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১।

পক ম্প নীে েলেলচলত
বণ থন
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ক্রলমক
লবষয়বস্তু
০১ পক ম্প নীে ন মিঃ
০২

পক ম্প নীে রধ ন ক র্ থ লয়িঃ

ব দেক্স ভবন, ৪ ক ওে ন ব জ ে ব লণলজযক এল ক , ঢ ক -১২১৫।

০৩

পক ম্প নীে উদেশ্য ও ক র্ থেলেলধিঃ

* পতল ও গ্য স অনুসন্ধ ন, উন্নয়ন ও উৎে েদনে জন্য ভূত লিক ও
ভূকম্পন জেীে এবাং খনন ক র্ থক্রম েলেচ লন কে ।
* পেদশে অভযন্তদে ব পেদশে ব লেদে এককভ দব ব পর্ৌর্ উদয দগ
অর্ব অন্য পক ন চুলিে লভলিদত উৎে েন, রলক্রয় কেণ, সঞ্চ লন,
লবতেণ এবাং লবেণন অর্ব এতেসম্পলকথত অন্য ন্য েদেে
উৎে েন ও লবেণন সাংক্র ন্ত ব লণলজযক ক র্ থক্রম েলেচ লন কে ।
* ভূেে লর্ থক ও ভূত লিক উে ি মূল্য য়ন, পবলসন ের্ থ দল চন ,
অনুসন্ধ ন ও উন্নয়দনে লদক্ষয খনন, ভূত লিক ও ভূ-েস য়লনক
লবদেষণ ইতয লেে পক্ষদত্র পসব রে ন কে ।

০৪

তি বধ য়ক সাংস্ িঃ

ব াংল দেশ ততল, গ্য স ও খলনজ সম্পে কেদে দেশন (দেদর ব াংল )।

০৫

রশ সলনক মন্ত্রণ লয়িঃ

লবদ্যযৎ, জ্ব ল নী ও খলনজ সম্পে মন্ত্রণ লয়।
জ্ব ল নী ও খলনজ সম্পে লবভ গ।

০৬

ে বললক লললমদেড
লেস দব লনবলন্ধতিঃ

(অনুসন্ধ ন)

০৩ এলরল, ১৯৮৯।

০৭

পতল ও গ্য স অনুসন্ধ ন পক ম্প নী লেস দব
পক ম্প নীে ক র্ থক্রম শুরুে ত লেখিঃ

০১ জুল ই, ১৯৮৯।

০৮

পতল ও গ্য স অনুসন্ধ ন ছ ড় ও উৎে েন
পক ম্প নী লেস দব সেক ে কর্তক
থ অনুদম েন
রে দনে ত লেখিঃ

২৯ পফব্রুর্ েী, ২০০০।

০৯

ে বললক লললমদেড পক ম্প নী (অনুসন্ধ ন ও
উৎে েন) লেস দব লনবলন্ধতিঃ

২৩ এলরল, ২০০২।

১০

পক ম্প নীে কূে খনন ও গ্য স আলবস্ক দেে
সফলত ে ে েিঃ

২:১

১১

পক ম্প নীে েলেচ লকমন্ডলীে ১ম
স ধ েণ সভ অনুলষ্ঠত েওয় ে ত লেখিঃ

১২

পক ম্প নীে েলেচ লকমন্ডলীে সেস্য সাংখ্য িঃ

০৭ (স ত) জন।

১৩

গ্য স সেবে েকৃত পক ম্প নীে ন মিঃ

টিলজটিএন্ডলডলসএল, লবলজলডলসএল, পকলজলডলসএল, লজটিলসএল,
এসলজলসএল

১৪

কনদডনদসে সেবে েকৃত পক ম্প নীে ন ম

লবলজএফলসএল, সুে ে লেফ ইন লে (র িঃ) ললিঃ

১৫

পক ম্প নীে পম ে অনুদম লেত মূলধদনে েলেম ণিঃ

৩০০ (লতনশত) পক টি ে ক ।

১৬

পক ম্প নীে েলেদশ লধত মূলধদনে েলেম ণিঃ

৫ (োঁচ) লক্ষ ে ক র্ ৫ (োঁচ) ে জ ে পশয় দে লবভি।

পক ম্প নী

ব লষ থক

২৯ জুল ই, ১৯৯২।
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GDF অর্ থ য়দন েলেচ ললত (অনুদম লেত) রকল্পসমূদেে অগ্রগলতে রলতদবেন

২।

Rupkalpa-2 Drilling Project

২.১
১। রকদল্পে ন মিঃ

Rupkalpa-2 Drilling Project.

২। রকল্প অনুদম েন ের্ থ য়িঃ

রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ ত লেদখ মন্ত্রণ লদয়ে রশ সলনক অনুদম েন র প্ত।

৩। রকদল্পে অবস্ নিঃ

পসমুত াং স উর্-১, উেদজল - ম লনকছলড়, পজল - খ গড় ছলড়, লবভ গ- চট্টগ্র ম।
স লে নেী স উর্-১, উেদজল - কসব , পজল - ব্র হ্মণব লড়য় , লবভ গ- চট্টগ্র ম।
স লে নেী ওদয়ষ্ট-১, উেদজল - কসব , পজল - ব্র হ্মণব লড়য় , লবভ গ- চট্টগ্র ম।
ব তলচয় -১, উেদজল - কুল উড় , পজল - পমৌলভীব জ ে, লবভ গ- লসদলে।
জলকগঞ্জ-১, লসদলে, জলকগঞ্জ।
০১ জুল ই, ২০১৬ েদত জুন, ২০২০ (রস্ত লবত)।
মূল
সাংদশ লধত
স্ নীয় মুদ্র
: ১৩,০০২.০০ লক্ষ ে ক
স্ নীয় মুদ্র : ৭,৯৫৯.০০ লক্ষ ে ক
নগে তবিঃ মুদ্র : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ ে ক
নগে তবিঃ মুদ্র : ১৪,৫৪০.০০ লক্ষ ে ক
পম ে
: ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ ে ক
পম ে
: ২২,৪৯৯.০০ লক্ষ ে ক

৪। ব স্তব য়ন ক লিঃ
৫। রকল্প ব্যয়িঃ

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ




৭। রলক্রয় ধীন অগ্রগলতিঃ

To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase
the country’s gas reserve and production.
Subject to discovery of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable
oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23
MMSCFD oil/gas will be produced from this projcet.

1. খনন ঠিক ে ে ‘সক ে’ পসমুত াং স উর্-১ কূে গত ২৬-০৭-২০১৮ ত লেখ খনন ক জ শুরু
কদে। ৩০২০ লমে ে গভীেত য় ০৪-০১-২০১৯ ত লেদখ খনন সম্পলকথত র্ বতীয় ক র্ থক্রম
সম্পন্ন েদয়দছ। ১৬-০৫-২০১৯ ত লেদখ সক ে-পক ইনভদয়স মূল্য েলেদশ ধ কে েয়।
2. RwKMÄ-1 AbymÜvb K‚ct f‚wg AwaMÖnY, f‚wg Dbœqb I ms‡hvM moK wbg©vY m¤úbœ Kiv
n‡q‡Q| 9wU cyZ© Kv‡Ri g‡a¨ 7wU Kv‡Ri Kvh©v‡`k cÖ`vb Kiv n‡q‡Q Ges KvR Pjgvb
Av‡Q| Aewkó 2wU Kv‡Ri `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb Av‡Q| 22 j‡U 13wU ˆe‡`wkK
cY¨ msMÖ‡ni j‡ÿ¨ B‡Zvg‡a¨ 16wU j‡Ui Gjwm †Lvjv n‡q‡Q, 18wU j‡Ui µqv‡`k
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q, 2wU j‡Ui cybt `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb Av‡Q| ¯’vbxq gvjvgvj
µ‡qi `icÎ ch©vqµ‡g Avnvevb Kiv n‡”Q| 7wU j‡U 3q cÿxq ˆe‡`wkK †mev
msMÖ‡ni j‡ÿ¨ B‡Zvg‡a¨ 1wU j‡Ui µqv‡`k cÖ`vb Kiv n‡q‡Q, 1wU j‡Ui Gjwm †Lvjv
n‡q‡Q, 3wU j‡Ui `icÎ g~j¨vqb KvR †kl n‡q‡Q, 2wU j‡Ui `icÎ g~j¨vqb KvR
Pjgvb Av‡Q Ges 1wU j‡Ui cybt `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb Av‡Q| ¯’vbxq †mev msMÖ‡ni
Rb¨ ch©vqµ‡g `icÎ AvnŸvb Kiv n‡”Q|

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত
(আগষ্ট, ২০২০ ের্ থন্ত):

স্ নীয় মুদ্র
: ৩,৫৪৩.২৭ লক্ষ ে ক
নগে তবদেলশক মুদ্র : ১০,০০০.৩৫ লক্ষ ে ক
পম ে
: ১৩,৫৪৩.৬২ লক্ষ ে ক

৯। লডলেলে’ে লবেেীদত
অগ্রগলতে শতকে ে েিঃ

ব স্তব
৬০.২০ %

আলর্ থক
৬০.২০ %
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Rupkalpa-9: 2D Seismic Project

২.২
১। রকদল্পে ন মিঃ
২। রকল্প অনুদম েন ের্ থ য়:
৩। রকদল্পে অবস্ ন:
৪। ব স্তব য়ন ক ল:
৫। রকল্প ব্যয়:

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ

৭। রলক্রয় ধীন অগ্রগলতিঃ

Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.
রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ ত লেদখ মন্ত্রণ লদয়ে রশ সলনক অনুদম েন র প্ত।
ে ঙ্গ ইল, জ ম লপুে, ময়মনলসাংে এবাং পশেপুে পজল ।
এলরল, ২০১৭ েদত জুন, ২০২০ (রস্ত লবত)।
এলরল, ২০১৭ েদত জুন, ২০২১ (সাংদশ লধত)।
মূল
িংব াসিি (১ম)
স্ নীয় মুদ্র
: ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ ে ক স্ নীয় মুদ্র
: ৫,৬৬১.০০ লক্ষ ে ক
নগে তবিঃ মুদ্র : ৬,৩৫০.০০ লক্ষ ে ক নগে তবিঃ মুদ্র : ৪,৯১৯.০০ লক্ষ ে ক
পম ে
: ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ ে ক
পম ে
: ১০,৫৮০.০০ লক্ষ ে ক
The main objective is to
Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads
under vision 2021 in the exploration block 8 & 11.
 Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to
delineate drillable subsurface structure
 Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon
resource/reserve.

1. রকদল্পে আওত য় ইদত মদে ৩০০০ ল ইন লক.লম. জলেে ক জ সম্পন্ন েদয়দছ।
2. রকদল্পে আওত য় জুন ২০২০ ের্ থন্ত ক্রমপুলঞ্জভূত ব্যয় ৭,৭৯২.২৯ লক্ষ ে ক ।

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত
(আগষ্ট, ২০২০ ের্ থন্ত):

- স্ নীয় মুদ্র
: ৩৯২৩.২৭ লক্ষ ে ক
নগে তবদেলশক মুদ্র : ৩৮৬৯.০৩ লক্ষ ে ক
পম ে
: ৭৭৯২.৩০ লক্ষ ে ক

৯। লডলেলে’ে লবেেীদত
অগ্রগলতে শতকে ে ে:

ব স্তব
৭৩.৬৫ %

আলর্ থক
৭৩.৬৫ %

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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৩।

এনভ য়েনদমন্ট এন্ড পসইফটি লবষয়ক রলতদবেন
দূর্ থেন সম্পকীয়
তথ্য লে

গৃেীত েেদক্ষে
েলেদবশ

পসইফটি

১)

পক ম্প নীে ঢ ক স্ েপ্তে সমূে লনয়লমত েলেস্ক ে- ১)
েলেচ্ছন্ন ে খ েদয়দছ।

পক ম্প নীে রধ ন ক র্ থ লদয় লবলভন্ন তল য় স্ লেত রলতদবেনক লীন ম দস
২১টি অলিলনব থ েক র্ন্ত্র দূর্ থেন ে সময় ব্যবে দেে পক ম্প নীে পক ন লফল্ড/
লবভ দগ অে দেশন ল,
লদক্ষয রস্তুত ে খ েদয়দছ।

২)

পক ম্প নীে ঢ ক য় চল চলেত পেদর লচ ললত ২)
র্ নব েদনে মদে অলধক াংশ র্ নব েনদক লসএনলজদত
রূে ন্তে কে েদয়দছ।

রধ ন ক র্ থ লদয়ে রদবশ েদর্ ও রলতটি তল য় েলেদবশগত পক নরূে
লনে েি রেেীগণ লনে েি ক দজ লনদয় লজত দূর্ থেন /অনুর্েন র্দেলন।
আদছন।

৩)

ব দেদক্সে ড ে ম্য দনজদমন্ট লবভ দগে পেে ৩) ব দেদক্সে ড ে পসন্ট দেে মজুেকৃত ড ে ে জন্য
লরজ েদভশণ কক্ষ সাংেলক্ষত ম্য গদনটিক পেে ও
পেদর দসন্ট দেে ১০ম তল য় ড ে পসন্ট ে অলফদস
অন্য ন্য ডকুদমন্টস এবাং ড ে লরজ েদভশন কদক্ষ
১৭টি অলিলনব থ েক র্ন্ত্র সচল ে খ ে উদয গ গ্রেণ
সাংেলক্ষত স ইসলমক পসকশন, ওদয়ল লগ, লবলভন্ন
কে েদয়দছ।
লেদে ে থ ইতয লেে ে ড থ কলে ড ে রদয় জনীয় সে য়ক
৪) ব দেদক্সে েেীক্ষ গ দে পসইফটি লবলধম ল ে আদল দক
েলেদবদশ সাংেক্ষদণে জন্য এয় েকুল ে ও
র্র্ র্র্ সতকথত অবলম্বন কদে অত্র লবভ দগে
লডলেউলমলডফ য় দেে স ে দে অলফস সমদয়ে েে
ক র্ থ লে েলেচ ললত েদয় আসদছ।
এবাং সেক েী ছুটিে লেদন পেে ও ড ে পষ্ট দেে
৫) স লে নেী গ্য স পক্ষদত্র লনে েি পচৌলকসমূদে
ত েম ত্র ও আদ্রত লনয়ন্ত্রণ কে েয়।
স ব থক্ষলণক লনে েি ে স্ব দর্ থ লনজ লনজ ে লয়ত্বব দেদক্সে েেীক্ষ গ দে ব্যবহৃত র্ন্ত্রে লত ও ে স য়লনক
কতথব্য ে লদন লনদয় লজত আনস ে/লনে েি
দ্রব্য লে সাংলেষ্ট ম্য নুয় দল বলণ থত লনয়ম নুর্ য়ী স্ লেত
রেেীগদণে মদে ০১ জন লেলস এবাং ০১ জন এলেলস
ও ব্যবহৃত েদয় র্ দক।
ত দেে তে েলকে ে লয়দত্ব কমথেত আদছন। এছ ড়
পফঞ্চুগঞ্জ গ্য স পক্ষত্র এল ক য় অত্র অর্ থ বছদে ক্রয়কৃত
অলতলেি লনে েি ে লদক্ষয ০৩ জন কমথকতথ
ও লবলভন্ন সমদয় পে েনকৃত লবলভন্ন রক ে বনজ,
লনে েি তি বধ দন লনদয় লজত আদছন।
ফলজ, ঔষলধ ও ফুদলে গ ছ ও ব গ ন লনয়লমত
৬) স লে নেী গ্য স পক্ষদত্র বতথম দন ২৪ টি
েলেচর্ থ কে েদয়দছ।
অলিলনব থ েকর্ন্ত্র দূর্ থেন ে সময় ব্যবে ে কে ে লদক্ষয
রদসস ল ন্ট, লসলকউলেটি পে স্ট, পমইন পগে, স্কীম
রস্তুত ে খ েদয়দছ।
লেে, গ্য ে লোং ল ইন, ট্ াংক এল ক েলেস্ক ে৭) পফঞ্চুগঞ্জ গ্য স পক্ষদত্র স্ লেত অলিলনব থ েক র্ন্ত্রগুদল
েলেচ্ছন্নত ে ক জ লনয়লমত চলদছ।
এবাং ফ য় ে ওয় ে ে ইলঞ্জন ে ম্প রলত সপ্ত ে দন্ত
অত্র গ্য স পক্ষদত্রে রদসস ল ন্ট ও কয ম্প এল ক য়
েেীক্ষ লনেীক্ষ ও ক র্ থদে দর্ গী কে েদয়দছ, র্ দত
েলেস্ক ে েলেচ্ছন্নত ে ক জ চলদছ।
আেেক লীন সমদয় র্র্ র্র্ভ দব ব্যবে ে কে পর্দত
ে দে।
পসমুত াং
গ্য সদক্ষদত্রে
কমথকতথ -কমথচ েীগদণে

4)

5)

6)

7)
8)

কয ম্পসে রদসস েস্ন ন্ট এল ক ে সব থত্র লবলভন্ন ৮)
ধেদণে র্ স, আগ ছ েলেষ্ক ে কে েদয়দছ।
9)

10)

11)

12)

বৃক্ষ পে েন কমথসূচী সফল কে ে লদক্ষয পে েনকৃত
চ ে গ ছসে লবলভন্ন সমদয় পে লেত অন্য ন্য গ দছে ৯)
লনয়লমত েলেচর্ থ কে েদয়দছ।

েক্ষণ দবক্ষণ

ও

লবলভন্ন স্ দনে অলিলনব থ েক র্ন্ত্র ও ে ইদেন্ট
ল ইনসমূে ক র্ থক্ষম কদে র্র্ স্ দন স্ েন কে
েদয়দছ।
লনে েি ক দজ লনদয় লজত আনস ে ও লসলকউলেটি
ব লেনীে ক র্ থক্রম রলতলনয়ত তে েলক কে েদচ্ছ।

স লে নেী গ্য স পক্ষদত্রে কমথকতথ -কমথচ েীগদণে ১০) কদর ল রুম ও লবলভন্ন স্ দন স্ লেত ফ য় ে/দম ক
কয ম্পসে রদসস েস্ন ন্ট এল ক ে সব থত্র লবলভন্ন
লডদেকেে ও অয ল মথ লডভ ইসগুদল লনয়লমত পচক
ধেদণে র্ স, আগ ছ েলেষ্ক ে কে সে ফলজ, বনজ ও
কে েয়।
ঔষলধ গ দছে লনয়লমত েলেচর্ থ কে েদয়দছ।
১১) শ েব জপুে গ্য স পক্ষদত্র ১নাং গ্য স উৎে েন কূদেে
বৃক্ষ পে েণ কমথসূচীে আওত য় পে েনকৃত চ ে
কদর ল রুদমে চ লেে শ আগ ছ মুি ও েলেস্ক েগ ছসে লবলভন্ন সমদয় পে লেত অন্য ন্য গ দছে
েলেচ্ছন্ন কে েদয়দছ।
লনয়লমত েলেচর্ থ কে েদয়দছ।
১২) শ েব জপুে গ্য স পক্ষদত্রে ভ ন্ড ে ভবদনে স মদন
শ েব জপুে গ্য সদক্ষদত্রে ১নাং ও ২নাং কূে এল ক য়
একটি পগ ড উন র্ে ততেী কদে পসখ দন পেদর ল,
লবলভন্ন সময় পে লেত ফলজ, বনজ ও ঔষলধ গ ছসে
লডদজল ইতয লে সাংেক্ষণ কে েদয়দছ।
এ ের্ থন্ত ল গ দন বৃক্ষসমূে ও ব গ ন লনয়লমত েলেচর্ থ
কে েদয়দছ ।

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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দূর্ থেন সম্পকীয় তথ্য লে

গৃেীত েেদক্ষে
েলেদবশ

পসইফটি
13) পসমুত াং গ্য স পক্ষদত্র লনে েি পচৌলকসমূদে স ব থক্ষলনক
লনে েি ে স্ব দর্ থ অস্ য়ী লনে েি রেেীগণ লনজ লনজ
ে লয়ত্ব-কতথব্য ে লদন লনদয় লজত আদছন এবাং ০১ জন
লনে েি রেেী ত দেে তে েলকে ে লয়দত্ব কমথেত
আদছন। এছ ড় একটি মলনেলোং পসল লনে েি ব্যবস্
তে েলক কদে র্ দকন।
১৪) খনন চল ক লীন সমদয় পসইফটি লবষদয় গৃেীত
েেদক্ষে সমূে লনম্নরূেিঃ(ক) লফদল্ড কূদেে লনে েি ে ক দজ ব্যবহৃত লবলভন্ন
রক ে র্ন্ত্রে লত পর্মন- BOP & Control
Panel, Gray Valve, Kelly Cock
(Upper & Lower) ইতয লেে ক র্ থক লেত

ম দে ম দে েেীক্ষ কে েয়।
(খ) েলেদবশ দূষণ রলতদে দধ Mud Pit-এে ব্যবস্
ে খ েদয়দছ।
(গ)

অলি লনব থ েদণে জন্য লবলভন্ন ধেদনে Fire
Extinguisher এে ব্যবস্ ে খ েদয়দছ।

(র্) কমথকতথ ও কমথচ েীদেে ব্যলিগত লনে েি ে
জন্য safety shoe/safety boot,
helmet, rain coat, hand gloves,
safety belt ইতয লেে ব্যবস্ ে খ েদয়দছ।
ত ছ ড় ও ladder, railing এবাং First
Aid-এে ব্যবস্ আদছ।
১৫) পেকলনকয ল স লভথদসস লবভ গিঃ(ক) পেকলনকয ল স লভথদসস লবভ দগে উে-লবভ গ
সমূদে ব্যবহৃত ইকুইেদমন্ট, র্ন্ত্রে লত ও
পকলমকয ল র্র্ র্র্ লনয়ম পমদন ব্যবে ে কে
েদয়দছ।
(খ) পসইফটি লবলধম ল ে আদল দক র্র্ র্র্ সতকথত
অবলম্বন কদে পেকলনকয ল স লভথদসস লবভ দগে
ক র্ থ লে েলেচ ললত েদয়দছ।

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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৪।

লবলভন্ন লবভ দগে ব স্তব অগ্রগলতে লববেণ
৪.১

ভূত লিক লবভ গ

১। অনুসন্ধ ন ভূ-তি
:
০১। ভূত লিক জলেে েদলে ২০১৯-২০২০ পমৌসুদম ম ঠ ের্ থ দয় জলেে ক র্ থক্রম েদত সাংগৃলেত তথ্য-উে ি
লবদেষন পূব থক সীত ে ে ড় ভূগঠদনে উেে খসড় Geological map রস্তুত কেতিঃ ভূত লিক রলতদবেন
রণয়দনে ক জ চলম ন েদয়দছ।
০২। ভূত লিক জলেে েদলে ২০২০-২০২১ ম ঠ পমৌসুদমে ভূত লিক জলেে ক দজে রস্তুলতমূলক ক জ চলদছ।
০৩। ভূত লিক জলেে েল েদত দ্যই (০২) জন কমথকতথ সুন মগঞ্জ পজল ধীন লবশ্বম্ভেপুে উেদজল ে ৫ নাং ফদতপুে
থ স্ ন সদেজলমন েলেেশথন কেতিঃ একটি রলতদবেন
ইউলনয়দনে ৯ নাং ওয় দড থে শ লম ে গ্র দম গ্য স লনগমন
রস্তুত কদে উেদজল লনব থ েী কমথকতথ , লবশ্বম্ভেপুে বে বে পরেণ কে েদয়দছ।
২। পবলসন স্ট লড
:
০৪। পবগমগঞ্জ - সুন্দলপুে ও এে ে শ্ববতী এল ক য় ২০১৫-২০১৬ ম ঠ-পমৌসুদম সাংগৃেীত লত্রম লত্রক স ইসলমক
উে িসমূে এবাং লবযম ন কূেসমূদেে তথ্য-উে ি ভূেে লর্ থক ও ভূত লিক লবদেষণ ও মূল্য য়ন কদে উি
এল ক য় রস্ত লবত সুন্দলপুে # ৩ মূল্য য়ন ক ম উন্নয়ন কূে ও পবগমগঞ্জ # ৪ (ওদয়স্ট) মূল্য য়ন ক ম উন্নয়ন
কূদেে কূে রস্ত বন রণয়দনে ক জ চলম ন েদয়দছ।
০৫। শ্রীক ইল ও এে ে শ্ববতী এল ক য় সাংগৃেীত লত্রম লত্রক স ইসলমক উে িসমূে এবাং লবযম ন কূেসমূদেে তথ্যউে ি ভূেে লর্ থক ও ভূত লিক লবদেষণ ও মূল্য য়ন কদে উি এল ক য় র র্লমকভ দব Srikail North # 1-A
ন দম একটি অনুসন্ধ ন কূদেে খনন স্ ন লচলিত কদে লজএন্ডলজ কলমটি কর্তক
থ কূেটিে পল দকশন, গভীেত ,
কূদেে ধেণ, পকলসাং স্ েন গভীেত সে অন্য ন্য ক লেগেী লবষয় লে চূড় ন্ত কে েদয়দছ। শীঘ্রই কূেটিে খনন
স্ ন সদেজলমদন লচলিত কে েদব।
০৬। ব দেদক্সে স্ য়ী G&G কলমটি কর্তক
থ ম ে েগঞ্জ # ১ অনুসন্ধ ন কূদেে পল দকশন, গভীেত , কূদেে ধেণ,
পকলসাং স্ েন গভীেত সাংদশ ধনীপূব থক চূড় ন্তকেত জ ে দনে MOECO কর্তক
থ ২০১৮ স দলে ড ে
Interpretation লেদে ে থ ের্ থ দল চন কদে পূদব থে রণীত কূে রস্ত বন সাংদশ ধনপূব থক ম ে েগঞ্জ # ১ /
পমল ন্দে # ১ অনুসন্ধ ন কূদেে খনন স্ ন পুনিঃলচলিতকেণ ও সাংদশ লধত কূে রস্ত বন রণয়দনে ক জ
চলম ন েদয়দছ।
০৭। েলেকল্পন লবভ দগে চ লেে ে পরলক্ষদত সুন্দলপুে গ্য সদক্ষত্র এল ক য় সুন্দলপুে # ৩ মূল্য য়ন ক ম উন্নয়ন কূে
এে পল দকশন স্ ন ন্তেপূব থক সদেজলমদন পুনিঃলনধ থ েণ কে েদয়দছ।
০৮। এসলজএফএল-এে অনুদে দধে পরলক্ষদত লসদলে গ্য সদক্ষত্র এল ক য় লসদলে # ১০ নাং অনুসন্ধ ন কূদেে
পল দকশন সদেজলমদন লচলিত কে েদয়দছ। বতথম দন কূেটিে ওদয়ল পল দকশন লেদে ে থ রণয়দনে ক জ চলম ন
েদয়দছ।
০৯। জ্ব ল লন ও খলনজ সম্পে লবভ দগে চ লেে ে পরলক্ষদত ২০১৯-২০২০ অর্ থবছদেে ব লষ থক রলতদবেন রণয়দনে
লনলমদি ভূত লিক লবভ দগে ব স্তব লয়ত ক র্ থক্রমসমূদেে সমন্বদয় একটি রলতদবেন রস্তুতকেত ব দেদক্সে
েলেকল্পন লবভ দগ পরেণ কে েদয়দছ।
৩। লফল্ড উন্নয়ন ভূ-তি
:
১০। ব দেক্স কর্তক
থ খননতব্য লসদলে গ্য স লফল্ড লল. এে লসদলে # ৯ কূদেে ম ডললগাং স লভথস রে ন কে ে
লদক্ষয ব দেদক্সে ওএফআই ম ডললগাং ইউলনে শ্রীক ইল ইস্ট # ১ কূে েদত লসদলে # ৯ কূে খনন এল ক য়
স্ ন ন্তে কে েদয়দছ এবাং বতথম দন ম ডললগাং ইউলনেটি স লভথস রে দনে জন্য লসদলে # ৯ কূে খনন
এল ক য় অদেক্ষম ন।
১১। শেীয়তপুে # ১ অনুসন্ধ ন কূদেে GTO রস্তুতকেদণে ক জ সম্পন্ন েদয়দছ; চূড় ন্ত অনুদম েদনে পূদব থ লেলভউ
কে েদচ্ছ।
১২। শ েজ েপুে-সুন্দলপুে # ৩ এবাং সূদনত্র # ২ কূদেে GTO রস্তুতকেদণে ক জ চলদছ।
১৩। শেীয়তপুে - ১ রকদল্পে অর্ থ য়দন একটি ম ডললগাং ইউলনে ক্রদয়ে লদক্ষয ক লেগলে লবলনদে থশ রস্তুত কে
েদয়দছ। ে প্তলেক র ক্কলন ব্যয় (Official Cost Estimate) লনধ থ েদনে ক জ সম্পন্ন েদয়দছ। আন্তজথ লতক
েেেত্র আেব দনে লদক্ষয কর্তে
থ ক্ষীয় অনুদম েন রলক্রয় ধীন।
- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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১৪। ব দেদক্সে ওএফআই ম ডললগাং ইউলনে লেফ েলবস ও আেদগ্রড কে ে লদক্ষয সেবে েক েী রলতষ্ঠ ন Oil
Field Instrumentation (India) Pvt. Ltd. এে স দর্ চুলিে আওত য় ক্রয়কৃত ম ল ম ল ব াংল দেদশে
চট্টগ্র ম বন্দদে এদস পেৌদছদছ। উি ম ল ম লসমূে বন্দে েদত ছ ড়কেদণে স লব থক ক জ মলনেলোং কে েদচ্ছ।
১৫। ব দেদক্সে ওদয়ে েদফথ ড ম ডললগাং ইউলনে লেফ েলবস ও আেদগ্রড কে ে লদক্ষয সেবে েক েী রলতষ্ঠ দনে
স দর্ চুলিে আওত য় ঋণেত্র (দলে ে অফ পক্রলডে) সাংদশ ধদনে েদে সেবে েক েীে েক্ষ েদত ম ল ম ল
জ ে লজকেদনে ক জ মলনেলোং কে েদচ্ছ।
১৬। রূেকল্প-১ খনন রকদল্পে আওত য় শ্রীক ইল ইস্ট # ১ কূেটি সফলভ দব খনন পশদষ কূদেে লবলভন্ন তথ্য-উে ি
সলন্নদবশ কদে একটি ওদয়ল কমললশন লেদে ে থ রস্তুদতে ক জ চলম ন।
১৭। স লে নেী, পফঞ্চুগঞ্জ, শ েব জপুে, পসমুত াং, পবগমগঞ্জ, সুন্দলপুে ও শ্রীক ইল গ্য সদক্ষদত্রে উৎে েন ও Well
Head Pressure ও অন্য ন্য উে ি লনয়লমত ের্ থদবক্ষণ কে েদচ্ছ।
৪। ফেদমশন ইভয লুদয়শন
:
১৮। শ্রীক ইল # ৪, পফঞ্চুগঞ্জ # ৩ এবাং পফঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূে সমূদেে ওয় কথওভ ে ক দজ Wireline logging
পসব গ্রেদণে জন্য আেব লয়ত েেেত্র নম্বে: BAPEX/ ADMIN/INT/TEN-975/2020, ত লেখ: ১৬-০৬২০২০ এে লবেেীদত র প্ত েেেত্রসমূদেে ক লেগেী মূল্য য়দনে ক জ চলম ন েদয়দছ।
১৯। শ েব জপুে # ৩ কূদেে ওয় K©ওভ ে ক দজ লবদফ েক দ্রব্য লে ব্যবে দেে লদক্ষয কূে এল ক য় লবদফ েক
দ্রব্য লে মজুদেে জন্য অস্ য়ী লেে ম্য গ লজন ল ইদসন্স নব য়দনে অনুমলত র লপ্তে লদক্ষয রধ ন লবদফ েক
েলেেk©ক, লবদফ েক েলেেপ্তে বে বে েত্র পরেণ কে েদয়দছ।
২০। ব াংল দেশ েেম নু শলি লনয়ন্ত্রণ কর্তেথ ক্ষ, আগ েগাঁও, ঢ ক বে বে স লে ন_© # ১ কূদে Wireline
logging ক দজ ব্যবে ে েেবতী অবলশষ্ট পেলডও একটিভ পস m© ও ম্য ে লেয়য লস পুন:েপ্ত লনে অনুমলত
রে দনে জন্য েত্র পরেণ কে েদয়দছ।
২১। শ েজ েপুে-সুন্দলপুে # ২ মূল্য য়ন/উন্নয়ন কূে পর্দক সাংগৃলেত Wireline Log data, DST data এবাং
অন্য ন্য তথ্য-উে ি লবদেষণ পূব থক Log Interpretation এবাং খসড় পুন:মজুে লনY©য় কেত: রস্তুতকৃত
রলতদবেন চুড় ন্ত কেদণে ক জ চলম ন েদয়দছ।
২২। শ েব জপুে ইস্ট # ১ কূদে গ্য স র লপ্তে পরলক্ষদত শ েব জপুে গ্য স লফদল্ডে মজুে পুনিঃমুল্য য়ন কেত:
রস্তুতকৃত রলতদবেন চুড় ন্ত কেদণে ক জ চলম ন েদয়দছ।
২৩। পভ ল নর্ থ গ্য সলফদল্ডে ১নাং কূদে গ্য স র লপ্তে পরলক্ষদত Log Interpretation এবাং র র্লমক মজুে
মুল্য য়ন কেত: রলতদবেন রস্তুত কে েদয়দছ র্ চুড় ন্তকেদনে ক জ চলম ন েদয়দছ|
৫। আইওলস ক র্ থক্রম

:

২৪। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এে স দর্ PSC Block-9
এে অাংশীে ে লেদসদব ব াংগুে গ্য সদক্ষদত্রে অে দেশন ের্ থদবক্ষণ কে েদচ্ছ। চললত ম দস উি গ্য সদক্ষত্র
েদত গদড় তেলনক র য় ১০০ লমললয়ন র্নফুে গ্য স উদি ললত েদয়দছ। গত ২৬-০৮-২০২০ ত লেদখ লডলজে ল
ল েফদমথ PSC Block-9 এে JMC সভ অনুলষ্ঠত েয়। এদত ২০১৯ স দলে সম্পূেক ব দজে ও ২০২০ স দলে
ব দজে পেশ কে েয়।
২৫। Santos Sangu Field Ltd. ও KrisEnergy Asia Ltd.-এে স দর্ PSC Block SS-11 এে পক্রলডে
ে ে থন ে লেদসদব ক র্ থক্রম ের্ থদবক্ষণ কে েদচ্ছ। গত ১৬-০৮-২০২০ ত লেদখ লডলজে ল ল েফদমথ PSC
Block SS-11 এে JMC সভ অনুলষ্ঠত েয়। এদত ২০১৯ স দলে সম্পূেক ব দজে ও ২০২০ স দলে ব দজে
পেশ কে েদয়দছ। অে দেেে লেদসদব Santos এে স ম্প্রলতক পক দন ক র্ থক্রম ন র্ ক ে লবষয়টি
আদল লচত েদয়দছ।
২৬। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL)-এে স দর্ PSC Block SS-04 ও SS-09 এে
পক্রলডে ে ে থন ে লেদসদব অে দেশন ের্ থদবক্ষণ কে েদচ্ছ। Block SS-04 ও SS-09 এ দ্যটি অনুসন্ধ ন কূে
খনদনে র ক্ক দল শীঘ্রই Geohazard Study শুরু কে েদব।
২৭। ব দেক্স এবাং ে লশয় ন পফড দেশদন ে ষ্ট্রীয় রলতষ্ঠ ন Gazprom EP International Investment B.V.এে মদে Bhola Island Fields Evaluation-এে জন্য Memorandum of Understanding
(MoU) স্ব ক্ষদেে লবষয়টি সেক ে কর্তক
থ নীলতগতভ দব অনুদম েদনে পরলক্ষদত MoU স্ব ক্ষলেত েয়।
বতথম দন উে ি আে ন রে দনে লদক্ষয Confidentiality Agreement স্ব ক্ষদেে লবষয়টি রলক্রয় ধীন
েদয়দছ।
- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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২৮। লবদ্যযৎ, জ্ব ল লন ও খলনজ সম্পে মন্ত্রণ লদয়ে ম ননীয় মন্ত্রীে (ম ননীয় রধ নমন্ত্রী) নীলতগত অনুদম েদনে
পরলক্ষদত ব দেক্স এে আওত ধীন শুষ্ক, েলেতযি ও স্লগত কূেসমূদে অনুসন্ধ ন ও আধুলনক রযুলিে ম েদম
উৎে েন শুরু কে ে লদক্ষয আন্তজথ লতক রলতষ্ঠ নসমূদেে লনকে REOI আেব ন আেব ন কে েয়। কসব -১,
সুন্দলপুে-১ কূে এবাং েটিয় , সীত কুণ্ড, আেগ্র ম ও মুল লে ভূগঠনসমূদে অনুসন্ধ ন ও উৎে েন শুরু কে ে
লদক্ষয োঁচটি রলতষ্ঠ ন EOI ে লখল কদেদছ। র প্ত EOI সমূে মূল্য য়দনে েে োঁচটি রলতষ্ঠ নদকই শে থললদস্টড কে েদয়দছ। ব দেক্স েলেচ লন েষ থদেে ৪২৮ তম সভ য় শে থ-ললদস্টড োঁচটি রলতষ্ঠ নদক Request
For Proposal (RFP) পরেণ কে ে অনুদম েন রে ন কে েয়।
২৯। ব দেক্স এবাং জ ে লন রলতষ্ঠ ন Mitsui Oil Engineering Company (MOECO)-এে মদে ব্লক ৮ ও
১১ এে জন্য Joint Exploration Draft MOU-টিে উেে পললজসটিভ ও সাংসে লবষয়ক লবভ গ েদত র প্ত
মত মত/পভটিাং এে লভলিদত Draft MOU-টি সাংদশ ধন কে েদয়দছ। ব দেক্স েলেচ লন েষ থদেে ৪২৮ তম
সভ ে লসদ্ধ দন্ত আদল দক Draft MoU টি স্ব ক্ষদেে লবষদয় রদয় জনীয় ব্যবস্ গ্রেণ কে েদচ্ছ।
৩০। েীর্ থ ১০ বছে আইলন রলক্রয় ে েে ইন্ট েন্য শন ল পসন্ট ে ফে পসদেলদমন্ট অব ইনদভস্টদমন্ট লডসলেউে
(ইকলসড) ব াংল দেদশে েদক্ষ ন ইদক দ্যনীলত ম মল ে ে য় ে য় পর্ ষণ কদেদছ। ম মল ে েেবতী ক র্ থক্রম
েলেচ লন ে জন্য পেদর ব াংল /ব দেক্স এে েদক্ষ ওয় লশাংেনলভলিক আন্তজথ লতক ক উদন্সল Foley Hoag
রদয় জনীয় েেদক্ষে গ্রেণ কেদছ।

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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ভূেে লর্ থক লবভ গ

৪.২
১।

ড ে রদসলসাং উেলবভ গ
ক)

খ)

:

থ এে আওত য় লকদশ েগঞ্জ এল ক য়
২০১৮-২০১৯ ম ঠ পমৌসুদম রূেকল্প-০৯:২লড স ইসলমক রদজদেে ে টি-০২
সাংগৃেীত স ইসলমক জেীে RK-09-R-22, RK-09-R-26, RK-09-R-30, RK-9-34, RK-9-36, RK9-38, RK-9-45, RK-9-47, RK-9-49, RK-9-41 Full Line RK-9-53 ও RK-9-57 ল ইন সমূদেে
Final Processing এে ক জ চলম ন আদছ।
থ এে আওত য় জ ম লপুে, ময়মনলসাংে ২০১৮-২০১৯ ম ঠ পমৌসুদম রূেকল্প-০৯, ২লড স ইসলমক রদজদেে ে টি-০১
ে ঙ্গ ইল এল ক য় সাংগৃেীত স ইসলমক জেীে RK-9-R-09, RK-9-R-13, RK-9-R-17, RK-9-R-18,
RK-9-R-21, RK-9-R-22, RK-9-R-26, RK-9-R-30, RK-9-AD-101, RK-9-AD-02, RK-9AD-03 ও RK-9-R-113 ল ইন সমূদেে Final Processing এে ক জ চলম ন আদছ।

গ)

Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্ব ে ২০১৮-২০২০ ম ঠ পমৌসুদম রূেকল্প-০৯:২লড
থ কর্তক
স ইসলমক রদজদেে ে টি-০২
থ পনত্রদক ন -লকদশ েগঞ্জ এল ক ে RK-9-R-02, RK-9-R-06, RK-9-R10, RK-9-R-14, RK-9-R-18 ল ইন সমূদেে Residual Stacks ও Velocity Picking এে ক জ পশষ

েদয়দছ। বতথম দন উি ল ইন সমূদেে PSTM এে ক জ চলম ন আদছ।
২।

লজওলফলজকয ল পমইনদেন্য ন্স এন্ড পস্ট েস উেলবভ গ

:

ক)

428 Lite এর Server ও Client িমূহ চালু কবর পর্ যবেক্ষণ করা হবেবে।

খ)

Walki Talki Battery সনেসমি চাস্যং-সিিচাস্যং করা হবেবে।

গ)
ঘ)

দুটি ওোবগান ভ্যান এেং ভ্যাবন িংরসক্ষি 508 XT ররকসিংয ইক্যযইপম্যান্ট সনেসমি চালু কবর পর্ যবেক্ষণ করা
হবেবে।
সুটিং ব্লাষ্টার িমূহ সনেসমি চাস্যং- সিিচাস্যং করা হবেবে।

ঙ)

ক ে লসয় য় সাংেলক্ষত এলসড ব্য ে েীগুদল চ লজথাং এে ক জ চলম ন আদছ।

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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৪.৩

খনন েলেচ লন লবভ গ

১। খনন ও ওয় কথওভ ে ক র্ থক্রম

:

ক)

সিিাি-৭ ওোকযওভ্ার:
ZJ 40 DBT (Bijoy-11) সরগ দ্বারা সেস্এফসিএল এর সিিাি-৭ কূপ ওোকযওভ্ার

কা্ ০৫ মাচ য, ২০২০ িাসরবখ শুরু করা হবেবে এেং ২৫ মাচ য ২০২০ রেবক িরকাবরর
রঘাষণাকৃি িািারণ ছুটির কারবণ (কবরানা ভ্াইরাি িংক্রান্ত) অপাবর ন েন্ধ সেল।
সেস্এফসিএল এর খনন সেব ষজ্ঞ (সেবদ ী) উপসিি হওোে আগ মী ০১ পসদেম্বে,
২০২০ ত লেদখ ওোকযওভ্ার কা্ পুনরাে শুরু করা হবে।
খ)

সিবলট-৯ কূপ খনন:
ZJ50 DBS (Bijoy-12) সরগ দ্বারা এিস্এফএল এর সিবলট-৯ কূপ খনন করা হবে।

সিবলট-৯ কূবপ সরগ আপ ও সরগ কসম সনং কা্ িম্পন্ন হবেবে। সিবলট গ্যাি সফল্ড
কর্তক
য র্তিীেপক্ষীে রিোদানকারী প্রসিষ্ঠাবনর ্নেল এেং খনন সেব ষজ্ঞ (সেবদ ী)
উপসিি িাবপবক্ষ োবপক্স খনন কা্ শুরু করবে।
গ)

াহো্পুর-৩ কূপ ওোকযওভ্ার:
GARDNER DENVER E-1100 (IPS) সরগ দ্বারা োবপক্স এর াহো্পুর-৩ কূপ
০৯ আগষ্ট ২০২০ িাসরখ রেবক Well killing শুরু কবর ২২ আগষ্ট ২০২০ িাসরবখ
িম্পন্ন করা হবেবে। অিপর ৩০ আগষ্ট ২০২০ িাসরবখ 4¼" Tubing Pulling out

িম্পন্ন করা হবেবে।
র্)

২। লেগ পবইজ

শ্রীকাইল-৪ কূপ ওোকযওভ্ার:
োবপক্স এর XJ650T (Workover Rig) সরগ দ্বারা শ্রীকাইল-৪ কূবপর ওোকযওভ্ার
কা্ শুরু হবে। সিিাি-১৩ ওোকযওভ্ার কূপ হবি শ্রীকাইল-৪ কূবপ সরগ িানান্তবরর কা্
র ষ হবেবে। সরগ প্যাি মসিসফবক ন কা্ চলমান রবেবে। উক্ত কা্ র ষ হবলই
শ্রীকাইল-৪ কূবপ সরগ িাপন ও সরগ কসম সনং র বষ উক্ত কূবপর ওোকযওভ্ার কা্ শুরু
করা হবে।
:

ক)

ম ধবপুে লেগ পবইজিঃ
তেনলন্দন ে প্তলেক ক র্ থক্রম েলেচ লন সে লেগ পবইদজ েলক্ষত ম ল ম ল েক্ষণ দবক্ষণ,
েলেস্ক ে েলেচ্ছন্ন ও লনে েি লবধ দনে ক জ অব্য েত আদছ।

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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৪.৪

পেকলনকয ল স লভথদসস লবভ গ

১। কূে েেীক্ষণ (Well Testing)

:

১)

াহাো্পুর # ০৩ ওোকযওভ্ার কূবপ Well Kill Operation এ রলাকেল ও র্ন্ত্রপাসি িহকাবর িাবপাট য
প্রদান করা হবেবে।

২)

াহাো্পুর # ০৩ কূবপর ্ন্য Slick Line Operation Services ভ্াড়াে িংগ্রবহর ্ন্য
Mobilization Notice প্রদান করা হবেবে।

৩) শ্রীকাইল # ০৪, রফঞ্চুগঞ্জ # ৩ এেং রফঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওোকযওভ্ার কূবপর ্ন্য Slick Line Operation
Services ভ্াড়াে িংগ্রবহর সনসিবে আন্ত্যাসিক দরপত্র আহ্বান করা হবেবে।
৪)

রফঞ্চুগঞ্জ # ৩ এেং রফঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওোকযওভ্ার কূবপর ্ন্য DST Services ভ্াড়াে িংগ্রবহর সনসিবে
আন্ত্যাসিক দরপত্র আহ্বাবনর ্ন্য খিড়া দরপত্র দসলল প্রস্তুি করিঃ অনুবমাদবনর ্ন্য নসে রপ্ররণ করা
হবেবে।

৫)

িদ্যিমাপ্ত সেসভ্ন্ন কূবপর কূপ পরীক্ষন সরবপাট য প্রনেণ এেং পরেিী কূপিমূবহর প্রস্তাসেি সিএিটি/ রটসটং
প্রসিসিউর চূড়ান্তকরবণর কা্ অব্যাহি আবে।

২। ম ড ইলঞ্জলনয় লোং (Mud Engineering)

:

১)

সিবলট # ০৯ খনন প্রকবে মাি ইসঞ্জসনোসরং রিো প্রদাবনর ্ন্য প্রস্তুসিমূলক কার্ যক্রম অব্যাহি আবে।

২)

সিিাি # ০৭ কূবপর ওোকযওভ্ার কাব্ মাি ইসঞ্জসনোসরং রিো প্রদাবনর প্রস্তুসিমূলক কা্ চলবে।

৩)

াহোপজুর # ০৩ কূবপর ওোকযওভ্ার কার্ যক্রবম মাি ইসঞ্জসনোসরং রিো প্রদান অব্যাহি আবে।

৩। ওদয়ল লসদমন্টশন (Well Cementation)
১)

:

রূপকে # ২ এর আওিাে ্সকগঞ্জ # ১ অনুিন্ধান কূবপর সেপরীবি Procurement Of API Cement
(Class “G”), Cement Additives including Cement Analysis and Cementation
Services With Equipment (Rental) গ্রহণ/ক্রবের লবক্ষয আন্ত্যাসিক উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) নং
BAPEX/ADMIN/INT/TEN-976/2020, Dated: 24/06/2020 পুনরাে আহোন করা হে। উক্ত

দরপত্র ২৭-০৮-২০২০ িাসরবখ দরদািার উপসিসিবি উন্মুক্ত করা হে। উন্মুক্তকৃি দরপত্রিমূবহর কাসরগরী ও
আসে যক মূল্যােবনর কা্ শুরু করা হবেবে।
২)
৩)
৩)

শ্রীকাইল # ৪ ওোকযওভ্ার প্রকবের ্ন্য প্রবো্নীে সিবমন্ট এসিটিভ্ি ক্রবের ্ন্য দরপত্র নং
BAPEX/ADMIN/INT/TEN-983/2020, Dated: 16/08/2020 আহ্বান করা হবেবে।
াহো্পুর # ০৩ ওোকযওভ্ার প্রকবে সিবমবন্ট ন িাসভ্যি প্রদাবনর কা্ চলমান রবেবে।
শ্রীকাইল # ৪ ওোকযওভ্ার প্রকবে সিবমবন্ট ন িাসভ্যি প্রদাবনর ্ন্য প্রবো্নীে সিবমসন্টং মালামালিমূহ
িানান্তবরর কা্ চলমান রবেবে।
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৪.৫

েেীক্ষ গ ে লবভ গ

১। রপবরাসফস্কযাল
:
ক) অত্র উপসেভ্াবগর পুরািন Dean Stark র্ন্ত্রটির efficiency মূল্যােবনর লবক্ষয random রকার নমুনার উপর
experiment পসরচালনা করা হবে।
খ) পক ে নমুন লবদেষণ ক দজ ব্যবহৃত লতনটি র্ন্ত্র ক্রদয়ে লশেদমদন্টে ক জ চলম ন আদছ।
গ) লেজ েভ ে এন্ড ড ে ম্য দনজম্য ন্ট লবভ গ, পেদর ব াংল কর্তক
থ লবদেশী লবশ্বলবয লদয় লেএইচলড গদবষণ ে লনলমি পক ে,
ক টিাং ও তথ্য-উে ি সেবে দেে লবষদয় মত মত রে ন কে েদয়দছ।
ঘ) পসমুত াং স উর্ # ১ এ পক লোংকৃত দ্যই (০২) টি পক ে (১৮ লমে ে এে ২১ টি পসগদমদন্টে পক ে রস্তুলত পশদষ আাংলশকভ দব
ড ে পজন দেশদনে ক জ সম্পন্ন েদয়দছ। Porosity & Permeability এবাং Electrical resistivity analysis
এে েেবতী ম নসমূে পবে কে েদব।
ঙ) PorosimeterPermeameter (Kephi) র্দন্ত্রে পমে মদতে লনলমদি পমস স থ Vinci Technologies, Franceএে স দর্ ই-পমইদল পর্ গ দর্ গ অব্য েত আদছ।
২। ভূিাসিক ল্যাে
:
ক) ভূত লিক জলেে েল কর্তক
থ পরলেত ২০১৯-২০২০ ম ঠ পমৌসুদম সীত ে ে ড় ভূগঠদনে লবলভন্ন ছড় ও পসকশন েদত সাংগৃলেত
৩য় ও ৪র্ থ েফ য় পরলেত নমুন সমূদেে জীব শ্ম সন িকেদণে ক জ পশষ েদয়দছ এবাং ৫ম েফ য় পরলেত নমুন ে রস্তুলত
পশদষ নমুন সমূদেে জীব শ্ম সন িকেদণে ক জ চলদছ।
খ) Palenological analysis এে লদক্ষয Biological Microscope ক্রদয়ে জন্য আেব নকৃত েেেত্রটি TEC
কলমটিে সুে লেদশে লভলিদত HOPE কর্তক
থ েেেত্রটি Rejected েওয় য় লেদেন্ড লোং এে রস্তুলত চলদছ।
গ) লজওললজকয ল ল্য ব উেলবভ দগে সকল রক ে ম ল ম ল ও র্ বতীয় েলেসম্পদেে (স্টক ইনদভনেলে) ব লষ থক ব স্তব
রলতে েন গ্রেণ সাংক্র ন্ত ক জ সুষ্ঠুভ দব সম্পন্ন কে েদয়দছ।
ঘ) XRD র্দন্ত্রে জন্য একটি Spare X-Ray Tube এে ক্রয় রলক্রয় টি পুনে য় শুরু কে ে ব্যবস্ গ্রেণ কে েদচ্ছ (র ক্কবললত
মূল্য পর্দক েেেদত্র উদেলখত মূল্য পবলশ েওয় য় )।
ঙ) ভূত লিক লবভ গ কর্তক পরলেত শ্রীক ইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধ ন কূে পর্দক সাংগৃেীত (গভীেত ৩০০০-৩১১৫ লমে ে ) পতইশ
(২৩) টি Cutting নমুন ে Sedimentological Analysis এে ক জ পশষ েদয়দছ।
চ) ভূত লিক জলেে েল কর্তক ২০১৯-২০২০ ম ঠ পমৌসুদম সীত ে ে ড় ভূগঠদনে লবলভন্ন ছড় ও পসকশন েদত সাংগৃলেত ৫ টি
েফ য় পরলেত পম ে একুশ (২১) টি outcrop sand নমুন ে Grain Size Analysis এে ক জ পশদষ রলতদবেন
রস্তুদতে ক জ চলদছ।
৩। ভূ-রিােন
:
ক) গ্য স পক ম্প নী লললমদেড (লজটিলসএল) কর্তক
থ আশুগঞ্জ গ্য স কদম্প্রসে পস্টশন পর্দক সাংগৃেীত ও পরলেত ০২(দ্যই) পব তল
কনদডনদসে নমুন ে Composition/Quality েেীক্ষ পূব থক লবদেষণ রলতদবেন রণয়ন ও পরেণ কে েদয়দছ।
খ) ভূত লিক জলেে েল কর্তক
থ ২০১৯-২০ ম ঠ পমৌসুদম সীত ে ে ড় ভূগঠন পর্দক সাংগৃেীত outcrop নমুন সমূদেে
elemental (CHNS) ও TOC Analysis এে ক জ চলদছ।
গ) েেীক্ষ গ ে লবভ দগে জন্য ক্রয়কৃত Elemental (CHNSO) Analyzer র্ন্ত্রটি installation এে ক জ সম্পন্ন
েদয়দছ।
ঘ) উে-লবভ দগে র্ বতীয় েলেসম্পে ও মজুে ম ল ম দলে (অয দসে ও স্টক ইনদভনেলে) ব লষ থক ব স্তব রলতে েন গ্রেণ
সাংক্র ন্ত ক জ সম্পন্ন কে েদয়দছ।
ঙ) ব দেক্স েেীক্ষ গ দে েলক্ষত লবলভন্ন কূদেে পক ে-ক টিাং এবাং ভূত লিক জলেে েল কর্তক
থ সাংগৃেীত আউেক্রে নমুন ে
TOC ড ে সলন্নদবশদনে ক জ চলদছ।
৪। লবলবধ:
ক) লবভ গীয় রধ ন লনজ লবভ দগে ক দজে ে শ ে লশ লবলভন্ন কলমটিে ক দজ লনদয় লজত র্ দকন।
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৪.৬

উৎে েন লবভ গ
গ্য স ও কনদডনদসে উৎে েন এবাং লবক্রদয়ে সাংলক্ষপ্ত লববেণী
:

(১) উৎে েদনে লববেণ
ক্রলমক
নাং
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫
০৬।
০৭।
০৮।

গ্য স পক্ষত্র

স লে নেী
পফঞ্চুগঞ্জ
শ েব জপুে
পসমুত াং
সুন্দলপুে
শ্রীক ইল
পবগমগঞ্জ
রূেগঞ্জ

উৎে েনক্ষম
কূে সাংখ্য
০৩
০৩
০৪
০৬
০১
০৩
০৩
০১

উৎে েনেত
কূে সাংখ্য
০১
০২
০২
০১
০১
০৩
০১
০১

উে ে ন

তেলনক
উৎে েন
ক্ষমত

লক্ষযম ত্র (২০২০চললত ম স
২০২১)
(আগষ্ট’ ২০২০)

লবগত ম স
(জুল ই’ ২০২০)

চললত বৎসে
ক্রমপুলঞ্জত

র েম্ভ েদত
ক্রমপুলঞ্জত উৎে েন

(২০২০-২০২১)

১। গ্য স

০.০৭১

২৬.০০

৩.৩০৬

৪.১৪৭

৭.৪৫৩

২১৬৬.৪২৫

২। কনদডনদসে

০.০৫৮

২১.০০

৩.২৭৫

৩.৩০৬

৭.৫৮১

৭১২১.২৫৩

১। গ্য স

০.০৫৮

২১.০০

৪.৯৪০

৪.২৯২

৯.২৩২

৪৫৭৮.২৫২

২। কনদডনদসে

০.০৮৯

৩২.৫০

১০.৯৫৫

১১.৬০৭

২২.৫৬২

১৮৪২২.৫৬০

১। গ্য স

১.৮১৮

৬০০.০০

৩৮.৫২৬

৩৮.২৮০

৭৬.৮০৬

২৪৭৯.৪৪১

২। কনদডনদসে

১.০৯২

৩৬০.২৭

৩৩.৫০১

৩০.৫২৮

৬৪.০২৯

১৫৬৯.৩২৪

১। গ্য স

-

-

০.৭৭৫

০.৭৫৫

১.৫২৯৯

৩৮৩.১৪৯

২। কনদডনদসে

-

-

-

-

-

৮২৬.৬৮৪

১। গ্য স

০.১৮৪

৬৭.০০

৬.৪২১

৬.৪৭৩

১২.৮৯৩৯

৪৬৬.৩৫১

২। কনদডনদসে

০.০৬০

২২.০০

২.৪০২

২.৮৫২

৫.২৫৫০

১১১.৮৭৪

১। গ্য স

০.৭৬৪

২৭৯.০০

২৩.৪৯৯

২৩.৫৯৮

৪৭.২৬৬০

২৮১৯.৩৪৬

২। কনদডনদসে

১১.৫৮৯

৪২৩০.০০

৩৮৬.৮৭১

৩৯৬.৪০৯

৭৮৩.২৮০১

২৮৯৭২.৭৫১

১। গ্য স

১০.৪৭৫

৫৭.০০

৪.৯৩৫

৪.৬৮৯

৯.৬২৩৮

১৩৭.৬৮২

২। কনদডনদসে

০.৮৫৮

১০৩.০০

৮.৩০৬

৮.৭৫১

১৭.০৫৭৫

২৩৫.৭৭৮

১। গ্য স
২। কনদডনদসে

-

-

-

-

-

১৯.২২৯
১৮০.০৮৩

গ্য সিঃ এমএমএসলসএম (১ লকউিঃ লমিঃ = ৩৫.৩১৪৭ লকউিঃ লফে)
কনদডনদসেিঃ ে জ ে ললে ে (১ ব্য দেল = ১৫৯ ললে ে)
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(২) লবক্রদয়ে লববেণ
ক্রলমক
নাং

গ্য স পক্ষত্র

০১।

সালদানদী

০২।

পফঞ্চুগঞ্জ

০৩।

শ েব জপুে

০৪।

পসমুত াং

০৫।

সুন্দলপুে

০৬।

শ্রীক ইল

০৭।

পবগমগঞ্জ

০৮।

রূেগঞ্জ

:
উৎে লেত দ্রব্য
১। গ্য স
২। কনদডনদসে
১। গ্য স
২। কনদডনদসে
১। গ্য স
২। কনদডনদসে
১। গ্য স
২। কনদডনদসে
১। গ্য স
২। কনদডনদসে
১। গ্য স
২। কনদডনদসে
১। গ্য স
২। কনদডনদসে
১। গ্য স
২। কনদডনদসে

লবক্রদয়ে েলেম ণ
(আগষ্ট’ ২০২০)
৩.২৭২৬
৪.৯৩০৭
৩৮.৪৯৯৭
০.৭৬৬৯
৬.৪২০৩
২৩.৪৩২১
২৭০.০০০
৪.৯৩০৬
-

ক্রমপুলঞ্জভূত
(আগষ্ট’ ২০২০)
(২০২০-২০২১)
৭.৩৮৯১
১৮.০০০
৯.২১৪২
৭৬.৬৭২২
৪০.৫০০
১.৫১৪৬
১২.৮৯২৬
৯.০০০
৪৬.৯৭৩৯
৬৭৯.৫০০
৯.৬১৪৫
১৮.০০০
-

ভয ে রে ন
(আগষ্ট’ ২০২০)

ভয ে ব দে মূল্য
(আগষ্ট’ ২০২০)

২৫.৪৫৯৬
৪৮.২৮১৩
২৩৯.৩৮৬৩
৯.৪১৮১
৬২.৮৬৭৬
১৮৪.৫১৫৬
১৪.৯৫৬৯
৪৮.২৮০৮
-

৮২.৬০৩৯
১৪৯.৯৬০৯
১১৭০.৯২৯৯
২৩.৩২৫৬
১৯৫.২৬৫৬
৫৯৮.৬৬৩৩
৯৮.০৯২১
১৪৯.৯৫৯৩
-

পম ে মূল্য
(আগষ্ট’ ২০২০)
১০৮.০৬৩৫
১৯৮.২৪২২
১৪১০.৩১৬২
৩২.৭৪৩৭
২৫৮.১৩৩২
৭৮৩.১৭৮৯
১১৩.০৪৯০
১৯৮.২৪০১
-

(লক্ষ ে ক য়)
ক্রমপুলঞ্জভূত মূল্য
(২০২০-২০২১)

২৪৩৯৯৫১
৭.৫৩৬৬
৩৭০.৪৬৬৭
২৮০৮.৬৪৭০
১২.৮৯১২
৬৪.৬৬৭৮
৫১৮.৩৫৭৮
৩.৭৬৮৩
১৫৭০.০২৫৯
২৮৪.৫০৬৭
৩৮৬.৫৬০৪
৭.৫৩৬৬
-

গ্য সিঃ এমএমএসলসএম (১ লকউিঃ লমিঃ = ৩৫.৩১৪৭ লকউিঃ লফে)
কনদডনদসেিঃ ে জ ে ললে ে (১ ব্য দেল = ১৫৯ ললে ে)
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৪.৭

রদকৌশল লবভ গ

১। পকন্দ্রীয় ক েখ ন , চট্টগ্র ম

:

ক) পমলশনশেিঃ
ক) সিবনা রাক-০৬২১ এর ঢালার সপন (12mm) তিরী করা হবেবে-০৮সপি।
খ) সিবনা রাক-০৬২১ এ ব্যেহাবরর ্ন্য নাট ও ওো ার তিরী করা হবেবে-১৬রিট।
এোড়া রলদ রমস ন, র ফার রমস ন, পাইপ রেসিং রমস ন এর প্রবো্নীে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবেবে।
খ) লেললাং ইকুইেদমন্ট এবাং ওয় কথশেিঃ
ক) ভ্লবভ্া ররইলর-০২০৫ এর ব্যেহাবরর ্ন্য টিউসেং পাইপ গ্যাি কাটিং করা হবেবে।
খ)

সিবনা রাক-০৬২১ এর ঢালা ওবেসল্ডংপূে©ক রমরামি করা হবেবে-০১টি।

গ)

মল সপ/সি-০০১৯ এর ব্যাটারী েক্স ওবেসল্ডংপূে©ক রমরামি করা হবেবে।

ঘ)

মল সপ/সি-০০১৯ এর েসির সেসভ্ন্ন অংব ওবেসল্ডংপূে©ক রমরামি করা হবেবে।

গ) অদে শে
ক) ভ্লবভ্া প্রাইমমুভ্ার-০১১৬ এর সিব্ল সফল্টার, এোর সফল্টার, ফযান রেল্ট পসরেি©ন করা হবেবে এেং
রেক ও ক্লাচ রমরামি করা হবেবে।
খ) মল রাক-০০২৫ এর ক্লাচ ও রপ্রিার রেট রখালা সফটিং করা হবেবে।
গ) সিবনা রাক-০৬২৪ এর ক্লাচ ও সিব্ল লাইন রমরামি করা হবেবে।
র্) সপকআপ নং-১৫৯২ এর মসেল ও মসেল সফল্টার পসরেি©ন করা হবেবে।
ঙ) টািাবনা রক্রন-০০১৪ এর রেক রমরামি করা হবেবে।
চ) টিসিএম সলফটার এর ০১টি Tilt cylinder সফটিং করা হবেবে।
ে) সিবনা রাক-০৬১৯ এর মসেল ও মসেল সফল্টার পসরেি©ন করা হবেবে এেং সিব্ল সফল্টার সক্লসনং করা
হবেবে।
র্) তলড়ৎশে
ক) মল রাক-০০২৫ এর Self Starter রমরামি করা হবেবে।
খ) ভ্লবভ্া ররইলর-০২০৫ এর িাইি লাইট রচসকংপূে©ক রমরামি করা হবেবে।
গ) পা্াবরা ্ীপ-৫৯৬৩ এর ওোইপার রব্লি, রহি লাইট রচসকংপূে©ক রমরামি করা হবেবে।
র্) সিবনা রাক-০৬১৯ এর িােনাবমা এেং িম্পূণ© গাসড়র ইবলকসরক লাইন রচসকংপূে©ক রমরামি করা
হবেবে।
ঙ) সিবনা রাক-০৬২৪ এর িম্পূণ© গাসড়র ইবলকসরক লাইন রচসকংপূে©ক রমরামি করা হবেবে।
চ) সিবনা রাক-০৬২০ এর রিস্ক রোি© রচসকং করা হবেবে।
এোড়া সেসভ্ন্ন গাসড়র ব্যাটারী চাস্ং ও সিসষ্টলি ওোটার টপ-আপ করা হবেবে। পবিঙ্গা ইোবি যর
রমইন রগইট এ তেদুযসিক লাইন রমরামি করা হবেবে। িাোড়া প্র ািসনক ভ্েন, সনরাপো াখাে
সেসভ্ন্ন তেদুযসিক রমরামি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবেবে।
২। পকন্দ্রীয় র্ নব েন পমে মত ক েখ ন , ঢ ক

:

উি ক েখ ন য় ২০ টি ে লক র্ নব েন পমে মত ও েক্ষণ দবক্ষণ এবাং স লভথ লসাং কে েদয়দছ।

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)

16

আগষ্ট, ২০২০

৩। রধ ন ক র্ থ লয় ঢ ক
:
রধ ন ক র্ থ লদয় লবলভন্ন রকদল্পে ক র্ থক্রম লনম্নরূেিঃ
ক) সে্ে-১০ (ZJ70DBS), সে্ে-১১ (ZJ40DBT), সে্ে-১২ (ZJ50DBS), আইলডদক এইচ-১৭০০,
XJ650T লেগ র্ন্ত্রে লত এবাং ভ েী র্ নব েন পর্মনিঃ পক্রন, ফকথ ললফে ে, র ক ও পরইল ে ইতয লেে
চলম ন েক্ষণ দবক্ষণ, পমে মত ক র্ থক্রম েেীক্ষণ, ের্ থদবক্ষণ ও লনয়ন্ত্রণ কে েদয়দছ।
খ) লেগসমূবহ ব্যবে দেে লবক্ষয লেগ র্ন্ত্রে লত ও র্ন্ত্র াংশ ক্রদয়ে আন্তজথ লতক ও স্ নীয় ক্রয় রলক্রয় িংক্রান্ত
কা্ কে েদয়দছ।
গ) চলম ন রকল্পসমূদে ম ল ম ল পল লডাং/অফদল লডাং ও স্ ন ন্তে ক দজ লনদয় লজত ভ েী র্ নব েনসমূে
পমে মদতে লবক্ষয খুচে র্ন্ত্র াংশ ক্রদয়ে আন্তজথ লতক ও স্ নীয় ক্রয় রলক্রয় িংক্রান্ত কা্ কে েদয়দছ।
র্) সুন্দলপুর-৩ ও রেগমগঞ্জ-৪ (ওবেট) কূপ খনবনর সনসমে উক্ত খনন প্রকবের সফস্সেসলটি টাসি কাব্
িহােিা প্রদান করা হে।
ঙ) শ্রীকাইল-৪ কূবপর পূিয সনমযাণ কাব্র মসিসফবক নিহ চলমান পূিয কা্ িমবে িমবে পসরদ নয করা
হে।
চ)
৪। লবলবধ

সরেিপুর-১ কূপ খনন প্রকবে সরগ মালামাল পসরেহবনর রুট সনি যারবণ সেসভ্ন্ন িড়ক ও রফসরঘাট
পসরদ নয করা হে।
:

ক) সিবলট-৯ কূবপ সে্ে-১২ (ZJ50DBS) সরবগর তদনসন্দন রমরামি ও রক্ষণাবেক্ষণ কা্ চলমান।
খ)

াহো্পুর-৩ ওোকযওভ্ার প্রকবে আইসিবকা ও আইসপএি সরবগর িমন্ববে সরগ িংবর্া্ন, িানান্তর,
রটসটং ও কসম সনং কা্ িম্পন্ন কবর কূবপর ওোকযওভ্ার কা্ শুরু করা হবেবে।

গ) শ্রীকাইল ইট-১ অনুিন্ধান কূপ খনন প্রকবে সে্ে-১০ (ZJ70DBS) সরবগর তদনসন্দন রমরামি/
রক্ষণাবেক্ষণ কা্ চলমান।
র্) সিিাি-৭ নং কূবপ সে্ে-১১ (ZJ40DBT) সরবগ তদনসন্দন রমরামি/ রক্ষণাবেক্ষণ কা্ চলমান।
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৪.৮ ড ে ম্য দনজদমন্ট লবভ গ
১। ড ে লরজ েদভশন উে-লবভ গ
:
ক) ব দেদক্সে স লে নেী, পফঞ্চুগঞ্জ, শ েব জপুে, পসমুত াং, শ েজ েপুে-সুন্দলপুে, শ্রীক ইল ও পবগমগঞ্জ গ্য সদক্ষত্র
সমূদেে জুল ই ২০২০ ম দসে গ্য সদক্ষত্র পর্দক উৎে লেত গ্য স, কনদডনদস্ট, ে লন ও FWHP/ SIWHP সাংক্র ন্ত
উে িসমূে গ্রেণ কদে র্র্ র্র্ভ দব সাংেক্ষণ কে েদয়দছ।
খ) ড ে ম্য দনজদমন্ট লসদস্টম উন্নয়দনে লদক্ষয ড ে ম্য দনজদমন্ট লবভ দগ সাংেলক্ষত এবাং স ম্প্রলতক সমদয় র প্ত
ে ড থকলে তথ্য/উে িসমূে র্ চ ই ব ছ ই পূব থক র্র্ র্র্ভ দব ড ে লশে (এদক্সল লশে) এে ম েদম নতুনভ দব রনয়ন
কে েদচ্ছ এবাং ে ড থকলেসমূে ধূল -ব লল, পে ক ম কড় পর্দক েক্ষ ে জন্য েলেস্ক ে-েলেছন্নত ে ক জ চলম ন আদছ।
গ) ড ে ম্য দনজদমন্ট লবভ দগে পেে পসকশদন সাংেলক্ষত পেে সমূে ের্ থ য়ক্রদম এবাং লনয়লমতভ দব পেে লিলনাং পমলশন
দ্ব ে েলেস্ক ে কে েয়, র্ একটি চলম ন রলক্রয় ।
২। ক দে থ গ্র লফক ও লেদর ড কশন

:

ক) অত্র উে-লবভ দগ সাংেলক্ষত ক দে থ গ্র লফক ড ে সমূে (ে ড থকলে) ম্য ে পকলবদনদে পুনিঃলবন্য স কদে র্র্ র্র্ স্ দন
সাংেক্ষণ কে েদচ্ছ এবাং একই স দর্ েলেস্ক ে-েলেচ্ছন্নত ে ক জ চলম ন আদছ।
৩। লডলজে ল ড ে লসদস্টম উে-লবভ গ
:
ক) লডলজে ল ড ে ম্য দনজদমন্ট লসদস্টদম ব্যবহৃত সকল কলম্পউে ে, পষ্ট দেজ লডভ ইসসে অন্য ন্য আনুস লঙ্গক লডভ ইস
লনয়লমত ের্ থদবক্ষদণে ম েদম সচল ে খ েদচ্ছ।
খ) অত্র উে-লবভ দগ সাংেলক্ষত ে ইদে ক ব থন অনুসন্ধ ন ও উৎে েন সাংক্র ন্ত র্ বতীয় ড ে ে ে ড থকলেসমূদেে স্কয ন
কলে/ইদমজ কলে এবাং লফল্ড ম্য গদনটিক পেেসমূদেে ড ে SEG-Y Format এ রূে ন্তলেত লডলজে ল ড ে সমূে
কলম্পউে ে ে ড থলডস্ক, DVD এবাং এক্সে েন ল ে ড থলডদস্কে কলে কদে সাংেক্ষণ কে েদচ্ছ।
৪। লবলবধ
:
ক) ডাটা ম্যানেজনম্ন্ট বিভানের বেরাপত্তা িযিস্থা আরও জজারদার করার জেয আন্তঃ বিভােীয় পত্র সূ ত্র েং: ২৮.০৯.০০০০.০৭৬.
০৭.০০১.২০/৬৭২; ত লেখ: ১৯-০৮০২০২০ এবাং ২৮.০৯.০০০০.০৭৬.০৭.০০১.২০/৬৭২; ত লেখ: ২৩-০৮০২০২০ এে
ম েদম রশ সন লবভ দগ েত্র পরেণ কে েদয়দছ।
খ) আন্তঃ বিভােীয় দপ্তর আনদশ সূ ত্র েং: ২৮.০৯.০০০০.০৭৬.৩১.০০১.২০/৬৭৪; ত লেখ: ২৪-০৮-২০২০ এে ম েদম
পেদর দসন্ট দেে ১০ম তল য় অবলস্ত ড ে ম্য দনজদমন্ট লবভ দগে উিে ে দশ্বথে েয়দলে সমূদেে মূল সাংস্ক ে ক জ
পেদর ব াংল ে তি বধ দন ঠিক ে ে কর্তক
থ লনদয় লজত বলেে গত শ্রলমদকে ম েদম আেম্ভ েদয়দছ। উদেখ্য পর্, আদল চয
ক র্ থক্রমটি স প্ত লেক ছুটিে লেনগুদল দত চলদছ এবাং অলফস ক র্ থলেবদস সক ল ৯:০০ ে েদত লবক ল ৫:০০ ে ে
েদেও চলদছ। পস পরলক্ষদত সাংস্ক ে ক জ চল ক ললন সমদয় ঠিক ে দেে ক জ র্তক্ষণ চদল ততক্ষণ ের্ থন্ত পে স্ট ে
অনুর্ য়ী সাংলেষ্ট কমথকতথ -কমথচ েীগণ ড ে ম্য দনজদমন্ট লবভ দগে লনে েি ে স্ব দর্ থ অলফদস অবস্ ন কেদছ।
গ)

গত ২৬ ও ২৭ আগষ্ট, ২০২০ ত লেদখ অনুলষ্ঠত র্র্ ক্রদম API, Innovtion and Chain Management এবাং
NIS, Conflict Management and Negotiation শীষ থক রলশক্ষদণ অত্র লবভ গ েদত ০২ (দ্যই) জন কমথকতথ
অাংশগ্রেণ কদেদছন।

র্)

অলফস কমথলেবদস এবাং স প্ত লেক ও সেক েী ছুটিে লেদন সক ল ৯ে েদত লবক ল ৫ে ের্ থমত্ম ড ে ম্য দনজদমন্ট
লবভ দগে পেে সাংেক্ষণ গ ে, ড ে সাংেক্ষণ গ ে, ক দে থ গ্র লফক ড ে সাংেক্ষণ গ ে এবাং লডলজে ল ড ে ম্য দনজদমন্ট
লসদস্টম এে কদক্ষ শীত তে লনয়ন্ত্রণ ও আদ্রত লনয়ন্ত্রণ কে সে তবদ্যযলতক র্ন্ত্রে লত সচল ে খ েদচ্ছ।
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৫।
৫.১ পল কবল
ক্রলমক নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

:
জ তীয় পবতন পস্কল
(২০১৫)
৭৮,০০০ (লনধ থ লেত)
৬৬,০০০-৭৬,৪৯০
৫৬,৫০০-৭৪,৪০০
৫০,০০০-৭১,২০০
৪৩,০০০-৬৯,৮৫০
৩৫,৫০০-৬৭,০১০
২৯,০০০-৬৩,৪১০
২৩,০০০-৫৫,৪৭০
২২,০০০-৫৩,০৬০
১৬,০০০-৩৮,৬৪০
১১,০০০-২৬,৫৯০
১০,২০০-২৪,৬৮০
৯,৭০০-২৩,৪৯০
৯,৩০০-২২,৪৯০
৯,০০০-২১,৮০০
৮,৮০০-২০,৫৭০
৮,৫০০-২০,২৯০
৮,২৫০-২০,০১০
ক) পরষদণ
পেদর ব াংল েদত পেদর ব াংল বলের্ভথত
অন্য ন্য পক ম্প নী েদত -

লবলবধ তথ্য

সাংখ্য
কমথকতথ
কমথচ েী
৫
৫৪
১০৮
৯৪
০২
৫৯
৩৯
১২২
৬৪
৫৯
০৬
০৪
০৯
৬২
পম েিঃ ৩৬১
৩২৬
-

মন্তব্য

-

-

০৩
পম েিঃ
০৩
সব থদম েিঃ
৩৬৪
৩২৬
সব থদম ে (কমথকতথ +কমথচ েী) = ৬৯০

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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৫.২ রলশক্ষণ

:

১। তবদেলশকিঃ
ক্রিঃ

রলশক্ষণ র্ীে ন ম ও েেবী

রলশক্ষদণে লবষয়

-

-

রলশক্ষদণে
পময় ে
-

রলশক্ষণ ে ত /
উদয ি
-

২। স্ নীয় রলশক্ষনিঃ
ক্রলমক
নাং
১।

২।

রলশক্ষদণে লবষয়

রলশক্ষদণে পময় ে

“APA, Innovation, Change
Management” শীষ থক রলশক্ষণ

২৬-০৮-২০২০

“NIS, Conflict Management and
Negotiation” শীষ থক রলশক্ষণ

২৭-০৮-২০২০

রলশক্ষণে ত / উদয ি রলশক্ষণ র্ীে
সাংখ্য
ইনহাউ্ প্রস ক্ষণ
২৪ ্ন
োবপক্স, ঢাকা
ইনহাউ্ প্রস ক্ষণ
োবপক্স, ঢাকা

২৩ ্ন

১। পলকচ ে/দসলমন ে/ওয় কথশেিঃ
ক্রলমক নাং
২। উেস্ েন িঃ
ক্রলমক নাং
-

রলশক্ষদণে লবষয়

রলশক্ষদণে লবষয়
-

রলশক্ষদণে পময় ে
-

রলশক্ষদণে পময় ে
-

রলশক্ষণে ত / উদয ি
-

রলশক্ষণে ত / উদয ি
-

রলশক্ষণ র্ীে সাংখ্য
-

রলশক্ষণ র্ীে সাংখ্য
-

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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৫.৩ পক ম্প নীে e-Governance সাংক্র ন্ত তথ্যিঃ
৫.৩.১

কমথকতথ -৩৬৪ জন

কমথচ েী-৩২৬ জন

পম ে জনবল-৬৯০ জন

৫.৩.২

PC ব্যবে েক েী কমথকতথ -২৪৮ জন

PC ব্যবে েক েী কমথচ েী-৪৩ জন

PC ব্যবে েক েী পম ে জনবল-২৯১ জন

৫.৩.৩ ব দেক্স এে রধ ন ক র্ থ লদয় স্ লেত কলম্পউে ে এবাং সেঞ্জ ম লেে লববেণীিঃ
i) PC -ে সাংখ্য -২১৩ টি
vii) Printer সাংখ্য -১৬৫ টি
ii) Server-ে সাংখ্য - ০৫ টি
viii) Scanner সাংখ্য -৪৩ টি
iii) DVD Writer -ে সাংখ্য -২১৩ টি
x) Multimedia Projector সাংখ্য -০৪টি
iv) Digital Camera -ে সাংখ্য -০২ টি
xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -ে সাংখ্য -২৮ টি
xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: (50+101)
Mbps by fiberoptics.

xiii) Video Conferencing Sysytem with 80 inch Interactive Digital
Display at head office.: 01 Set

৫.৩.৪ পক ম্প নীে Website Address: www.bapex.com.bd
৫.৩.৫ ইন্ট েদনদেে স দর্ সাংদর্ গকৃত PC এে সাংখ্য -২১৩ টি
৫.৩.৬ পক ম্প নীে ইন্ট েদনে সাংদর্ দগে ধেন- ব্রডব্য ন্ড
৫.৩.৭ ব দেক্স পড দমইদন লনবলন্ধত ই-পমইল ব্যবে েক েী সাংখ্য -৩৭৩ জন।
৫.৩.৮ ব দেক্স এে রধ ন ক র্ থ লদয় স্ লেত ২১৩ টি কলম্পউে ে Wifi Network এে আওত র্ভি।
৫.৩.৯ Desktop PC- এে Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবাং (গ) Windows-10
৫.৩.১০ Desktop PC- এে Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe
Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১ Other software used in the company:

৫.৩.১২

Data Acquisation System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428
Lite, e-508XT
Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation
Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma,
Petromod, Techlog & Opendtect
Plant Automation Software & Firmware:
ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of
the DCS system
SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system.
SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and
human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production
Plant Intelligence
পক ম্প নীে Accounting System সম্পূণ থ Computerised এবাং Easy Software-GL Payroll এে ম েদম
েলেচ ললত েয় এবাং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install কে েদয়দছ।
লনয়লমতভ দব data update কে েদচ্ছ।

৫.৩.১৩ পক ম্প নীে Store Inventory System পক Digitized এবাং Easy Software-GL Payroll এে ম েদম েলেচ ললত
এবাং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install কে েদয়দছ। লনয়লমতভ দব
data update কে েদচ্ছ।
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৫.৩.১৪ পক ম্প নীদত ব্যবহৃত গুরুত্বপূন থ E-mail address .
SL. No.

Name / Designation of the user

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Managing Director.
Company Secretary.
Planning Division
Geological Division
Geophysical Division.
Production Division.
Account & finance Division.
Administration Division.
Engineering Division.
Drilling Division.
Data centre.
Laboratory Division.
Chittagong Regional Office.
Purchase Department.
Construction Department.
Audit Department..
ICT Department.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Saldanadi Gas Field.
Fenchuganj Gas Field.
Shahbazpur Gas Field.
Srikail Gas Field
Rupganj Gas Field
Radio Communication.(Dhaka)
HRM Department
Medical Centre.
Website

E-mail address
mdbapex@bapex.com.bd
secretary@bapex.com.bd
gmplanning@bapex.com.bd
gmgeology@bapex.com.bd
gmgsd@bapex.com.bd
gmproduction@bapex.com.bd
gmaccounts@bapex.com.bd
gmadmin@bapex.com.bd
gmengineering@bapex.com.bd
gmdrilling@bapex.com.bd
gmdata@bapex.com.bd
gmlab@bapex.com.bd
gmctg@bapex.com.bd
purchase@bapex.com.bd
construction@ bapex.com.bd
dgmaudit@bapex.com.bd
ict@bapex.com.bd
dgm_ict@bapex.com.bd
sgf@bapex.com.bd
fgf@bapex.com.bd
sbzgf@bapex.com.bd
skrl@bapex.com.bd
rupgf@bapex.com.bd
radiodhaka@bapex.com.bd
hrm_bapex@bapex.com.bd
medical @bapex.com.bd
webportal@bapex.com.bd

E-mail address of Projects under implementation.
SL.
No.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Project name

E-mail address

Appraisal of Gas Fields (3-D Seismic) Project
2-D Seismic Party
3-D Seismic Party
Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).
Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).
Upgradation of Data centre of BAPEX.
Seismic Party.
Geological Party
1500 HP Rig Procurement Project
Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project
Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project
Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project
Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project
Project Director, Bhola 3 wells

pd3dappraisal@bapex.com.bd
pd2d@bapex.com.bd
pd3d@bapex.com.bd
pdocsp@bapex.com.bd
pdsrikail@bapex.com.bd
pdudc@bapex.com.bd
pcseismic@bapex.com.bd
pcgeology@bapex.com.bd
pd1500hprig@bapex.com.bd
pdrpkp2@bapex.com.be
pdrpkp1@bapex.com.be
pdrpkp3@bapex.com.be
pdrpkp4@bapex.com.be
pmbhola3wells@bapex.com.bd
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৫.৪ ে ষ্ট্রীয় পক ষ গ দে অর্ থ রে দনে লববেণী (স মলয়ক লেস দবে লভলিদত)

:

ম স আগষ্ট, ২০২০।
ক্রলমক
নাং

লববেণ

(দক টি ে ক য়)
লবগত বছদেে পম ে
চললত বছদেে
(২০১৯-২০২০)
ক্রমপুলঞ্জত
(২০২০-২০২১)

লবগত ম স
( জুল ই, ২০২০)

চললত ম স
(আগষ্ট, ২০২০)

২.৫৭

১২.২৮

৮৩.২৪

১৪.৮৫

১

আবগ েী শুল্ক/ ভয ে ও
স ললদমন্ট েী কে

২

আয়কে

-

-

-

-

৩

ে ষ্ট্রীয় পক ষ গ দে লভয াংশ
রে ন

-

-

-

-

৪

ক ষ্টম কে

-

-

-

-

৫

লড, এস, এল

-

-

৪.৫২

-

৬

অন্য ন্য

-

-

-

-

২.৫৭

১২.২৮

৮৭.৭৬

১৪.৮৫

পম ে রে ন-

৫.৫ নগে তেলবল লববেণী (স মলয়ক লেস দবে লভলিদত)

:

ম সিঃ আগষ্ট, ২০২০।
ক্রলমক
নাং

লববেণ

কয শ ব্য দলন্স

(পক টি ে ক য়)
পম ে ব্য াংক
পম ে কয শ ও
ব্য দলন্স
ব্য াংক ব্য দলন্স

ব্য াংক ব্য দলন্স
চললত লেস ব

েীর্ থ পময় েী
লেস ব
৯৫৪.৪৩৩৪

১০৬৭.৫১০৮

১০৬৭.৫৫৭৬

১

চললত ম দসে
পশদষ (রধ ন
ক র্ থ লয়)

০.০৪৬৮

০.০০৭৬

স্বল্প পময় েী
লেস ব
১১৩.০৬৯৮

২

লবগত ম দসে
পশদষ
লবগত বছদেে
পশদষ

০.০৫৮৮

০.০০৭৬

৯৬.৬২৮৪

৯৬১.৯৬৯৩

১০৫৮.৬০৫৩

১০৫৮.৬৬৪১

০.০১৩৪

০.০০৭৬

১৩৩.২৪৬৪

৯৭২.১৯১১

১১০৫.৪৪৫১

১১০৫.৪৫৮৫

৩
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৫.৬ পব ড থ, গণসাংদর্ গ ও আইন এবাং চুলি সাংক্র ন্ত ক র্ থ বলী

:

েলেচ লকমন্ডলীে সভ িঃ

২ (দ্যই) টি।
৪২৭তম এবাং ৪২৮তম ত লেখ: ১৩-০৮-২০২০ এবাং ২৬-০৮-২০২০

ব লষ থক স ধ েণ সভ িঃ

রদর্ জয নয়।

ম লসক রকল্প সমন্বয় সভ িঃ

রদর্ জয নয়।

স ধ েণ লবজ্ঞলপ্তে সাংখ্য ও লববেণিঃ

০২ (দ্যই) টি।

i) BAPEX/PURCHASE/EOI-005/2020,
Dated 12/08/2020

:

Expression of interest for selection of Consulting Firm to
conduct EIA for the “Procurement and Installation of 60
MMSCFD Process Plant for Shahbazpur gas Field” Project.

ii) BAPEX/PURCHASE/OT-001/2020, Dated :
18/07/2020

Supply of Security Guard (Out-sourcing basis for BAPEX
Head Office under local tender.

আন্তজথ লতক লবজ্ঞলপ্তে সাংখ্য ও লববেণিঃ

০৩ (লতন) টি।

i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-985/2020, Date: :
05-08-2020

Procurement of Mechanical Spare parts of XJ650T
Mechanical Workover Rig.

ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-983/2020, Date: :
16-08-2020

Procurement of Cement Additives including Cement
Analysis Service for Srikail # 4 Workover Well.

iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-988/2020, Date: :
23-08-2020

Procurement of Slick Line Operation Sevices for Srikail # 4,
Fenchugonj #3 & #4 Workover Wells.

অন্য ন্য লবজ্ঞলপ্তে /স্বেলণক ে সাংখ্য ও লববেণিঃ

০৫ (োঁচ) টি
i) উবদ্যাক্তাবদর আবলা
ii) তদসনক লাবখাকণ্ঠ
iii) েঙ্গেন্ধু কালচারাল রিন্টার
iv) রপবরাোংলা রকন্দ্রীে িাংস্কৃসিক ও ক্রীড়া পসরষদ (পািাক্রীপ)
v) অে যকাল

আইন ও চুলি সাংক্র ন্ত:
ক) আন্তজথ লতক চুলিে সাংখ্য ও লববেণ:

ন ই।

খ) স্ নীয় চুলিে সাংখ্য ও লববেণ:

০৫ (োঁচ) টি।
(i) Contract Agreement between BAPEX and CITY ART Press for
Procuring Certain goods as such as Procurement of Printing Items.
This Contrct is signed on 09-08-2020.

(ii) Contract Agreement between BAPEX and Swan International for
Procuring Certain goods Such as Procurement of Tire for Heavy
Vehicles. This Contrct is signed on 10-08-2020.

(iii) Contract Agreement between BAPEX and M/s. H. K. Enterprise for
Procuring Certain goods Such as Procurement of Batery for Various
type of Vehicles. This Contrct is signed on 13-08-2020.

iv) Contract Agreement between BAPEX and M/s. TANNITA Services
for Hiring of Vehicles for 03 (Three) Years. This Contrct is signed on
12-08-2020.

v) Contract Agreement between BAPEX and M/s. Nasha Enterprise for
Hiring of Vehicles for 03 (Three) Years. This Contrct is signed on 1208-2020.
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৫.৭ আত্নীকেণ/েদে ন্নলত/অবসে গ্রেণ/দশ ক সাংব ে/ েেতয গ/ লনদয় গ/বেলল/ বেখ স্ত/ললদয়ন/ পরষণ

:

১। আত্মীকেণ:
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
-

েলেলচলত নাং
-

২। েদে ন্নলত:
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েদে ন্নতী র প্ত েেবী
-

ত লেখ
-

মন্তব্য
-

েলেলচলত নাং
-

৩। অবসে গ্রেণ/ লেআেএল:
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
-

েলেলচলত নাং
-

ত লেখ
-

মন্তব্য
-

ত লেখ
-

মন্তব্য
-

৪। পশ ক সাংব ে:
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
জন ব পম িঃ জ ক লেয় , সেক েী পমক লনক

েলেলচলত নাং
২১০৫

৫। েেতয গ/ ইস্তফ :
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
৬। লনদয় গ/ পর্ গে ন:
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
-

মন্তব্য
২০-০৮-২০২০ মৃতুয

েলেলচলত নাং
েলেলচলত নাং
-

ত লেখ
-

পর্ গে দনে ত লেখ
-

মন্তব্য
মন্তব্য
-

৭। বেলী:
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
৮। বেখ স্ত (স মলয়ক):
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
-

েলেলচলত নাং
-

ত লেখ
-

েলেলচলত নাং
-

মন্তব্য
ত লেখ
-

৯। ললদয়ন:
কমথকতথ /কমথচ েীে ন ম ও েেবী
-

েলেলচলত নাং
-

ত লেখ
-

মন্তব্য
-

১০। পরষণ/অে য়ন ছুটি:
কমথকতথ ে ন ম ও েেবী
-

েলেলচলত
নাং
-

ছ ড়েদত্রে ত লেখ

মন্তব্য

-

-

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)

25

আগষ্ট, ২০২০

সম প্ত রকল্প ও ওয় কথওভ ে ক র্ থক্রম সমূদেে লববেণ

৬।
৬.১ সম প্ত রকল্প সমূদেে লববেণ
ক্র.
রকদল্পে ন ম (লেলে/টিএলেলে
নাং
অনুর্ য়ী ব স্তব য়দনে ত লেখ)
১
২
১। ৩য় েলেকল্পন য় ততল ও গ্য স
অনুসন্ধ ন রকল্প (সাংদশ লধত)।
(জুল ই ১৯৮৭ েদত জুন ১৯৯৬)

:
অনুদম লেত ব্যয়

৩
স্ িঃ ৯৩২৮.১৯
নিঃ তবিঃ ৬৩২৩.৩৬
রিঃ স িঃ ১১০৯৩.৪৫
পম েিঃ ২৬৭৪৫.০০

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ িঃ
নিঃ তবিঃ
রিঃ স িঃ
পম েিঃ ১৭৩৩১.৬৩

( লক্ষ ে ক য় )
রকল্প সম লপ্তে
অদর্ থে
ফল ফল
ত লেখ
উৎস
৫
৬
৭
জুন ১৯৯৬ Bapex GOB - বগুড় -২ নাং কূে খনন।
Russia - ে র্ লেয় -৫ নাং কূে খনন।
Saudi Arab
Belgium - শ েব জপুে গ্য স পক্ষত্র
আলবষ্ক ে।
France
Germany & - ৮৫১ লকিঃ লমিঃ ভূ-ত লিক
Republic
এবাং ১৯৫৮ ল িঃ লকিঃ লমিঃ ২- লড ভূ-কম্পন
Ckech.
জেীে সম্পন্ন।

২।

স লে নেী পতল ও গ্য স
স্ িঃ ১১২৮.০০
অনুসন্ধ ন / মূল্য য়ন কূে খনন
নিঃ তবিঃ ১৬৬৫.০০
রকল্প (সাংদশ লধত)।
পম েিঃ ২৭৯৩.০০
(জুল ই ১৯৯৩ েদত লডদসিঃ ১৯৯৬)

স্ িঃ
নিঃ তবিঃ
পম েিঃ ২৭৮৭.০২

লডদসিঃ ১৯৯৬

GOB

-স লে নেী গ্য স পক্ষত্র আলবষ্ক ে।

৩।

পতল ও গ্য স মূল্য য়ন/ উন্নয়ন
কূে খনন রকল্প (স লে নেী-২)
(সাংদশ লধত)।
(দম ১৯৯৭ েদত জুন ২০০০)

স্ িঃ ১০৩৩.০০
নিঃ তবিঃ ২৩৮০.০০
পম েিঃ ৩৪১৩.০০

স্ িঃ
নিঃ তবিঃ
পম েিঃ ২৬৬৬.৩৮

জুন ২০০০

GOB

-স লে নেী গ্য স পক্ষদত্র আদে একটি নতুন
গ্য স স্তে আলবষ্ক ে।

৪।

শ্রীক ইল অনুসন্ধ ন কূে খনন
রকল্প (সাংদশ লধত)।
(এলরল ২০০০ েদত জুন ২০০৫)

স্ িঃ ১৬৭৩.০০
নিঃ তবিঃ ৩৯৯০.০০
পম েিঃ ৫৬৬৩.০০

স্ িঃ ১৪৯৩.৬২
নিঃ তবিঃ ৩৭৮০.০০
পম েিঃ ৫২৭৩.৬২

জুন ২০০৫

GOB

-শ্রীক ইল অনুসন্ধ ন কূদে গ্য স আলবস্ক ে।
-ব দেক্স এে একম ত্র খনন লেগ আইলডদক
এইচ-১৭০০ এ রকদল্পে আওত য়
পুনব থ সদনে ম েদম আধুলনলককেণ।

৫।

পফঞ্চুগঞ্জ গ্য স পক্ষত্র উন্নয়ন
রকল্প (সাংদশ লধত)।
(জ নুিঃ ২০০০ েদত জুন ২০০৫)

স্ িঃ ২৯৭৬.০০
নিঃ তবিঃ ৬০৬৬.০০
পম েিঃ ৯০৪২.০০

স্ িঃ ২৭১৫.৪৩
নিঃ তবিঃ ৫৯০৮.৫৯
পম েিঃ ৮৬২৪.০২

জুন ২০০৫

GOB

-পফঞ্চুগঞ্জ-৩ কূে খনন।
-০৭ লকিঃ লমিঃ গ্য স সঞ্চ লন ে ইে স্ েন।
-তেলনক 60 MMCF গ্য স রলক্রয় কেণ
ক্ষমত সম্পন্ন একটি Silicagel Process
Plant স্ েন।
-জ তীয় গ্য স সঞ্চ লন ল ইদন তেলনক
45MMCF গ্য স সেবে ে।

৬।

পতল ও গ্য স অনুসন্ধ দন
ক লেগলে সে য়ত ও ম নব
সম্পে উন্নয়ন রকল্প
(সাংদশ লধত)।
জ নুিঃ ১৯৯৭ েদত জুন ২০০৫)
(রকৃত শুেম্ন ম চ থ ২০০০)

স্ িঃ ১৪২.০০
রিঃ স িঃ ৯৬০.০০
পম েিঃ ১১০২.০০

GOB
& German

-৩৬ জন কমথকতথ দক লবদেদশ এবাং ৬১ জন
কমথকতথ দক ভূ-তি, ভূ-েে র্ থ, ভূ-েস য়ন,
খনন এবাং লেজ ভথ ে ইলঞ্জলনয় লোং লবষদয়
স্ নীয়ভ দব রলশক্ষণ রে ন ।

৭।

পেকলনকয ল এয লসসদেন্স ফে ৩লড স ইসলমক স দভথ রকল্প
(সাংদশ লধত)।
(জ নুিঃ ১৯৯৮ েদত জুন ২০০৫)

স্ িঃ ৯৭.০০
রিঃ স িঃ ১২১২.০০
পম েিঃ ১৩০৯.০০

স্ িঃ ৭১.০১
রিঃ স িঃ ১২৩২.১৭
পম েিঃ ১৩০৩.১৮

৮।

শ েব জপুে গ্য সদক্ষত্র মূল্য য়ন
রকল্প (সাংদশ লধত)।
(ম চ থ ২০০১ েদত জুন ২০১০)

স্ িঃ ৬৫৪৬.৫৫
নিঃ তবিঃ ৯৮১২.৪৭
পম েিঃ ১৬৩৫৯.০২

স্ িঃ ৪১১৭.৬৭
নিঃ তবিঃ ৪০১৫.৮৩
পম েিঃ ৮১৩৩.৫০

৯।

অে দেশন কয ে লবললটি
পরাংদেলনাং রকল্প (ওলসএসলে)
(জ নুয় েী ২০০৩ েদত জুন
২০১২)

স্ িঃ ২০২৫.০০
নিঃ তবিঃ ২৩৬২৫.০০
পম েিঃ ২৫৬৫০.০০

স্ িঃ ১৫৬৭.৫৫
নিঃ তবিঃ ১৯১১৬.০০
পম েিঃ২০৬৮৩.৫৫

স্ িঃ ১২৫.২৯৮
রিঃ স িঃ ৯৫৯.২০০
পম েিঃ১০৮৪.৪৯৮

জুন ২০০৫

-Developed Basin Model (Shelf) area
-Updated Geological Data Base
-Identified new exploration areas &
prospects
-Skill Enhancement of Bapex
employee.

জুন ২০০৫

GOB &
France

-একটি ৩-লড স ইসলমক উে ি সাংগ্র েক র্ন্ত্র
(Sercel 428XL) ক্রয় এবাং ১২ জন
কমথকতথ উি র্দন্ত্রে ওেে ফ্র দন্স রলশক্ষণ
গ্রেণ।

জুন ২০১০

GOB

-এই কূে েদত তেলনক 06 -09 MMCF
গ্য স উৎে েন কে েদচ্ছ।
-এই গ্য স লফল্ড েদত PDB’ে Rental
Power Plant-এ গ্য স সেবে ে কে েদচ্ছ।

জুন ২০১২

GOB

Procurement of a deep drilling rig
under this projet shall strengthen
operation capacity of Bapex as well
as exploration of Oil & Gas can be
intencified and at the same time
possible gas reserve of the country
can also be increased.
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৩
স্ িঃ ১৮৮৮.১০
নিঃ তবিঃ ৫৪৭৬.৯০
পম েিঃ ৭৩৬৫.০০

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ িঃ ১৫৭৮.০৫
নিঃ তবিঃ ৪৩৯১.৭৪
পম েিঃ ৫৯৬৯.৭৯

রকল্প সম লপ্তে অদর্ থে
ফল ফল
ত লেখ
উৎস
৫
৬
৭
GOB The project has been successfully
জুন ২০১২

ক ে লসয় পতল/গ্য স অনুসন্ধ ন কূে
খনন রকল্প
(দসদেম্বে ২০০৭ েদত লডদসম্বে ২০১২)

স্ িঃ ২২০০.০০
নিঃ তবিঃ ৪৮১৭.০০
পম েিঃ ৭০১৭.০০

স্ িঃ ১২৮৫.৬০
নিঃ তবিঃ ২৮২১.৭২
পম েিঃ ৪১০৭.৩২

লডদসম্বে ২০১২ GOB An exploratory well has been

১২।

আেদগ্রদডশন অব ড ে পসন্ট ে অব
ব দেক্স রকল্প
(জুল ই, ২০০৬ েদত নদভম্বে, ২০১২)

স্ িঃ
২২৭.০০
রিঃ স িঃ ১১১৩.০০
পম েিঃ ১৩৪০.০০

স্ িঃ
১৮৯.১৭
রিঃ সিঃ ১১০৫.৯৩
পম েিঃ ১২৯৫.১০

নদভম্বে ২০১২

GOB As per objective of project, BAPEX
Data Center has upgraded
efficiently with modern and
sophisticated facilities of
international standard to provide
customize data services to
National and International
clients/users of oil gas sectors.

১৩।

পসমুত াং গ্য স পক্ষত্র উন্নয়ন রকল্প

স্ িঃ ১০৬৯.২৬
নিঃ তবিঃ ৫১৫০.৯০
পম েিঃ ৬২২০.১৬

স্ িঃ ১০৬৮.৭০
নিঃ তবিঃ ৫১৫০.০০
পম েিঃ ৬২১৮.৭০

জুন ২০১৩

GOB After completion of the project 7-10
MMSCFD gas is being supplied to
Chittagong which is helping meet
up increased demand of gas in the
country as well as to offset the
importation of petroleum products.

১৪।

এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন
কয ে লসটি লবলল্ডাং অব ব দেক্স
(EPCB) রকল্প

স্ িঃ
১৮৮৬.০০
নিঃ তবিঃ ১৯৯১৪.০০
পম েিঃ ২১৮০০.০০

স্ িঃ
১৬৩১.৩০
নিঃ তবিঃ ১৯২০৭.৮৩
পম েিঃ ২০৮৩৯.১৩

জুন ২০১৩

GOB BAPEX has successfully
completed the project. In 40
different lots, BAPEX have
procured many vital and effective
equipment for exploration and
drilling activities and 85 people in
different categories have been
trained up in human resource
development program. All of the
procured equipment working
satisfactorily. Thus the procured
modern Siesmic, Drilling &
Exploration supporting equipment
and trained man power are playing
a vital role for the exploration and
Production Capacity Building of
BAPEX.

১৫।

সুন মগঞ্জ-পনত্রদক ন (সুদনত্র) পতল/
গ্য স অনুসন্ধ ন কূে খনন রকল্প

স্ িঃ ২৭৫৯.০০
নিঃ তবিঃ ৪৭৭৬.০০
পম েিঃ ৭৫৩৫.০০

স্ িঃ ২৪৫২.২৪
নিঃ তবিঃ ৩৯০৩.৯১
পম েিঃ ৬৩৫৬.১৫

রূেগঞ্জ পতল/গ্য স অনুসন্ধ ন কূে খনন
রকল্প

স্ িঃ ৩৭১৬.০০
নিঃ তবিঃ ৫৯৮৪.০০
পম েিঃ ৯৭০০.০০

স্ িঃ ২৭৮৮.৯১৭৭
নিঃববিঃ ৩৩৩৮.৬২১৩
পম েিঃ ৬১২৭.৫৩৯

ক্র.
নাং
১
১০।

১১।

১৬।

রকদল্পে ন ম (লেলে/টিএলেলে অনুর্ য়ী
ব স্তব য়দনে ত লেখ)
২
সুন্দলপুে পতল/গ্য স অনুসন্ধ ন কূে খনন
রকল্প
(জুল ই ২০০৪ েদত জুন ২০১২)

অনুদম লেত ব্যয়

completed and is now full in
production. Daily 9-10 MMCF
treated gas is being produced and
supply to greater Noakhali district
national grid line.
drilled successfully to the depth of
3301m. But after drilling no
commercial gas was descovered in
the Kapasia Structure and hence
the well is declared as a dry hole.

অদে বে ২০১৩ GDF An exploratory well has been
drilled successfully to the depth of
4683m. But after drilling no
commercial gas was descovered in
the Sunetra Structure and hence
the well is declared as a dry.
BAPEX right now conducting 3D
seismic survey over Sunetra
Prospect to find out the cause of
being dry and to find out a
prospective suitable location for
future drilling.

জুন ২০১৫

GDF

The project was implemented by
the professionally skilled personnel
of BAPEX. The problems those
arised during execution of the
project were duly encountered/
attended and as such the project
work was not hampered. No
problems encountered in project
financing, allocation and release.
The project has been successfully
completed within the estimulated
time.

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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রকল্প সম লপ্তে
ত লেখ
৫
জুন ২০১৫

অদর্ থে
উৎস
৬

ফল ফল

GDF

BAPEX has successfully
completed the 1500 HP Rig
procurement project. The project
was started in July 2012 under
GDF funding with a view to
enhance the drilling capacity of
BAPEX. The total project cost was
TK. 211.72 crore. No significant
problem was encountered; minor
problems were solved with the cooperation extended by different
level of executives. As a result it
was possible to complete the
project with less than the estimated
cost.

স্ িঃ
৪৪০.৫৮১
নিঃববিঃ ৩৭৩২.৪৬৪
পম েিঃ ৪১৭৩.০৪৫

জুন ২০১৫

GDF

The gas production from
Begumganj well # 3 has started
through the installed process plant
since 3rd March 2015. Early
production facility will use for
production of gas from newly
discovered field as well as testing
of future development or
exploration wells. The project has
been successfully completed within
the estimated period.

স্ িঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪
নিঃববিঃ৭০৩৮৫.৬০৪৭০
পম েিঃ ৯১৩৩১.১০০১৪

জুন ২০১৫

GDF

The project has been successfully
completed and is now in fully
operation. Daily 77 MMCF treated
gas is being produced and
supplied to national grid and Bhola
Quick Rental Power Plant & PDB
power plant. To increase gas
production more development
wells may consider to be drilled in
the same structure for gas based
fertilizer, power plant and other
industries. Drilling of development
wells may be considered to be
commenced through a new project
of BAPEX.

স্ িঃ
৪৫০.০০
নিঃ তবিঃ ৩৪৪০.০০
পম েিঃ ৩৮৯০.০০

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

৩৪৪.৮৪
৩৩৯৪.৫৮
৩৭৩৯.৪২

জুন ২০১৬

GDF

The project has been successfully
completed. After successfull
installation, commissioning and
testing of the imported equipment
the rig is being now used for
drilling/workover operation without
any interruption.

২১।

পম ব েকপুে পতল/ গ্য স অনুসন্ধ ন স্ িঃ ৪০৭৮.০০
কূে খনন রকল্প
নিঃ তবিঃ ৪৬৬৮.০০
পম েিঃ ৮৭৪৬.০০

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

৩৮০৭.৪১
৪৩১৯.৫০
৮১২৬.৯১

জুন ২০১৬

GOB

Mubarakpur # 1 exploratory well
was drilled up to 4624 m vertically
to achieve some Geological aspect
likely discovery of hydrocarbon
from stratigrapic trap which is
completely new exploration with
more prospects.

২২।

শ েব জপুে গ্য সদক্ষদত্রে জন্য
রদসস ল ন্ট সাংগ্রে

স্ িঃ
১০৩৭.৫৮
নিঃ তবিঃ ৬৭৪৩.৫০
পম েিঃ ৭৭৮১.০৮

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

১০৩৫.৬০
৬৪৫৬.৯৯
৭৪৯২.৫৯

জুন ২০১৬

GDF

The project has been successfully
completed. The plant is processing
the produced gas from
Shahbazpur Field very smoothly
and supplying the same of PDB’s
Power Plant, Rental Power Plant
and other commercial & domestic
users as per their demand.

২৩।

Srikail # 04 Appraisal cum
development well drilling
project.

স্ িঃ
৪৭০০.৫৭
নিঃ তবিঃ ২০৩৭২.৪৩
পম ে ২৫০৭৩.০০

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

৪১৯৪.৪৮
১৫৪৫২.৫৩
১৯৬৪৭.০১

পসদেম্বে
২০১৬

GDF

The project has been successfully
completed and is now in operation.
Approximately 10 mmscfd treated
gas and 30 bbls/day condensate is
being produced from ‘D’ sand &
supplied to national grid. At the
same time, another new gas zone
‘E’ was discovered and tested
approximately 20 mmscfd gas and
80 bbls/day.

ক্র.
নাং
১
১৭।

রকদল্পে ন ম (লেলে/টিএলেলে
অনুর্ য়ী ব স্তব য়দনে ত লেখ)
২
১৫০০ েস থ ে ওয় ে লেগ সাংগ্রে
রকল্প

অনুদম লেত ব্যয়

১৮।

স্টয ন্ডব ই গ্য স রদসস ল ন্ট সাংগ্রে স্ িঃ
৬৯৫.০০
রকল্প
নিঃ তবিঃ ৩৯২৩.০০
পম েিঃ ৪৬১৮.০০

১৯।

ব দেক্স এে ০৫ টি কূে খনন রকল্প স্ িঃ ২২০৭৯.৬৮
নিঃ তবিঃ ৭৯৩১৭.৩২
পম েিঃ ১০১৩৯৭.০০

২০।

Rehabilitation of Engine,
Mud Tanks & Electrical
Power System of IDECO H1700 Rig

৩
স্ িঃ
২৬০১.৬২
নিঃ তবিঃ ১৮৫৭০.৮৩
পম েিঃ ২১১৭২.৪৫

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ িঃ ২১৫৬.৯৪
নিঃববিঃ ১৭৫৪৩.৬৩
পম েিঃ ১৯৭০০.৫৭

৭
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ক্র.
নাং
১
২৪।

রকদল্পে ন ম (লেলে/টিএলেলে অনুর্ য়ী
ব স্তব য়দনে ত লেখ)
২

অনুদম লেত ব্যয়

রকল্প সম লপ্তে
ত লেখ
৫
লডদসম্বে ২০১৬

অদর্ থে
উৎস
৬

ফল ফল

GDF

The project has been
successfully completed. The
plant is processing the
produced gas from Srikail well #
2, 3 & 4 very smothly. Now 43
mmscfd gas is being processed
by this process plant but
capacity of the plant is 60
mmscfd.

Procurement of Gas Process
Plant for Srikail Gas Field

৩
স্ িঃ
১৪৬৭.০০
নিঃ তবিঃ ১০২০০.০০
পম েিঃ ১১৬৬৭.০০

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ িঃ
১২০৬.৯৮
নিঃববিঃ ১০০৯৯.৭৪
পম েিঃ ১১৩০৬.৭২

২৫।

Salda Well#3, 4 & Fenchugonj
Well#4, 5 Gas Field Development
Project.

স্ িঃ ৬৭৮৮.২০
নিঃ তবিঃ ২৩৭৭৫.৮০
পম েিঃ ৩০৫৬৪.০০

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

৬০৬৬.৫৪
২০৫৯৮.০০
২৬৬৬৪.৫৪

জুন ২০১৬

GOB

After completion of the project
Daily 41-44 MMCF treated gas
is being produced and supplied
to national grid.

২৬।

াহ্াদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২)
মূল্যােন/উন্নেন কূপ খনন প্রকে

স্ িঃ ২৫৬২.০০
নিঃ তবিঃ ৩৭২৮.০০
পম েিঃ ৬২৯০.০০

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

২০৪৫.২৪
২৯৮১.১৩
৫০২৬.৩৭

অদে বে ২০১৭

GDF

After completion of the project
Daily 8-10 MMCF treated gas is
being produced and supplied to
national grid.

২৭।

2D Seismic Project of BAPEX
Project

স্ িঃ
৫৯২৮.০০
নিঃ তবিঃ ৩৪০৫.০০
পম েিঃ ৯৩৩৩.০০

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

৫৩৫১.৭৮
২৭৯৯.৮০
৮১৫১.৫৮

জুন ২০১৮

GDF

The Project has been
successfully completed within
the approved period.

২৮।

Procurement of one Drilling and
one Workover Rig with
Supporting Equipment for BAPEX
Project.

স্ িঃ
১৩৫২.০০
নিঃ তবিঃ ৭৪৫২.০০
পম েিঃ ৮৭৭৪.০০

স্ িঃ
নিঃববিঃ
পম েিঃ

১০১৫.৭৪
৭২৭২.৭২
৮২৮৮.৪৬

লডদসম্বে ২০১৮

GDF

The Project has been
successfully completed within
the approved period.

৭

* রকৃত ব্যদয়ে মদে ে জস্ব ব্যয় অন্তর্ভথি নদে।
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৬.২ সম্প লেত ওয় কথ ওভ ে ক র্ থক্রম সমূদেে লববেণ

:

ব দেক্স এবাং এে পূব থসূেী, পর্ সকল কূদে ওয় কথওভ েক র্ থক্রম েলেচ লন কদেদছ ত ে েলেসাংখ্য ন ও ফল ফল লনম্নরূেিঃ
Sl. No.
Well
1.
Kailashtila Well-1

Year
1982

Rig Used
P-80 Workover Rig (Mech.)

Activities
Fished out cemented tubing and completed
as a dual gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Checked wet production and cleaned sand fill
to bring the well back into production.
Changed leaking tubing and recompleted as
a gas producing well.
Changed leaking tubing and recompleted as
a gas producing well.
Changed drill string, well head and completed
as a gas producing well with new completion
string.
Operation completed as per contract with
BGFCL.
Checked wet production and cleaned sand fill
to bring the well back into production.
Checked wet production and cleaned sand fill
to back bring the well into production.
Worked over by removing packers.
Completed as a gas producing well.
Converted into gas well from oil well.
Isolation of middle zone and produce gas
from the top zone of the well.
Isolation of lower gas zone and produce gas
from the middle gas zone of the well.
Squeezing upper zone and produce gas from
bottom zone of the well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.
Completed as a gas producing well.

2.
3.

Kamta Well-1
Chatak Well-1

1984
1986

-do-do-

4.

Titas Well-1

1987

-do-

5.

Titas Well-3

1987

-do-

6.

Feni Well-1

1988

-do-

7.

Titas Well-4

1992

-do-

8.

Bakhrabad Well-4

1993

-do-

9.

Bakhrabad Well-5

1993

-do-

10.
11.
12.
13.

Kailashtila Well-1
Shahbajpur Well-1
Sylhet Well-7
Kailashtila Well-3

1997
2004
2005
2006

-do-do-do-do-

14.

Kailashtila Well-4

2007

-do-

15.

Fenchuganj well-2

2008

-do-

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bakhrabad Well-5
Bakhrabad Well-2
Sylhet Well-8
Titas-14
Bangora-3
Sylhet Well-7 (2nd)
Titas Well-4 (2nd)
Hbj-11
Megna-1
Titas Well-12
Kailashtila Well-5
Sundalpur-1

2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011

-do-doWireline Unite
IPS Cardwell
IDECO- H-1700
P-80 Workover Rig (Mech.)
IPS Cardwell
IDECO- H-1700
P-80 Workover Rig (Mech.)
IPS Cardwell
Wireline Unite
IDECO- H-1700

28.

Fenchuganj-4

2011

Bijoy-10

29.

Semutang-5

2011

P-80 Workover Rig (Mech.)

30.

Salda-3

2011

Gardener Denver E-1100

31.

Kapasia-1

2012

IDECO- H-1700

32.

Srikail-2

2012

Gardener Denver E-1100

33.

Salda-1

2012

Bijoy-11

Completed as a gas producing well.

34.

KTL-4

2012

P-80 Workover Rig (Mech.)

Completed as a gas producing well.

35.

Titas-17

2013

IDECO- H-1700

36.

Sunetro-1

2013

Bijoy-10

37.

Titas-18

2013

IDECO- H-1700

38.

Bakhrabad Well-9

2013

IDECO- H-1700

39.

Fenchuganj-5

2014

Bijoy-10

40.

Titas-27

2014

Gardener Denver E-1100

গ্য স আলবস্কৃত
গ্য স উৎে েনেত
Completed as a gas producing well.

গ্য স উৎে েনেত
শুস্ক কূে
গ্য স আলবস্কৃত

গ্য স উৎে েনেত
স্লগত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
ব লণলজযকভ দব অল ভজনক
গ্য স উৎে েনেত

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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Sl. No.
Well
41.
Rupgonj-1

Year
2014
(3rd)

Rig Used
IDECO- H-1700

42.

Bakhrabad Well-5

2014

Bijoy-11

43.

Titas-11

2016

IDECO-H-1700

44.

Titas-21

2016

ZJ40DBS

45.

Titas-10

2016

IDECO-H-1700

46.

Shahbajpur-4

2016

IPS Card well

47.

Titas-2

2016

IDECO-H-1700

48.

Titas-5

2016

ZJ40DBS (Bijoy-11)

49.

Titas-1

2017

ZJ40DBS (Bijoy-11)

50.

Shahbajpur-2

2017

IPS Card well

51.

Shahbajpur-1

2018

IDECO-H-1700

52.

Begumgonj-3

2018

IDECO-H-1700

53.

Hobigonj-1

2018

ZJ40DBS (Bijoy-11)

54.

Titas-15

2017

IDECO-H-1700

55.

Kailashtila-1

2018

SJ650T

56.

Titas-6

2019

IDECO-H-1700

57.

Bakhrabad-1

2019

SJ650T

58.

Narshingdi-1

2019

ZJ40DBS

Activities

গ্য স আলবস্কৃত
Completed as a gas producing well.

গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত
গ্য স উৎে েনেত

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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৬.৩ ব দেক্স ও এে পূব থসূেী কর্তক
থ অনুসন্ধ ন ও উৎে েন কূে খনন ক র্ থক্রদমে লববেণী

:

পক ম্প নী লেস দব ব দেক্স এবাং এে পূব থসূেী পেদর ব াংল ও ওলজলডলস কর্তক
থ পর্ সব ভূগঠদন এ র্ বৎক ল ের্ থন্ত অনুসন্ধ ন ও
উৎে েন কূে খনন কে েদয়দছ, ত ে সাংলক্ষপ্ত েলেসাংখ্য ন ও ফল ফল লনম্নরূেিঃ
ক্রম

খননক েী
রলতষ্ঠ ন

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ওলজলডলস
ওলজলডলস
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

পেদর ব াংল
ব দেক্স
পেদর ব াংল
পেদর ব াংল
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
গ্য জরম

খননকৃত ভূগঠন
সমূদেে ন ম ও
কূেসাংখ্য
জলেী-৩টি
পসমুত াং-৪টি
মুল েী-২টি
পবগমগঞ্জ-২টি
পফণী-১টি
লসাংড় -১টি
লবয় নীব জ ে-১টি
আেগ্র ম-১টি
ক মত -১টি
লসত কুন্ড-১টি
পফঞ্চুগঞ্জ-১টি
বগুড় -১টি
ে র্ লেয় -১টি
পমর্ন -১টি
নেলসাংলে-১টি
শ েব জপুে-১টি
Feni-2
KTL-4

স লে নেী-১
স লে নেী-২
Fenchuganj-3

শ্রীক ইল-১টি
লতত স-১৬
লতত স-১৫
KTL-5
KTL-6
Narshindi-2
Habiganj-11
Shahbazpur-2
Sundalpur-1
Saldanadi-3
Fenchuganj-4
Kapasia-1

শ্রীক ইল-২
লতত স-১৭
ব খে ব ে-৯
লতত স-১৮
সুদনত্র-১
শ্রীক ইল-৩*

কূেখনদনে কূদেে গভীেত কূে খনন ব্যয় গ্য স মজুদেে
সময়ক ল
(লমে ে)
(লক্ষ ে ক য়) েলেম ণ (লবলসএফ)

ব্যবহৃত লেদগে ন ম

(GIIP)

১৯৬৪-৭০
১৯৬৭-৬৯
১৯৭৫-৮১
১৯৭৬-৭৭
১৯৮০-৮১
১৯৮০-৮১
১৯৮০-৮১
১৯৮১-৮২
১৯৮১-৮২
১৯৮৩-৮৮
১৯৮৫-৮৮

২৩০০-৪৫০০
৪০৮৮
৪৭৩২-৪৫৬৯
৩৬৫৬
৩২০০
৪১০০
৪১০৭
৪৯৫৯
৩৬১৪
৪০০৫
৪৯৭৭
(গভীেতমকূে)
১৯৮৮-৮৯
২১০০
১৯৮৯-৯২ ৩৪৩৮/৩৩৫৬
১৯৯০
৩০৬৯
১৯৯০
৩৪৫০
১৯৯৩-৯৫ ৩৭৫০/৩৩৪২
১৯৯৪
১৯৯৫
১৯৯৬
২৫১১
১৯৯৯
২০০৪
২০০৪
৩৫৮৩
২০০৫
২০০৫
২০০৬
২০০৭
২০০৭
২০০৭
২০০৮
২০১১
২০১১
২০১১
২০১২
৩৩০১
২০১২
৩২১৪
২০১৩
২৮৭২
২০১৩
২৫৩৫
২০১৩
৩৩৩২
২০১৩
৪৬৮৩
২০১৩
৩৩৫০

৪১৬.৯১
৫৬৮.৪৮
৪১৫২.৮৬
১৮৮০.৭১
১৯১৬.৭৪
৫৯৪৪.০৬
৫৮৯৯.৯১
১০৫৮৪.১১
২৩৪২.৭৬
৪৩৩৫.০৩
৪৩৩২.৮৮

Dry

URALMASH-A-42 RIG

২২৭

URALMASH-3D-61 RIG

Dry

URALMASH-3D-61 RIG

৪৬.৭
১৮৫.২

URALMASH-A-42 RIG

Dry

F-400, 4-DH RIG

২৪৩.১
Dry

ভ ড় কে লেগ (MDP)
ভ ড় কে লেগ (MDP)

৭১.৮

URALMASH-3D-61 RIG

Dry

F-400, 4-DH RIG

৪০৪

IDECO-H-1700 RIG

Dry

URALMASH-3D-61 RIG

Dry

IDECO-H-1700 RIG

১৭০.৬
৩০৭.২
৫১৩

CHALLANGER (PIU)

URALMASH-A-42 RIG

CHALLANGER (PIU)
IDECO-H-1700 RIG
Gardener Denver
Gardener Denver

২২৯৩.৭৩

২৩০

IDECO-H-1700 RIG
IDECO-H-1700 RIG
Gardener Denver

৫২৭৩.৬২
-

গ্য স আলবস্ক ে

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

Bijoy-10 (ZJ70DBS)

Dry

IDECO-H-1700 RIG

গ্য স আলবস্ক ে
গ্য স আলবস্ক ে
গ্য স আলবস্ক ে
গ্য স উৎে েন

Gardener Denver
IDECO-H-1700 RIG
IDECO-H-1700 RIG
Gardener Denver

Dry

Bijoy-10

গ্য স উৎে েন

ZJ70 LDB 450

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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ক্রলমক খননক েী
রলতষ্ঠ ন

খননকৃত ভূগঠন সমূদেে কূেখনদনে কূদেে গভীেত কূে খনন ব্যয় গ্য স মজুদেে
ন ম ও কূেসাংখ্য
সময়ক ল
(লমে ে)
(লক্ষ ে ক য়) েলেম ণ (লবলসএফ)

ব্যবহৃত লেদগে ন ম

(GIIP)

40.
41.
42.

গ্য জরম পবগমগঞ্জ-৩*
ব দেক্স লতত স-২৭
ব দেক্স Fenchuganj-5

২০১৩
২০১৪
২০১৪

৩৫৬৫
৩১৩৮
৩১৩৭

-

43.
44.
45.
46.
47.

ব দেক্স
গ্য জরম
গ্য জরম
গ্য জরম
ব দেক্স

২০১৪
২০১৪
২০১৪
২০১৪
২০১৪

৩৬১২
৩০৩২
৩৯০২
৩৮০৫
২৫১০-২৮৩৯
২১৬৯-২১৭৫
২৯৪৯
৩৫৫১
২৭৭৫

Rupgonj-1

গ্য স উৎে েন
গ্য স উৎে েন

ZJ70 LDB 450
Gardener Denver

Commercially
Non - Profitable

Bijoy-10

-

গ্য স আলবস্ক ে
গ্য স উৎে েন
গ্য স আলবস্ক ে
গ্য স আলবস্ক ে
-

IDECO-H-1700 RIG

-

গ্য স আলবস্ক ে

ZJ40DBS (Bijoy-11)

-

Gardener Denver IPS
Card well

-

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

ZJ40DBS (Bijoy-11)

Gas Production

48.
49.
50.

পসমুত াং-৬*
শ েব জপুে-৩*
শ েব জপুে-৪*
স লে -১ খনন ও
ওয় কথওভ ে
ব দেক্স ব খে ব ে-৫ ওয় কথওভ ে
ব দেক্স তকল শটিল -৭
ব দেক্স স লে -৪ খনন

51.
52.
53.
54.
55.
56.

গ্য জরম
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স

শ্রীক ইল-৪
লতত স-১১ ওয় কথওভ ে
লতত স-২১ ওয় কথওভ ে
লতত স-১০ ওয় কথওভ ে
লতত স-৫ ওয় কথওভ ে
শ েব জপুে-৪ ওয় কথওভ ে

২০১৬
২০১৬
২০১৬
২০১৬
২০১৬

২৭০৪
৩৫৪৩
৩২৯০
-

-

57.
58.
59.
60.

ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স

লতত স-২ ওয় কথওভ ে
লতত স-১ ওয় কথওভ ে
ব ঙ্গুে -৬ খনন
শ েব জপুে-২

২০১৬
২০১৬
২০১৬
২০১৭

৩২১৬
৩৬৮৪
৩৭৬৮
৩৪৮১

-

Gas Production

Gardener Denver IPS
Card well
IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

ZJ40DBS (Bijoy-11)

Gas Production

ZJ70DBS (Bijoy-11)

Gas Production

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স
ব দেক্স

পম ব েকপুে-১ খনন
সুন্দলপুে-২ খনন
শ েব জপুে ইষ্ট-১
পভ ল নর্ থ-১
পবগমগঞ্জ-৩ ওয় কথওভ ে
লতত স-১৫ ওয় কথওভ ে
শ েব জপুে-১

২০১৭
২০১৭
২০১৭
২০১৮
২০১৮
২০১৭
২০১৮

৪৬২৪
৩২৩৫
৩৫৫০
৩৫১৬
৩৫৬৫
৩১৮০
২৯৭২

-

Dry

Gardener Denver IPS
Card well
ZJ50DBS

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Third Party Rig

Gas Production

Third Party Rig

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

68.
69.

ব দেক্স েলবগঞ্জ-১ ওয় কথওভ ে
ব দেক্স স লে নর্ থ-১

২০১৮
২০১৮

৩০৭৫
২৮১৪

-

70.

ব দেক্স কসব -১ খনন

২০১৮

২৯৭৫

-

71.
ব দেক্স পসমুত াং স উর্-১
২০১৯
72.
ব দেক্স তকল শটিল -১ য় কথওভ ে
২০১৮
73.
ব দেক্স লতত স-৬ ওয় কথওভ ে
২০১৯
74.
ব দেক্স ব খে ব ে-১ ওয় কথওভ ে
২০১৯
75.
ব দেক্স নেলসাংেী-১ ওয় কথওভ ে
২০১৯
* ওলজলডলস- ওদয়ল এন্ড গ্য স পডদভলেদমন্ট কদেথ দেশন
* ব দেদক্সে কূে গ্য জরম কর্তথক খনন কে েদয়দছ।

৩০২০
৩০৭০
২৫৬১
৩০৮৩

-

২০১৪
২০১৫
২০১৫

ZJ70 LDB 450
ZJ70 LDB 450
ZJ70 LDB 450
ZJ40DBS (Bijoy-11)

ZJ40DBT

IDECO-H-1700 RIG
Gas Production
Gas Production
Commercially
Non - Profitable
Commercially
Non - Profitable
Gas Production

Gardener Denver IPS
Card well
ZJ40DBS (Bijoy-11)
Bijoy-10 (ZJ70DBS)
Bijoy-12 (ZJ50)

XJ650T
IDECO-H-1700 RIG
XJ650T
ZJ40DBS

- ব াংল দেশ পেদর ললয় ম এক্সদল দেশন এন্ড পর ড কশন পক ম্প নী ললিঃ (ব দেক্স)
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