাগরর জন্য সংনিষ্ট সকগলর আগরা 

সগচষ্ট হওয়া প্রগয়াজন (অনুগেদ ১৩.২); 

 

১৪.৪। প্রকগের সাশ্রয়কৃত িাইিলাইন ভনিষ্যগত মকনজনিনসএল এর মকান প্রকগে/কাগজ ব্যিহাগরর নিষয়টি নননিত করগত হগি 

(অনুগেদ ১৩.৪); 

 

১৪.৫। প্রকে সমাপ্ত হগয় যাওয়ায় িাগিগক্সর ও মকনজনিনসএল এর জন্য ক্রয়কৃত দ্য’টি জীি ও দ্য’টি নিকআি োড়ী সরকানর 

িনরিহনপুগল স্থানান্তগরর নিষয়টি িরীো -ননরীো কগর নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগত হগি। জ্বালানী ও খননজ 

সম্পদ নিভাে ও মিগরািাংলা কর্তথক নিষয়টি মননটনরং করা আিশ্যক (অনুগেদ ১৩.৫); 

 

১৪.৬।মকনজনিনসএল এর একাউগন্ট জমাকৃত প্রকগের মকনজনিনসএল এর অংগশর ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর অব্যনয়ত 

১,৪৪,৪৯,৬১৬/=(এক মকাটি চুয়ানিশ লে উনিঞ্চাশ হাজার ছয়শত মষাল টাকা) অনজথত সুদ সহ সরকানর মকাষাোগর জমা 

প্রদান করার জন্য মকনজনিনসএল প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে ও মিগরািাংলা নিষয়টি 

মননটনরং করগি (অনুগেদ ১৩.৬); 

 

১৪.৭।  জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, মিগরািাংলা, িাগিক্স ও মকনজনিনসএল  কর্তথক িানণনজযক অনিট অনধদপ্তর, মহানহসাি 

ননরীেক এর দপ্তর কর্তথক প্রণীত প্রকগের অনিট প্রনতগিদগন উত্থানিত সকল অনিট আিনত্ত চূড়ান্ত ননষ্পনত্তর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা 
গ্রহণ করগি(অনুগেদ ১৩.৬); 

 

১৪.৮। উিনরউক্ত সুিানরশসমূগহর (অনুগেদ ১৪.১- ১৪.৭) আগলাগক গৃহীত ব্যিস্থািলী সম্পগকথ আইএমইনি-মক যর্াশীঘ্র অিনহত 

করগত হগি। 
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‘কািানসয়া মতল/গ্যাস অনুসন্ধান কুি খনন’ 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

(সমাপ্ত: নিগসম্বর, ২০১২) 

 

০১। প্রকগের নাম: ‘কািানসয়া মতল/গ্যাস অনুসন্ধান কুি খনন’ 

০২। উগযােী মন্ত্রণালয়/নিভাে :নিদ্যযৎ, জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ  নিভাে 

০৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংলাগদশ মিগরানলয়াম এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন মকাম্পানন নলনমগটি (িাগিক্স) 

০৪। প্রকগের এলাকা : মজলা- োজীপুর, উিগজলা- কািানসয়া, ইউননয়ন- নসংেশ্রী, গ্রাম-কািানলগসর 

 

০৫।প্রকগের িাস্তিায়ন কাল ও ব্যয়ঃ 
  

প্রাক্কনলত ব্যয় (লে 

টাকায়) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

প্রকৃত ব্যয় 

(লে টাকায়) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

প্রাক্কনলত িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় (মূল 

প্রাক্কনলত ব্যগয়র %) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

অনতক্রান্ত সময় 

(মূল িাস্তিায়ন 

কাগলর %) 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫৮৯৫.০০ 

৫৮৯৫.০০ 

- 

 

৭০১৭.০০ 

৭০১৭.০০ 

- 

৪১০৭.৩২২ 

৪১০৭.৩২২ 

- 

 

মসগেম্বর 

২০০৭-

নিগসম্বর 

২০০৯ 

মসগেম্বর 

২০০৭-

নিগসম্বর 

২০১২ 

মসগেম্বর 

২০০৭-

নিগসম্বর 

২০১২ 

- ৩ িছর 

(২৩৩.৩৩%) 

 

০৬। প্রকগের অংেনভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনতঃ 

     (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত আরনিনিনি অনুযায়ী 

কাজ/অংে 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

(%) 

আনর্ থক  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 রাজস্ব কগম্পাগনন্ট      

১ তদননক ভাতা (নফল্ড মমনসং)   ৭০.০০  ৩৮.৩৬৫(৫৪.৮৮) 

২ অন্যান্য ভাতা (মিনসক মিতগনর ১০%নফল্ড ভাতা)   ২০.০০  - 

৩ ভাড়া(যাতায়াত)   ২.০০  ০.৩৬৬(১৮.৩৮%) 

৪ ভ্রমণ ভাতানদ   ২০.০০  ৩.৩৪৮(১৬.৭৪) 

৫ ইকুইিগমন্ট ভাতা (ওয়ার লাইন ইউননট ও ট্যলস্)   ৫.০০  - 

৬ কাস্টমস্ নিউটি/ভযাট   ১৯৩.৪৯  ০.০৪২(০.০২১%) 

৭ মিাস্টাল নিল   ১.০০  ০.০০১(০.১%) 

৮ মটনলগফান নিল   ৩.০০  ০.৯১০(৩০.৩৩%) 

৯ ফযাক্স নিল   ১.০০  - 

১০ মিগরানলয়াম ও অন্যান্য লুনব্রগকন্ট   ৩০০.০০  ১৯৭.৬৮৩(৬৫.৮৯%) 

১১ িীমা   ৬৭.০০  ৫৪.৫৯৪(৮১.৪৮%) 

১২ নিগফারন িীমা   ১০.০০  - 

১৩ ব্যাংক চাজথ   ৮.০০  ৪.০৮৭(৫১.০৮%) 

১৪ মস্টশনারী, সীল, স্টযাম্প   ১০.০০  ৪.৫৯৬(৪৫.৯৬%) 

১৫ আপ্যায়ন খরচ   ৩.০০  ১.৭৮৬(৫৯.৫৩%) 

১৬ নরে মমানিলাইগজশন-নি মমানিলাইগজশন খরচ   ৫০.০০  ২৭.১৩(৫৪.২৬%) 

১৭ িনরিহন খরচ (নিনলং ক্রু)   ১৭.০০  ৪.৬২২(২৭.১৮%) 
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ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত আরনিনিনি অনুযায়ী 

কাজ/অংে 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

(%) 

আনর্ থক  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮ নজি ভাড়া   ৬০.০০  ৪১.৩৯৩(৬৮.৯৮%) 

১৯ শস্য েনতপূরণ খরচ   ২০.০০  ১৯.৯৯৮(৯৯.৯৯%) 

২০ মকজুয়াল মলিার   ৭৫.০০  ৫১.৩২৬(৬৮.৪৩%) 

২১ মকনমকযাল ক্রয় (আমদানন)      

 API লাস G নসগমন্ট  মম:টন ২০০ ৫৫.৪০ ২৪০(১২০%) ৪৪.৪০(৮০.১৪%) 

 নসগমন্ট এনিটিভস লট ১ ১১৫.০০ ১(১০০%) ৭২.০০(৬২.৬০%) 

 মাি মকনমকযালস ও নরএগজন্ট লট ১ ৩০০.০০ ১(১০০%) ১৬৩.৬২(৫৪.৫৪%) 

 কমনপ্লশন মমটিনরয়ালস লট ১ ৭৫.০০ ১(১০০%) ৭২.৭৯(৯৭.০৫%) 

২২ নচনকৎসা ব্যয়   ২.০০  ০.২১৭(১০.৮৫) 

২৩ নসনকউনরটি োি থ   ৩৫.০০  ২৬.২৩৬(৭৪.১৪%) 

২৪ সম্মানী   ৫.০০  ৩.৫৯ (৭১.৮০%) 

২৫ অন্যান্য খরচ      

(ক) র্াি থ িাটি থ সানভ থস       

 ওয়ার লনেং সানভ থগসস লট ১ ১০০০.০০ ১(১০০%) ৩৮৯.৪২৬(৩৮.৯৪%) 

 নিএসটি সানভ থগসস লট ১ ৪২১.২০ ১(১০০%) - 

 মপ্রািাকশন মটনস্টং সানভ থগসস লট ১ ২০.০০ - - 

(খ) মটন্ডার মনাটিস িািনলনশং   ১৫.০০  ৮.৬৭৪(৫৭.৮২%) 

(ে) িাড়ী, মোিাউন ও ইয়াি থ ভাড়া   ৩.০০  ০.৬৩৩(২১.১০%) 

(ঘ) রেণাগিেণ ও পুনি থাসন   ১৫.০০  ১২.৬৫৩(৮৪.৩৫%) 

 উিগমাট: রাজস্ব   ২৯৯৭.০৯  ১২৪৪.৪৮৬ 

 মূলধন কগম্পাগনন্ট      

২৬ যানিাহন (নিকআি িািল মকনিন) সংখ্যা ১ ২০.০০ ১(১০০%) ২০.০০(১০০%) 

২৭ মমনশনানরজ ও অন্যান্য ইকুইিগমন্ট (আমদানন)      

(ক) নিলীং এর জন্য       

 টিউনিং নমটার ৩৭০০ ১২০.০০ ৩৭০০(১০০%) ১১৭.২৬(৯৭.৭১%) 

 মকনজং, মকনজং এগক্সসনরজ ও লাইনার হযাংোর লট ১ ৮০.০০ ১(১০০%) ৮০.০০(১০০%) 

 ওগয়ল মহি এন্ড X-mass নর মসট ১ ১৮০.০০ ১(১০০%) ১৮০.০০(১০০%) 

 নিট ও মহাল ওগিনার  লট ১ ১৫৭.০০ ১(১০০%) ১৫৫.৯৭(৯৯.৩৪%) 

 নিনলং নস্ট্রং (নিল িাইি) নমটার ২০০০ ২৯৩.০০ ১৮০০(৯০%) ২৯১.৭৭৯(৯৯.৫৮%) 

 নিনলং স্ট্রীং কগম্পাগনন্ট লট ১ ১০০.০০ ১(১০০%) - 

 নিনলং মলার হযান্ডনলং ট্যলস্ এন্ড মস্পয়ার লট ১ ১২০.০০ ১(১০০%) ১২০.০০(১০০%) 

 িাউন মহাল ইকুইিগমন্টস  মসট ১ ১৫০.০০ - - 

 ওগয়ল কগরাল ইকুইিগমন্ট মসট ১ ৩৩৭.০০ ১(১০০%) ৩৩৫.৬৫(৯৯.৫৯%) 

 নরে ইনস্ট্রুগমন্ট নসগস্টম লট ১ ২২৫.০০ ১(১০০%) ২০০.০০(৮৮.৮৯%) 

 ওগয়ল সানভ থনসং ট্যলস্ লট ১ ১২০.০০ ১(১০০%) ১১৯.৮৯৯(৯৯.৯১%) 

 ওয়াকথশি ট্যলস লট ১ ৫০.০০ ১(১০০%) - 

 নিনিধ (নরে, কনজুগমিল ও মসফটি নেয়ার) লট ১ ১৭৫.০০ ১(১০০%) ১৫৬.০০(৮৯.১৪%) 

(খ) নরে মমইনটিন্যান্স    ১(১০০%)  

 রাননং মস্পয়ার এন্ড ইকুইিগমন্ট (নরে) লট ১ ২১০.০০ ১(১০০%) ১৩৭.৯১৫(৬৫.৬৭%) 

 ইগলকনরকাল মস্পয়ার এন্ড ইকুইিগমন্ট লট ১ ৩৫.০০ ১(১০০%) ২৪.৮৫(৭১%) 

 মস্পয়ার িাট থস (মহভী মভনহকযাল ও মক্রন) লট ১ ৫০.০০ ১(১০০%) ৫০.০০(১০০%) 

 মক্রন, ইকুইিগমন্ট সংখ্যা ১ ৮০.০০ ১(১০০%) ৩১.০১(৩৮.৭৬%) 

(ে) ওগয়ল সানভ থস      
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ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত আরনিনিনি অনুযায়ী 

কাজ/অংে 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

লেযমাত্রা 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

(%) 

আনর্ থক  

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 হাি থওয়ার, সফট্ওয়ার, আনুসনেংক ইকুইিগমন্ট, 

ইউনিএস, মসন্সরস, মস্পয়ার, ব্যাকআি সানভ থস 

মসট ১ ৪০.০০  - 

 মস্পয়ার িাট থস (নসগমনন্টং ইকুইিগমন্ট) লট ১ ১৫.০০ ১(১০০%) ১৩.৭৫(৯১.৬৭%) 

 মাি মসনরনফউজ  মসট ১ ১১০.০০ - - 

 মটনস্টং ইকুইিগমন্ট (নব্রজ প্লােসহ) মসট ১ ৬৫.৪০ ১(১০০%) ৬৫.৪০(১০০%) 

২৮ কনম্পউটার ও এগক্সসনরজ লট ১ ৫.০০ ১(১০০%) ৩.১৫৯(৬৩.১৮) 

২৯ অনফস ইকুইিগমন্টস (ফগটাকনিয়ার, মমািাইল 

মফান, কযালকুগলটর ইতযানদ) 

লট ১ ১২.০০ ১(১০০%) ৪.৭১৯(৩৯.৩২৫) 

৩০ ফাননচ থার লট ১ ২০.০০ ১(১০০%) ৯.৯৭৪(৪৯.৮৭%) 

৩১ ইগলকনরকাল আইগটম লট ১ ২৫.০০ ১(১০০%) ১৮.৯৯৯(৭৫.৯৯%) 

৩২ ইগলকনরক মস্পয়ার এন্ড ইকুইিগমন্ট  লট ১ ২০.০০ ১(১০০%) ৫.৭০৯(২৮.৫০%) 

৩৩ অন্যান্য (স্থানীয়ভাগি উৎিানদত মমটিনরয়ালস, 

ইকুইিগমন্ট ও মস্পয়ারস) 

  ৯০.০০  ৪৮.৩০((৫৩.৬৭%) 

৩৪ ফায়ার এক্সটিনগুইজার   ১৭.০০  ২.৮৩১(১৬.৬৫%) 

৩৫ জনম অনধগ্রহণ ও অনধযাচন মহক্টর ৩.০৯ ৪১.০০  ৩৫.৬২২(৮৬.৮৮%) 

৩৬ ভূনম উন্নয়ন  ঘন নম: ৯০০০ ৫.০০ ৯০০০(১০০%) ৩.৯৫২(৭৯.০৪%) 

৩৭ অন্যান্য ভিন ও অিকাঠাগমা মোিাউন      

 মোিাউন মলার ও ফাউগন্ডশন  িে থ নম: ১০০০ ৮৬.০০ ৯২৯(০২.৯%) ৫৫.৯০৫(৬৫%) 

 নলংক/িাইভারসন মরাি (নিযমান ও নূতন) িে থ নম: ১২০০০ ৭২.০০ ৩৬২২(৩০.১৮

%) 

৩৮.০৭৬(৫২.৮৮%) 

 অনফস, অনফসার কযাম্প িে থ নম: ১২০ ৭৯.০০ ৮৩৪(৬২৫%) ৯৫.৪৯৪(১২০.৮৭%) 

 স্টাফ কযাম্প িে থ নম: ১৭০০ ১৫৭.০০ ১৭০০(১০০%) ১০৯.০৮৩(৬৯.৪৭%) 

৩৮ নরে ফাউগন্ডশন এন্ড ওগয়ল সাইট কনস্ট্রাশন িে থ নম: ৩৪৮৫ ১২৯.০০ ৩৪৮৫(১০০%

) 

১১৫.৮২২(৮৯.৭৮%) 

৩৯ নিি টিউিওগয়ল ফাউগন্ডশন ও ১টি শ্যাগলা 

টিউিওগয়ল (িানন সরিরাহ ব্যিস্থা) 

িে থ নম: ২০ ৪৭.০০ ২০(১০০%) ৩৭.৭১৩(৮০.২৪%) 

৪০ ওগয়ল সাইট ইয়াি থ, কযাটওয়াকথ, িাইি র যাক, 

সারগফস মিইন, টয়গলট, মসফটি মটন্ড, মসাকওগয়ল 

ইতযানদ 

িে থ নম: ২০০০ ৩০.০০ ২০০০(১০০%) ১৮.০১৯(৬০.০৬%) 

৪১ উন্নয়ন আমাদানন নিউটি ও ভযাট    ১৬০.০০ ১৩৩.০৬৭(৮৩.১৬%) 

৪২ নিনিধ মুলধন ব্যয়      

 EIA    ৫.৪০ ৪.৮৪১(৮৯.৬৪%) 

 মজটি খরচ    ৩২.০০ ৯.৭০৪(৩০.৩২%) 

 নপ্র-নশিগমন্ট িনরদশ থন নফ    ১৫.০০ ১.৬১৪(১০.৭৬%) 

 নসএন্ডএফ এগজন্ট কনমশন    ১৫.১১ ১০.৭৫(৭১.১৪%) 

 উিগমাট মুলধন    ৩৭৯৪.৯১ ২৮৬২.৮৩৬(৭৫.৪৩

%) 

 রাজস্ব+ মুলধন    ৬৭৯২.০০ ৪১০৭.৩২২(৬০.৪৭%) 

৪৩ নফনজকযাল কনন্টনগজন্সী    ৮৯.১৬  

৪৪ প্রাইস কনন্টনগজন্সী    ১৩৫.৮৪  

 সি থগমাট : রাজস্ব+মূলধন    ৭০১৭.০০ ৪১০৭.৩২২ 
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০৭। প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ  

 

০৭.১।  িটভূনম: 
মদগশ ক্রমিধ থমান জ্বালানী চানহদা পূরগণর লগেয মতল/গ্যাস আনিস্কাগরর জন্য সম্ভাব্য নূতন কূি খনন কায থক্রম 

িনরচালনা করা আিশ্যক। এ লগেয সরকার মদগশ নিযমান ২৩টি গ্যাস িক হগত  ৮ ও ১১ নং িক দ্য’টি িাগিক্সগক প্রদান 

কগরগছ। িাগিক্স  কর্তথক ৮ নং িগক ময সাইসনমক জনরি সম্পন্ন করা হয় তাগত হাইগিাকাি থগনর  সম্ভািনাময় মকান স্ট্রাকচার 

িাওয়া যায়নন। উগিখ্য ময, ২০০৩-০৪ অর্ থ িছর হগত ২০০৫-২০০৬ অর্ থ িছগরর মগে িাগিক্স ননজস্ব অর্ থায়গন িক নং ১১ এর 

অন্তভু থক্ত কািানসয়া, কটিয়ানদ ও হালুয়াঘাট এলাকায় মমাট ৮১৬ লাইন নক:নম: ২-নি সাইসনমক জনরি সম্পন্ন কগর। এর মগে 

২০০৫-২০০৬ সাগল িক ১১ এর দনেণ অংগশ কািানসয়ায় ১৮০ লাইন নকগলানমটার ২ নি সাইসনমক সাগভ থ িনরচালনা করা হয়। 

উক্ত সাইসনমক জনরি হগত সংগৃনহত উিাত্ত প্রনক্রয়াকরণ ও নিগিষগন মদখা যায় ময, কািানসয়া স্ট্রাকচারটি মিংেল মফারনিগির 

পূি থ মফাগল্ডর িনিম প্রাগন্ত অিনস্থত যা  নস্থর, মিাম আকৃনতর ও মলা এম্পনলটিউি এনন্টলাইন নিনশষ্ট। এছাড়া কািানসয়া 

স্ট্রাকচাগরর অনত সনন্নকগট কামতা ও নরনসংদী গ্যাস নফগল্ডর অিস্থান র্াকায় কািানসয়া স্ট্রাকচারটি হাইগিাকাি থগনর অতযন্ত 

সম্ভািনাময় আধার নহগসগি নিগিনচত হগয় আসগছ। এ িনরগপ্রনেগত কািানসয়া স্ট্রাকচাগরর সম্ভািনা, নরগসাস থ ও প্রাক্কনলত 

হাইগিাকাি থগনর মজুদ নিগিচনায় এ স্ট্রাকচাগর  আনুমাননক ৩৩০০ (°২০০) নমটার েভীগর অনুসন্ধান কূি খনন এিং মতল/গ্যাস 

আনিস্কাগরর জন্য খননকৃত কূগির িরীো কায থক্রম িনরচালনা করার উগদ্দগশ্য আগলাচয প্রকে গ্রহণ করা হয়। 

  

০৭.২।     উগদ্দশ্যঃ 

প্রকগের মূল উগদ্দশ্য হগে কািানসয়া স্ট্রাকচাগর ৩৩০০ (°২০০) নমটার েভীরতা সম্পন্ন একটি অনুসন্ধান কূি খনন 

করা এিং মতল/গ্যাস আনিস্কাগরর লগেয কূগির িরীো িনরচালনা করা। 

  

০৮। প্রকগের অনুগমাদন/সংগশাধনঃ  

প্রকগের মূল নিনিনি প্রকগের েত ৩০ জানুয়ানর ২০০৮ তানরগখর একগনক সভায় ৫৮৯৫.০০ লে টাকা প্রাক্কনলত 

ব্যগয় (নজওনি) ও মসগেম্বর ২০০৭- নিগসম্বর ২০০৯ মময়াগদ িাস্তিায়গনর জন্য অনুগমানদত হয়। প্রকগের আরনিনিনি ৭০১৭.০০ 

লে টাকা প্রাক্কনলত ব্যগয় (নজওনি) ও মসগেম্বর ২০০৭- জুন ২০১১ মময়াগদ িাস্তিায়গনর জন্য েত ১৭ নগভম্বর ২০০৯ তানরগখ 

অনুগমানদত হয়। িরিতীগত প্রকগের মময়াদ ৩১ নিগসম্বর ২০১২ িয থন্ত বৃনি করা হয়। 

 

০৯। প্রকগের সানি থক িাস্তিায়ন : প্রকগের আওতায় ৪১০৭.৩৩২ লে টাকা ব্যয় হগয়গছ। সানি থক আনর্ থক অগ্রেনত 

৫৮.৫৩%। 

 

১০। প্রকে িনরচালকঃ িাগিগক্সর একজন মহাব্যিস্থািক জনাি খন্দকার শাহজাহান প্রকগের শুরু হগত পূণ থকালীন প্রকে 

িনরচালক নহগসগি দানয়ত্ব িালন কগরগছন। 

  

১১। প্রকে িনরদশ থন:  প্রকগের িাস্তিায়ন সমাপ্ত কাজ সগরজনমগন িনরদশগন থর জন্য েত ৩০ মম ২০১৩ তানরগখ ঢাকায় 

িাগিগক্সর প্রধান কায থালয় ও ৩১ মম ২০১৩ তানরগখ োজীপুগরর কািানসয়াগত প্রকে এলাকা িনরদশ থন করা হয়। িনরদশ থগনর 

সময় প্রকে িনরচালক এিং প্রকগের সংনিষ্ট অনফনসয়ালেণ উিনস্থত নছগলন। 
 

১২। প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 

আরনিনিনিগত িনণ থত িনরকনেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

কািানসয়া স্ট্রাকচাগর ৩৩০০ (°২০০) নমটার েভীরতা সম্পন্ন 

একটি অনুসন্ধান কূি খনন করা এিং মতল/গ্যাস আনিস্কাগরর 

লগেয কূগির িরীো িনরচালনা করা। 

কািানসয়া স্ট্রাকচাগর ৩৩০১ নমটার েভীরতা সম্পন্ন অনুসন্ধান 

কূগির খনন কায থ িনরচালনা করা হগয়গছ। প্রকে 

িাস্তিায়নকারী সংস্থা হগত জানা যায় ময, কানরেনরভাগি এর 

মচগয় মিশী নিনলং প্রগয়াজন নছল না। নিনলং এর িগর 

কািানসয়া স্ট্রাকচাগর মকান গ্যাস আনিস্কৃত হয়নন নিধায় 

কূগির িরীো িনরচালনা করা হয়নন। এটিগক শুষ্ক কূি 

নহগসগি মঘাষণা করা হগয়গছ। 
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১৩। প্রকগের প্রধান প্রধান অগ িাস্তিায়গনর নিিরণঃ  
 

১৩.১। প্রকগের আওতায় ওগয়ল সাইগটর জন্য ২.৫৯ মহক্টর জনম অনধগ্রহণ ও রাইট অি ওগয়র জন্য ০.৫০ মহক্টর  জনম 

অনধযাচগনর জন্য যর্াক্রগম ৩৪.০০ লে টাকা ও ৭.০০ লে টাকার সংস্থান আগছ। এ সংস্থাগনর নিিরীগত ব্যয় হগয়গছ যর্াক্রগম 

২৯.৯৬ লে টাকা ও ৫.৬৬২ লে টাকা।  

 

১৩.২। মমনশনানর ও অন্যান্য ইকুইিগমন্ট (আমদানন) এর আওতায় নিলীং, নরে মমইনটিন্যান্স ও ওগয়ল সানভ থস এর মালামাল 

সংগ্রগহর জন্য আরনিনিনিগত  মমাট ২৭১২.৪০ লে টাকা িরাদ্দ আগছ। এর মগে ব্যয় হগয়গছ ২০৭৯.৪০ লে টাকা যা এ খাগত 

সংস্থাগনর ৭৬.৬৭%।  আন্তজথানতক িাজাগর নকছু মালামাগলর মূল্য কগম যাওয়ায়, প্রকগের প্রকৃত িাস্তিায়গনর সময় মালামাল 

প্রাক্কলগন নকছু মালামাল কম লাোয়, নকছু  মালামাগলর প্রগয়াজন না হওয়ায়,নকছু মালামাল িাগিগক্সর ননজস্ব স্টক মর্গক 

ব্যিহার করায় এ খাগত সি অর্ থ ব্যয় করার প্রগয়াজন হয়নন। প্রকগের মূল কাজ অর্থ্থাৎ কূগির খনন কাজ ০৬ মফব্রুয়ানর ২০১২ 

তানরগখ শুরু হগয় েত ১৩ এনপ্রল ২০১২ তানরগখ ৩৩০১ নমটার খনন কাজ সম্পন্ন করার মােগম মশষ হগয়গছ। কূি খনগনর জন্য 

আইনিগকা এইচ ১৭০০ নরে ব্যিহার করা হয়। 

 

  
 

নচত্র: কূি খনন সমগয়র নচত্র 

 

১৩.৩। প্রকগের পূতথ কাগজর মগে মোিাউন, নলংক/িাইভারসন মরাি (নিযমান ও নতুন), অনফস, অনফসার কযাম্প ও স্টাফ 

কযাম্প, নরে ফাউগন্ডশন ও ওগয়ল সাইট কনস্ট্রাকশন, িানন সরিরাহ ব্যিস্থা, ওগয়ল সাইট ইয়াি থ, কযাটওয়াকথ, িাইি র যাক, 

সারগফস মিইন, টয়গলট, মসফটি ট্যাংক, মসাকওগয়ল ইতযানদ কায থ সম্পগন্নর জন্য আরনিনিনিগত ৬০০.০০ লে টাকার সংস্থান 

রগয়গছ। এর মগে ব্যয় হগয়গছ ৪৭০.১১ লে টাকা। 

 

 

১৪। িয থগিেণঃ 
 

১৪.১। প্রকে িাস্তিায়গনর মােগম কািানসয়াগত প্রতযানশত মতল/গ্যাগসর মকান সন্ধান িাওয়া যায়নন। নিনভন্ন সমগয় মদশী ও 

নিগদশী প্রনতষ্ঠান কর্তথক সাগভ থর মােগম নচনিত এরূি একটি সম্ভািনাময় স্ট্রাকচাগর মতল/গ্যাস আনিস্কাগরর প্রগচষ্টা সফল না 

হওয়ার মিছগন কানরেনর ও অন্যান্য কারণ/নদকসমূহ অনুসন্ধান/েগিষণা কগর মদখা প্রগয়াজন। এ অনুসন্ধান/েগিষণার ফলাফল 

ভনিষ্যগত কািানসয়া স্ট্রাকচাগর অনধকতর অনুসন্ধানমূলক কায থক্রগমর িনরকেনা গ্রহগণ সহায়ক হগি িগল আশা করা যায়। তগি 

মতল/গ্যাস আনিস্কৃত না হগলও কূি খনগনর মােগম  ময ওয়ার লাইন লনেং মিটা, রক নমুনা মর্গক মূল্যিান মিটা, রক 

হরাইজগনর নচত্র িাওয়া নেগয়গছ তা এ এলাকার ভূ-তানেক কাঠাগমা সম্পগকথ পূগি থর মর্গক আগরা স্বে ধারণা প্রদান করগি এিং 

ভনিষ্যগত নূতন গ্যাস নফল্ড অনুসন্ধান ও উৎিাদগনর িনরকেনায় ইনতিাচক ভূনমকা িালন করগি। 

 

১৪.২। আগলাচয প্রকগের িাস্তিায়গন অগনক নিলম্ব ঘগটগছ। প্রকেটি মসগেম্বর ২০০৭ মর্গক শুরু হওয়ার কর্া র্াকগলও একগনক 

কর্তথক প্রকেটি ৩০ জানুয়ানর ২০০৮ তানরগখ অনুগমানদত হয়। এর ফগল প্রকগের কাজ শুরূ করগতই ৫ (িাঁচ) মাস নিলম্ব হয় এিং 

প্রকেটি প্রর্ম ২০০৭-০৮ অর্ থ-িছগরর আরএনিনিগত অন্তভু থক্ত হয়। নকন্ত্ত্ত আরএনিনিগত প্রকগের অনুকূগল খুি সামান্য িরাদ্দ 

(৫.০০ লে টাকা) র্াকায় ঐ অর্ থ-িছগর মকান কাজ করা সম্ভি হয়নন। ২০০৮-০৯ অর্ থ-িছগর প্রকৃতিগে প্রকগের কায থক্রম শুরু 

হয়। এরির ভূনম অনধগ্রহণ প্রনক্রয়া  

মশষ করগত প্রায় ১৩(মতর) মাস সময় ব্যয় হয়। তগি প্রকে সমাপ্ত হগয় মেগলও এখগনা স্থায়ী ভাগি জনম িাওয়া যায়নন। োজীপুর 

মজলা প্রশাসন  প্রর্গম ২ িছগরর জন্য অস্থায়ী হুকুম দখগলর জন্য জনম প্রদান কগর। িরিতীগত ভূনম মন্ত্রণালয় হুকুম দখগলর 

মময়াদ ৩১ নিগসম্বর ২০১২ িয থন্ত িনধ থত কগর। িতথমাগন িাগিক্স কর্তথক স্থায়ীভাগি জনম অনধগ্রহগণর নিষয়টি প্রনক্রয়াধীন রগয়গছ 
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িগল জানা যায়। দরিত্র প্রনক্রয়ায় নিলম্ব/পুন:দরিত্র ও এনিনিগত িয থাপ্ত তিগদনশক মুদ্রার সংস্থান সহ অর্ থ িরাদ্দ না র্াকায় 

প্রকগের িাস্তিায়গন নিলম্ব ঘগটগছ। দরিগত্র সি থননম্ন দরদাতার উদ্বৃত্ত মূল্য নিনিনি মূল্য অগিো মিশী হওয়ায় পুন:দরিত্র আহিান 

করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্ থ-িছগরর এনিনিগত প্রকগের অনুকূগল িয থাপ্ত তিগদনশক মুদ্রার সংস্থান না র্াকায় ঐ অর্ থ-িছগর তিগদনশক 

আমদানন সম্পন্ন করা যায়নন; মযগুগলার অনধকাংশ ২০০৯-১০ অর্ থ-িছগর সম্পন্ন করা হগয়গছ। এরির কূি খনগনর প্রগয়াজনীয় 

পূতথ কাজ শুরু না হওয়ায়, নরে অন্য প্রকগের কূগি কায থরত র্াকায় প্রকগের মময়াদ জুন ২০১০ িয থন্ত িনধ থত করা হয়। ২০১০-১১ 

অর্ থ-িছগর প্রকগের অনধকাংশ পূতথ কাজ ও তিগদনশক মালামাল ক্রয় সম্পন্ন হগলও নরে অগ্রানধকার নিগিচনায় অন্য প্রকগে 

(সুন্দলপুর প্রকগে) ননগয়ানজত র্াকায় প্রকগের িাস্তিায়ন আগরা নিলনম্বত হয়।  
 

 

১৪ .৩। প্রকগের আওতায় সংগৃহীত িািল মকনিন নিকআি োড়ীটি প্রকে সমানপ্তর ির সরকানর ননয়ম অনুসরণ না কগর প্রকে 

িাস্তিায়নকারী সংস্থা ব্যিহার করগছ। উগিখ্য ময  ,সরকানর নীনতমালা মমাতাগিক প্রকে সমানপ্তর ি র সংনিষ্ট সংস্থা /প্রনতষ্ঠান 

উিযুক্ত কর্তথিগের অনুগমাদনক্রগম সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন স্বীয় টিওএন্ডইগত অন্তভু থনক্তর মােগম ব্যিহার করগত িারগি। তগি 

টিওএন্ডই-এর িনহভূ থত/অনতনরক্ত যানিাহন সরকানর িনরিহনপুগল জমা নদগত হগি। িনণ থতািস্থায় সমাপ্ত প্রকগের োনড় 

িনরিহনপুগল স্থানান্তগরর নিষয়টি িরীো -ননরীো কগর নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ প্রগয়াজন।  
 

 

১৪.৪।  প্রকগের ‘অনফস ও অনফসার কযাম্প’ খাগতর ১২০ িে থনমটার অিকাঠাগমা ননম থাগণর জন্য আরনিনিনিগত ৭৯.০০ লে 

টাকার সংস্থান রগয়গছ। নকন্ত্ত্ত উক্ত খাগত অননুগমানদতভাগি মমাট ৮৪৩ িে থনমটার কাজ অর্থ্থাৎ অনতনরক্ত ৭১৪ িে থনমটার কাজ 

সম্পন্ন করা  হগয়গছ এিং এ খাগত আরনিনিনি’র সংস্থাগনর মচগয় ১৬.৪৯ লে টাকা অনতনরক্ত খরচ করা হগয়গছ। 

অননুগমানদতভাগি আরনিনিনি’র সংস্থাগনর  অনতনরক্ত কাজ ও ব্যয় হওয়ায় জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে কর্তথক নিনধ 

মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা আিশ্যক। 
 

 

১৪.৫। প্রকগের ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ -িছর সমূগহর এক্সটারনাল অনিট সম্পন্ন  হয়নন। িনরদশ থগনর সময় জানা যায়, 

২০০৭-০৮ অর্ থ-িছগরর অনিট প্রনতগিদগন প্রকগের আওতায় োড়ী ক্রয় করা সগেও োড়ীভাড়া িািদ অর্ থ ব্যয়, ভূনম অনধগ্রহণ 

খাগত অনতনরক্ত ব্যয়, নিল িাইি ক্রয় করার সময় আয়কর/ভযাট িািদ অর্ থ কতথন না করা, নিনিনিগত িনণ থত নিিনিউনি ২০০৬ 

মরগটর িনরিগতথ নিিনিউনি ২০০৮ মরট মমাতাগিক চুনক্ত সম্পন্ন করায়, ২০০৮-২০০৯ অর্ থ-িছগরর অনিট প্রনতগিদগন গুনেত 

মান নিচার না কগর ঠিকাদারগক নিল িনরগশাধ, ২০০৯-২০১০ অর্ থ-িছগরর অনিট প্রনতগিদগন পূতথ কাগজর মান নননিত না হগয় 

ঠিকাদারগক নিল িনরগশাধ ও ২০১০-১১ অর্ থ-িছগরর অনিট প্রনতগিদগন ঠিকাদাগরর মযাগ্যতা না র্াকা সগেও পুন: মটন্ডার 

আহিান না কগর প্রাক্কনলত দর অগিো ৪.৭০% উগবথ কায থাগদশ মদওয়া ইতযানদ কারগণ অনিট আিনত্ত মদয়া হগয়গছ। এসকল 

অনিট আিনত্ত ননষ্পনত্ত হগয়গছ নকনা মস নিষগয় প্রকে িনরচালক নননিত করগত িাগরননন। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ 

নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স কর্তক ২০০৭-২০০৮ মর্গক ২০১০-১১ অর্ থ-িছগরর  সকল অনিট আিনত্ত িরীো-ননরীো কগর 

অনিট আিনত্ত সমূগহর চূড়ান্ত ননষ্পনত্ত নননিত করা প্রগয়াজন।একইসাগর্ ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ-িছগরর অনিট সম্পগন্নর 

ব্যািাগর প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রহণ করা প্রগয়াজন। 

 

১৫।  সুিানরশঃ  
 

১৫.১। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স কািানসয়া স্ট্রাকচাগর মতল/গ্যাস আনিস্কাগরর প্রগচষ্টা  সফল না 

হওয়ার মিছগন কানরেনর ও অন্যান্য কারণ/নদকসমূহ অনুসন্ধান/েগিষণা কগর মদখগত িাগর (অনুগেদ ১৪.১); 
 

১৫.২। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে  ভনিষ্যগত মকান প্রকগের সময়মত িাস্তিায়গনর স্বাগর্ থ এনিনি/আরএনিনিগত প্রকগের 

অনুকূগল প্রগয়াজনীয় তিগদনশক মুদ্রার িরাদ্দ নননিত করগি (অনুগেদ ১৪.২); 

১৫.৩। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স প্রকগের জনম স্থায়ীভাগি অনধগ্রহগণর নিষগয় দ্রুত প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ করগি (অনুগেদ ১৪.২);  

১৫.৪। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে সরকানর নীনতমালা মমাতাগিক সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন সরকানর িনরিহনপুগল অর্িা 

অনুগমানদত অন্য মকান প্রকগে স্থানান্তগরর  নিষগয়  নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি (অনুগেদ ১৪.৩); 

১৫.৫।   ‘অনফস ও অনফসার কযাম্প’ খাগত আরনিনিনি’র সংস্থাগনর মচগয় অনতনরক্ত কাজ ও ব্যগয়র জন্য জ্বালানী ও খননজ 

সম্পদ নিভাে সংনিষ্টগদর দায়দানয়ত্ব ননধ থারণপূি থক প্রগয়াজনীয় প্রশাসননক ব্যিস্থা গ্রহণ করগি(অনুগেদ ১৪.৫); 

১৫.৬। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স ২০০৭-০৮ মর্গক ২০১০-১১ অর্ থ-িছগরর সকল অনিট আিনত্ত 

িরীো-ননরীো কগর অনিট আিনত্ত সমূগহর চূড়ান্ত ননষ্পনত্ত নননিত করগি। একইসাগর্ ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর 

অনিট সম্পগন্নর ব্যািাগর প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রহণ করগি (অনুগেদ ১৪.৫)। 
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মসমুতাং গ্যাস মেত্র উন্নয়ন (১ম সংগশানধত) 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩) 

 

০১। প্রকগের নামঃ  মসমুতাং গ্যাস মেত্র উন্নয়ন (১ম সংগশানধত) 

০২। উগযােী মন্ত্রণালয়/নিভােঃ  নিদ্যযৎ,জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানী ও খননজ সম্পদ 

নিভাে 

০৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থাঃ  িাংলাগদশ মিগরানলয়াম এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন মকাম্পানন 

নলঃ (িাগিক্স) 

০৪। প্রকে এলাকাঃ  মসমুতাং গ্যাস নফল্ড, গ্রাম- কালািানন, ইউননয়ন-িাটনাতলী, 

উিগজলা- মাননকছনড়, মজলা- খােড়াছনড় 

 

০৫। প্রকগের িাস্তিায়ন কাল ও ব্যয়ঃ 

 
 

প্রাক্কনলত ব্যয় (লে 

টাকায়) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

প্রকৃত ব্যয় 

(লে টাকায়) 

মমাট 

টাকা 

(নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

প্রাক্কনলত িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কনলত 

ব্যগয়র %) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

অনতক্রান্ত সময় 

(মূল িাস্তিায়ন 

কাগলর %) 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৮৬৮.৭২ 

৬৮৬৮.৭২ 

- 

৬২২০.১৬ 

৬২২০.১৬ 

- 

৬২১৮.৭০ 

৬২১৮.৭০ 

- 

জুলাই ২০০৮-

জুন ২০১১ 

জুলাই ২০০৮ - 

জুন ২০১৩ 

জুলাই ২০০৮ -

জুন ২০১৩ 

- ২ িছর 

(৬৬.৬৬%) 

 

০৬। প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ   

 

০৬.১।    প্রকগের িটভূনম: 

 

১৯৭০ সাগল তদানীন্তন িানকস্তাগনর Oil & Gas Development Corporation (OGDC) মসমুতাং-এ ১৫নং 

গ্যাস িগক ১ এিং ২ নং কূি খনগনর মােগম মসমুতাং গ্যাস মেত্র আনিস্কার কগর। িরিতীগত একই গ্যাস িগক ৩ এিং ৪ নং 

কূি খনন করা হগলও মকান গ্যাস িাওয়া যায়নন। ১৯৯৭ সাগলর মম মাগস উৎিাদন িন্টন চুনক্তর আওতায় উক্ত িকটিগত মকয়ান থ 

এনানজথ, নিএলনস কর্তথক ২৪৭০ নমটার হগত ২৮৪০ নমটার েভীগর ৫নং কূি খনগনর মােগম িানণনজযক গ্যাগসর সন্ধান িাওয়া 

যায়।   

 

িরিতীগত ২০০১ সাগল মসমুতাং গ্যাস মেগত্রর অনুসন্ধান ও উন্নয়নমূলক কায থক্রম মকয়ান থ এনানজথ মর্গক মশল িাংলাগদশ- এর 

ননকট হস্তান্তর করা হয়। এর িরিরই জ্বালানী মন্ত্রণালয় কর্তথক গ্যাস মেত্রটি িাগিগক্সর ননকট হস্তান্তর করা হয়। এ িনরগপ্রনেগত 

িাগিক্স কর্তথক পূিিতী OGDC, মকয়ান থ এনানজথ, মশল ইতযানদ প্রনতষ্ঠাগনর মােগম সম্পানদত কূগির মিটা ও নরগিাট থ 

িয থাগলাচনার ির মসমুতাং গ্যাস মেগত্রর নরজাভ থ ৪৪৭.২ নিনসএফ িগল অনুনমত হয়। এর মগে নিযমান ১ এিং ৫ নং কূগির 

ওয়াকথওভার কায থক্রগমর মােগম উগত্তালনগযাগ্য গ্যাগসর িনরমাণ ২৯০.৬৮ নিনসএফ। উগিখ্য ময, মস সমগয় মিগট্টািাংলার 

ওগয়িসাইট অনুযায়ী উগত্তালনগযাগ্য নরজাগভ থর  িনরমাণ নছল ১৫০.৩০ নিনসএফ।  মস নহগসগিও যনদ এ মেত্র মর্গক প্রনতনদন  

নমনরয়ন নকউনিক নফট( এমএমনসএফ) গ্যাস উগত্তালন করা হয়, তগি উক্ত গ্যাস মজুদ দ্বারা ২০ িছর গ্যাস উৎিাদন চানলগয় 

যাওয়া সম্ভি হগি। উগিখ্য ময, বৃহত্তর চরগ্রাগমর গ্যাস সরিরাহ মূলত: সাংগু গ্যাস নফগল্ডর ওির ননভ থরশীল এিং সরকারগক 

গ্যাগসর মূল্য িািদ অনক্সগিন্টাল মকাম্পাননগক তিগদনশক মুদ্রায় নিশাল অংগকর অর্ থ িনরগশাধ করগত হগে। সাংগু গ্যাস নফগল্ডর 

মজুদ ক্রমশ: হ্রাস িাওয়ায় চরগ্রাগমর গ্যাস সরিরাহ িতথমাগন হুমনকর মুগখ িগড়গছ।  

 

এ িনরগপ্রনেগত বৃহত্তর চরগ্রাগমর গ্যাস সরিরাহ িনরনস্থনত উন্নীতকরণ ও অনক্সগিন্টাল মকাম্পাননর ওির ননভ থরশীলতা কমাগনার 

লগেয ‘মসমুতাং গ্যাস মেত্র উন্নয়ন’ প্রকে গ্রহণ করা হয়। প্রকেটি ২২ মম ২০০৮ তানরগখ অনুনষ্ঠত একগনক সভায় ৬৮৬৮.৭২ 
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লে টাকা প্রাক্কনলত ব্যগয় অনুগমানদত হয়। িরিতীগত প্রকগের ব্যয় বৃনি ব্যনতগরগক প্রকগের মময়াদ ৩১ মাচ থ, ২০১৩ িয থন্ত 

িনধ থত করা হয়। সি থগশষ ১৩জুন ২০১৩ তানরগখ ৬২২০.১৬ লে টাকা প্রাক্কনলত ব্যগয় প্রকে সংগশাধন করা হয় এিং প্রকগের 

িাস্তিায়ন মময়াদ ৩০ জুন ২০১৩ িয থন্ত িনধ থত করা হয়। 
 

 

০৬.২।  প্রকগের উগদ্দশ্য:- 

প্রকগের সংগশানধত নিনিনি (আরনিনিনি) মমাতাগিক প্রকগের মূল উগদ্দশ্য হগে ওয়াকথওভার কায থক্রগমর মােগম মসমুতাংগ্যাস 

নফগল্ড নিযমান ৫নং কূি হগত তদননক ১০ নমনলয়ন নকউনিক নফট (এমএমনসএফ) হাগর গ্যাস উৎিাদন করা এিং উৎিানদত 

গ্যাসগক প্রনক্রয়াকরগণর নননমত্ত তদননক ৩০ এমএমনসএফ েমতাসম্পন্ন একটি লাইকল গ্যাস প্রগসনসং প্লান্ট স্থািন করা।  

 

০৭। প্রকে িনরদশ থন: 

প্রকগের  আওতায় িাস্তিানয়ত কাজ সগরজনমগন িনরদশ থগনর জন্য েত ১-২ মফব্রুয়ানর ২০১৪ তানরগখ সংনিষ্ট প্রকে এলাকা 

িনরদশ থন করা হয়। এ সময় প্রকে িনরচালক (পূণ থকালীন) িাগিগক্সর মজনাগরল ম্যাগনজার (মপ্রািাকশন) জনাি শনহদ্যজ্জামান খান 

ও প্রকে সংনিষ্ট অন্যান্য কম থকতথােণ উিনস্থত নছগলন। 

 

০৮। প্রকগের অংেনভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনতঃ       

 (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্রনমক 

নম্বর 
অংগের নাম 

কাগজর 

একক 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত অজথন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  আনর্ থক  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) রাজস্ব খাতঃ      

১ তদননক ভাতা মর্াক - ২৫.৭৫  ২৫.৭৫ 

২ যাতায়াত ভাতা মর্াক  ০.৪৫  ০.৪৫ 

৩ ভ্রমণ ভাতা মর্াক - ৭.১১  ৭.১১ 

৪ মটনলগফান চাজথ মর্াক - ১.১৫  ১.১৫ 

৫ মিগরানলয়াম এিং অন্যান্য জ্বালানী মর্াক - ৭৯.৬৮  ৭৯.৬৮ 

৬ ইনু্সগরন্স, ব্যাংক চাজথ  মর্াক - ১০১.৬৫  ১০১.৬৫ 

৭ মস্টশনারী, সীল, স্টযাম্প মর্াক - ২.৬২  ২.৬২ 

৮ আপ্যায়ন ব্যয় মর্াক - ০.৬১  ০.৬১ 

৯ িনরিহণ ব্যয় (নরে মমানিলাইগজশন ও নরে 

আি-িাউন) 

মর্াক  ৪৬.৬৩  ৪৬.১৪ 

১০ কযাজুয়াল মলিার মর্াক - ৫০.০০  ৫০.০০ 

১১ ননরািত্তা ব্যয় মর্াক - ২৭.৫৭  ২৭.৫৭ 

১২ র্ততীয় িে মসিা (িারগসানাল সানভ থগসস) লট ৩ ১২.২০  ১২.২০ 

১৩ মটন্ডার মনাটিশ িািনলনশং -মর্াক - ৬.৩৮  ৬.৩৮ 

 মমরামত, রেণাগিেণ ও পুনি থাসন      

১৪ যানিাহন মর্াক - ১.৯৫  ১.৯৫ 

১৫ যন্ত্রিানত  ও সরজামানদ লট - ১.৬৮  ১.৬৮ 

১৬ প্রগকৌশল যন্ত্রিানত লট - ১.৯৭  ১.৯৭ 

 উি-মমাটঃ রাজস্ব   ৩৬৭.৪০  ৩৬৬.৯১ 

 

  (খ) মূলধন খাতঃ      

১৭ যানিাহন ( ১টি নিক-আি, ১টি জীি, ১টি 

মাইগক্রািাস ও ১ টি মমাটর সাইগকল) 

সংখ্যা ৪ ৬৯.৭৫ ৪ ৬৯.৭৫ 

যন্ত্রিানত  ও অন্যান্য সরজামানদ      

১৮ ইমগিাগট থি ম্যাগটনরয়ালস, ইকুইিগমন্টস 

এন্ড মস্পয়ার ফর ওয়াকথওভার অিাগরশন 

লট ১ ৬৪৭.০০ 

 

 ৬৪৭.০০ 

 

১৯ ইমগিাগট থি ম্যাগটনরয়ালস, ইকুযইিগমন্টস 

এন্ড মস্পয়ার ফর ওয়াকথওভার নরে 

মমইনগটগনন্স 

লট ১ ১১০.০০ 

 

 ১১০.০০ 
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২০ ইমগিাগট থি ম্যাগটনরয়ালস ফর ওগয়ল 

সানভ থগসস 

লট ১ ২২০.০০ 

 

 ২২০.০০ 

২১ গ্যাস প্রগসস প্লান্ট সংখ্যা ১ ৪২৬১.৮৫ ১ ৪২৬০.৯৫ 

২২ কনম্পউটার ও অন্যান্য যন্ত্রিানত সংগ্রহ লট - ১.৯৫  ১.৯৫ 

২৩ অনফস সরজাম লট - ১.৫২  ১.৫২ 

২৪ আসিািিত্র মর্াক - ১.১৩  ১.১৩ 

২৫ তিদ্যযনতক সরজামানদ মর্াক - ৪৯.৫৪  ৪৯.৫৪ 

২৬ অন্যান্য -মর্াক - ১৮.৪৫  ১৮.৩৮ 

২৭ ভূনম অনধগ্রহণ মহক্টর ৩.৯২৯ ৩০.৯৬ ৩.৯২৯ ৩০.৯৬ 

২৮ ভূনম উন্নয়ন ঘননমটার ৬০০০ ১০.০৩  ১০.০৩ 

২৯ অনফস ভিন িে থনমটার  ৪২.৫১  ৪২.৫১ 

৩০ আিানসক ভিন িে থনমটার  ৪১.৭২  ৪১.৭২ 

৩১ অন্যান্য ভিন ও অিকাঠাগমা িে থনমটার  ৩৭.২০  ৩৭.২০ 

৩২ অন্যান্য  মর্াক - ১১৩.৯৯  ১১৩.৯৯ 

৩৩ আমদানী শুল্ক ও ভযাট মর্াক - ১৭২  ১৭২.০০ 

৩৪ িনরগিগশর প্রভাি মূল্যায়ন মর্াক - ৫.০০  ৫.০০ 

৩৫ মজটি খরচ (@ আমাদানীর ১%) মর্াক - ১৪.১৬  ১৪.১৬ 

৩৬ নপ্র-নশিগমন্ট িনরদশ থন চাজথ মর্াক - ৪.০০  ৪.০০ 

 উি-মমাটঃ মূলধন   ৫৮৫২.৭৬  ৫৮৫১.৭৯ 

 সি থগমাটঃ (রাজস্ব+মূলধন)   ৬২২০.১৬  ৬২১৮.৭০ 

         সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাগের প্রকে সমানপ্ত প্রনতগিদন 

 

০৯। প্রকগের প্রধান প্রধান অগ িাস্তিায়গনর নিিরণঃ  

 

০৯.১। প্রকগের আওতায় কূগির ওয়াকথওভার অিাগরশন, ওয়াকথওভার নরে মমইনগটন্যান্স, ওগয়ল সানভ থগসস মালামাল ও 

ইকুইিগমন্ট সংগ্রহ (আমাদানন) সমাপ্ত হগয়গছ। আন্তজথানতক দরিগত্রর মােগম এসকল মালামাল সংগ্রহ করা হগয়গছ। 
 

০৯.২। ৫ নং কূগির ওয়াকথওভার কায থক্রম সম্পন্ন করা হগয়গছ এিং ২৫ জুন ২০১১ তানরগখ কূগির মটনস্টং এর কাজ সফলভাগি 
সম্পন্ন হগয়গছ। ০৫ নিগসম্বর ২০১১ মর্গক এই কূি হগত গ্যাস উৎিাদন ও সরিরাহ শুরু হগয়গছ। প্রকগের আওতায় গ্যাস প্রগসস 

প্লান্টটি স্থািগন নিলম্ব হওয়ায় প্রার্নমক ভাগি িাগিগক্সর ননজস্ব অস্থায়ী প্রগসস প্লাগন্টর মােগম গ্যাস প্রনক্রয়াকরণ কগর প্রনতনদন 

১২ এমএমনসএফ হাগর গ্যাস চট্টগ্রাগম সরিরাহ করা হয়।  

 

০৯.৩। ৩০ এমএমনসএফনি েমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রগসস প্লযান্ট  স্থািন করা হগয়গছ। উগিখ্য ময, নিনিনি মমাতাগিক প্রগসস প্লান্টটি  

জুন ২০১১-এর মগে স্থানিত হওয়ার কর্া নছল। নকন্ত্ত্ত প্রগসস প্লান্ট সংগ্রগহর জন্য আহিানকৃত দরিত্র দ্য’দফা মূল্যায়নপূি থক 

অনুগমাদগন নিলম্ব ঘগটগছ। িতথমাগন প্রগসস প্লযাগন্টর মােগম গ্যাস প্রনক্রয়াকরণ কগর  চট্টগ্রাগম সরিরাহ করা হগে।  

৯.৪। প্রকগের আওতায় নিক-আি, মমাটরসাইগকল, জীি, মাইগক্রািাস ক্রয় করা হগয়গছ। এগুগলা প্রকগের কাগজ ব্যিহত 

হগয়গছ। 

 

১০ । প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 

 

আরনিনিনিগত িনণ থত িনরকনেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

প্রকগের মূল উগদ্দশ্য হগে ওয়াকথওভার কায থক্রগমর মােগম মসমুতাং 

গ্যাস নফগল্ড ৫নংকূি হগত তদননক ১০ এমএমনসএফ হাগর গ্যাস উৎিাদন 

করা এিং উৎিানদত গ্যাসগক প্রনক্রয়াকরগণর নননমত্ত তদননক ৩০ 

এমএমনসএফ েমতাসম্পন্ন 

একটি লাইকল গ্যাস প্রগসনসং প্লান্ট স্থািন করা।  

৫ নং কূগির ওয়াকথওভাগরর মােগম 

প্রার্নমকভাগি  তদননক ১০ ( ২) এমএমনসএফ 

গ্যাস উৎিাদন করা সম্ভি হগয়গছ। ৩০ 

এমএমনসএফ েমতাসম্পন্ন লাইকল গ্যাস 

প্রগসনসং প্লান্ট স্থািন করা হগয়গছ। 
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১১।   িয থগিেণঃ 
  

১১.১। মসমুতাং গ্যাস নফগল্ড ৫ নং কূগির ওয়াকথওভাগরর মােগম গ্যাস উৎিাদন করা সম্ভি হগয়গছ।  প্রার্নমকভাগি তদননক ১০ 

( ২) এমএমনসএফ  হাগর গ্যাস উৎিাদন করা  হগয়গছ। তগি িতথমাগন গ্যাস উৎিাদগনর হার তদননক ৬-৭ এমএমনসএফ  এ হ্রাস 

মিগয়গছ। এ হার আোমীগত আগরা কমগি িগল জানা যায়। এমতািস্থায় আরনিনিনিগত িনণ থত গ্যাস উৎিাদন শুরু হওয়ার ির ২য় 

িছর মর্গক ২০ িছর  িয থন্ত  প্রনতিছর ১০ এমএমনসএফ হাগর গ্যাস উৎিাদগনর ময লেযমাত্রা প্রাক্কলন কগর Benefit 

Cost ratio (BCR) নহসাি করা হগয়নছল তা অনজথত হগি না। স্থানিত প্রগসস প্লযান্ট ও কূগির অিাগরশন কায থক্রম  

িাগিগক্সর  ননজস্ব প্রগকৌশলী দ্বারা িনরচানলত হগে। িাগিগক্সর  প্রগকৌশলীেণ  ঠিকাদারী প্রনতষ্ঠাগনর সাগর্ কাজ করার সুিাগদ 

প্রগসস প্লান্ট ও এর অিাগরশন সম্পগকথ সম্যক ধারণা অজথন কগরগছন যা তাগদর মিশােত উৎকষ থতা বৃনিগত সহায়ক হগি।   
 

১১.২। আগলাচয প্রকগের নিনিনি প্রণয়গন যর্াযর্ িনরকেনার অভাি িনরলনেত হয়।  ২০০৮ সাগল যখন প্রকগের নিনিনি 
প্রণয়ন করা হয় তখন পূিিতী OGDC, মকয়ান থ এনানজথ, মশল ইতযানদ প্রনতষ্ঠাগনর মােগম সম্পানদত কূগির মিটা/তর্থ্ানদ 

নিগিষণ ও নরগিাট থ িয থাগলাচনার ির মসমুতাং গ্যাস মেগত্রর ১ নং কূি ও ৫ নং কূগির  ওয়াকথওভাগরর মােগম গ্যাস 

উৎিাদগনর নিষয়টি নিনিনিগত অন্তথভূক্ত করা হয়। িরিতীগত প্রকে  ২ িছগররও মিশী সময় অনতিানহত হওয়ার ির এিং 

কূগির ওয়াকথওভাগরর মালামাল সংগ্রগহর ির পুনরায়  কূগির মিটা নিগিষন ও িয থাগলাচনা করা হয়। এগত ১ নং কূিটি অগনক 
পুরগনা হওয়ায় (১৯৭০ সাগল খননকৃত) তাগত Gas Seepage ও Blow out এর ঝুুঁনক মদখা মদয়ায়  ১নং কূগির 

ওয়াকথওভার কায থক্রম িাদ নিনিনি মর্গক  মদয়ার নসিান্ত মনয়া হয়। এ জাতীয় চূড়ান্ত নিগিষণ নিনিনি প্রণয়ন/ অনুগমাদগনর 

পূগি থই সম্পাদন করা সংেত ও যুনক্তযুক্ত নছল যা করা হয়নন।  ১ নং কূগির ওয়াকথওভার কায থক্রম িাদ মদয়া হগলও  উক্ত কূগির 
জন্য সংগৃনহত  মালামাল নক  আিস্থায় আগছ নকংিা অন্য মকান প্রকগে ব্যিহত হগে নকনা  মস নিষগয় মকান তর্থ্ জানা যায় না। 

এ সম্পগকথ  অনুসন্ধান কগর একটি প্রনতগিদন প্রস্ত্ত্তত করা প্রগয়াজন িগল মগন হয়। 
 

১১.৩। প্রকগের আওতায় সংগৃহীত োড়ীসমূহ  প্রকে সমানপ্তর ির সরকানর ননয়ম অনুসরণ না কগর প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থা 
ব্যিহার করগছ। উগিখ্য ময  সরকানর নীনতমালা মমাতাগিক প্রকে সমানপ্তর ির সংনিষ্ট সংস্থা/প্রনতষ্ঠান উিযুক্ত কর্তথিগের  

অনুগমাদনক্রগম সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন স্বীয় টিওএন্ডইগত অন্তভু থনক্তর মােগম ব্যিহার করগত িারগি। তগি টিওএন্ডই-এর  

অনতনরক্ত/িনহভু থত যানিাহন সরকানর িনরিহনপুগল জমা নদগত হগি। িনণ থতািস্থায় সমাপ্ত প্রকগের োনড় িনরিহনপুগল স্থানান্তগরর 

নিষয়টি িরীো -ননরীো কগর নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রগয়াজন। 
 

১১.৪। প্রকগের ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর এক্সটারনাল অনিট সম্পন্ন হয়নন িগল জানা যায়। উক্ত অর্ থ িছর সমূগহর 

অনিট  সম্পগন্নর উগযাে গ্রহণ করা প্রগয়াজন এিং অনিট প্রনতগিদগন মকান অনিট আিনত্ত র্াকগলও তা ননষ্পনত্তর ব্যিস্থা গ্রহণ 

করা প্রগয়াজন। 
 

১২. সুিানরশ: 
 

১২.১। ভনিষ্যগত মকান কূগির খনন/ওয়াকথওভার/মরনমনিগয়ল কায থক্রম ইতযানদ নিষগয় প্রকে গ্রহগণর পূগি থ জ্বালানী ও খননজ 

সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স-মক কূি সংনিষ্ট মিটা/তর্থ্ানদ, প্রনতগিদন, সাইসনমক তর্থ্ানদ ইতযানদ যর্াযর্ভাগি িরীো-

ননরীো ও নিগিষগণর ির প্রকে গ্রহগণ সগচষ্ট হগত হগি; 
[ 

 ১২.২। মসমুতাং ১ নং কূগির ওয়াকথওভাগরর জন্য ময মালামাল সংগ্রহ করা হগয়গছ মসগুনল নক অিস্থায় আগছ নকংিা অন্য 
মকান প্রকগে ব্যিহৃত হগে নকনা জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স  মস নিষগয়  একটি প্রনতগিদন প্রস্ত্ত্তত 

করগি; 
 

১২.৩। িাগিক্স মসমুতাং গ্যাস মেগত্র  খননকৃত গ্যাস কূি ও স্থানিত প্রগসস প্লাগন্টর অিাগরশন ও রেণাগিেণ দে জনিল দ্বারা 

িনরচালনা  অব্যাহত রাখগি; 
 

১২ .৪। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/ িাগিক্স  সরকানর নীনতমালা মমাতাগিক সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন সরকানর িনরিহনপুগল  

স্থানান্তগরর  নিষগয়  নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি;  
 

১২.৫। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/ িাগিক্স প্রকগের ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর এক্সটারনাল অনিট সম্পন্নকরগণর 

জন্য প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রহণ করগি এিং অনিট প্রনতগিদগন মকান আিনত্ত র্াকগলও তা ননষ্পনত্তর ব্যিস্থা ননগি। 

জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/নিনিনস/এমনিএল কর্তথক প্রকগের এক্সটারনাল অনিট সম্পন্নকরগণর ব্যিস্থা  করা সহ  অনিট 

প্রনতগিদগন মকান আিনত্ত উত্থানিত হগল তা ননষ্পনত্তর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগত এিং আইএমইনিগক অিনহত করগত হগি 

(অনুগেদ ১১.৩)। 
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শ্রীকাইল মতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূি খনন (কূি নং ২) 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন  প্রনতগিদন 

(সমাপ্ত:জুন ২০১৩) 

 

০১. প্রকগের নাম : শ্রীকাইল মতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূি খনন (কূি নং ২) 

০২. উগযােী নিভাে,মন্ত্রণালয় : জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, নিদ্যযৎ,জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। 

০৩. িাস্তিায়নকারী সংস্থা : িাংলাগদশ মিগরানলয়াম এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন মকাম্পানী নলঃ (িাগিক্স), 

মিগরািাংলার একটি মকাম্পানী। 
০৪. প্রকগের এলাকা : গ্রাম: মকাগররিার, ইউননয়ন:আকুিপুর, উিগজলা: মুরাদনের, মজলা: কুনমিা। 

 

০৫.  প্রকগের িাস্তিায়নকাল ও ব্যয় 

প্রাক্কনলত ব্যয় (লে টাকায়) 

টাকা: নজওনি 

 

প্রকৃত ব্যয় 

 (লে টাকায়) 

টাকা:নজওনি 

 

িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন 

কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কনলত 

ব্যগয়র %) 

 

অনতক্রান্ত সময় 

(মূল 

িাস্তিায়নকাগলর 

%) 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল সি থগশষ সংগশানধত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮১১২.০০ 

৮১১২.০০ 

- ৪৬৫৩.৩৭ 

৪৬৫৩.৩৭ 

জুলাই ২০০৮-

নিগসম্বর 

২০১০ 

জুলাই 

২০০৮-

জুন ২০১৩ 

জুলাই 

২০০৮-জুন 

২০১৩ 

(-)৩৪৫৮.৬৩* 

(৪২.৭%) 

 

২ িছর ৬ মাস 

(১০০%) 

* মূল প্রাক্কনলত ব্যয় হগত প্রকৃত ব্যয় ৩৪৫৮.৬৩ লে টাকা কম। 

০৬. প্রকগের অংেনভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনতঃ      

                           (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্রনমক 

নং 
প্রকগের অনুগমানদত নিনিনি অনুযায়ী অংে 

নিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি  আনর্ থক িাস্তি  আনর্ থক(%) 

 রাজস্ব অংে     

১ তদননক ভাতা(নফল্ড মমনসং) মর্াক ৭০.০০ ১০০% ৭৫.৪৭ (১০৭.৮১%) 

২ যাতায়াত ভাতা মর্াক ১.৫০ ১০০% ১.০৯(৭২.৭৬%) 

৩ অন্যান্য ভাতা(নফল্ড ভাতা) মর্াক ১২.০০ ১০০% ৩.১২(২৬%) 

৪ ভ্রমণ ভাতা মর্াক ১২.০০ ১০০% ২.৯৬(২৪.৬৭%) 

৫ ইকুইিগমন্ট ভাড়া (ওয়ারলাইন ইউননট ও ট্যলস, নিল স্টীম 

মটনস্টং(নিএসটি) ইকুইিগমন্ট ও ট্যলস 

মর্াক ৩৪৮.০০ ১০০% ৪৪.১৩(১২.৬৮%) 

৬ কাষ্টমস্ নিউটি/ভযাট মর্াক ১৮৫.৬৬ ১০০% ১০৫.২৯(৫৬.৭১%) 

৭ মিাস্টাল নিল  মর্াক ১.০০ ১০০% ০.১০(১০%) 

৮ মটনলগফান নিল (মমািাইল ও ল্যান্ড) মর্াক ৩.০০ ১০০% ১.২৫(৪১.৬৭%) 

৯ ফযাক্স/ই-মমইল নিল মর্াক ১.০০ ১০০% ০.৭১(৭১%) 

১০ মিগরানলয়াম ও অন্যান্য লুনব্রগকন্ট  মর্াক ৩০০.০০ ১০০% ৩০৬.৭৩ (১০২.২৪%) 

১১ িীমা/ব্যাংক চাজথ     

 িীমা মর্াক ৪০.৫৪ ১০০% ৪০.৫৪(১০০%) 

ব্যাংক চাজথ মর্াক ১০.১৩ ১০০% ১০.১৩(১০০%) 

এক্সগপ্লাগরশন িীমা মর্াক ৭০.০০ ১০০% ৩৫.৭৪(৫১.০৬%) 

১২ মস্টশনারী, সীল, স্টযাস্পস মর্াক ৫.০০ ১০০% ৪.৯৮(৯৯.৬০%) 

১৩ আপ্যায়ন ব্যয় মর্াক ১.৫০ ১০০% ১.৫০(১০০%) 

১৪ িনরিহন খরচ     

 (ক) নরে মমানিলাইগজশন-নিগমানিলাইগজশন মর্াক ৫০.০০ ১০০% ৪৬.৬৮(৯৩.৩৬%) 

(খ) মাইগক্রািাস ভাড়া মর্াক ১৫.০০ ১০০% ১৫.০০(১০০%) 

১৫ েনতপূরণ (শস্য েনতপূরণ ও অন্যান্য েনতপূরণ) মর্াক ৫.০০ ১০০% ৩.০০(৬০%) 

১৬ কযাজুয়াল মলিার মর্াক ৭০.০০ ১০০% ১২৭.৩১(১৮১.৮৭%) 

১৭ মকনমকযাল ক্রয় (আমদানন) - ২৮০.৭৩ ১০০% ২৬০.৫২(৯২.৮০%) 

১৮ মমনিগকল ব্যয় (ফাষ্টথ এইি) মর্াক ২.০০ ১০০% ১.২৪(৬২%) 

১৯ নসনকউনরটি োি থ মর্াক ৩০.০০ ১০০% ৩৯.৯৫(১৩৩.১৭%) 
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ক্রনমক 

নং 
প্রকগের অনুগমানদত নিনিনি অনুযায়ী অংে 

নিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি  আনর্ থক িাস্তি  আনর্ থক(%) 

২০ অন্যান্য ব্যয়     

 (ক)র্ততীয় িেীয় মসিা     

ওয়ার লনেং সানভ থগসস লট ৮০০.০০ ১০০% ৮০০(১০০%) 

িীল স্টীম মটনস্টং(নিএসটি) লট ১২০.০০ ১০০% ১২০.০০(১০০%) 

মপ্রািাকশন মটনস্টং সানভ থগসস লট ১৫.০০ ১০০% ১৫.০০(১০০%) 

নসগমন্ট এনালাইনসস সানভ থগসস লট ১৫.০০ ১০০% ১৫.০০(১০০%) 

ব্যাকআি সানভ থগসস(নসগমনন্টং ইউননট) লট ২৫.০০ ১০০% ২৫.০০(১০০%) 

(খ)মটন্ডার মনাটিশ িািনলনশং মর্াক ৩.০০ ১০০% ৩.০০(১০০%) 

(ে)কনন্টনগজন্সী মর্াক ২৫.০০ ১০০% ২৫.০০(১০০%) 

২১ মমরামত,রেণাগিেণ ও পুনি থাসন     

 অন্যান্য ভিন ও অিকাঠগমা (নিযমান অনফসার মসি, অনফস 

মসি ও ষ্টাফ মসি মমরামত ও রেণাগিেণ) 

মর্াক ৩০.০০ ১০০% ২৯.৭২(৯৯.০৭%) 

গ্রামীণ সড়ক ও কালভাট থ ও মিগনজ নসগস্টম( সংগযাে সড়ক 

িাগশ্বথর উন্নয়ন ও মিনলগসনিং কাজ, সংগযাে সড়ক, ব্রীজ ও 

কালভাগট থর মমরামত ও রেণাগিেণ, নিযমান আভযন্তরীণ 

সড়গকর মমরামত ও রেণাগিেণ) 

মর্াক ৫৯.০ ০ ১০০% ৪৩.৪৭(৭৩.৬৭%) 

২২ নিযমান মিগনজ ব্যিস্থা মমরামত ও রেণাগিেণ মর্াক ৪.০০ ১০০% ১.০০(২৫%) 

 মমাট (রাজস্ব)  ২৬১০.০৬ - ২০৭৩.২৬(৭৯.৪৩%) 

  মূলধন অংে     

২৩ মমনশনানর ও অন্যান্য ইকুইিগমন্টস (আমদানন)      

 নিলীং লট ২৮৬৫.০০ ১০০% ১৮৬০.৬৩(৯১.৬৭%) 

নরে মমইনটিন্যান্স লট ৭০০.০০  - 

ওগয়ল সানভ থস লট ২০৮.০০  - 

২৪ কনম্পউটার, অনফস সরজাম     

(ক)কনম্পউটার  ও এগক্সসনরজ  মসট ৩.০০ ১০০% ২.৭৫(৯১.৬৭%) 

(খ)অনফস সরজাম লট ৫.০০ ১০০% ৩.০৯(৬১.৮০%) 

(ে)ফানন থচার ও নফক্সচার লট ৫.০০ ১০০% ৫.৫৮(১১১.৬০%) 

২৫ ইগলকনরকযাল মস্পয়ারস এন্ড ইকুইিগমন্ট লট ২৫.০০ ১০০% ২৩.৫৮(৯৪.৩০) 

২৬ অন্যান্য (স্থানীয়ভাগি সংগৃহীত মমটিনরয়ালস, ইকু  ইিগমন্টস ও 

মস্পয়ার) 

- ৭০.৪৩ ১০০% ৭৫.৫৬(১০৭.২৮%) 

২৭ ফায়ার এক্সটিনগুইজার  - ৭.০০ ১০০% ১.৯৯(২৮.৪৩%) 

২৮ ভূনম  অনধযাচন ৪.৮৩ 

মহক্টর 

১৩.০৪ ২.৯৬ 

মহক্টর 

৮.৬৯(৬৬.৬৪%) 

২৯ ভূনম উন্নয়ন  ১৩৫০

০০ 

৩৯০.১৫ - ১৬৫.২৫(৪২.৩৬%) 

৩০ অন্যান্য ভিন ও অিকাঠাগমা  ২৬৬.০০  ২৩৯.০৪(৮৯.৮৬) 

৩১ উন্নয়ন আমদানন  নিউটি ও ভযাট মর্াক ১৫০.৯২ ১০০% ১৪৬.০০(৯৬.৭৪) 

৩২ িনরগিশেত প্রভাি সমীো মর্াক ৫.৪০ ১০০% ৫.১৮ (৯৫.৯৩) 

৩৩ মজটি এক্সগিননিচার মর্াক ৪০.৫৪ ১০০% ৩২.৭৭(৮০.৮৩%) 

৩৪ নপ্র-নশিগমন্ট নফ - ১০.০০ ১০০% ১০.০০(১০০%) 

 মমাট (মূলধন)  ৪৭৬৪.৪৮  ২৫৮০.১১ 

৩৫ কষ্ট এক্সকযাগলশন মর্াক ৭৩৭.৪৫   

 মমাট: রাজস্ব+মূলধন  ৮১১২.০০  ৪৬৫৩.৩৭ 

    সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, মিগরািাংলা ও িাগিক্স কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন। 
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০৭.  প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ  

 

০৭.১. প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম :- 

 

মদগশর প্রাকৃনতক গ্যাগসর চানহদার নিিরীগত সরিরাহ িনরনস্থনত উন্নয়গনর লগেয মদশব্যািী মতল/গ্যাস অনুসন্ধাগনর নননমত্ত 

মদগশর সমগ্র ভূ-খন্ডগক ননধ থানরত সংখ্যক িগক ভাে করা হগয়গছ। এরই ধারািানহকতায় িাগিক্স কর্তথক হাইগিাকাি থন অনুসন্ধান ও 

উৎিাদগনর নননমত্ত শ্রীকাইল এলাকা িাগিগক্সর জন্য Ring fenced করা হয়। উগিখ্য ময, ২০০৪ সাগল িাগিক্স “শ্রীকাইল 

অনুসন্ধানমূলক কূি খনন” প্রকগের আওতায় নজওনি অর্ থায়গন শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগর ৩৫৮৩ নমটার েভীরতা সম্পন্ন একটি 

অনুসন্ধানমূলক কূি খনন কগর। নিনলং এ প্রাপ্ত তর্থ্ অনুযায়ী ৩৩৭৩-৩৫৪৩ নমটার েভীগর ৬টি গ্যাস ধারণেম মজান আনিস্কৃত 

হয়।নকন্তু গ্যাগসর উচ্চচাি ও অন্যান্য কানরেনর কারগণ শুধুমাত্র ৪ (চার)টি মজান িরীো করা সম্ভি হয়। এর মগে একটি মাত্র 

মজান (েভীরতা ৩৩৩৪-৩৩৭৩ নমটার) হগত গ্যাগসর িনরষ্কার প্রিাহ িাওয়া মেগলও Formation damage অর্িা 

Low permeability অর্িা উভয় কারগণ উক্ত প্রিাহ দীঘ থস্থায়ী হয়নন। সাইসনমক সাগভ থ মিটার অিয থাপ্ততা এিং এর 

ফগল যর্ার্ থ স্থাগন কূি খনন স্থান ননধ থানরত না হওয়ার কারগণ উক্ত কূি হগত িানণনজযকভাগি গ্যাস আহরণ করা সম্ভি হয়নন। 

 

িরিতীগত, ২০০৫-২০০৬ সাগল তাগিা মতল মকাম্পানী কর্তথক শ্রীকাইল ভূ-েঠন এলাকায় ১৩২.৫০ লাইন নকগলানমটার ২-নি 

সাইসনমক সাগভ থ িনরচালনা করা হয়। এ সাগভ থ হগত প্রাপ্ত তর্থ্ নিগিষগণও শ্রীকাইল ভূ-েঠগন হাইগিাকাি থগনর উিনস্থনতর প্রমাণ 

িাওয়া যায়। উগিখ্য ময, শ্রীকাইল স্ট্রাকচারগক িনরগিস্টন কগর িনিগম িাখরািাদ গ্যাস নফল্ড, পূগি থ সালদা নদী গ্যাস নফল্ড, 

দনেগণ িানগোরা গ্যাস নফল্ড এিং উত্তর-পূগি থ নততাস গ্যাস নফগল্ডর অিস্থান। ভূ-অভযন্তগর িনণ থত সকল গ্যাস নফগল্ডর ভূ-তানেক 

িনরগিশ প্রায় একই ধরগণর নিধায় শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগরর হাইগিাকাি থন প্রানপ্তর সম্ভািনা উজ্জ্বল। 

 

এমতািস্থায়, উনিনখত সম্ভািনার কর্া নিগিচনা কগর শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগরর ৩৬০০ নমটার (৫০) েভীগর ২য় অনুসন্ধান কূি খনন  

এিং খনগনর ির মতল/গ্যাস আনিস্কাগরর লগেয কূি মটনস্টং এর জন্য “শ্রীকাইল মতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূি খনন (কূি নং-২)” 

শীষ থক প্রকে গ্রহণ করা হয়। মূল প্রকে ৮১১২.০০ লে টাকা প্রাক্কনলত ব্যগয় সম্পূণ থ নজওনি অর্ থায়গন ও জুলাই ২০০৮-নিগসম্বর 

২০১০ িাস্তিায়গনর জন্য ১৫ জুলাই ২০০৮ তানরগখ একগনক কর্তথক অনুগমানদত হয়। িরিতীগত ব্যয় বৃনি ব্যনতগরগক  নতন 

দফায় প্রকগের মময়াদ ৩০ জুন ২০১৩ িয থন্ত মময়াদ বৃনি করা হয়। 

 

০৭.২.  প্রকগের মূল উগদ্দশ্য: 

 

শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগর আনুমাননক ৩৬০০ নমটার (৫০) েভীরতা িয থন্ত অনুসন্ধান কূি খনন এিং কূি খনন মশগষ মতল/গ্যাগসর  

আনিস্কাগরর লগেয কূগির মটনস্টং সম্পন্ন করা । 

 

০৮. প্রকে িনরচালকঃ  

িাগিগক্সর মজনাগরল ম্যাগনজার (িনরকেনা) িতথমাগন িনরচালক (অিাগরশন) জনাি মমা: ইউসুফ হারুন প্রকগের পূণ থকালীন 

প্রকে িনরচালক নহগসগি দানয়ত্ব িালন কগরগছন। 

০৯.  প্রকে িনরদশ থন :  

প্রকগের িাস্তিানয়ত কাজ সগরজনমগন িনরদশগন থর জন্য আইএমইনি’র উি-িনরচালক  জনাি মমা: সাইফুল ইসলাম কর্তথক েত 

০৮ নগভম্বর ২০১৪ তানরগখ প্রকে এলাকা অর্থ্থাৎ কুনমিা মজলার মুরাদনের উিগজলায় শ্রীকাইল গ্যাস মেগত্রর ২ নং কূি এলাকা 
সগরজনমগন িনরদশ থন করা হয়। এছাড়া ১০ নগভম্বর ২০১৪ তানরগখ ঢাকায় িাগিক্স অংগশর প্রকে অনফস িনরদশ থন করা হয়। 
িনরদশ থগনর সময় প্রকে িনরচালক ও প্রকগের সংনিষ্ট কম থকতথােণ উিনস্থত মর্গক সহায়তা প্রদান কগরগছন।  

 

১০.  প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 

 

আরনিনিনিগত িনণ থত িনরকনেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগর আনুমাননক ৩৬০০ নমটার (৫০) েভীরতা িয থন্ত 

অনুসন্ধান কূি খনন করা এিং কূি খনন মশগষ মতল/গ্যাগসর  

আনিস্কাগরর লগেয কূগির মটনস্টং সম্পন্ন করা ; 

 

শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগর ৩২১৪ নমটার েভীরতা িয থন্ত 

অনুসন্ধান কূি খনন কগর িানণনজযকভাগি 

উৎিাদনগযাগ্য গ্যাগসর মজুদ আনিস্কৃত হগয়গছ এিং 

কূি হগত জাতীয় গ্রীগি গ্যাস সরিরাহ করা হগে। 
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১১.  প্রকগের প্রধান প্রধান অংে িাস্তিায়গনর নিিরণঃ 
 

১১.১  জনম অনধযাচন: 
 

প্রকগের কূি খনগনর এলাকা ননধ থারগণর ির খনন এলাকা, নিনভন্ন পূতথ কাজ ও সুনিধানদ স্থািগনর প্রগয়াজগন নিনিনিগত ৪.৮৩ 

মহক্টর জনম অনধযাচগনর সংস্থান র্াকগলও ২.৯৬ মহক্টর জনম অনধযাচগনর প্রগয়াজন হগয়গছ। ২৫ মম ২০১০ অনধযাচনকৃত জনম 

প্রকগের অনুকূগল হস্তান্তর করা হয়। জনম অনধযাচগনর ব্যয় হয় ৮.৬৯ লে টাকা যা এ খাগত িরাগদ্দর ৬৬.৬৪%। 
 

১১.২  মমনশনানর, ইকুইিগমন্ট/মকনমগকল সংগ্রহ  (আমদানন): 
 

নিলীং মালামাল, নরে মমইনটিন্যান্স ও ওগয়ল সানভ থস মালামাল সংগ্রগহর জন্য নিনিনিগত মমাট ৩৭৭৩.০০ লে টাকা িরাদ্দ 

আগছ। তন্মগে ব্যয় হগয়গছ ১৮৬০.৬৩ লে টাকা যা এ খাগত সংস্থাগনর ৪৯.৩১%। নরে মমইনটিন্যান্স ও ওগয়ল সানভ থস খাগত 

অর্ থ ব্যয় করার প্রগয়াজন হয়নন। কূি খনন কাগজর প্রগয়াজনীয় মকনমকযাল সামগ্রী (API Glass ‘G’ নসগমন্ট, নসগমন্ট 

এনিটিভস, মাি মকনমকযালস এন্ড নরএগজন্টস্, কমনপ্লশন মকনমকযাল) সংগ্রহ করা হগয়গছ।এ খাগত ব্যয় হগয়গছ ২৬০.৫২ লে 
টাকা যা এ খাগতর িরাগদ্দর ৯২.৮০%। 

 

১১.৩ পূতথ কাজ:   

মকনমকযাল মস্টার/ মোিাউন মলার ও ফাউগন্ডশন, কূি অনভমুখী আভযন্তরীন মরাি ও এক্সটারনাল সংগযাে সড়ক, নরে ফাউগন্ডশন 

(আরনসনস িাইল ও ওগয়ল সাইট কনস্ট্রাকশন),নিি টিউিওগয়ল ফাউগন্ডশন, স্যাগলা টিউিওগয়ল (িানন সরিরাহ 

ব্যিস্থাসহ),ওগয়ল সাইট ইয়াি থ,কযাট ওয়াকথ, সারগফস মিইন, টয়গলট, মসফটি ট্যাংক, মসাক ওগয়ল, কালভাট থ ইতযানদ কায থ 

সম্পগন্নর জন্য নিনিনিগত ২৬৬.০০ লে টাকার সংস্থান রগয়গছ। এর মগে ব্যয় হগয়গছ ২৩৯.০৪ লে টাকা যা এ খাগতর 

িরাগদ্দর ৮৯.৮৬%। 

 

১১.৪  নিলীং কায থক্রম: 
 

সামনগ্রক নিলীং কায থক্রম নিষগয় প্রকে িনরচালগকর ননকট হগত তর্থ্ সংগ্রহ করা হয়। িাগিগক্সর ননজস্ব Gardner 

Denver-1100E Second Rig এর মােগম কূি খনন কাজ সম্পাদন করা হয়। ২০১২ সাগলর মফব্রুয়ানর মাগস নরে 

প্রকগের সাইগট আনা হয়। ০৫ মম ২০১২ তানরগখ Spud-in এর মােগম খনন কাজ শুরু করা হয়।  
 

০৬-২৬ মম ২০১২ তানরগখ Well Head ও Blow Out Preventer (BOP) (Surface Casing ও 

Intermediate Casing সহ)স্থািন করা হয় এিং প্রগয়াজনীয় নসগমগন্টশন ও মটনস্টং সম্পন্ন করা হয়। ১৩ জুন ২০১২ 

তানরগখ Production Casing সহ Well Head ও BOP স্থািন করা হয় এিং ১৪-২৯ জুলাই ২০১২ তানরগখ 
Linner Casing স্থািন করা হয় এিং প্রগয়াজনীয় নসগমগন্টশন, লনেং, নসগমন্ট স্কুইনজংও মটনস্টং সম্পন্ন করা হয়। ৩০ 

জুলাই-২৩ আেষ্ট ২০১২ তানরগখ নিএসটি সম্পন্ন করা হয় এিং ২৯৩১-২৯৩৭.৪৫ নমটার, ২৯৫১.৯৫-২৯৫৪.৫০ নমটার, 

২৯৫৪.৫০-২৯৬০.৯৫ নমটার ও ২৯৬৩.৫৫-২৯৬৯ নমটার েভীরতায় িারগফাগরশন করা হয়। 

 

         

                                         নচত্র: শ্রীকাইল ২ নং গ্যাস কূি ও গ্যাস প্রগসস প্লান্ট 

 

১৫ মসগেম্বর ২০১২ তানরগখ Well Completion কাজ সম্পন্ন করা হয় এিং শ্রীকাইল ২ নং কূি হগত িানণনজযকভাগি 

গ্যাস উৎিাদগনর মঘাষণা প্রদান করা হয়। ০২ মাচ থ ২০১৩ তানরগখ প্রনতনদন ২৩ নমনলয়ন নকউনিক নফট হাগর হাগর জাতীয় গ্রীগি 

গ্যাস সরিরাহ শুরু হয়। ০৩ মাচ থ ২০১৩ হগত ০৮ নগভম্বর ২০১৪ তানরখ িয থন্ত  সগি থাচ্চ ২৬ এমএমনসএফনি ও সি থননম্ন ১৮.৯৫ 

এমএমনসএফনি হাগর গ্যাস উৎিাদন করা হয়। অনুসন্ধান কূগির খনন কায থক্রম ও মটনস্টং মশগষ শ্রীকাইল ভূ-কাঠাগমাগত ০২ টি 

গ্যাস মজান আনিস্কৃত হয়। গ্যাস মজান দ্য’টি ২৯১২-২৯৭০ নমটার েভীরতায় ৫৮ নমটার পূরুগত্বর D-Upper এিং ৩০০২-

৩০২৮ নমটার েভীরতায় ২৬ নমটার পুরুগত্বর D-lower এিং গ্যাস মজান দ্য’টির সম্ভাব্য গ্যাস মজুদ এর িনরমাণ যর্াক্রগম 

২৪০ নিনসএফ এিং ১৯৫ নিনসএফ এিং সম্ভাব্য উৎিাদনগযাগ্য গ্যাগসর মজুদ ৩০৪.৫০ নিনসএফ। 
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১১.৫   প্রকগের প্রধান প্রধান প্যাগকগজর প্রনকওরগমগন্টর সংনেপ্ত নচত্র ননম্নরূি: 

প্রনকওরগমগন্টর িণ থনা 

(নিি িকুগমন্ট মমাতাগিক  

 িণ্য,কাজ/ মসিা) 

 

মটন্ডার /িীি/  

(লে টাকায়) 

মটন্ডার /িীি কাজ, মসিা সম্পগন্নর তানরখ 

/িণ্য সরিরাগহর তানরখ 

নিনিনি চুনক্তমূল্য আহিাগনর 

তানরখ 

চুনক্তস্বাের/এলনস 

মখালার তানরখ 

চুনক্ত মমাতাগিক প্রকৃত 

ওগয়ল কগরাল ইকুইিগমন্টস ৩৫০.০০ ৩৪৯.০০ ০১-০৪-২০১০ ১৩-০৪-২০১০ ১৭-৮-২০১০ ২৫-০৬-২০১০ 

ওয়ার লাইন লনেং সানভ থগসস ৮০০.০০ ৫৫৭.০০ ১১-০৪-২০১০ ০৩-১২-২০১০ ৩০-৬-২০১২ ৩০-১২-২০১৩ 

মাি মকনমকযাল ও নরএগজন্ট 

এিাগরটাস 

২২৫.০০ ২৬৭.০০ ২০-১১-২০১১ ০৮-১-২০১১ ০৮-৪-২০১১ ১৪-৪-২০১২ 

মকনজং ও লাইন হযাংোর ৮৫০.০০ ৬৪৯.০০ ২৭-১১-২০১১ ২৮-৬-২০১১ ১০-১-২০১২ ১৫-১১-২০১১ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, মিগরািাংলা ও িাগিক্স কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন। 
 

১২. িয থগিেণ: 
 

১২.১ প্রকগের িাস্তিায়গনর মােগম শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগরর গ্যাগসর সন্ধান তর্া উৎিাদনগযাগ্য গ্যাগসর মজুদ সম্পগকথ ধারণা 

িাওয়া নেগয়গছ। িতথমাগন খননকৃত ২ নং কূি হগত প্রনতনদন  আনুমাননক ২০ এমএমনসএফনি হাগর গ্যাস জাতীয় গ্রীগি সরিরাহ 

করা হগে যা মদগশর ক্রমিধ থমান গ্যাগসর চানহদা পূরগণ নকছুটা হগলও সহায়ক হগে।  উগিখ্য ময, িনন থত ২ নং কূিটি খনগনর ির 

অির একটি প্রকগের আওতায় শ্রীকাইল ৩ নং কূগির খনন মশগষ জাতীয় গ্রীগি ২০ এমএমনসএফনি হাগর গ্যাস সরিরাহ করা 

হগে যা শ্রীকাইল স্ট্রাকচাগরর গ্যাগসর মজুদ সম্পগকথ একটি ইনতিাচক ধারণা প্রদান কগর।  

 

১২.২  প্রকগের িাস্তিায়ন সমাপ্ত করগত মূল নিনিনিগত ননধ থানরত সময় অগিো নদ্বগুন মিশী সময় মলগেগছ। প্রকে শুরু র পূগি থ 

অির কম থসূনচর আওতায় সংগৃহীত সাইসনমক উিাগত্তর নিগিষণপূি থক শ্রীকাইল কূি নং-২ এর নিলীং িগয়ন্ট মলাগকশন ননধ থারগণ 

অগনক সময় ব্যয় হয়। নিলীং মলাগকশন ননধ থারগণর ির ভূনম অনধযাচগনর প্রনক্রয়া শুরু হয়। মসটি সমাপ্ত হগত ১(এক) িছর সময় 

লাগে। ভুনম অনধগ্রহগণর কাজ নিলনম্বত হওয়ায় প্রকগের ভূনম উন্নয়ন ও অিকাঠাগমা ননম থাণ কাজ নিলনম্বত হয়। িরিতীগত কূি 

খনগনর জন্য ননধ থানরত নরে মমশীনটি অিরাির অগ্রানধকার খনন প্রকগের কাগজ ননগয়ানজত র্াকায় ননধ থানরত সমগয় কূি খনগনর 

জন্য রীগের নসনিউল িাওয়া যায়নন। িনণ থত নতনটি কারগণই মূলত: প্রকগের িাস্তিায়ন কাজ নিলনম্বত হয়। 

 

১২.৩  প্রকগের আনর্ থক ব্যয় িয থাগলাচনায় মদখা যায় ময, ‘তদননক ভাতা (নফল্ড মমনসং)’, ‘মিগট্টানলয়াম ও অন্যান্য লুনব্রগকন্ট’, 

‘কযাজুয়াল মলিার’, ‘নসনকউনরটি োি থ’, ‘ফানণ থচার ও নফক্সচার’ ও ‘অন্যান্য (স্থানীয়ভাগি সংগৃনহতব্য ইকুইিগমন্ট ও মস্পয়ারস)’, 

খাগত নিনিনি’র সংস্থাগনর মচগয় যর্াক্রগম ৭.৮১%, ২.২৪%, ৮১.৮৭%, ৩৩.১৭%, ১১.৬০% ও ৭.২৮% অনতনরক্ত অর্ থ ব্যয় 

করা হগয়গছ। এ অনতনরক্ত অর্ থ িাগিগক্সর ননজস্ব তহনিল হগত মনয়া হগয়গছ। নিনিনিগত প্রগয়াজনীয় সংগশাধনী অর্িা প্রগয়াজগন 

অনুগমানদত নিনিনি’র আন্ত:খাত সমন্বয় ব্যনতগরগক অননুগমানদতভাগি এ অর্ থ খরচ করা হগয়গছ যা আনর্ থক ও িনরকেনা 

শংখলার িনরিন্ত্হী।  
 

১২.৪  ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর প্রকগের এক্সটারনাল অনিট সম্পন্ন হয়নন মগম থ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে হগত প্রাপ্ত 

প্রনতগিদগন উগিখ করা হগয়গছ। উক্ত অনিট সম্পগন্নর ব্যািাগর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রগয়াজন। 

 

১৩. সুিানরশ :   

১৩.১ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, মিগরািাংলা ও িাগিক্স  শ্রীকাইল গ্যাস নফগল্ড আগরা নূতন কূি খনগনর সম্ভাব্যতা 

িরীো-ননরীো কগর মদখগত িাগর (অনুগেদ ১২.১); 

 

১৩.২ নিনিনি’র কনতিয় অংগের সংস্থাগনর মচগয় অনতনরক্ত অর্ থ ব্যয় হওয়ার নিষয়টি জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে িরীো-

ননরীো কগর প্রগয়াজনীয়  ব্যিস্থা গ্রহণ করগি (অনুগেদ ১২.৩); 

 

 ১৩.৩ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স প্রকগের ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর প্রকগের এক্সটারনাল অনিট 

সম্পন্নকরগণর ব্যিস্থা করা সহ  অনিট প্রনতগিদগন মকান আিনত্ত উত্থানিত হগল তা ননষ্পনত্তর প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি 

(অনুগেদ ১২.৪); 

 

১৩.৪ অনুগেদ ১৩.১-১৩.৩ এর আগলাগক গৃহীত ব্যিস্থা সম্পগকথ আইএমইনিগক অিনহত করগত হগি। 
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আিগগ্রগিশন অি িাটা মসন্টার অি িাগিক্স 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

(সমাপ্তঃ নগভম্বর, ২০১২) 

 

০১। প্রকগের নাম   : আিগগ্রগিশন অি িাটা মসন্টার অি িাগিক্স 

০২। উগযােী মন্ত্রণালয়/নিভাে  : নিদ্যযৎ, জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে 

০৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা  : িাংলাগদশ মিগরানলয়াম এক্সগপ্লাগরশন এন্ড মপ্রািাকশন মকাম্পানন নলনমগটি  

                                                   (িাগিক্স) 

০৪। প্রকগের এলাকা  : মিগরাগসন্টার ভিন, ৩ কারওয়ানিাজার, ঢাকা-১২১৫ 

 

০৫।প্রকগের িাস্তিায়ন কাল ও ব্যয়ঃ 

  

প্রাক্কনলত ব্যয় (লে টাকায়) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য (এশীয় উন্নয়ন 

ব্যাংক) 

 

প্রকৃত ব্যয় 

(লে টাকায়) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

(এশীয় উন্নয়ন 

ব্যাংক) 

 

  

িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কনলত 

ব্যগয়র %) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

(এশীয় উন্নয়ন 

ব্যাংক) 

 

  

অনতক্রান্ত 

সময় 

(মূল িাস্তিায়ন 

কাগলর %) 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৪৪১.৪০ 

৩৫৬.০৩ 

২০৮৫.৩৭ 

১৩৪০.০০ 

২২৭.০০ 

১১১৩.০০ 

১২৯৫.১০ 

১৮৯.১৬৫ 

১১০৫.৯৩৫ 

জুলাই 

২০০৬-জুন 

২০০৭ 

জুলাই ২০০৬-

নগভম্বর ২০১২ 

জুলাই ২০০৬-

নগভম্বর ২০১২ 

- ৫ িছর ৫ মাস 

(৫৪১.৬৭%) 

 

০৬। প্রকগের অংেনভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনতঃ 

 (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত ২য় সংগশানধত নিনিনি 

(আরনিনিনি) অনুযায়ী কাজ/অংে 

আরনিনিনি অনুযায়ী লেযমাত্রা প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

রাজস্ব অংে     

১ ম্যােগনটিক মটিগক কাটি থগজ রুিান্তর ২০০০০টি ২৫.৬০ ১৯১৬৫ টি  ২৫.৫৮ 

২ িব্যাক নিউটি’র নিিরীগত সানভ থস চাজথ, নসনি, ভযাট 

ও আইটি ভযাট 

 ২.০০   

৩ অন্যান্য কর (িরামশ থগকর আইটি ভযাট)  ১১২.০০  ১০৫.৩৫ 

৪ কনমউননগকশন চাজথ  ১.০০  ০.৬৮২ 

৫ িীমা, ব্যাংক চাজথ, এলনস কনমশন  ১৮.০০  ১০.৮৬৭ 

৬ মস্টশনারীজ  ৩.০০  ২.৮৪২ 

৭ প্রনশেণ ০৩ জনমাস ২৭.২০ ০৩ জনমাস ২৭.১৮ 

৮ যানিাহন ভাড়া ২টি ২১.০০ ২টি ২০.৯৭৫ 

৯ অিাগরশনাল এক্সিাট থ খরচ ৪২ জনমাস ৫৬৮.০০ ৪২ জনমাস ৫৬১.২৯৪ 

১০ কনম্পউটার ও অনফস সামগ্রী  ৫.০০  ৪.৯০ 

১১ ইকুিগমন্টস্, ফানণ থচার ও নফক্সচার, মমইনটিন্যান্স ও 

মস্পয়ারস্ 

 ১.০০  ০.৫৮৯ 

১২ নিযমান মকার মস্টাগরগজর সংস্কার ও পুনি থাসন  ১০.০০  ৭.১৫৩ 

 মমাট রাজস্ব   ৭৯৩.৮০  ৭৬৭.৪১ 

 মূলধন অংে     
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ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত ২য় সংগশানধত নিনিনি 

(আরনিনিনি) অনুযায়ী কাজ/অংে 

আরনিনিনি অনুযায়ী লেযমাত্রা প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

রাজস্ব অংে     

১৩ ফগটাকনিয়ার,নসনি, লনি, কযাগসট ইতযানদ লট ৫.০০  ৩.৮৭৩ 

১৪ হাি থওয়যার,স্কযানার,প্লটার,নিনজটাল কযাগমরা ইতযানদ 

সংগ্রহ 

লট ৩২৭.৪০  ৩২৭.২৪ 

১৫ মিটা ম্যাগনজগমন্ট সফটওয়যার সংগ্রহ লট ৯৬.৯০  ৯৬.৮৩ 

১৬ অনফস সামগ্রী লট ৩.০০  ২.১৯১ 

১৭ ফায়ারপ্রুফ আলনমরাহ লট ৫৮.৬০  ৫৮.৫৪ 

১৮ ফানন থচার ও নফক্সার লট ৯.০০  ৭.৭৪৯ 

১৯ মকার ওয়যার হাউজ সামগ্রী লট ৯.৩০  ৯.২৭ 

২০ কনমউননগকশন  ইকুিগমন্ট লট ৫.০০  ১.৩৪৫ 

২১ ইগলকনরকাল সামগ্রী লট ১৫.০০  ১২.২৩৩ 

২২ নসনি, ভযাট ও এআইটি লট ১২.০০  ৪.৩৭৬ 

২৩ মজটি খরচ লট ১.০০  ০.৩৪৮ 

২৪ নপ্র-নশিগমন্ট িনরদশ থন নফ লট ১.০০  ০.৭২ 

২৫ আনফরনসন খরচ মর্াক ৩.০০  ২.৯৭৫ 

 মমাট মূলধন  ৫৪৬.২০  ৫২৭.৬৯ 

 মমাট (রাজস্ব+মূলধন)  ১৩৪০.০০  ১২৯৫.১০ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, মিগরািাংলা ও িাগিক্স কর্তথক প্রণীত প্রকগের সমানপ্ত প্রনতগিদন 

 

০৭। প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ  

 

০৭.১।  িটভূনম: 

 

মদগশ জ্বালানী ও খননজ সম্পগদর অনুসন্ধান, আনিস্কার এিং এর যর্াযর্ ব্যিহাগরর ওির িাংলাগদগশর অর্ থনননতক উন্নয়ন 

অগনকাংগশ ননভ থরশীল। অনুসন্ধান কায থক্রগমর জন্য কানরেনর সহায়তার িাশািানশ অগনক ধরগণর তর্থ্, প্রনতগিদন, মাননচত্র 

ইতযানদর প্রগয়াজন হয়। উগিখ্য ময, ১৯৬২ সাগল িাংলাগদগশ (তদানীন্তন পূি থ িানকস্তান) মতল ও গ্যাগসর অনুসন্ধান কায থক্রম শুরু 

হয়। ১৯৬২-৭১ সাল িয থন্ত হাইগিাকাি থন অনুসন্ধান ও উৎিাদগনর সাগর্ সম্পনকথত সকল িাটা তৎকালীন Oil and Gas 

Development Company (OGDC) এর করাচীস্থ প্রধান কায থালগয় সংরেণ করা হগতা। মস সমগয় এ অঞ্চগল ময 

সকল নজওলনজকযাল ও সাইসনমক িাটা িাওয়া যায় তা OGDC এর চট্টগ্রামস্থ আঞ্চনলক কায থালগয় সংরেণ করার ব্যিস্থা 

র্াকগলও তা যর্াযর্ভাগি সংরেণ করা হয়নন। 

 

স্বাধীনতার ির িাংলাগদগশ নজওনফনজকযাল, নজওলনজকযাল ও নিনলং কায থক্রম পুনরায় শুরু হয়। সত্তর দশগকর প্রর্মনদগক 

আন্তজথানতক মতল মকাম্পানীগক নকছু অফগসার িক প্রদান করা হয়। সত্তগরর মেভাে মর্গক নিপুল িনরমাগণ সাইসনমক মিটা 

(ম্যােগনটিক মটি আকাগর), মসকশন, ওগয়ল লে ও নরগিাট থ আন্তজথানতক মতল মকাম্পানীর ননকট হগত সংগ্রহ করা হয়। এ নিপুল 

িনরমাণ িাটা সংরেগণর উগদ্দগশ্য নিশ্বব্যাংগকর কানরেনর সহায়তায় মিটা ব্যাংগকর কায থক্রম শুরু হয় এিং ১৯৮৪ ‘মিটা 

মসন্টার’ নাগম িাগিগক্সর একটি নিভাে প্রনতষ্ঠা করা হয়। তখন মর্গক এটি িাংলাগদগশর মতল ও গ্যাগসর অনুসন্ধান সংক্রান্ত 

তর্থ্ানদ সংরেণ, মশ্রণীনিভাজন এিং রেণাগিেগণর িাটা ব্যাংক নহগসগি কাজ করগছ। 

  

উনিনখত িাটা মসন্টাগর প্রায় কুনড় হাজার নফল্ড ম্যােগনটিক মটি (১/২ ইনঞ্চ ও ১ ইনঞ্চ স্পুল),নতন হাজার নিনভন্ন ধরগণর নরগিাট থ, 

নিশাল ভনলয়ুম ম্যাি ও লে পুরাতন সনাতন িিনতগত সংকীণ থ িনরসগর নিনভন্ন র যাকস্, স্টীল ফাইল মকনিগনট, আলনমরা ও 

কাগঠর মকগস রাখা হত। এ সকল সাইসনমক ও লে মিটার ম্যােগনটিক মটি তািমাত্রা ও আদ্রতার িনরিতথগনর সাগর্ েনতগ্রস্ত 

হয়। তাছাড়া এগুগলা নরউইনন্ডং ও িনরস্কার করগত অনতনরক্ত জায়োর প্রগয়াজন হয়। অগনক সাইসনমক ম্যােগনটিক মটগির 

আয়রন অক্সাইি মকাটিং অজানা কারগণ নষ্ট হগয় যায়। এছাড়া এ সমস্ত ম্যােগনটিক নরগল িাটা ধারগণর ময প্রযুনক্ত (TIAC, 

Sequential, SEG-A,B,C,D,Y etc) ব্যিহার করা হগয়গছ তা সমগয়র িনরক্রমায়  মতল /গ্যাস মসক্টগর অপ্রচনলত 

ও পুরাতন হগয় িগড়গছ। এর মগে অগনকগুগলা মটি নস্টনক হগয় নেগয়গছ মযগুগলা মর্গক নিগশষ নরটগমন্ট ছাড়া িাটা িাওয়া 

অসম্ভি হগয় িগড়।  
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িনণ থত মটি, ওগয়ল মসকশন ও নরগিাট থ ছাড়াও সত্তর দশগকর প্রর্মভাে মর্গক মদগশর নিনভন্ন নফগল্ডর ৪০টি কূগির নমুনা, নিচ 

কাট নমুনা এিং সারগফস নমুনা চট্টগ্রাগম নিযমান িাগিগক্সর মকার মস্টাগরগজ নিনেপ্তভাগি ছড়াগনা নছটাগনা অিস্থায় নছল। 

এগুগলাও যর্াযর্ভাগি সংরেণ করা প্রগয়াজন হগয় িগড়। এমতািস্থায়, িাগিগক্সর িাটা মসন্টাগর নিযমান সকল তর্থ্ হাই 

মিননসটি নমটিয়াগত (কাটি থজ/নিনভনি) রুিান্তর এিং চট্টগ্রাগম নিযমান  মকার নমুনা মস্টাগরগজর সংস্কাগরর মােগম আধুননক 

মকার মস্টাগরজ  ব্যিস্থা েগড় মতালার লগেয আগলাচয প্রকে গ্রহণ করা হয়। 

 

০৭.২।     উগদ্দশ্যঃ 
 

মদগশর মতল, গ্যাস ও প্রাকৃনতক সম্পদ খাগতর অনুসন্ধান ও উৎিাদন সংক্রান্ত তর্থ্ ব্যিস্থািনা িিনতর উন্নয়ন করা। এ উগদ্দশ্য 

অজথগনর জন্য প্রকগের আওতায় ননগম্নাক্ত কায থক্রম অন্তভু থক্ত করা হগয়গছ: 

(ক) ম্যােগনটিক মটিগক উিযুক্ত  হাই মিননসটি নমনিয়াগত রিান্তর (মিটা রুিান্তর) করা; 

(খ) সাইসনমক মসকশন, ওগয়ল লে, ম্যাি, নরগিাট থ ইতযানদ নিনজটাল ইগমগজ রুিান্তর করা; 

(ে) নিনজটাল সাইসনমক এিং লে িাটার ব্যিস্থািনা ও নিনজটালকরণ; 

(ঘ) চট্টগ্রাগম নিযমান িাগিগক্সর মকার নমুনা মস্টাগরগজর সংস্কার করা। 

 

০৮।   প্রকে িনরদশ থন: 

 

 প্রকগের িাস্তিানয়ত কাজ সগরজনমগন িনরদশ থগনর জন্য আইএমইনি-এর নশে ও শনক্ত মসক্টগরর িনরচালক (শনক্ত) জনাি মমা: 

ননয়াজুল হক ও উি িনরচালক (জ্বালানী) মমা: সাইফুল ইসলাম কর্তথক েত ২১ আেষ্ট ২০১৪ তানরগখ প্রকে এলাকা িনরদশ থন 

করা হয়। িনরদশ থগনর সময় প্রকে িনরচালক মিেম আনজজুননাহার, (মহাব্যিস্থািক, িাগিক্স), িাগিগক্সর মিটা ম্যাগনজগমন্ট 

নিভাগের মহাব্যিস্থািক ও উি মহাব্যিস্থািক এিং প্রকগের সংনিষ্ট কম থকতথেণ উিনস্থত নছগলন। প্রকে িনরচালক প্রকগের শুরু 

হগত পূণ থকালীন প্রকে িনরচালক নহগসগি দানয়ত্ব িালন কগরগছন। 

 

০৯। প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 

 

আরনিনিনিগত িনণ থত িনরকনেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

মদগশর মতল, গ্যাস ও প্রাকৃনতক সম্পগদর অনুসন্ধান ও উৎিাদন 

সংক্রান্ত তর্থ্ ব্যিস্থািনা িিনতর উন্নয়ন করার লগেয প্রকগের 

আওতায় ননগম্নাক্ত কায থক্রম সম্পাদন করা: 

ম্যােগনটিক মটিসমুহগক উিযুক্ত হাইগিননসটি নমনিয়াগত রুিান্তর 

করা। 

ম্যােগনটিক মটিগক নিনজটাল ফরগমগট রুিান্তনরত কগর 

কনম্পউটারাইজি িাটা ম্যাগনজগমন্ট নসগস্টগম ও 

নিনভনি/কাটি থগজ সংরেণ করা হগয়গছ। 

সাইসনমক মসকশন, ওগয়ল লে, ম্যাি, নরগিাট থ ইতযানদগক 

নিনজটাল ইগমগজ রুিান্তর করা। 

নিনজটাল ইগমগজ রুিান্তর করা হগয়গছ। 

সাইসনমক ও লে িাটার ব্যিস্থািনা ও নিনজটালকরণ। নিনজটাল সাইসনমক ও লে িাটার মস্টানরং ও 

ব্যিস্থািনার লগেয একটি স্বতন্ত্র নিনজটাল িাটা মসন্টার 

প্রনতষ্ঠা করা হগয়গছ। 

চট্টগ্রাগম িাগিগক্সর নিযমান মকার নমুনা মস্টাগরগজর সংস্কার 

করা। 

মকার মস্টাগরগজর সংস্কার করা হগয়গছ। 

 

১০। প্রকগের প্রধান প্রধান অগ িাস্তিায়গনর নিিরণঃ  

 

১০.১। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এনিনি)-এর ননগদ থশনা মমাতাগিক এনিনি’র অর্ থায়গন প্যাগকজ-১ এর আওতায় যন্ত্রিানত, 

সফটওয়যার ও এগক্সসনরজ (আনুষংনেক সানভ থস সহ) সংগ্রগহর জন্য International Competative Bidding 

(ICB) িিনতগত দরিত্র আহিান করা হয়। ননি থানচত ঠিকাদারী প্রনতষ্ঠান M/S DPTS Limited, U.K. এর সাগর্ 

৩০ জুন ২০১০ তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। ঠিকাদারী প্রনতষ্ঠান ৩০ জুন ২০১১ এর মগে সকল মালামাল সরিরাহ সম্পন্ন কগর। 

অিরনদগক উিযুক্ত হাই মিননসটি নমনিয়াগত ম্যােগনটিক মটি কনভারসগনর জন্য (প্যাগকজ-২) Quality and Cost 

Based Selection (QCBS) প্রনক্রয়ায় িরামশ থক প্রনতষ্ঠান ননি থাচন করা হয়। ননি থানচত িরামশ থক প্রনতষ্ঠান 

OROGENIC RESOURCES SDN,BHD, Malaysia এর সাগর্ ২৬ মম ২০১১ তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত 

হয়। ম্যােগনটিক মটি কনভারসগনর কাজ নগভম্বর ২০১২ এ সমাপ্ত হয়।  
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১০.২।  প্রনশেণ (স্থানীয় ও তিগদনশক): 

গ্যাস ও মতল মসক্টগরর অনুসন্ধান িাটা ও মকার িাটা ব্যিস্থািনা নসগস্টম নিষগয় প্রকে িনরচালক, িাগিগক্সর িাটা ম্যাগনজগমন্ট 

নিভাগের একজন উি মহাব্যিস্থািকগক যুক্তরাগজয ০৪ সপ্তাহব্যািী প্রনশেণ প্রদান করা হয়। এছাড়া িাটা ম্যাগনজগমন্ট নিভাগের 

একজন সহকারী ব্যিস্থািকগক ম্যােগনটিক মটি কনভারশন নিষগয় যুক্তরাগজয ৩০ নদগনর প্রনশেণ প্রদান করা হয়। একই নিষগয় 

এ নিভাগের একজন উি মহাব্যিস্থািক, দ্য’জন ব্যিস্থািক ও একজন সহকারী ব্যিস্থািকগক স্থানীয়ভাগি প্রনশেণ প্রদান করা 

হয়। প্রনশেণপ্রাপ্তগদর মগে প্রকে িনরচালক চাকুরী মশগষ অিসগর মেগছন এিং একজন ব্যিস্থািকগক িাগিগক্সর অন্য একটি 

নিভাগে িদলী করা হগয়গছ। িাকী অনফনসয়ালেণ িাগিগক্সর িাটা মসন্টাগর কম থরত আগছন। 

 

১১। িয থগিেণঃ 
 

১১.১। আগলাচয প্রকে িাস্তিায়গনর ফগল িাগিগক্সর িাটা মসন্টাগর সংরনেত পুগরাগনা সাইসনমক ম্যােগনটিক মটি, ওগয়ল লে, 

মসকশন, নরগিাট থ ইতযানদগক যুগোিগযােী হাই মিননসটি নিনজটাল ইগমগজ রুিান্তগরর মােগম সুরো প্রদান করা সম্ভি হগয়গছ। এ 

সকল তর্থ্ানদ/িাটা/নরগিাট থ পুরাতন ফরগমগটর িনরিগতথ আধুননক নশে স্টযান্ডাি থ SEG-Y ফরগমগট রুিান্তগরর মােগম 

নিনজটিাল কনম্পউটারাইজি ম্যাগনজগমন্ট নসগস্টগম সংরেগণর ফগল তািমাত্রা ও আদ্র থতার িনরিতথন, রাসায়ননক প্রভাগির 

কারগণ নষ্ট হগয় যাওয়ার ঝুনক র্াকগি না। িাটার ননরািত্তার জন্য িাটা নিনভন্ন সাভ থার, হাি থ নিগস্ক রাখা হগয়গছ। নিনজটিাল 

SEG-Y ফরগমগট সংরনেত িাটা িতথমাগন িাজাগর প্রাপ্ত অন্যান্য আধুননক সফটওয়যাগরর সাগর্ও চলনসই। িাগিগক্সর িাটা 

মসন্টাগর কনম্পউটার সাভ থাগর উিযুক্ত প্রযুনক্ত মােগম নিনজটাল ফরগমগট যর্াযর্ভাগি সংরনেত িাটা সহগজই অিাগরট করা 

যায়। এছাড়া িাটা মসন্টাগর মানল্টটারনমনাল কনম্পউটার নসগস্টম স্থািন করায় দ্রুততার সাগর্ ব্যিহারকারীর চানহদা মমাতাগিক 

মসিা প্রদান করা সম্ভি হগে। সাম্প্রনতককাগল অফগসার নিনিং এর সময়  নিনভন্ন আন্তজথানতক মকাম্পানীগক িাটা সরিারগহর 

মােগম িাগিগক্সর উগিখগযাগ্য িনরমাণ অর্ থ আয় হগয়গছ িগল িনরদশ থগন জানা যায়। িনণ থত প্রকে িাস্তিায়গনর মােগম মদগশর 

মতল ও গ্যাস মসক্টগরর অনুসন্ধান িাটা/তর্থ্ানদর আধুননক সংরেগণর ব্যিস্থা করা মযমন সম্ভি হগয়গছ মতমনন মতল ও গ্যাস 

মসক্টগরর অনুসন্ধান ও উৎিাদগনর সাগর্ সংনিষ্ট জাতীয় ও আন্তজথানতক মকাম্পানীগক মসিা প্রদান করার সুগযাে সৃনষ্ট হগয়গছ। 

 

১১.২। প্রকগের আওতায় িাগিগক্সর মিটা ম্যাগনজগমন্ট নিভাগের নিনভন্ন অনফনসয়াল মদগশ ও নিগদগশ প্রযুনক্তেত প্রনশেণ লাভ 

কগরগছন। ফগল তাঁরা গ্যাস ও মতল মসক্টগরর অনুসন্ধান িাটা/মকার িাটা ব্যিস্থািনা ও এর সাগর্ সংনিষ্ট আধুননক যন্ত্রিানত, 

সফটওয়যার/হাি থওয়যাগরর িনরচালনা ও রেণাগিেগণ সেম হগিন িগল আশা করা যায়। তদ্যিনর িাগিক্স কর্তথক ননয়নমত 

মননটনরং এর মােগম নিষয়টি নননিত করা আিশ্যক। িনরদশ থগন জানা যায়, প্রনশেণপ্রাপ্তগদর মগে একজন কম থকতথাগক 

িাগিগক্সর অন্য নিভাগে িদলী করা হগয়গছ। এর ফগল দে জনিগলর অভাগি িাটা ম্যগনজগমগন্টর কাগজ মন্ত্হরতা আসগত িাগর। 

সকল প্রনশেণপ্রাপ্ত কম থকতথাই যাগত তাগদর প্রনশেণলি জান িাগিগক্সর িাটা মসন্টাগর িাটা ম্যগনজগমগন্টর কাগজ প্রগয়াে করগত 

িাগরন মসটি নননিত করা প্রগয়াজন। একইসাগর্ প্রনশেণপ্রাপ্তগদর মােগম িাগিগক্সর সংনিষ্ট অন্য অনফনসয়ালগদর প্রনশেণ 

প্রদাগনর ব্যিস্থা করার নিষয়টিও নিগিচনা করা দরকার। 

 

১১.৩।   প্রকগের িাস্তিায়গন মূল নিনিনি অগিো ৫ িছর ৫ মাস নিলম্ব ঘগটগছ যা কাম্য নয়। যনদও প্রকগের িাস্তিায়ন মময়াদ 

০১ িছর ননধ থারণ করা সঠিক হয়নন। মকননা এনিনি’র মলা চাট থ মমাতাগিক মটন্ডার িকুগমন্ট িনত্রকায় প্রকাশ মর্গক শুরু কগর 

করাক্ট মনগোনশগয়শন হওয়া িয থন্ত ০১ িছগরর সমগয়র প্রগয়াজন হয়। মূলত: এনিনি’র সাগর্ ঋণচুনক্ত কায থকর হগত নিলম্ব হওয়া 

ও প্রকগের িাস্তিায়নকারী সংস্থা ও ননি থাহী সংস্থা ননধ থারগণ নিলম্ব হওয়ার কারগণ প্রার্নমকভাগি প্রকগের িাস্তিায়ন নিনছগয় 

িগড়। উগিখ্য ময, নিনিনি অনুয়ায়ী প্রকগের শুরু জুলাই ২০০৬ হগলও এনিনি’র সাগর্ ঋণচুনক্ত ২৮ নগভম্বর ২০০৬ তানরখ হগত 

কায থকর হয়। এছাড়া মূল প্রকগে িাগিক্সগক ননি থাহী সংস্থা নহগসগি মদখাগনা হগলও িরিতীগত এনিনি’র ননগদ থশনা মমাতাগিক 

মিগরািাংলাগক ননি থাহী সংস্থা এিং িাগিক্সগক িাস্তিায়নকারী সংস্থা করা হয়। যর্াসমগয় ঋণচুনক্ত কায থকর করা মেগল এিং 

প্রকগের ননি থাহী সংস্থা ও িাস্তিায়নকারী সংস্থা নিনিনি অনুগমাদগনর সময় চূড়ান্ত করা হগল প্রকে িাস্তিায়গন নিলম্ব অগনকাংগশ 

িনরহার করা মযত িগল মগন হয়। 

 

১১.৪। এনিনি’র োইিলাইন মমাতাগিক দরিত্র প্রনক্রয়া সম্পন্ন করগত নিলম্ব হগয়গছ। এনিনি’র অর্ থায়গন ক্রয়, নিগশষজ্ঞ মসিা 

ইতযানদ সম্পন্ন করার জন্য একটি দরিত্র দনলল প্রণয়ন কগর এনিনি’র ননকট মপ্ররণ করা হগল এনিনি ক্রয় কায থক্রম ICB 

িিনতর মােগম এিং নিগশষজ্ঞ মসিা গ্রহগণর জন্য QCBS িিনতর মােগম দরিত্র দনলল প্রণয়গনর ননগদ থশনা প্রদান কগর। 

যন্ত্রিানত ক্রগয়র লগেয কানরেনর ও আনর্ থক মূল্যায়গন এনিনি’র ননগদশ থনা মমাতাগিক নিনভন্ন সমগয় সংগশাধনীর কারগণ  নননদ থষ্ট 

সমগয়র অগনক িগর ১৬ জুলাই ২০০৯ তানরগখ চুনক্ত স্বাের হয়। িরিতীগত নকছু যন্ত্রিানতর আিগগ্রি ভাস থন িনরিতথনজননত 

কারগণ এনিনি ও সংস্থার মিাগি থর অনুগমাদগন নিলগম্বর কারগণও যন্ত্রিানত সংগ্রগহ নিলম্ব ঘগট। অনুরূিভাগি প্যাগকজ -২ এর 

আওতায় মিটা কনভারসগনর জন্য প্রাপ্ত RFP এর উির কানরেনর মূল্যায়ন প্রনতগিদগন এনিনি সংগশাধন পূি থক পুনরায় 
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মূল্যায়ন কগর মপ্ররগণর ননগদ থশনা প্রদান কগর এিং ১১ জুলাই ২০১০  তানরগখ চূড়ান্ত অনুগমাদন প্রদান কগর। মনগোনশগয়শন িাফট 

করাক্ট ০৩ জানুয়ানর ২০১১ তানরগখ এনিনি’র ননকট মপ্ররণ করা হগল এনিনি ১৮ এনপ্রল ২০১১ তানরগখ চুনক্ত স্বােগরর জন্য 

অনুগমাদন প্রদান কগর। ফগল চুনক্ত স্বােগর নিলম্ব হয়। এনিনি’র োইি লাইন মমাতাগিক প্রনকওরগমন্ট িিনত ননধ থারণ, দরিত্র 

দনলল প্রনয়ন/সংগশাধন, মূল্যায়ন প্রনক্রয়া ইতযানদ মেগত্র এনিনি ও প্রকে িাস্তিায়নকারীর মগে িারস্পনরক মিাঝািড়া ও  

সমন্বয় সৃনষ্ট করা মেগল প্রকে িাস্তিায়গন নিলম্ব কগম যাওয়ার সুগযাে র্াকত। 

 

১১.৫। িরামশ থক প্রনতষ্ঠান কর্তথক যন্ত্রিানত ও মালামাল মমানিলাইজ করগত নিলম্ব হওয়ার কারগণও প্রকগের িাস্তিায়ন নিলনম্বত 

হগয়গছ। এছাড়া িাটা মসন্টাগর রনেত ম্যােগনটিক মটগির একটি নিশাল অংগশর  Physical condition অতযন্ত খারাি 

র্াকায় তা মর্গক সগি থাচ্চ মাত্রায় মিটা পুনরুিাগর প্রচুর সময় ব্যয় হগয়গছ এিং সগি থািনর সি ম্যােগনটিক মটগির কনভারসন 

করাও সম্ভি হয়নন।  

 

১১.৬। ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর প্রকগের এক্সটারনাল অনিট সম্পন্ন হয়নন। ২০১১-১২ সাগলর অনিট প্রনতগিদগন অব্যনয়ত অর্ থ 

সরকার মকাষাোগর জমা প্রদান না করায় অনিট আিনত্ত প্রদান করা হগয়গছ। উক্ত অনিট আিনত্ত ননষ্পনত্তর নিষয়টি প্রনক্রয়াধীন 

রগয়গছ িগল িনরদশ থগন জানা যায়। অনিট আিনত্তটির চূড়ান্ত ননষ্পনত্ত করা এিং ২০১২-১৩ অর্ থ-িছগরর অনিট সম্পগন্নর ব্যািাগর 

প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রহণ করা প্রগয়াজন। 

 

১২। সুিানরশঃ  

 

 

১২.১। িাগিগক্সর িাটা মসন্টাগর হাই মিননসটি নিনজটাল ইগমগজ সংরনেত সাইসনমক ম্যােগনটিক মটি, ওগয়ল লে, মসকশন, 

নরগিাট থ ইতযানদর সুষ্ঠ ুব্যিস্থািনা ও এর সাগর্ সংনিষ্ট আধুননক যন্ত্রিানত, সফটওয়যার/হাি থওয়যাগরর যর্াযর্ িনরচালনা ও 

রেণাগিেণ ননয়নমত মননটনরং এর মােগম নননিত করার জন্য িাগিক্স প্রগয়াজনয়ীয় ব্যিস্থা/উগযাে গ্রহণ করগি (অনুগেদ 

১১.২)। 

 

১২.২। প্রকগের আওতায় প্রনশেণপ্রাপ্ত সকল কম থকতথাই যাগত তাগেঁর প্রনশেণলি জান িাগিগক্সর িাটা মসন্টাগর িাটা 

ম্যগনজগমগন্টর কাগজ প্রগয়াে করগত িাগরন মসটি নননিত করা সহ প্রনশেণপ্রাপ্তগদর মােগম িাগিগক্সর সংনিষ্ট অন্য 

কম থকতথাগদর প্রনশেণ প্রদাগনর ব্যিস্থা করা মযগত িাগর (অনুগেদ ১১.২)। 

 

১২.৩। ভনিষ্যগত মকান প্রকগের িাস্তিায়গন নিলম্ব িনরহাগরর জন্য উন্নয়ন সহগযােীর সাগর্ যর্াসমগয় ঋণচুনক্ত কায থকর করা 

এিং নিনিনি অনুগমাদগনর সময়ই প্রকগের ননি থাহী সংস্থা ও িাস্তিায়নকারী সংস্থা চূড়ান্ত করার জন্য সংনিষ্ট সকলগক সগচষ্ট 

হগত হগি (অনুগেদ ১১.৩)। 

 

১২.৪। ভনিষ্যগত উন্নয়ন সহগযােীর অর্ থায়গন প্রকে িাস্তিায়গনর মেগত্র প্রনকওরগমন্ট িিনত ননধ থারণ, দরিত্র দনলল 

প্রনয়ন/সংগশাধন, মূল্যায়ন প্রনক্রয়া ইতযানদর মেগত্র উন্নয়ন সহগযােী ও প্রকে িাস্তিায়নকারী সংস্থার মগে িারস্পনরক 

মিাঝািড়া ও নননিড় সমন্বয় মজারদার করা প্রগয়াজন (অনুগেদ ১১.৪)। 

 

১২.৫। জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে/মিগরািাংলা/িাগিক্স ২০১১-১২ অর্ থ-িছগরর অনিট আিনত্তর  চূড়ান্ত ননষ্পনত্ত নননিত 

করগি। একইসাগর্ ২০১২-১৩ অর্ থ িছগরর অনিট সম্পগন্নর ব্যািাগর প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রহণ করগি (অনুগেদ ১১.৬)। 
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‘রনশদপুর গ্যাস নফগল্ড তদননক ৩x১২৫০ ব্যাগরল েমতাসম্পন্ন একটি কনগিনগসট োকশগনশন প্লান্ট 

স্থািন’ (সংগশানধত) 

প্রকগের সমানপ্ত মূল্যায়ন প্রনতগিদন 

(সমাপ্তঃ নিগসম্বর, ২০১২) 

 

০১।  প্রকগের নাম: ‘রনশদপুর গ্যাস নফগল্ড তদননক ৩x১২৫০ ব্যাগরল েমতাসম্পন্ন একটি কনগিনগসট োকশগনশন প্লান্ট  

                               স্থািন’ (সংগশানধত) 
০২।  উগযােী মন্ত্রণালয়: নিদ্যযৎ, জ্বালানী ও খননজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/নিদ্যযৎ, জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে 

০৩। িাস্তিায়নকারী সংস্থা: নসগলট গ্যাস নফল্ডস  নলনমগটি (এসনজএফএল),মিগরািাংলার একটি মকাম্পানন 

০৪। প্রকগের এলাকা:উিগজলা-িাহুিল, মজলা-হনিেন্ত্জ 

 

০৫। প্রকগের প্রাক্কনলত ব্যয় ও িাস্তিায়ন কাল: 

 

প্রাক্কনলত ব্যয়  

(লে টাকায়) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

প্রকৃত ব্যয় 

(লে টাকায়) 

মমাট 

টাকা (নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

প্রাক্কনলত িাস্তিায়ন কাল প্রকৃত  

িাস্তিায়ন কাল 

অনতক্রান্ত ব্যয় 

(মূল প্রাক্কনলত 

ব্যগয়র %) 

মমাট 

টাকা 

(নজওনি) 

প্রকে সাহায্য 

অনতক্রান্ত 

সময় 

(মূল 

িাস্তিায়ন 

কাগলর %) 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

মূল সি থগশষ 

সংগশানধত 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৫৮৫৫.৫৩ 

( ১ম মফজ: 

১১৫৪৯.৭৭, 

২য় মফজ: 

৪৩০৫.৭৬) 

১৫৮৫৫.৫৩ 

- 

 

 

 

 

- 

১০৮৬৭.৭৩ 

( ১ম মফজ: 

৬৫৬৩.৯৭, ২য় 

মফজ: ৪৩০৩.৭৬) 

১০৮৬৭.৭৩ 

- 

 

জানুয়ানর ২০০৬-

জুন ২০০৯ 

(১ম মফজ: 

জানুয়ানর ২০০৬-

নিগসম্বর ২০০৭, 

২য় মফজ: 

জানুয়ানর ২০০৮-

জুন ২০০৯) 

জানুয়ানর 

২০০৬-

নিগসম্বর 

২০১২ 

 

 

১ম মফজ: 

জানুয়ানর 

২০০৬-আেষ্ট 

২০০৯, 

২য় মফজ: 

জানুয়ানর 

২০০৮-

নিগসম্বর ২০১২ 

- ৩ িছর ৬ 

মাস 

( ১০০ ) 

 

০৬। প্রকগের অংেনভনত্তক আনর্ থক ও িাস্তি অগ্রেনতঃ 

         (আনর্ থক িনরমাণঃ লে টাকায়) 

ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত 

সংগশানধত নিনিনি 

(আরনিনিনি)অনুযায়ী 

কাজ/অংে 

প্রকগের ১ম মফজ  প্রকগের ২য় মফজ  

অনুগমানদত আরনিনিনি 

অনুযায়ী প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন  

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

১ ভূনম অনধগ্রহণ ৩.৬ মহক্টর ১৪.৪০ ১০০% ১৪.৪০     

২ ভূনম উন্নয়ন ৫০০০০ 

ঘননমটার  

৯৪.৫০ ১০০% ০.৬০     

৩ এনরয়া সাগভ থ ও সগয়ল 

মটষ্ট 

লট ১.৫০ ১০০% -     

৪ পূতথ কাজ লট ১৩৫.৬৬ ১০০% -     

৫ ইনিনস করাক্ট (পূতথ 

কাজ সহ) 

মর্াক ১০৬৫৫.৯৮ ১০০% ৬৫১০.২

৬ 

 ৪০১৬.২০ ১০০% ৪২৯৯.১৫ 

৬ িনরিহন ১টি িািল 

মকনিন 

নিকআি 

২০.০০ ১০০% ২০.০০     
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ক্রনমক 

নম্বর 

প্রকগের অনুগমানদত 

সংগশানধত নিনিনি 

(আরনিনিনি)অনুযায়ী 

কাজ/অংে 

প্রকগের ১ম মফজ  প্রকগের ২য় মফজ  

অনুগমানদত আরনিনিনি 

অনুযায়ী প্রাক্কলন 

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

আরনিনিনি অনুযায়ী 

প্রাক্কলন  

প্রকৃত িাস্তিায়ন 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

িাস্তি আনর্ থক িাস্তি  

 

আনর্ থক  

 

৭ স্থানীয় প্রনশেণ মর্াক ২.০০  -     

৮ নিউটিজ ও কর মর্াক ৩০৫.৯৫  - মর্াক ১৬০.৪৩   

৯ ভ্রমণ মর্াক ১.৫০ ১০০% ১.৫ মর্াক ১.৫০ ১০০% ১.৪২ 

১০ মিাস্টাল মর্াক ১.০০ ১০০% ০.৩৬ মর্াক ১.০০ ১০০% ০.২৫ 

১১ মস্টশনারীজ লট ২.০০ ১০০% ১.৩৪ লট ২.০০ ১০০% ১.৭৫ 

১২ নিজ্ঞািন ও প্রচারনা মর্াক ১.০০ ১০০% ০.৭৪ মর্াক ১.০০ ১০০% ০.১৯ 

১৩ আপ্যায়ন মর্াক ০.৫০ ১০০% ০.৪৭ মর্াক ০.৫০   

১৪ মকজুয়াল মলিার সংখ্যা ০.৫০ ১০০% ০.০৮ সংখ্যা ০.৫০   

১৫ কনি/ফগটাকনি মর্াক ১.০০ ১০০% ০.৮৪ মর্াক ১.০০ ১০০% ০.৯৫ 

১৬ কনম্পউটার এগক্সসনরজ মর্াক ০.৫০ ১০০% ০.২৭ লট ০.৫০   

১৭ োড়ী মমরামত ও 

রেণাগিেণ 

লট ০.৫০ ১০০% ০.৩৫ লট ০.৫০ ১০০% ০.০৫ 

১৮ কনম্পউটার ও অনফস 

সরজাম মমরামত ও 

রেণাগিেণ 

লট ০.২৫  - 

লট 

০.৫০   

১৯ মমনশনারী ও 

ইকুইিগমন্ট  মমরামত 

ও রেণাগিেণ 

লট ০.৭৫ 

 - লট ১.০০   

২০ কনম্পউটার ও 

ফগটাকনিয়ার 

লট ২.৫০ ১০০% ২.০৪ লট    

২১ অনফস সরজাম লট ০.৫০  - লট    

২২ ফানন থচার লট ১.০০ ১০০% ১.০০ লট    

২৩ তিদ্যযনতক সরজাম ২টি এনস ০.৭০ ১০০% ০.৬৭ মর্াক    

২৪ ব্যাংক চাজথ মর্াক ২৩.৮৮  - মর্াক ৯.০৯   

২৫ কনন্টনগজন্সী (এলনস)  ২৮১.৭০ ১০০% ৯.০৫  ১০৫.০৪   

২৬ ইএমনি স্টানি      ৫.০০   

 সি থগমাট  ১১৫৪৯.৭৭  ৬৫৬৩.৯৭  ৪৩০৫.৭৬  ৪৩০৩.৭৬ 

সূত্র: জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাগের প্রকে সমানপ্ত প্রনতগিদন 

 

০৭। প্রকগের সংনেপ্ত িটভূনম ও উগদ্দশ্যঃ  

 

০৭.১।  িটভূনম: 

 

সরকাগরর সাগর্ স্বােনরত উৎিাদন চুনক্ত মমাতাগিক আন্তজথানতক মকাম্পানন ইউগনাকল নিনিয়ানা গ্যাস নফল্ড 

অিাগরশগনর দানয়ত্ব িায়। ১৯৯৮ মাগল নিনিয়ানা নফগল্ড গ্যাস আনিস্কৃত হয়। উৎিানদত গ্যাগসর সাগর্ উিজাত নহগসগি 

কনগিনগসট উৎিানদত হয় যার িনরমাণ নছল নিগসম্বর ২০০৬ এ প্রনতনদন ১৫০০ ব্যাগরল, নিগসম্বর ২০০৭ এ প্রনতনদন ২২৫০ 

ব্যাগরল ও নিগসম্বর ২০০৮ এ প্রনতনদন ২৯৫৮ ব্যাগরল। ২৩ নগভম্বর ২০০৪ তানরগখ মিগরািাংলায় অনুনষ্ঠত সভার নসিান্ত 

মমাতাগিক নিনিয়ানা গ্যাস নফল্ড হগত প্রাপ্ত কনগিনগসট রনশদপুর কনগিনগসট োকশগনশন প্লাগন্ট িনরিহগনর জন্য ৪০ 

নকগলানমটার দীঘ থ িাইিলাইন ননম থাণ করা হয়। উক্ত সভায় কনগিনগসট োকশগনশন করার জন্য রনশদপুগর একটি োকশগনশন 

প্লান্ট স্থািগনর নসিান্ত গ্রহণ করা হয়। মিগরািাংলার সাগর্ সম্পানদত কনগিনগসট িারগচজ ও মসলস্ এনগ্রগমন্ট মমাতাগিক 

মিগরািাংলা তিগদনশক মুদ্রায় কনগিনগসট ক্রয় কগর র্াগক। এসি কনগিনগসট মর্গক মমাটর নস্পনরট, মকগরানসন ও নিগজল 

প্রস্ত্ত্তত করা সম্ভি হয় যার িাজার মূল্য কনগিনগসগটর িাজার মূল্য অগিো অগনক মিশী। নিগদশ মর্গক এসি মিগরানলয়াম 
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মপ্রািাক্ট আমদাননর িনরিগতথ মদগশ উৎিাদগনর মােগম প্রচুর তিগদনশক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভি। এ মপ্রোিগট আগলাচয প্রকে 

িাস্তিায়গনর জন্য গ্রহণ করা হয়। 

 

০৭.২।     উগদ্দশ্যঃ 

 

প্রকগের মূল উগদ্দশ্য হগে নিনিয়ানা গ্যাস নফল্ড হগত আহনরত কনগিনগসট হগত অন্যান্য মিগরানলয়াম মপ্রািাক্ট মযমন: মমাটর 

নস্পনরট, মকগরানসন ও নিগজল প্রস্ত্ত্তগতর লগেয রনশদপুর গ্যাস নফগল্ড প্রনতনদন ৩ x ১২৫০ ব্যাগরল  েমতাসম্পন্ন কনগিনগসট 

োকশগনশন প্লান্ট (১ম মফগজ ২৫০০ ব্যাগরল ও ২য় মফগজ ১২৫০ ব্যাগরল েমতাসম্পন্ন ) স্থািন করা। প্রকগের মূল নিনিনি  ২১ 

মম ২০০৬ তানরগখ অনুগমানদত হয়। প্রকগের আরনিনি অনুগমানদত হয় ১২ আেষ্ট ২০১২ তানরগখ। 

 

০৮। প্রকে িনরচালকঃ এসনজএফএল এর একজন উি-মহাব্যিস্থািক প্রগকৌশলী রনফকুল ইসলাম প্রকগের শুরু হগত পূণ থকালীন 

প্রকে িনরচালক নহগসগি দানয়ত্ব িালন কগরগছন। 

 

০৯। প্রকগের উগদ্দশ্য অজথনঃ 

 

আরনিনিনিগত িনণ থত িনরকনেত উগদ্দশ্য প্রকৃত অজথন 

কনগিনগসট হগত মিগরানলয়াম মপ্রািাক্ট মযমন: মমাটর নস্পনরট, 

মকগরানসন ও নিগজল প্রস্ত্ত্তগতর লগেয রনশদপুর গ্যাস নফগল্ড  ১ম 

মফগজ ২৫০০  ব্যাগরল েমতাসম্পন্ন ও ২য় মফগজ ১২৫০ ব্যাগরল 

েমতাসম্পন্ন কনগিনগসট োকশগনশন  প্লান্ট স্থািন করা। 

উক্ত প্লান্ট স্থািন করা হগয়গছ। 

 

১০। প্রকগের প্রধান প্রধান অংে িাস্তিায়গনর নিিরণঃ  

 

১০.১। প্রকগের ১ম মফগজর জন্য ২৬ মসগেম্বর ২০০৫ তানরগখ দরিত্র আহিান করা হয়। ১৭ মফব্রুয়ানর ২০০৬ তানরগখ 

পুন:দরিত্র আহিান করা হয়।  কানরেনর মূল্যায়ন নরগিাট থ ও আনর্ থক মূল্যায়ন নরগিাট থ এসনজএফএল মিাি থ কর্তথক যর্াক্রগম ১৭ 

আেষ্ট ২০০৬ তানরগখ ও ০৬ মসগেম্বর ২০০৬ তানরগখ অনুগমানদত হয়। ১২ মসগেম্বর ২০০৬ তানরগখ টাণ থ-কী নভনত্তগত ননি থানচত 

ঠিকাদারী প্রনতষ্ঠান ‘China Petrochemical International Company Limited (Sinopec 
Int’l)’-এর অনুকূগল মনাটিনফগকশন অি এওয়াি থ জানর করা হয়। ১৪ জুন ২০০৭ তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। ০৯ আেষ্ট ২০০৯ 

তানরগখ প্লান্ট স্থািন সমাপ্ত হয়।  

 

১০.২। প্রকগের ২য় মফগজর জন্য ১৫ নিগসম্বর ২০০৮ তানরগখ দরিত্র আহিান করা হয়। কানরেনর মূল্যায়ন নরগিাট থ ও আনর্ থক 

মূল্যায়ন নরগিাট থ এসনজএফএল মিাগি থর যর্াক্রগম ৩৬৭ তম ও ৩৬৯ তম সভায় অনুগমানদত হয়। ২৫ আেষ্ট ২০০৯ তানরগখ টাণ থ-

কী নভনত্তগত ননি থানচত ঠিকাদারী প্রনতষ্ঠান ‘Zicom Equipment Private Ltd’- এর অনুকূগল মনাটিনফগকশন অি 

এওয়াি থ জানর করা হয়। ২৩ নিগসম্বর ২০০৯ তানরগখ তানরগখ চুনক্ত স্বােনরত হয়। ০৮অগক্টাির ২০১২ তানরগখ প্লান্ট স্থািন সমাপ্ত 

হয়।  

 

১১। িয থগিেণ: 

 

১১.১।  আগলাচয প্রকে িাস্তিায়গনর একটি উগিখগযাগ্য নদক হগে এটি  মূল নিনিনি’র  প্রাক্কনলত ব্যগয়র মচগয় ৩১% কম ব্যগয় 

সম্পন্ন করা সম্ভি হগয়গছ। স্থানিত োকশগনশন প্লাগন্ট  উৎিানদত মমাটর নস্পনরট, অকগটন. নিগজল ও মকগরানসগনর দ্বারা  

মদগশর জ্বালানী চানহদার যর্াক্রগম ৪০%, ৩৫%, ২% ও ৮% মমটাগনা সম্ভি হগয়গছ। এ সকল মিগরানলয়াম জাত িন্য  

নিিনগণর মােগম এসনজএফএল এর রাজস্ব আয় বৃনি মিগয়গছ। একইসাগর্ ভযাট ও অন্যান্য নিউটিজ িািদ উগিখগযাগ্য 

িনরমাগণ অর্ থ সরকারী মকাষাোগর জমা হগে। উৎিানদত মিগরানলয়ামজাত িণ্য সমূহ িাংলাগদশ মিগরানলয়াম কগি থাগরশগনর 

(নিনিনস) অধীন নিনভন্ন মকাম্পাননর ননকট নিক্রয় হওয়ার ফগল নিনিনসগক পূগি থর তুলনায় কম জ্বালানী মতল আমদানী করগত 

হগে। এর ফগল তিগদনশক মুদ্রার সাশ্রয় মিগয়গছ। স্থানিত প্লান্টটি িতথমাগন এসনজএফএল এর ননজস্ব প্রগকৌশলী দ্বারা িনরচানলত 

হগে। প্রকে িাস্তিায়গনর সময় এসনজএফএল এর  প্রগকৌশলীেণ  ঠিকাদারী প্রনতষ্ঠাগনর সাগর্ কাজ করার সুিাগদ কনগিনগসট 

োকশগনশন প্লান্ট স্থািন ও এর অিাগরশন সম্পগকথ সম্যক ধারণা অজথন কগরগছন যা তাগদর মিশােত উৎকষ থতা বৃনিগত সহায়ক 

হগি।  মদগশ মমাটর নস্পনরট, অকগটন. নিগজল ও মকগরানসগনর ক্রমােত চানহদা বৃনির মপ্রোিগট এ জাতীয় আগরা কনগিনগসট 

োকশগনশন  প্লান্ট স্থািগনর সম্ভািনা নিিগিচনা কগর মদখা  মযগত িাগর। 
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১১.২। প্রকগের িাস্তিায়গন নিলম্ব ঘগটগছ। প্রকগের ১ম মফগজর প্লান্ট স্থািগনর নননমগত্ত দরিত্র আহিাগনর নিিরীগত সি থপ্রর্ম প্রাপ্ত 

০৪(চার)টি দরপ্রস্তাি মূল্যায়গন িানতল হগয় যায়। ফগল পুনরায় দরিত্র আহিান করগত হয়। এছাড়া আগলাচয মফগজর প্লান্ট 

স্থািগনর ঠিকাদার অন্য একটি প্রকগেও ঠিকাদার নহগসগি ননগয়ানজত নছল। উক্ত প্রকগে ঠিকাদাগরর িারফরগমন্স গ্যারানন্ট 

িাগজয়াপ্ত হগয় যাওয়ায় ঠিকাদার ১ম মফগজর প্লান্ট স্থািগনর কাগজ অিরােতা প্রকাশ কগর। িরিতীগত িাংলাগদশ সরকার ও 

চীন সরকাগরর মেস্থতায় নিষয়টি ননষ্পনত্ত হয়। এ সকল কারগণ ১ম মফগজর প্লান্ট স্থািগনর কাগজ নিলম্ব ঘগট। ২য় মফগজর প্লান্ট 

স্থািগনর মেগত্র ঠিকাদার নিজাইন িকুগমন্ট সময়মত দানখগল ব্যর্ থ হওয়ার কারগণ  নিজাইন িকুগমন্ট অনুগমাদগন নিলম্ব সহ 

প্লান্ট স্থািগনর কাগজ নিলম্ব ঘগট। প্রকে িাস্তিায়গনর মেগত্র  এ সকল সমস্যা/অনভজ্ঞতা মর্গক নশো গ্রহণ কগর ভনিষ্যগত প্রকে 

িাস্তিায়গনর পূগি থ যর্াযর্ প্রস্ত্ত্তনত গ্রহণ করা প্রগয়াজন। 

 

১১.৩। প্রকগের আওতায় সংগৃহীত িািল নিকআর োড়ীটি প্রকে সমানপ্তর ির সরকানর ননয়ন অনুসরণ না কগর প্রকে 

িাস্তিায়নকারী সংস্থা ব্যিহার করগছ। উগিখ্য ময, সরকানর নীনতমালা মমাতাগিক প্রকে সমানপ্তর ির সংনিষ্ট সংস্থা/প্রনতষ্ঠান 

উিযুক্ত কর্তথিগের অনুগমাদনক্রগম সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন স্বীয় টিওএন্ডইগত অন্তভু থনক্তর মােগম ব্যিহার করগত িারগি। তগি, 

টিওএন্ডই এর িনহভু থত/অনতনরক্ত যানিাহন সরকানর িনরিহনপুগল জমা নদগত হগি। িনণ থতািস্থায়, সমাপ্ত প্রকগের োনড় 

িনরিহনপুগল স্থানান্তগরর নিষয়টি িরীো ননরীো কগর নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করা প্রগয়াজন। 

 

১২.০। সুিানরশ: 

 

১২.১। এসনজএফএল রনশদপুর গ্যাস নফগল্ড স্থানিত  কনগিনগসট োকশগনশন প্লাগন্টর অিাগরশন ও রেণাগিেণ দে জনিল 

দ্বারা িনরচালনা  অব্যাহত রাখগি; 

১২.২।মদগশ মমাটর নস্পনরট, অকগটন, নিগজল ও মকগরানসগনর চানহদা নিগিচনায় জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে, মিগরািাংলা, 

এসনজএফএল ভনিষ্যগত আগরা কনগিনগসট োকশগনশন প্লান্ট স্থািগনর সম্ভািনা িরীো-ননরীো কগর মদখগত িাগর; 

১২ .৩ । জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নিভাে সরকানর নীনতমালা মমাতাগিক সমাপ্ত প্রকগের যানিাহন সরকানর িনরিহনপুগল  

স্থানান্তগরর  নিষগয়  নিনধ মমাতাগিক প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করগি।  


