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১।                                                                                           পকাম্পানীে েলেলচলত 

 
ক্রলমক লবষয়বস্তু  বণ থনা 

০১ পকাম্পানীে নামিঃ  বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ 

(বাদেক্স) 

০২ পকাম্পানীে রধান কার্ থালয়িঃ  বাদেক্স ভবন, ৪ কাওোন বাজাে বালণলজযক এলাকা, ঢাকা-১২১৫। 

০৩ পকাম্পানীে উদেশ্য ও কার্ থেলেলধিঃ  * পতল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎোেদনে জন্য ভূতালিক ও 

ভূকম্পন জেীে এবাং খনন কার্ থক্রম েলেচালনা কো।  

* পেদশে অভযন্তদে বা পেদশে বালেদে এককভাদব বা পর্ৌর্ উদযাদগ 

অর্বা অন্য পকান চুলিে লভলিদত উৎোেন, রলক্রয়াকেণ, সঞ্চালন, 

লবতেণ এবাং লবেণন অর্বা এতেসম্পলকথত অন্যান্য েদেে 

উৎোেন ও লবেণন সাংক্রান্ত বালণলজযক কার্ থক্রম েলেচালনা কো।  

* ভূেোলর্ থক ও ভূতালিক উোি মূল্যায়ন, পবলসন ের্ থাদলাচনা, 

অনুসন্ধান ও উন্নয়দনে লদক্ষয খনন, ভূতালিক ও ভূ-েসায়লনক 

লবদেষণ ইতযালেে পক্ষদত্র পসবা রোন কো।  

০৪ তিাবধায়ক সাংস্ািঃ  বাাংলাদেশ ততল, গ্যাস ও খলনজ সম্পে কেদোদেশন (দেদরাবাাংলা)। 

০৫ রশাসলনক মন্ত্রণালয়িঃ  লবদ্যযৎ, জ্বালানী ও খলনজ সম্পে মন্ত্রণালয়। 

জ্বালানী ও খলনজ সম্পে লবভাগ। 

০৬ োবললক লললমদেড পকাম্পানী (অনুসন্ধান) 

লেসাদব লনবলন্ধতিঃ 
 ০৩ এলরল, ১৯৮৯। 

 

০৭ পতল ও গ্যাস অনুসন্ধান পকাম্পানী লেসাদব 

পকাম্পানীে কার্ থক্রম শুরুে তালেখিঃ 
 ০১ জুলাই, ১৯৮৯। 

০৮ পতল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎোেন 

পকাম্পানী লেসাদব সেকাে কর্তথক অনুদমােন 

রোদনে তালেখিঃ 

 ২৯ পফব্রুয়ােী, ২০০০। 

০৯ োবললক লললমদেড পকাম্পানী (অনুসন্ধান ও 

উৎোেন) লেসাদব লনবলন্ধতিঃ 
 ২৩ এলরল, ২০০২। 

১০ পকাম্পানীে কূে খনন ও গ্যাস আলবস্কাদেে 

সফলতাে োেিঃ 
 ২:১  

১১ পকাম্পানীে েলেচালকমন্ডলীে ১ম বালষ থক 

সাধােণ সভা অনুলষ্ঠত েওয়াে তালেখিঃ 
 ২৯ জুলাই, ১৯৯২। 

১২ পকাম্পানীে েলেচালকমন্ডলীে সেস্য সাংখ্যািঃ  ০৭ (সাত) জন।  

১৩ গ্যাস সেবোেকৃত পকাম্পানীে নামিঃ  টিলজটিএন্ডলডলসএল, লবলজলডলসএল, পকলজলডলসএল, লজটিলসএল, 

এসলজলসএল 

১৪ কনদডনদসে সেবোেকৃত পকাম্পানীে নাম  লবলজএফলসএল, সুোে লেফাইনালে (রািঃ) ললিঃ  

১৫ পকাম্পানীে পমাে অনুদমালেত মূলধদনে েলেমাণিঃ   ৩০০ (লতনশত) পকাটি োকা। 

১৬ পকাম্পানীে েলেদশালধত মূলধদনে েলেমাণিঃ   ৮১০৫ (আে োজাে একশত োঁচ) লক্ষ োকা র্া ৮১০৫ (আে োজাে 

একশত োঁচ) োজাে পশয়াদে লবভি। 



 

সিবেম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)       3 

 

২।                                  GDF অর্ থায়দন েলেচাললত (অনুদমালেত) রকল্পসমূদেে অগ্রগলতে রলতদবেন 
 

২.১                Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field: 
১। রকদল্পে নামিঃ  Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project. 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়:  রকল্পটি ১৭-০৮-২০২০ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত।  

৩। রকদল্পে অবস্ান:  পবােোনুলেন, পভালা। 

৪। বাস্তবায়ন কাল:   জুলাই, ২০২০ েদত লডদসম্বে, ২০২১। 

  

৫। রকল্প ব্যয়:   স্ানীয় মুদ্রা      :      ২,৬১৭.০০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা :      ৮,৩১২.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে            :    ১০,৯২৯.০০ লক্ষ োকা  

  

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ  Procurement and Installation of 60 MMSCFD Glycol (TEG)  Dehydration 

Type Natural Gas Process Plant including gas gathering pipeline from 

Shahbazpur East # 1 to existing process plant at Shahbazpur Gas Field, 

Borhanuddin, Bhola. 

 

৭। রলক্রয়াধীন 

    অগ্রগলতিঃ 

1.    েিতমাবন শাহোজপুর গ্যাি সেবে স্থাসিি ৬০ এমএমএিসিএফসি েমিা িম্পন্ন  ্াইক  সিহাইবরেশশন াাইি প্রবিি ্াবটেরর 

দ্বারা গ্যাি প্রসিয়াকরি: দদসনক ৫৫-৬০ সমস য়ন ঘনফুা হাবর সুন্দরেন গ্যাি সকাম্পাসন স সমবাি এর মাধ্যবম স া া 

সজ ায় স্থাসিি সেদ্যুৎ সকন্দ্র িমূহ িহ সেস ন্ন  সেণীর ্াহক ির্ তাবয় গ্যাি িরেরাহ করা হবে। Moisture Content: 

১.৪৫ িাউন্ড/সমস য়ন ঘন ফুা গ্যাি (Standard Maximum : ৭ িাউন্ড/সমস য়ন ঘনফুা গ্যাি)। 

2.   শাহোজপুর ইষ্ট #১ কূি হবি উৎিাসদি দদসনক ২০-২২ সমস য়ন ঘনফুা গ্যাি ৬০ এমএমএিসিএফসি েমিা িম্পন্ন  

্াইক  সিহাইবরেশশন াাইি প্রবিি ্াবটেরর মাধ্যবম প্রবিি করা হবে। 

3.   সেগি ১৯ আগস্ট ২০২২ িাসরবে সিসনয়র িসিে, জ্বা াসন ও েসনজ িম্পদ সে াগ মবহাদয় এেং সিয়ারম্যান, সিবরাোং া 

মবহাদয় স্থাসিি ৬০ এমএমএিসিএফসি েমিা িম্পন্ন  প্রবিি ্াটের িসরদশ তন কবর। 

4.   সেগি ২৭ আগস্ট ২০২২ িাসরবে িসরিা ক (িসরকল্পনা), সিবরাোং া মবহাদয় এেং মহাব্যেস্থািক (উৎিাদন ও সেিণন), 
সিবরাোং া মবহাদয় স্থাসিি ৬০ এমএমএিসিএফসি েমিা িম্পন্ন  প্রবিি ্াটের, কবরা  রুম িহ ি মান গ্যাি উৎিাদন 

কার্ তিম িসরদশ তন কবরন। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :    ১৯৮৪.৪৬ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ৬৫৫৯.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ৮৫৪৩.৪৬ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ৭৮.১৭ %                              ৭৮.১৭ % 
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২.২ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2): 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum 
Development Well (Bhola North-2): 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়:  রকল্পটি অনুদমালেত লকন্তু আেএলডলে’পত এখনও অন্তভূ থি েয়লন। 

৩। রকদল্পে অবস্ান:  পবােোনুলেন, পভালা। 

৪। বাস্তবায়ন কাল:   জানুয়ালে, ২০২১ েদত জুলাই, ২০২৩। 

 

৫। রকল্প ব্যয়:   স্ানীয় মুদ্রা      :    ১৪,৫৪২.০০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা :     ৫৪,৯২১.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে            :    ৬৯,৪৬৩.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ  i)   To drill two exploratory wells namely “Tabgi-1 & Illisha-1” and one 

appraisal cum development well namely “Bhola North-2” with a 

view to discovering oil/gas to increase the countrys gas reserve 

and production; 

ii)  Subject to discovery of oil and gas; additional 459.00 BCF 

recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and 

additional 26-55 MMSCFD oil/gas will be produced from this 

project. 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ 1.    লেলেলস’ে ০২-০৫-২০২১ লি. তালেদখে সভাে সুোলেশ এবাং সব থদশষ গত ২৭.০৫.২০২১ তালেদখে 

সেকালে ক্রয় সাংক্রান্ত মলন্ত্রসভা কলমটি'ে সভাে অনুদমােদনে আদলাদক গ্যাজরম (Gazprom EP 

International Investments B.V) এে সাদর্ অনুস্বাক্ষলেত খসড়া Addendum7 টি গত 

৩০.০৭.২০২১ তালেদখ গ্যাজপ্রম ও োবিক্স সর্ৌথ স্বােবর Addendum7 টি চুড়ান্ত কেন িম্পন্ন  হয়। 

রাজস্ব সোবি তর স টং প্রাসির সপ্রসেবি গ্যাজরম কর্তথক োলখলকৃত Performance Guarantee এে 

লবেেীদত গত ০৪.১১.২১ তালেদখ ঋণিে সো া েদয়দছ। EPC ঠিকোে গ্যাজরদমে মা্যমদম েবগী-১ 

কূে স্ােনাে সাইে লডমাদকথশনসে সাইে পডদভলেদমন্ট (পফলসাং, পসলাে সাদভ থ, লেগ ফাঊদন্ডশন, 

পমলশনালে ফাউদন্ডশন, মাড লেে, পগাডাঊন, কযাোদভন লস্কড, লসলকঊলেটি পশড লনম থাণ) সম্পন্ন কেতিঃ 

েেবতীদত েবগী-১ স্ােনায় লেগ ও আনুষালিক মালামাল, র্ততীয় েক্ষীয় মালামাল ও লবলভন্ন সালভ থস 

সাংক্রান্ত জনবল এবাং লবলভন্ন মালামাল,, জনবল, টুলস পমালবলাইদজশন সম্পন্ন  কেতিঃ গত 

১৬.০৬.২০২২ তালেদখ লেগ আে  সম্পন্ন কদে গত ১৯.০৮.২০২২ তালেদখে মদ্যম মূল খনন কার্ থক্রম শুরু 

েদয়দছ। গত ২৯.০৯.২০২২ তালেদখ োদগ থে অনুর্ায়ী ৩৫২৪ লমোে গভীেতায় খনন কার্ থক্রম সম্পন্ন 

েদয়দছ। পেলটাং ও আনুষালিক কার্ থক্রম সম্পন্ন েেবতী উি কূদে গ্যাস পজান আলবস্কাে সাংক্রান্ত চূড়ান্ত 

রলতদবেন রস্তুত কো েদব। েেবতী কূে পভালা নর্ থ-২ খনন শুরুে লনলমি রদয়াজনীয় সাইে 

লডমাদকথশনসে সাইে পডদভলেদমন্ট (পফলসাং, পসলাে সাদভ থ, লেগ ফাঊদন্ডশন, পমলশনালে ফাউদন্ডশন, মাড 

লেে, পগাডাঊন, কযাোদভন লস্কড, লসলকঊলেটি পশড লনম থাণ) কার্ থক্রম চলমান আদছ। 

2.   প্রকবল্পর িসরবেশ অসিদির হবি প্রকবল্পর অনুকূব  ০৩টি কূে এলাকাে (েবগী-১, ইললশা-১ ও পভালা নর্ থ-

২) িসরবেশগি চূড়ান্ত ছাড়িে সনে োওয়া লগদয়দছ। 

3.   কূে খনন এলাকা এবাং কূে খনন এলাকাসমূদে গমদণে সাংদর্াগ সড়দকে জন্য ভূলম হুকুম েখল কেদণ 

পরলেত রাক্কললত লবল বাদেক্স রাজস্ব োি হবি পজলা রশাসক, পভালা বোবদে েলেদশাধ কো েদয়দছ। 

4.   রকদল্পে অন্তর্ভ থি েবগী-১, ইললশা-১ ও পভালা নর্ থ-২ কূি েনন এ াকার ভূসম উন্ন য়ন ও কূি েনন 

এ াকািমূবহ গমবনর িংবর্াগ িড়ক সনম তাণ িংিান্ত কার্ তিম ি মান আবছ। তম্মদ্যম েবগী-১, ইললশা-১ 

ও পভালা নর্ থ-২ কূে এলাকাে ভূলম উন্নয়ন ও গ্রামীন সড়ক সনম তাণ/উন্নয়ন কার্ থক্রম শতভাগ সম্পন্ন 

েদয়দছ। 

5.   রকদল্পে অন্তভূ থি র্ানবােন োয়ালোং কেন সম্পন্ন কো েদয়দছ। এছাড়া কলম্পউোে, আসবাবেত্র, অলফস 

সােঞ্জাম ক্রয় কার্ থক্রম সম্পন্ন কো েদয়দছ। েল্লীলবদ্যযত সাংদর্াগ কার্ থক্রম গ্রেদণে অাংশ লেদসদব েবগী-১, 

পভালা নর্ থ-২ স্ােনায় লবদ্যযৎ সাংদর্াগ সম্পন্ন েদয়দছ এবাং এতেসাংক্রান্ত মালামাল ক্রয় কার্ থক্রম সম্পন্ন 

কো েদয়দছ। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :       ২৪৪০.৮৪ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :     ৪৯৭৭.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      ৭৪১৭.৮৪ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ১০.৬৮%                              ১০.৬৮% 
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২.৩   Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়:  রকল্পটি ০৭-০৭-২০২১ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত।  

৩। রকদল্পে অবস্ান:  চট্টগ্রাম, শলেয়তপুে, লসদলে এবাং পভালা পজলা। 

৪। বাস্তবায়ন কাল:   জুলাই, ২০২১ েদত লডদসম্বে, ২০২৩ 

  মূ   

৫। রকল্প ব্যয়:   স্ানীয় মুদ্রা      :      ৪,৩৩২.০০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা :     ১৫,৬২০.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে            :     ১৯,৯৫২.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ  The main objective is to 

 Strengthening of Exploration & Development Drilling and Workwover 
activities of BAPEX through repairing 4 rigs and upgrading 1 rig. 

 Ensureing continuous drilling activity by replacing Rig supporting 
equipment. 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ  1.    ২ট ফকত স ফা এেং ২ট সিন, ১ট আয়রন রাফবনক, ১ট সিাক ম্যাসনবফাল্ড োবিবক্স 

এবি সিৌবছবছ।  াট তকুা  িাজত ট্াংক, ওবয়  সাষ্ট ল্যাে সকসেন এেং ওয়াাার োথ সাষ্ট 

সহাার িবয়র  বেু িরেরাহকারী প্রসিষ্ঠাবনর অনুকূব  LC স্থািন করা হবয়বছ। 

2.   IDECO সরগ সমরামবির  বেু সেসিসফবকশন/সিজাইন চূড়ান্ত করা হবয়বছ। সেজয়-

১০, ১১, ১২ সরগিমূবহর রেশাই  সিবষ্টম সেয়াি ত প্রসিস্থািন এেং সেজয়-১১ সরবগর সরগ 

সজনাবরার িবয়র পুন:দরিে আহ্বান করা হবয়বছ এেং মূল্যায়বনর কাজ ি মান রবয়বছ। 

3.   Canrig Facilities এ ২ট Canrig াি রেশাই  ও ারহস ং এর সনসমত্ত ১ম িাবি সেজয়-

১০ সরবগর াি রেশাইব র ও ারবহাস ং কাজ ি মান রবয়বছ। 

4.    আইসিএি সরগ আিব্বিশন এর  বেু ০৮-০৩-২০২২ িাসরবে চুসি িম্পাসদি হবয়বছ 

এেং িরেরাহকারী প্রসিষ্ঠাবনর অনুকূব  LC স্থািন করা হবয়বছ। গি ১৭-০৯-২০২২ 

িাসরবে Honghua এর কাসরগসর দ  স্বশরীবর সরগ এ াকা িসরদশ তন কবরবছ। সরগ 

সজনাবরার িবয়র পুন:দরিে আহ্বান করা হবয়বছ। িস ি কবরা  ইকুইিবমটের এর 

Purchase Order প্রদান করা হবয়বছ। 

5.    আরএফসকউ িদ্ধসিবি আিোেিে, কসম্পউাার এন্ড এবক্সিসরজ িয়িহ অন্যান্য 

সমরামি ও িয় কার্ তিম িম্পন্ন  করা হবয়বছ। অেসশষ্ট িয় কার্ তিম প্রবয়াজন অনুর্ায়ী 

িম্পন্ন  করা হবে। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :    ১২৬৪.৩৩ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ৩১৪৩.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ৪৪০৭.৩৩ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ২২.০৯ %                              ২২.০৯ % 

 
 



 

সিবেম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)       6 

 

২.৪                                                          Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  Shariatpur-1 Exploratory Well Drilling Project 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়িঃ  রকল্পটি ১৭-০৬-২০২১ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত। 

৩। রকদল্পে অবস্ানিঃ  নলড়য়া উেদজলা, শলেয়তপুে পজলা। 

৪। বাস্তবায়ন কালিঃ   ০১ জুলাই, ২০২১ েদত জুন, ২০২২। 

  মূল  
৫। রকল্প ব্যয়িঃ   স্ানীয় মুদ্রা      :       ৪,০৪৫.০০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা  :      ৫,৫৪৫.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে             :      ৯,৫৯০.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ   Drilling, testing and completion of Shariatpur-1 exploratory well at 3200 
(100) meter TVDss) depth. 

 Subject to commercially recoverable discovery of oil/gas from this project 
gas reserve will be increased by additional 73.8 BCF and MMSCF gas 
will be produced daily. 
 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ  1.   রকদল্পে জন্য কূে খনন এলাকাে ৬.৪৯ একে ভূলমে উন্ন য়ন কাজ, িংবর্াগ িড়ক ও কা  াা ত সনম তাণ 

কাজ িমাি হবয়বছ। স্থানীয় িড়ক প্ররশস্তকরণ ও োঁক ির ীকরবণর কাজ সশষ হবয়বছ। 

2.   কূে খনন এলাকায় লেগ ও পমলশনালে ফাউদন্ডশন, পগে ও পফলসাং, আবালসক পশড, লকদচন-ডাইলনাং 

লনম থাণ ও গভীে নলকূে স্ােন কাজ পশষ েদয়দছ। পগাডাউন লনম থাণ কাজ পশষ ের্ থাদয়। 

3.  ১৭ট প্যাবকজ এর এ সি স্থািন করা হবয়বছ (ওবয়  কমস্শন র্ন্ত্রিাসি, ওবয়  সহি, মাি 

সকসমকুা ি, সরেশ  সো (১  া), ব্রাইন লফলদরশন ইউলনে, সকসিং এবক্সিসরজ ও  াইনার হুাঙ্গার 

(২ট এ সি), হাইরেশস ক সকসিং াং, মাি সগং ইউসনা, সমকাসনকুা  সেয়াি ত (১  া), ওদয়ল 

কদরাল র্ন্ত্রোলত, লিল লষ্ট্রাং কমদোদনন্ট, সিবমটের, সিবমটের এসিট ি, পমকালনকযাল/মাড োম্প 

দেয়াস থ (১ লে), লবলবধ খনন র্ন্ত্রোলত, ইদলকলরকযাল দেয়াস থ, ওদয়ল সালভ থলসাং টুলস) এেং 

মা ামা িমূহ আমদানীর ির্ তাবয় রবয়বছ।  

4.  িসরেহন ঠিকাদার ও োবিক্স এর সনজস্ব িসরেহবণর মাধ্যবম যুগিৎ  াবে সরগ ও েনন মা ামা  
িসরেহবণর কাজ ি মান রবয়বছ। োবিবক্সর িসরেহবনর মাধ্যবম কুারা ুান সশফটং পূে তক কুম্প 

স্থািবনর কাজ ি বছ। 

5.  ৫ট প্যাবকজ এর এ সি স্থািন করা হবয়বছ (ওয়যােলাইন ললগাং, লসদমদন্টশন, লডএসটি, লিক লাইন, 

েে িাইভ সালভ থলসাং)। 

6.  আব ািু প্রকবল্পর অনুকূব  িসরবেশ অসিদির কর্ততক িসরবেশ ছাড়িে িনদ ইসুু করা হবয়বছ। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :    ১১০১.০০ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :  ৩০২৬.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :     ৪১২৭.০০ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

     ৪৩.০৩%                                ৪৩.০৩% 
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২.৫                                                     2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22. 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22. 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়িঃ  রকল্পটি ২৬-০৭-২০২১ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত। 

৩। রকদল্পে অবস্ানিঃ  কুলমল্লা, পফনী, পনায়াখালী, চট্টগ্রাম, খাগোছলড়, োিামাটি, বান্দেবন, কক্সবাজাে পজলাে লবলভন্ন 

এলাকা। 

৪। বাস্তবায়ন কালিঃ   ০১ জুলাই, ২০২১ েদত জুন, ২০২৪। 
    

৫। রকল্প ব্যয়িঃ   স্ানীয় মুদ্রা      :       ৩,৩৬৯.৫০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা  :      ১১,৪৬৮.৫০ লক্ষ োকা  

  পমাে             :     ১৪,৮৩৮.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ   Identify probable leads/prospects by conducting seismic survey to 
delineate drillable subsurface structure. 

 Identify the probable structure/stratigraphic/fault traps. 

 Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/ 
reserve. 
 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ  1.   প্রকবল্পর আওিায় ি সি ২০২২-২০২৩ মাঠ সমৌসুবম ১১০৬  াইন সক.সম. (োবিক্স ৪০০  াইন 

সক.সম.; িাইিসমক িাস তি সপ্রা াইিার, সিবনাবিক, িায়না ৭০৬  াইন সক.সম.) উিাত্ত 

িং্হ, প্রসিয়াকরণ ও সেবেষণ করা হবে। উিাত্ত িং্হ কাবজর ১ম িাি অনুর্ায়ী অনুিন্ধান 

ব্লক-১৫ এর অগ ীর িমুদ্র অঞ্চব র িন্দ্বীি,  াষানির, স্বণ তদ্বীি, উসড়রির, সফনী ও সনায়াো ী 

সজ ার উিকূ ীয় অঞ্চব  Reconnaissance Survey এর কাজ িমাি হবয়বছ। 

Reconnaissance Survey এর ফ াফ  অনুর্ায়ী ি সি মাঠ সমৌসুবম িংগৃহীিব্য 

১১০৬  াইন সক.সম. কাবজর shooting line design চুড়ান্ত করা হবয়বছ। 

2.   মাঠ ির্ তাবয় উিাত্ত িং্হ িংিান্ত permitting কার্ তিবমর অংশ সহবিবে োং াবদশ 

সনৌোসহনী, সকাস্টগাি ত, মৎি ও প্রাণীিম্পদ মন্ত্রণা য়; িসরবেশ, েন ও জ োয়ু িসরেিতন 

মন্ত্রণা য়, স্থানীয় প্রশািন িহ িক  স্তবরর stake holder বৃবন্দর িাবথ িাে তেসনক 

সর্াগাবর্াগ রোর মাধ্যবম িমন্বয় করা হবে। 

3.  ২০২১-২০২২ মাঠ সমৌসুবম িংগৃহীি ১৮৯৪  াইন সক.সম. উিাত্ত সেবেষণ ও সরবিাি ত 
সনরূিবণর কাজ করা হবে। োবিক্স এেং সিবনাবিবকর কাসরগরী কম তকিতাগণ িাে তেসনক 

অন াইন সর্াগাবর্াবগর মাধ্যবম কার্ তিম িসরিা না করবছন। 

4.  এসিসি েরাদ্দ অনুর্ায়ী প্রকবল্পর অনুকূব  ৭১১৬  ে াাকার সে াবজান ১৬-০৮-২০২২ িাসরবে 

মন্ত্রণা য় কর্ততক অনুবমাসদি হবয়বছ। অথ ত ছাবড়র সজ.ও. জারীর  বেু আবেদন শীঘ্রই 

সিবরাোং ায় সপ্ররণ করা হবে। 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :      ১৩০২.০০ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :    ৫৪৬০.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      ৬৭৬২.০০ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ৪৫.৫৭%                              ৪৫.৫৭% 
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২.৬                      Procurement & Installation of Wellhead Compressors at Srikail Gas Field 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  Procurement & Installation of Welhead Compressors at Srikail Gas Field. 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়িঃ  রকল্পটি ০৩-০৮-২০২১ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত। 

৩। রকদল্পে অবস্ানিঃ  মুোেনগে, কুলমল্লা, চট্টগ্রাম। 

৪। বাস্তবায়ন কালিঃ   ০১ জুলাই, ২০২১ েদত লডদসম্বে, ২০২৩। 
    

৫। রকল্প ব্যয়িঃ   স্ানীয় মুদ্রা      :       ৩,৩২০.০০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা  :     ১৫,৯২০.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে             :     ১৯,২৪০.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ   To increase the inlet gas pressure of process plant by installing wellhead 
compressors downstream of wellhead for extracting maximum amount of 
gas by maintaining the operating pressure of the process plant and 
sales/ transmission line. 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ  1.   শ্রীকাই  গ্যািসফবল্ড Wellhead Compressor ও আনুষসঙ্গক ফুাসিস টজ িয়পূে তক িং্হ ও 

স্থািবনর সনসমত্ত েোমশ থক রলতষ্ঠান কর্তথক েেেত্র েললল চুড়ান্ত কো েয়। 

2.   শ্রীকাই  গ্যািবেবের জন্য ওবয় বহি কবেির িং্হ ও স্থািবনর  বেু সেদ্যুৎ ও জ্বা ানী দ্রুি 

িরেরাহ বৃসদ্ধ (সেবশষ সেিান) আইন, ২০১০ (২০২১ িবনর িে তবশষ িংবশািনিহ) এর িারা ৬(১)(ক) 

অনুিাবর িীসমি িময় প্রদান কবর িংোদিবে সেজ্ঞািন প্রিাবরর মাধ্যবম ২৪ মাি ত ২০২২ িাসরে 

Invitation for Tender (IFT) আহ্বান এেং সনবদ তশনা সমািাবেক কাসরগরী ও আসথ তক দরপ্রস্তাে 

উবমািন এেং মূল্যায়বনর  বেু উি-কসমট গঠন করা হয়। উি উি-কসমট দাসে কৃি দরিবের 

কাসরগরী ও িরেিীবি আসথ তক মূল্যায়ন প্রসিবেদন র্থািবম ৫ সম ২০২২ এেং ২৪ সম ২০২২ িাসরবে 

সিসিসি এর ি ািসির সনকা জমা প্রদান কবর। ০২ জুন ২০২২ িাসরবে মূল্যায়ন প্রসিবেদন এর 

সেষবয় সিসিসি’র ি ায় দরদািার িসহি দরকষাকসষর সুিাসরশ প্রদান করা হয়। 

3.  ১৯ জু াই ২০২২ িাসরবে অনুসষ্ঠি প্রস্তাে প্রসিয়াকরণ কসমট (সিসিসি) এর ৫ম ি ায় কাসরগসর উি-

কসমট কর্ততক দরিেদািা Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd., Singapore 

and A G Equipment Co., USA এর িাবথ দর-কষাকসষ িরেিী দাসে কৃি আসথ তক প্রস্তাে 

মূল্যায়ন প্রসিবেদন অনুবমাদন সদয়া হয় এেং কাসরগসর উি-কসমট কর্ততক সুিাসরশকৃি মূল্যাসয়ি দর 

২০৬,৯৭,৮২,৬৪৫.৫০ (দ্যইশি ছয় সকাট িািানব্বই  ে সেরাসশ হাজার ছয়শি িয়িাসিশ দশসমক 

িাঁি) াাকা ো িমিসরমান দেবদসশক মুদ্রায় (ইউএি ি ার) চুসি িম্পাদবনর জন্য সিসিসি 

িংবশািনপূে তক িরকাসর িয়িংিান্ত মসন্ত্রি া কসমটর অনুবমাদন ্হবণর সিদ্ধান্ত/সুিাসরশ প্রদান করা 

হয়। 

4.   সিসিসি িংবশািবনর সনসমত্ত আরসিসিসি প্রস্তুি কবর ২৩ আগষ্ট ২০২২ িাসরবে োবিবক্সর িসরিা না 

িষ তবদর ৪৫৬ িম ি ায় উিস্থািন করা হয় এেং উি ি ায় োবিক্স এর িসরিা না িষ তদ কর্ততক 

আরসিসিসি অনুবমাসদি হয়। িংবশাসিি সিসিসি অনুবমাদবনর  বেু ২৬ সিবেম্বর ২০২২ িাসরবে 

সিবরাোং ার মাধ্যবম মন্ত্রণা বয় সপ্ররণ করা হবয়বছ। 

5.  প্রকবল্পর অনুকূব  ি সি ২০২২-২৩ অথ তেছবরর এসিসিবি ২০০.০০ (দ্যইশি)  ে াাকার েরাদ্দ 

অনুবমাসদি হবয়বছ। সিবরাোং ার মাধ্যবম মন্ত্রণা বয় েরাদ্দ সে াজন অনুবমাদবনর জন্য সপ্ররণ করা 

হবয়বছ। 
 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :   ১১৯.৪৮ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ২৫.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ১৪৪.৪৮ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

       ০.৭৫%                                ০.৭৫% 
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২.৭     1 Exploratory Well (Srikail North-1A) 2 Appraisal cum Development Well (Sundalpur-3 &  

             Begumgonj-4 (West)) Drilling Project. 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  1 Exploratory Well (Srikail North-1A) 2 Appraisal cum Development Well 
(Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West)) Drilling Project. 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়িঃ  রকল্পটি ২৫-০৪-২০২২ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত। 

৩। রকদল্পে অবস্ানিঃ  মুোেনগে, কুলমল্লা ও পকাম্পানীগঞ্জ, পসানাইমুলে, পনায়াখালী, চট্টগ্রাম। 

৪। বাস্তবায়ন কালিঃ   ০১ মাচ থ, ২০২২ েদত জুন, ২০২৪। 
    

৫। রকল্প ব্যয়িঃ   স্ানীয় মুদ্রা      :       ৯,৯১৯.০০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা  :     ১৮,৫০০.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে             :     ২৮,৪১৯.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ   Drilling, testing and completion of Exploratory Well Srikail North-1A and 
Appraisal cum Development Well Sundalpur-3 & Begumgonj-4 (West). 

 Subject to commercially recoverable discovery of oil/gas, from this 
project gas reserve will be increased by additional 172 BCF and 30 
MMSCF gas will be produced daily. 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ  1.   ১ট অনুিন্ধান কূি (শ্রীকাই  নথ ত-১ এ) এেং ২ট মূল্যায়ন কাম উন্ন য়ন কূি (সুন্দ পুর-৩ ও সেগমগঞ্জ-

৪ (ওবয়ষ্ট)) েনন প্রকবল্পর আওিািীন শ্রীকাই  নথ ত-১ এ অনুিন্ধান কূি েনবনর  বেু গি ২৭-০৬-

২০২২ িাসরবে (Spud-In) উবদ্বািন করা হবয়বছ। ২৬˜ ব্যাবি ১৮২ সমাার েনন কাজ সশবষ ২০˜ 

সকসিং ও Cementation িম্পন্ন  সশবষ গি ২৪-০৯-২০২২ িাসরে হবি 17¼˜ Hole Section 

এ Directional Drilling শুরু করা হবয়বছ। েিতমাবন কূবির গ ীরিা ১৮৬ সমাার। 

2.   শ্রীকাই  নথ ত # ১ এ অনুিন্ধান কূি েনবনর  বেু ভূসম উন্ন য়ন ও পূিত সনম তাণ কার্ তিম িম্পন্ন  হবয়বছ। 

সুন্দ পুর # ৩ কূবির সেিরীবি ৬.১৪ একর ও সেগমগঞ্জ # ৪ (ওবয়ষ্ট) কূবির সেিরীবি ৫.৪৭ একর 

ভূসম হুকুম দেব র  বেু ভূসম মন্ত্রণা য় কর্ততক ২১-০৪-২০২২ িাসরে অনুবমাদন  া  কবর। সুন্দ পুর 

# ৩ কূি েনন এ াকা ও িংবর্াগ রাস্তার ভূসম উন্ন য়ন এর  বেু দরিে আহোন সশবষ কাসরগসর 

মূল্যায়ন ি মান রবয়বছ এেং বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েষ্ট) কূয়ের পূর্ত ও নিম তাি কায়ের Official Cost 

Estimation বেয়ে প্রয়োেিীে িকো প্রস্তুর্করয়ের কার্ তক্রম চলমাি রয়েয়ে। 

3.  প্রকবল্পর সেিরীবি িবের ২০ট দেবদসশক  প্যাবকবজর মবধ্য ০৫ট প্যাবকবজর এ সি স্থািন িম্পন্ন , ০৬ ট 

প্যাবকবজর (০২ট পুন:দরিে সশবষ) িয়াবদশ িম্পন্ন , ০৩ ট প্যাবকবজর (০২ট পুন:দরিে সশবষ) মূল্যায়ন কাজ 

ি মান এেং অেসশষ্ট ০৬ট প্যাবকবজর দরিে আহোন প্রসিয়ািীন রবয়বছ। শ্রীকাই  নথ ত-১ এ কূবির জন্য 

আরএফসকউ িদ্ধসিবি সনিু ব্যেহার্য্ত মা ামা  স্থানীয় াবে িং্বহর জন্য িবয়র ব্যেস্থা ্হণ করা 

হবে। 

4.   Wire line logging Service, Cement Additives Including Cement Analysis 

and Cementation Services with Cementing Equipment (Rental), DST & 

Slick Line Operation Service, MWD with Direction Drilling Directional 

Drilling Services, Top Drive Service Engineer Services-এর সিো ্হবণর 

 বেু চুসি িম্পন্ন  হবয়বছ। এছাড়াও মাি  সগং ইউসনা ইসঞ্জসনয়াসরং িাস তি ও সিবমসটেরং ইউসনা 

ও ারবহাস ং িাস তি ্হবণর জন্য দরিে আহোন প্রসিয়ািীন। প্রকবল্পর অনুকূব  িসরবেশ অসিদির হবি 

িসরবেশগি ছাড়িে ০৭-০৭-২০২২ িাসরে িাওয়া সগবয়বছ। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :     - লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :    - লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      - লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

          -                                          - 
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২.৮                     2D Seismic Survey Over Exploration Block 6B South and 10 Project. 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  2D Seismic Survey Over Exploration Block 6B South and 10 Project. 

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়িঃ  রকল্পটি ০৬-০৬-২০২২ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত। 

৩। রকদল্পে অবস্ানিঃ  পগাোলগঞ্জ, মাোেীপুে, শলেয়তপুে, ফলেেপুে, বলেশাল, পভালা, ঝালকাঠি, পনায়াখালী, ললক্ষপুে, 

কুলমল্লা, চাঁেপুে পজলাে লবলভন্ন এলাকা। 

৪। বাস্তবায়ন কালিঃ   ০১ জুলাই, ২০২২ েদত জুন, ২০২৫। 
    

৫। রকল্প ব্যয়িঃ   স্ানীয় মুদ্রা      :       ৬,৬৯৯.০০ লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা  :       ৮,৪৯৬.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে             :      ১৫,১৯৫.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ   To turn the leas into prospects indentified from previoisly conducted 2D 
seismic data in exploration Block 6B South and 10 by delineating the 
presence of sub-surface hydrocarbon in Muladi and adjacent areas 
having the similar geological characteristics of Bhola Gas Field located 
on the northern side of this Gas Field. 

 Demarcating exploratory well location on previously indentified seismic 
leads in exploration Block 6B South and 10. 

 Identification of possible drillable sobsurface location at potential leads/ 
prospects and determination of possible structural/stratigraphic/ 
combination trap located at transitional zone in between Bhola North and 
Muladi area. 
 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ  1.   জ্বা াসন ও েসনজ িম্পদ সে াবগর সূে নং-২৮.০৯.০০০০.০৩৮.১৪.০০১.২২-১৩৬ িাসরে: ৬ জুন 

২০২২ এর মাধ্যবম “২সি িাইিসমক িাব ত ও ার এক্সব্াবরশন ব্লক-৬সে িাউথ এন্ড ১০” শীষ তক 

প্রকবল্পর প্রশািসনক অনুবমাদন হবয়বছ। প্রকবল্পর সময়াদকা : ০১ জু াই ২০২২ ৩০ জুন ২০২৫। 

2.   োবিক্স িসরিা না িষ তবদর ৪৫৪ িম ি ায় Engagement of International Seismic 

Service Provider এর সপ্রসেবি Expression of Interest (EOI) এ অংশ্হণকারী 

প্রসিষ্ঠানিমূবহর Shortlisting (িংসেি িাস কা) অনুবমাসদি হবয়বছ। েিতমাবন RFP প্রস্তুি 

কার্ তিম ি মান রবয়বছ। 

3.   র্ানোহন  াড়া করবণর  বেু কাসরগসর ও আসথ তক মূল্যায়বন ্হণবর্াগ্য প্রসিষ্ঠাবনর িাবথ চুসির 

কার্ তিম িম্পন্ন  হবয়বছ। অস্থায়ী জনে  সনবয়াবগর  বেু কাসরগসর মূল্যায়ন িম্পন্ন  হবয়বছ এেং 

আসথ তক উবমািন অনুবমাদন প্রসিয়ািীন। 

4.   কসমউসনবকশন র্ন্ত্রিাসি (ওয়াসকাসক), িাাা একুইসজশন সিবস্টবমর জন্য হাি তওয়ুার-িফাওয়ুার ও 

আনুষাসঙ্গক র্ন্ত্রিাসি, িসজশসনং/রবিা িাব ত র্ন্ত্রিাসি ও হাি তওয়ুার-িফাওয়ুার, ২সি সফল্ড 

্াসনং/সিজাইন/মান সনয়ন্ত্রণ ও সফল্ড প্রবিসিং র্ন্ত্রিাসি ও হাি তওয়ার-িফ্টওয়ুার এেং হাি তওয়ুার-

িফাওয়ুারিহ ২সি িাাা প্রবিসিং সিবস্টম, সরেশস ং সমসশন এন্ড এবক্সিসরজ এেং অস্ত্র ও সগা াোরুদ 

(এক্সব্াসি , সিবাাবনার ও সকান-এুাংকর সেবফারক দ্রোসদ) এর কাসরগসর সেসনবদ তশ (Technical 

Specification), IFT ও Tender Document প্রস্তুিকরবণর জন্য গঠিি কসমটর প্রসিবেদন 

এেং Cost Estemation (ব্যয় প্রাক্ক ন) এর  বেু গঠিি কসমটর প্রসিবেদন দাসে  করা হবয়বছ।  

5.  িাাা ইটেরারসপ্রবাশন সিবস্টবমর হাি তওয়ুার ও িফাওয়ুার িবয়র জন্য কাসরগসর সেসনবদ তশ 
(Technical Specification), IFT ও Tender Document প্রস্তুিকরবণর জন্য কসমট 

গঠিি হবয়বছ এেং কসমটর কার্ তিম ি মান রবয়বছ। 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (পসদেম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :      - লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :    - লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      - লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

           -                                        - 
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৩।                                  এনভায়েনদমন্ট এন্ড পসইফটি লবষয়ক রলতদবেন 
 
 

গৃেীত েেদক্ষে দূর্ থেনা সম্পকীয় 

তথ্যালে 

েলেদবশ পসইফটি  

১)   পকাম্পানীে ঢাকাস্ েপ্তে সমূে লনয়লমত েলেস্কাে-

েলেচ্ছন্ন োখা েদয়দছ। 

১) পকাম্পানীে রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন তলায় স্ালেত 

২১টি অলিলনব থােক র্ন্ত্র দূর্ থেনাে সময় ব্যবোদেে 

লদক্ষয রস্তুত োখা েদয়দছ। 

রলতদবেনকালীন মাদস 

পকাম্পানীে পকান লফল্ড/ 

লবভাদগ অোদেশনাল, 

েক্ষণাদবক্ষণ ও 

েলেদবশগত পকানরূে 

দূর্ থেনা/অনুর্েনা র্দেলন।  

  

২)  পকাম্পানীে ঢাকায় চলাচলেত পেদরালচাললত 

র্ানবােদনে মদ্যম অলধকাাংশ র্ানবােনদক লসএনলজদত 

রূোন্তে কো েদয়দছ। 

২) রধান কার্ থালদয়ে রদবশ েদর্ ও রলতটি তলায় 

লনোেিা রেেীগণ লনোেিা কাদজ লনদয়ালজত 

আদছন। 

৩) বাদেদক্সে ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগে পেে 

লরজােদভশণ কক্ষ সাংেলক্ষত ম্যাগদনটিক পেে ও 

অন্যান্য ডকুদমন্টস এবাং ডাো লরজােদভশন কদক্ষ 

সাংেলক্ষত সাইসলমক পসকশন, ওদয়ল লগ, লবলভন্ন 

লেদোে থ ইতযালেে োড থ কলে ডাো রদয়াজনীয় সোয়ক 

েলেদবদশ সাংেক্ষদণে জন্য এয়ােকুলাে ও 

লডলেউলমলডফায়াদেে সাোদে অলফস সমদয়ে েে 

এবাং সেকােী ছুটিে লেদন পেে ও ডাো পটাদেে 

তােমাত্রা ও আদ্রতা লনয়ন্ত্রণ কো েয়।  

৩) বাদেদক্সে ডাো পসন্টাদেে মজুেকৃত ডাোে জন্য 

পেদরাদসন্টাদেে ১০ম তলায় ডাো পসন্টাে অলফদস 

১৭টি অলিলনব থােক র্ন্ত্র সচল োখাে উদযাগ গ্রেণ 

কো েদয়দছ। 

৪)   বাদেদক্সে েেীক্ষাগাদে পসইফটি লবলধমালাে আদলাদক 

র্র্ার্র্ সতকথতা অবলম্বন কদে অত্র লবভাদগে 

কার্ থালে েলেচাললত েদয় আসদছ।   

৫) সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্র লনোেিা পচৌলকসমূদে 

সাব থক্ষলণক লনোেিাে স্বাদর্ থ লনজ লনজ োলয়ত্ব-

কতথব্য োলদন লনদয়ালজত আনসাে/লনোেিা 

রেেীগদণে মদ্যম ০১ জন লেলস এবাং ০১ জন এলেলস 

তাদেে তোেলকে োলয়দত্ব কম থেত আদছন। এছাড়া 

অলতলেি লনোেিাে লদক্ষয ০৩ জন কম থকতথা 

লনোেিা তিাবধাদন লনদয়ালজত আদছন।  

৬)  সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্র বতথমাদন ২৪ টি 

অলিলনব থােকর্ন্ত্র দূর্ থেনাে সময় ব্যবোে কোে লদক্ষয 

রস্তুত োখা েদয়দছ। 

৭) পফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস পক্ষদত্র স্ালেত অলিলনব থােক র্ন্ত্রগুলদলা 

এবাং ফায়াে ওয়াোে ইলঞ্জন োম্প রলত সপ্তাোদন্ত 

েেীক্ষা লনেীক্ষা ও কার্ থদোদর্াগী কো েদয়দছ, র্াদত 

আেেকালীন সমদয় র্র্ার্র্ভাদব ব্যবোে কো পর্দত 

োদে। 

৮) লবলভন্ন স্াদনে অলিলনব থােক র্ন্ত্র ও োইদিন্ট 

লাইনসমূে কার্ থক্ষম কদে র্র্াস্াদন স্ােন কো 

েদয়দছ। 

৯)  লনোেিা কাদজ লনদয়ালজত আনসাে ও লসলকউলেটি 

বালেনীে কার্ থক্রম রলতলনয়ত তোেলক কো েদচ্ছ। 

১০) কদরাল রুম ও লবলভন্ন স্াদন স্ালেত ফায়াে/দমাক 

লডদেকেে ও অযালাম থ লডভাইসগুলদলা লনয়লমত পচক 

কো েয়। 

১১) শােবাজপুে গ্যাস পক্ষদত্র ১নাং গ্যাস উৎোেন কূদেে 

কদরাল রুদমে চালেোশ আগাছামুি ও েলেস্কাে-

েলেচ্ছন্ন কো েদয়দছ। 

১২)  শােবাজপুে গ্যাস পক্ষদত্রে ভান্ডাে ভবদনে সামদন 

একটি পগাডাউন র্ে ততেী কদে পসখাদন পেদরাল, 

লডদজল ইতযালে সাংেক্ষণ কো েদয়দছ। 

4)       বাদেদক্সে েেীক্ষাগাদে ব্যবহৃত র্ন্ত্রোলত ও োসায়লনক 

দ্রব্যালে সাংলেট ম্যানুয়াদল বলণ থত লনয়মানুর্ায়ী স্ালেত 

ও ব্যবহৃত েদয় র্াদক। 

 

5)       পফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস পক্ষত্র এলাকায় লবলভন্ন সমদয় 

পোেনকৃত লবলভন্ন রকাে বনজ, ফলজ, ঔষলধ ও 

ফুদলে গাছ ও বাগান  লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ। 

 

6)       রদসস লান্ট, লসলকউলেটি পোট, পমইন পগে, স্কীম 

লেে, গ্যাোলোং লাইন, ট্াাংক এলাকা েলেস্কাে-   

েলেচ্ছন্নতাে কাজ লনয়লমত চলদছ। 

 

7)       অত্র গ্যাস পক্ষদত্রে রদসস লান্ট ও কযাম্প এলাকায় 

েলেস্কাে েলেচ্ছন্নতাে কাজ চলদছ। 

 

8)       পসমুতাাং গ্যাসদক্ষদত্রে কম থকতথা-কম থচােীগদণে 

কযাম্পসে রদসস লান্ট এলাকাে সব থত্র লবলভন্ন ধেদণে 

র্াস, আগাছা েলেষ্কাে কো েদয়দছ। 

 

9)       বৃক্ষ পোেন কম থসূচী সফল কোে লদক্ষয পোেনকৃত 

চাো গাছসে লবলভন্ন সমদয় পোলেত অন্যান্য গাদছে 

লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ। 

 

10)      সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্রে কম থকতথা-কম থচােীগদণে 

কযাম্পসে রদসস লান্ট এলাকাে সব থত্র লবলভন্ন ধেদণে 

র্াস, আগাছা েলেষ্কাে কোসে ফলজ, বনজ ও ঔষলধ 

গাদছে লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ। 

 

11)      বৃক্ষ পোেণ কম থসূচীে আওতায় পোেনকৃত চাো 

গাছসে লবলভন্ন সমদয় পোলেত অন্যান্য গাদছে 

লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ। 

 

12)      শােবাজপুে গ্যাসদক্ষদত্রে ১নাং ও ২নাং কূে এলাকায় 

লবলভন্ন সময় পোলেত ফলজ, বনজ ও ঔষলধ গাছসে 

এ ের্ থন্ত লাগাদনা বৃক্ষসমূে ও বাগান লনয়লমত েলেচর্ থা 

কো েদয়দছ । 
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গৃেীত েেদক্ষে দূর্ থেনা সম্পকীয় তথ্যালে 

েলেদবশ পসইফটি  

 13) পসমুতাাং গ্যাস পক্ষদত্র লনোেিা পচৌলকসমূদে সাব থক্ষলনক 

লনোেিাে স্বাদর্ থ অস্ায়ী লনোেিা রেেীগণ লনজ লনজ 

োলয়ত্ব-কতথব্য োলদন লনদয়ালজত আদছন এবাং ০১ জন 

লনোেিা রেেী তাদেে তোেলকে োলয়দত্ব কম থেত 

আদছন। এছাড়া একটি মলনেলোং পসল লনোেিা ব্যবস্া 

তোেলক কদে র্াদকন। 

 

 ১৪)  খনন চলাকালীন সমদয় পসইফটি লবষদয় গৃেীত 

েেদক্ষে সমূে লননরূরূেিঃ- 
 

 (ক) লফদল্ড কূদেে লনোেিাে কাদজ ব্যবহৃত লবলভন্ন 

রকাে র্ন্ত্রোলত পর্মন- BOP & Control 

Panel, Gray Valve, Kelly Cock 

(Upper & Lower) ইতযালেে কার্ থকালেতা 

মাদঝ মাদঝ েেীক্ষা কো েয়। 

(খ) েলেদবশ দূষণ রলতদোদধ Mud Pit-এে ব্যবস্া 

োখা েদয়দছ। 

(গ)  অলি লনব থােদণে জন্য লবলভন্ন ধেদনে Fire 

Extinguisher এে ব্যবস্া োখা েদয়দছ। 

(র্) কম থকতথা ও কম থচােীদেে ব্যলিগত লনোেিাে 

জন্য safety shoe/safety boot, 

helmet, rain coat, hand gloves, 

safety belt ইতযালেে ব্যবস্া োখা েদয়দছ। 

তাছাড়াও ladder, railing এবাং First 

Aid-এে ব্যবস্া আদছ। 

   

  

    

  

 ১৫)  পেকলনকযাল সালভ থদসস লবভাগিঃ-     

 (ক) পেকলনকযাল সালভ থদসস লবভাদগে উে-লবভাগ 

সমূদে ব্যবহৃত ইকুইেদমন্ট, র্ন্ত্রোলত ও 

পকলমকযাল র্র্ার্র্ লনয়ম পমদন ব্যবোে কো 

েদয়দছ। 

(খ)  পসইফটি লবলধমালাে আদলাদক র্র্ার্র্ সতকথতা 

অবলম্বন কদে পেকলনকযাল সালভ থদসস লবভাদগে 

কার্ থালে েলেচাললত েদয়দছ। 
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৪।                                            লবলভন্ন লবভাদগে বাস্তব অগ্রগলতে লববেণ 
 

৪.১                               ভূতালিক লবভাগ 
 

১। অনুসন্ধান ভূ-তি                                                                         : 
 

০১। ভূিাসিক জসরি দব র ২০২১-২০২২ সমৌসুবম মাঠ ির্ তায় হবি িংগৃসহি িথ্য-উিাত্ত সেবেষণ পূে তক জাসিংগা 

মবনাক্লাইন/ভূগঠবনর উির একট পূণ তাঙ্গ Geological Map প্রণয়ন করি Geological Cross Section 

প্রস্তুি করা হবয়বছ। 

০২।  জসরিকৃি জাসিংগা মবনাক্লাইন/ভূগঠন হবি িংগৃসহি র্ােিীয় িথ্য উিাত্ত সেবেষণ পূে তক চূড়ান্ত Geological 

Report প্রণয়ন কাজ ি মান রবয়বছ। 

০৩। ২০২২-২০২৩ অথ ত-েছবর ভূিাসিক জসরি দব র মাঠ ির্ তাবয় গমবনর সনসমবত্ত প্রস্তুসিমূ ক কাজ ি মান রবয়বছ। 

২। পবলসন টালড                                                                              : 
 

০৪। সুন্দ পুর ও এর িাশ্বেিী এ াকার সেমাসেক িাইিসমক উিাত্তিমূহ এেং সেদ্যমান কূিিমূবহর িথ্য-উিাত্ত সেবেষণ ও 

মূল্যায়নকরি সুন্দ পুর িাউথ # ১ অনুিন্ধান কূি এেং সুন্দ পুর # ৪ মূল্যায়ন কাম উন্ন য়ন কূি এর কূি প্রস্তােনা 

প্রণয়বনর কাজ ি মান রবয়বছ। 

০৫। সফঞ্চুগঞ্জ ও এর িাশ্বেিী এ াকায় িংগৃহীি সেমাসেক িাইিসমক উিাত্তিমূহ এেং সেদ্যমান কূিিমূবহর ভূিাসিক 

িথ্য-উিাত্ত সেবেষণ ও মূল্যায়ন কবর উি এ াকায় প্রস্তাসেি সফঞ্চুগঞ্জ িাউথ # ১ অনুিন্ধান কূিটর কূি প্রস্তােনা 

প্রণয়বনর কাজ ি মান রবয়বছ। 

০৬। শ্রীকাই  ও এর িাশ্বেিী এ াকায় িংগৃহীি সেমাসেক িাইিসমক উিাত্তিমূহ এেং সেদ্যমান কূিিমূবহর ভূিাসিক িথ্য-

উিাত্ত সেবেষণ ও মূল্যায়ন কবর উি এ াকায় প্রস্তাসেি শ্রীকাই  # ৫ মূল্যায়ন কাম উন্ন য়ন কূি এর কূি প্রস্তােনা 

প্রণয়বনর কাজ ি মান রবয়বছ। 

০৭। প্রস্তাসেি জসকগঞ্জ # ২ মূল্যায়ন কূিটর কূি প্রস্তােনা প্রণয়বনর  বেু জসকগঞ্জ ও এর িাশ্বেিী এ াকায় িংগৃহীি 

সদ্বমাসেক িাইিসমক উিাত্তিমূহ এেং েননকৃি জসকগঞ্জ # ১ অনুিন্ধান কূিটর েনন ও ভূিাসিক িথ্য-উিাত্ত সেবেষণ 

ও মূল্যায়বনর কাজ ি মান রবয়বছ। 

০৮। োবিক্স এর িদ্য গৃহীি প্রকবল্পর আওিায় সমাোরকপুর িাইথ-ইস্ট # ১ অনুিন্ধান কূি েনবনর  বেু উি এ াকায় 

িংগৃহীি সদ্বমাসেক ও সেমাসেক িাইিসমক উিাত্ত এেং সমাোরকপুর # ১ অনুিন্ধান কূবির ভূিাসিক ও েনন উিাত্ত 

সেবেষণ করি সমাোরকপুর িাইথ-ইস্ট # ১ অনুিন্ধান কূি এর Revised কূি প্রস্তােনা প্রণয়বনর  বেু ম্যাি 

প্রস্তুবির কাজ ি মান রবয়বছ। 

০৯। সরগ সুসেিাজনক স্থাবন স্থািবনর জন্য গ্যাজপ্রম এর অনুবরাবির সপ্রসেবি স া া নথ ত # ২ কূবির িারবফি স াবকশন 

স্থানান্তরকরি িবরজসমবন সিসিি করা হবয়বছ। 

৩ । লফল্ড উন্নয়ন ভূ-তি                                                         : 
১০। শ্রীকাই  নথ ত # ১-এ অনুিন্ধান কূবির েনন কার্ তিম এেং ভূিাসিক মসনাসরং করা হবে। 

১১। গ্যাজপ্রম কর্ততক েননরি োবিক্স এর ােগী # ১ অনুিন্ধান কূি েনন কার্ তিম িাে তেসণক াবে মসনাসরং  করা হবে। 

১২। সিব া গ্যাি সফল্ডি স . এর েননিব্য রসশদপুর-১১ অনুিন্ধান কূবির এর Geological Technical Order 

(GTO) অনুবমাদন সশবষ সিব া গ্যাি সফল্ডি স . েরাের সপ্ররণ করা হবয়বছ। 

১৩। রূিকল্প-২ েনন প্রকবল্পর আওিায় জসকগঞ্জ # ১ অনুিন্ধান কূিট িফ  াবে েনন সশবষ কূবির সেস ন্ন  িথ্য-উিাত্ত 

িসন্ন বেশ কবর একট ওবয়  কমস্শন সরবিাা ত সরস উ এর কাজ ি মান রবয়বছ। ইবিামবধ্য প্রকল্প িসরিা ক েরাের 

একট কমসপ্রবহনসি  ওবয়  সরবিাা ত সপ্ররণ করা হবয়বছ। 

১৪।  িা দানদী # ২ েনন কাম ওয়তাকও ার কূিট িফ  াবে েনন সশবষ কূবির সেস ন্ন  িথ্য-উিাত্ত িসন্ন বেশ কবর একট 

ওবয়  কমস্শন সরবিাা ত প্রস্তুি করা সশবষ সরবিাা ত সরস উ এর কাজ ি মান রবয়বছ। 

১৫। রূিকল্প-১ েনন প্রকবল্পর আওিায় শ্রীকাই  ইস্ট # ১ কূিট িফ  াবে েনন সশবষ কূবির সেস ন্ন  িথ্য-উিাত্ত িসন্ন বেশ 

কবর একট ওবয়  কমস্শন সরবিাা ত প্রস্তুবির কাজ ি মান রবয়বছ। 

১৬। িা দানদী, সফঞ্চুগঞ্জ, শাহোজপুর, সিমুিাং, সেগমগঞ্জ, সুন্দ পুর ও শ্রীকাই  গ্যািবেবের উৎিাদন ও Well Head 

Pressure ও অন্যান্য উিাত্ত সনয়সমি ির্ তবেেণ করা হবে। 
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৪। ফেদমশন ইভযালুদয়শন                                                               : 
 

 

 

১৭। ােগী # ১ অনুিন্ধান কূবির 12.25” এেং 8.5” সিকশবন Open Hole Wireline Logging কার্ তিম 

িম্পাসদি হবয়বছ এেং িংগৃহীি  গ উিাত্ত িমূবহর Interpretation এর কাজ ি মান রবয়বছ। 

১৮। ােগী # ১ অনুিন্ধান কূবির 12.25” এেং 8.5” সিকশবন RDT কার্ তিম িম্পাদবনর জন্য Pressure Points 

ও Fluid Sample সনয়ার গ ীরিা সনি তারন করি: প্রকল্প িসরিা ক েরাের সপ্ররণ করা হবয়বছ। 

১৯। সিমুিাং # ৬ কূবি ওয়াকতও ার কার্ ত িম্পাদবনর জন্য সিমুিাং # ৬ কূি এেং সিমুিাং গ্যািবেবের িক  িথ্য-

উিাত্ত সেবেষণ পূে তক একট Work plan প্রস্তুি করি: ওয়াকতও ার কার্ ত িম্পাদবনর  বেু কাসরগরী ি ায় একট 

Power point presentation উিস্থািন করা হবয়বছ। 

২০। োং াবদশ সিবরাস য়াম ইন্সটটউা (সেসিআই) কর্ততক আবয়াসজি জ্বা াসন োবি গবেষণার সেে ও সেষয় সনি তারবণর 

সনসমত্ত কম তশা ায় ১২/০৯/২০২২ িাসরবে োবিবক্সর প্রসিসনসি সহবিবে অংশ্হণ করা হবয়বছ। 

২১। সিবরাোং া এেং Chevron এর মবধ্য Technology Transfer and Knowledge Sharing-এর অংশ 

সহবিবে “Sequence Stratigraphy (Depositional Environment) & Seismic 

Interpretation”-এর উির Technical Session-এ একজন কম তকিতা ১৯/০৯/২০২২ হবি ২১/০৯/২০২২ 

িাসরে ির্ তন্ত অংশ্হণ কবরবছন। 

২২। Schlumberger Seaco Inc. এেং Halliburton International কর্ততক আবয়াসজি ভূিাসিক সে াগ 

িংসেষ্ট Technical Session-এ ১৩/০৯/২০২২ এেং ২১/০৯/২০২২ িাসরবে কম তকিতাগণ অংশ্হণ কবরবছন। 

২৩। সেস ন্ন  কূবির মজুদ পূন:মূল্যায়বনর কাজ ি মান রবয়বছ। 

 
 

৫। আইওলস কার্ থক্রম                                                               : 
 

২৪। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর িাবথ অংশীদার সহবিবে 

PSC Block-9 এর অিাবরশন ির্ তবেেণ করা হবে। আব ািু মাবি োঙ্গুরা গ্যািবেে হবি গবড় দদসনক প্রায় 

৪৯ সমস য়ন ঘনফুা গ্যাি উবত্তাস ি হবয়বছ। 

২৫। ONGC Videsh ও Oil India Ltd.-এর িাবথ অংশীদার সহবিবে PSC Block-SS-04 ও SS-09 এর 

অিাবরশন ির্ তবেেণ করা হবে। 

২৬। োবিক্স এেং রাসশয়ান সফিাবরশবনর রাষ্ট্রীয় প্রসিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-

এর মবধ্য Bhola Island Evaluation-এর জন্য স্বােসরি Memorandum of Understanding 

(MoU) এর আব াবক Gazprom েরাের োবিক্স কর্ততক িরেরাহকৃি িথ্য-উিাত্তিমূহ রাসশয়ায় সেবেষবণর কাজ 

ি বছ। 

২৭। গি ১২ জুন সথবক ০৬ জু াই ২০২২ িাসরে ির্ তন্ত MOECO এর একট কাসরগসর দ  োং াবদবশ এবি োং াবদশ 

অনবশার ব্লক ৮ ও ১১ এেং িং গ্ন এ াকার কাসরগসর িথ্য-উিাত্ত সেবেষণিহ োবিক্স’র িাবথ সর্ৌথ স্টাসি িম্পাদন 

কবরবছ। MOECO িেসি Work program িহ Draft JVA সপ্ররণ কবরবছ। শীঘ্রই JVA সনবগাসিবয়শন 

িংিান্ত িরেিী কার্ তিম শুরু হবে। 

২৮। ইটেরারন্যাশনা  সিটেরার ফর সিবা বমটের অে ইনব স্টবমটের সিিসিউা (ইকসিি)-এ নাইবকা দ্যনীসি িংিান্ত ি মান 

মাম ার কার্ তিম িসরিা নার জন্য সিবরাোং া/োবিক্স-এর িবে ওয়াসশংানস সত্তক আন্তজতাসিক কাউবন্স  Foley 

Hoag প্রবয়াজনীয় িদবেি ্হণ করবছ এেং এ সেষবয় োবিক্স িে তাত্মক িহায়িা প্রদান করবছ। 



 

সিবেম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)       15 

 

৪.২                                                   ভূেোলর্ থক লবভাগ 
 

১। “২সি িাইিসমক িাব ত ও ার এক্সব্াবরশন ব্লক- ১৫ এেং ব্লক- ২২” শীষ তক প্রকবল্পর অিীবন ২০২১-২০২২ মাঠ সমৌসুবম িংগৃহীি ১৮৯৪ 

 াইন সক.সম. উিাত্ত সেবেষণ ও সরবিাি ত সনরূিবণর কাজ ি মান। আিন্ন  মাঠ সমৌসুবম উিাত্ত িং্বহর  বেু অনুিন্ধান ব্লক ১৫ এর অগ ীর 

িমুদ্র অঞ্চব র িন্দ্বীি,  ািানির, স্বণ তদ্বীি, উসড়রির, সফনী ও সনায়াো ী সজ ার উিকূ ীয় অঞ্চব  Reconnaissance Survey এর 

কাজ িমাি হবয়বছ। Reconnaissance Survey এর ফ াফ  অনুর্ায়ী ি সি মাঠ সমৌসুবম িংগৃহীিব্য ১১০৬  াইন সক.সম. কাবজর 

Shooting Line design চূড়ান্ত করা হবয়বছ। এসিসি েরাদ্দ অনুর্ায়ী প্রকবল্পর অনুকূব  ৭১১৬.০০  ে াাকার সে াজন ১৬-৮-২০২২ 

িাসরবে মন্ত্রণা য় কর্ততক অনুবমাসদি হবয়বছ। অথ ত ছাবড়র সজ.ও. জারীর  বেু আবেদন শীঘ্রই সিবরাোং ায় সপ্ররণ করা হবে। 

২। “৩সি িাইিসমক িাব ত ও ার জসকগঞ্জ এন্ড িাথাসরয়া স্ট্রাকিার” শীষ তক প্রকবল্পর মাঠ ির্ তাবয়র কার্ তিম শুরু করার উবদ্দবযে  সেইজ কুাম্প, 

অসফি, সি আর ও হাউজ, িাব তয়ার হাউজ ও সস্টার  াড়া করা হবয়বছ, সরকসি তং ও িাব ত শাোয় ব্যেহৃি র্ন্ত্রিাসি/মা ামা  সমরামি, 

অস্থায়ী সিা ম্যাগাসজন স্থািন ও সিা ম্যাগাসজবনর  াইবিন্স ্হণ কার্ তিম ি মান রবয়বছ। িসরবেশ, েন ও জ োয়ু িসরেিতন মন্ত্রণা বয়র 

মাধ্যবম প্রিান েন িংরেকবক প্রবয়াজনীয় সনবদ তশনা প্রদাবনর িে সপ্ররণ করা হবয়বছ। িসরবেশগি ছাড়িবের জন্য আবেদন করা হবয়বছ। 

আরএফসকউ িদ্ধসিবি সেস ন্ন  শাোর মা ামা  স্থানীয় িয় কার্ তিম ি মান রবয়বছ। সেবশষজ্ঞ সিো ্হবণর সনসমত্ত আহোসয়ি EOI 

মূল্যায়ন এেং জনে  সনবয়াগ, র্ানোহন  াড়াকরণ, র্ন্ত্রিাসি, হাি তওয়ুার ও িফাওয়ুার িবয়র জন্য দরিবের কার্ তিম সেস ন্ন  ির্ তাবয় 

ি মান আবছ।  

“৩সি িাইিসমক িাব ত ও ার সদায়ারাোজার,  ছািক ও সকাম্পানীগঞ্জ এসরয়া” শীষ তক প্রকল্পট মন্ত্রনা য় কত্তততক সজসিএফ এর অথ তায়বন 

প্রকল্পিমূবহর অ্াসিকার িাস কায় অন্তর্ভ তসির অনুবমাদন সদয়া হবয়বছ। িবে মাঠ ির্ তাবয় কাজ শুরু করার আইসন মিামি িাওয়া র্ায় সন। 

৩। প্রস্তাসেিব্য “৩সি িাইিসমক িাব ত ও ার সুেণ তির এুান্ড িরফুাশন এসরয়া” শীষ তক প্রকবল্পর ১৬০০ েগ ত সক. সম. এ াকায় ৩সি িাইিসমক 

িাব ত কার্ তিম িসরিা নার  বেু গ্যাি উন্ন য়ন িহসে  নীসিমা া, ২০১২ (িংবশাসিি ২০২২) অনুর্ায়ী ৫% Matching Fund োেদ 

১,১৯০.০০  ে াাকা োবিক্স হবি অন্তর্ভ তসিিহ সমাা ২৩,৭৪৮.০০  ে াাকা প্রাক্কস ি ব্যয় িম্বস ি সিসিসি অনুবমাদবনর জন্য “্াসনং ও 

আইসিট” সে াবগ প্রদান করা হবয়বছ। 

৪। প্রস্তাসেিব্য “২ সি িাইিসমক িাব ত ও ার এক্সব্াবরশন ব্লক ৭ এন্ড ৯” শীষ তক প্রকবল্পর আওিায় ৪৫০০  াইন সক.সম ২সি িাইিসমক িাব ত 

কার্ তিম শি াগ সজওসে অবথ ত িসরিা নার সনসমত্ত  পুনগ তঠিি সিসিসি সিবটাোং ার মাধ্যবম মন্ত্রণা বয় সপ্ররণ করা হবয়বছ। মন্ত্রণা বয় 

সথবক সজওসে অবথ ত োস্তোয়বনর সর্ৌসিকিার ব্যাখ্যা সিবয় সমৌসেক সনবদ তশনা প্রদান কবরবছ, সি সমািাবেক সহিাে ও অথ ত সে াবগর 

িহায়িায় সর্ৌসিকিা প্রদাবনর কার্ তিম ি মান। 

৫। “২সি িাইিসমক িাব ত ও ার ব্লক-৬সে িাউথ ও ব্লক-১০” শীষ তক প্রকবল্পর Engagement of International Seismic Service 

Provider এর সপ্রসেবি EOI এ অংশ্হণকারী প্রসিষ্ঠানিমূবহর িংসেি িাস কার  অনুবমাদন সশবষ RFP প্রস্তুি কার্ তিম ি মান 

রবয়বছ। র্ানোহন  াড়া করবণর  বেু কাসরগসর ও আসথ তক মূল্যায়বন ্হণবর্াগ্য প্রসিষ্ঠাবনর িাবথ চুসির কার্ তিম িম্পন্ন  হবয়বছ। অস্থায়ী 

জনে  সনবয়াবগর  বেু কাসরগসর মূল্যায়ন িম্পন্ন  হবয়বছ এেং আসথ তক উবমািন অনুবমাদন প্রসিয়ািীন। র্ন্ত্রিাসি, হাি তওয়ুার-িফাওয়ুার 

িবয়র  বেু দরিবের কার্ তিম সেস ন্ন  ির্ তাবয় ি মান আবছ। 

৬। ২০১৮-২০১৯ইং মাঠ সমৌসুবম রূিকল্প-০৯, ২সি িাইিসমক প্রকবল্পর িাট ত-০২ এর আওিায় সকবশারগঞ্জ এ াকায় িংগৃহীি িাইিসমক জরীি 

 াইন Rk-9-26 ও RK-9-29  াইন িমূবহর Reprocessing এেং ২০২০-২০২১ইং মাঠ সমৌসুবম রূিকল্প-০৯ এর সনায়াো ী এ াকায় 

িংগৃহীি িাইিসমক জরীি  াইন Rk_9_NL_05 ও Rk_9_NL_18 এর Preliminary Processing  কাজ  ি মান আবছ। এছাড়া 

িাাা প্রবিসিং উিসে াগ এর রুটন কার্ তিম র্থা ইবিাপূবে ত িংগৃহীি ২সি ও ৩সি িাইিসমক জরীি  াইন িমূহ পুনঃপ্রসিয়াকরণ এেং 

িাাা িংরেবণর কার্ তিম ি মান রবয়বছ। 

৭। ‘২-সি িাইিসমক িাব ত ও ার এক্সব্াবরশন ব্লক-১৫, ২২’ শীষ তক প্রকবল্পর আওিায় ২০২১-২২ মাঠ সমৌসুবম িংগৃহীি িাইিসমক 

 াইনিমূবহর Interpretation এর জন্য সফনী গ্যাি সফবল্ডর কূি িমূহ ও হা দা-১ কূবির Formation Boundary, Gas sand, 

Lithology, Facies Log সের করা হবয়বছ। সিব া গ্যাি সফল্ডি স সমবাি (এিসজএফএ )-এর কম তিসরকল্পনায় অন্তর্ভ তি ডুসিট া-

১নং কূি েনন িংিাবন্ত োবিক্স-এিসজএফএ  এর কম তকিতাগবণর িমন্ববয় গঠিি কসমটর প্রসিবেদন দিরী করা হবয়বছ। প্রস্তাসেি 

সুন্দ পুর-৩ ও সেগমগঞ্জ-৪ ওবয়স্ট কূবির স্থান সনি তারবণর  বেু িাইিসমক ও Well Data ির্ তাব ািনা করা হবয়বছ। এছাড়া ২সি ও ৩সি 

ইটেরারসপ্রবাশন উিসে াগ এর রুটন কার্ তিম র্থা ইবিাপূবে ত িংগৃহীি ২সি ও ৩সি িাইিসমক জরীি  াইন িমূহ পুনঃসেবেষণ এেং িাাা 

িংরেবণর কার্ তিম ি মান রবয়বছ। 

৮। কািাসিয়ায় িংরসেি ২সি িাইিসমক িাব ত কাবজ ব্যেহৃি কুাে , হাইবরেশাবফান এেং সকছু  ান্ডার মা ামা  “২সি িাইিসমক িাব ত ও ার 

ব্লক-৬সে িাউথ ও ব্লক-১০” শীষ তক প্রকবল্প ব্যেহাবরর  বে প্রকবল্পর িাসহদা সমািাবেক র্থার্থ কর্ততিবের অনুবমাদন িাবিবে প্রদান করা 

হবয়বছ। এছাড়া মাঠ ির্ তাবয় িহবর্াসগিার  বেু ভূিদাসথ তক রেণাবেেণ ও সষ্টারি উিসে াগ এর রুটন কার্ তিম ি মান আবছ। 
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৪.৩                                          খনন েলেচালনা লবভাগ 

 
১।  খনন ও ওয়াকথওভাে কার্ থক্রম                            : 

 ক) সেয়ানীোজার-১ ওয়াকতও ার: োবিক্স এর সেজয়-১১ (ZJ40 DBT) সরগট 

সেয়ানীোজার-১ নং ওয়াকতও ার কূবি ০৯ সিবেম্বর, ২০২২ িাসরবে সরগআি ও 

কসমশসনং সশবষ ১২ সিবেম্বর, ২০২২ িাসরে হবি উি কূবির ওয়াকতও ার কাজ 

শুরু হবয়বছ এেং ওয়াকতও ার কাজ ি মান রবয়বছ। 

 

 খ) শরীয়িপুর-১ অনুিন্ধান: োবিক্স এর ZJ70 DBS (Bijoy-10) সরগট সফঞ্চুগঞ্জ-৩ 

ওয়াকতও ার কূি হবি শরীয়িপুর-১ অনুিন্ধান কূবি স্থানান্তর, ইবরকশন কসমশসনং, 

সাসষ্টং এেং সরগ আি সশবষ েনন কাজ শুরু করার িসরকল্পনা রবয়বছ। 

 

 গ) সুন্দ পুর-৩ অনুিন্ধান কাম উন্ন য়ন কূি েনন: সুন্দ পুর-৩ অনুিন্ধান কাম উন্ন য়ন 

কূি েনন কাবজর প্রস্তুসি সহবিবে প্রবয়াজনীয় পূিত ও সনম তান, ভূসম উন্ন য়ন ও 

িংবর্াগ িড়বকর কাবজর দরিে আহ্বান করা হবয়বছ। দরিে মূল্যায়ন সশবষ 

ওয়াকতও ার/কার্ তাবদশ প্রদান পূে তক সনম তাণ কাজ শুরু করার িসরকল্পনা রবয়বছ। 

 

 ঘ) সিমুিাং-৫ ওয়াকতও ার: োবিক্স এর সেজয়-১৮ (XJ650T) সরগ দ্বারা সিমুিাং-৫ 

নং কূি ওয়াকতও ার কাজ িম্পন্ন  হবয়বছ। ৩০-০৯-২০২২২ িাসরবে কূবির সরগ 

িাউন িম্পন্ন  করা হবয়বছ। িরেিী কূবি ব্যেহার উিবর্াগীকরবণর  বেু 

Repair & Maintenance কার্ তিম ি মান আবছ।  

 

 ঙ) শ্রীকাই  নথ ত-১(এ) অনুিন্ধান কূি েনন: োবিক্স এর ZJ50 DBS (Bijoy-12) সরগট 

িা দানদী-২ কূি হবি শ্রীকাই  নথ ত-১ (এ) অনুিন্ধান কূবি স্থানান্তর, ইবরকশন 

কসমশসনং, সাসষ্টং সশবষ গি ১৬-০৬-২০২২ িাসরবে সরগ আি করা হয় এেং ২৭-

০৬-২০২২ িাসরে হবি উি কূবির েনন কাজ (Spud in) উবভািন করা হয়। ৩৬" 

ব্যাবি ২৬ সমাার েনন কাজ সশষ এেং ৩০" সকসিং ও Cementation িম্পন্ন  

হবয়বছ। ২৬" ব্যাবি ১৮২ সমাার েনন কাজ সশবষ ২০" সকসিং ও Cementation 

িম্পন্ন  হবয়বছ। BOP এেং Well Head এর কাজ িম্পন্ন  করিঃ েনন কাজ 

ি মান রবয়বছ। 

 

 ২। লেগ পবইজ                                                   : 

 ক) মাধবপুে লেগ পবইজিঃ 

তেনলন্দন োপ্তলেক কার্ থক্রম েলেচালনাসে লেগ পবইদজ েলক্ষত মালামাল েক্ষণাদবক্ষণ, 

েলেস্কাে েলেচ্ছন্ন ও লনোেিা লবধাদনে কাজ অব্যােত আদছ। 
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৪.৪                                    ওদয়ল সালভ থদসস লবভাগ 

১।   কূে েেীক্ষণ (Well Testing)                                       : 
১) সিমুিাং # ৫ ওয়াকতও ার কূবি DST িাস তি প্রদানকারী প্রসিষ্ঠাবনর দাসক কৃি ইন বয়ি প্রিুয়ন কবর সে  প্রদাবনর 

ব্যেস্থা করা হবয়বছ। 

২) িয়াবদশ নং-োবিক্স/এিসমন/১৮০২ (R) এর সেিরীবি আমদানীকৃি মা ামাব র মান িসরমািক িনদ প্রদান করি: 

ইন্সাব শন ও কসমশসনং এর জন্য িরেরাহকারী প্রসিষ্ঠানবক িে প্রদান করা হবয়বছ। 

৩) সিমুিাং # ৫ ওয়াকতও ার প্রকবল্প কূি িরীেণ র্ন্ত্রিাসি সমরামি ও রেণাবেেবণর কাজ ি মান রবয়বছ। 

২।   মাড ইলঞ্জলনয়ালোং (Mud Engineering)                             :  
১) সিমুিাং # ৫ ওয়াকতও ার কাজ সশবষ মাি ট্াংক িসরস্কার ও রং করার কাজ িম্পন্ন  হবয়বছ। IBC ট্াংক িয় পূর্েক 

42 m³ Concentrated Cacl₂ Brine িরেিী ব্যেহাবরর জন্য িংরেণ করা হবয়বছ। Nacl িবয়র  বেু Energy 

and mine সকাম্পানীর িাবথ চুসি স্বােসরি হবয়বছ। 

২) শ্রীকাই  নথ ত # ১ এ কূবি িরেিী সিকশন েনবনর জন্য সেস ন্ন  স্থািনা সথবক মাি এন্ড সকসমকুা  িং্হ করা হবে। 

Cement, Casing Shoe ও Rat hole Drilling িম্পন্ন  হবয়বছ। উি কূবির জন্য মাি এন্ড কমস্শন 

সকসমকুা  িবয়র  বেু আন্তজতাসিক উমুি দরিে: আগমী ০৩/১০/২০২২ িাসরবে উবমািন হবে। 

৩) সেয়ানীোজার # ১ কূবির ওয়াকতও ার কাবজর সনসমবত্ত Kill মাি প্রস্তুিপূে তক Well Kill িম্পন্ন  হবয়বছ। 

৩।  ওয়ার াইন  সগং িাস তবিি                               :  
১) ওয়ুার াইন  সগং কার্ তিম িম্পন্ন  করার জন্য সিজসিয় িদাবথ তর ব্যেহাসরক  াইবিন্স (ক সেণী), িসরেহণ  াইবিন্স 

(ঘ সেণী), আমদানী ও রিাসন  াইবিন্স (ঙ সেণী) এর োসষ তক নোয়ন,  াইবিন্সিারীর নাম িসরেিতন এেং RCO োসষ তক 

প্রসিবেদন োং াবদশ িরমাণু শসি সনয়ন্ত্রণ কর্ততিে েরাের পরেণ কো েদয়দছ। 

২) শ্রীকাই  নথ ত # ১ এ কূদে ওয়যােলাইন ললগাং পসবা গ্রেদণে লনলমদি লবদফােক দ্রব্য সাংেক্ষদণে লবেেীদত 

অস্ায়ী লেে ম্যাগালজন লাইদসস রালপ্তে লদক্ষয লবদফােক েলেেপ্তে বোবে েত্র পরেণ কো েদয়দছ। 

৩) অত্র উে লবভাদগে একজন কম থকতথা ােগী#১ অনুসন্ধান কূদে 12 1/4” section এে open hole এবাং 17 

1/2’’ section এে cased hole log েলেেশ থদনে জন্য েবগী, পভালা গমন কদেন। 

৪।  ওদয়ল লসদমন্টশন (Well Cementation)                              :  
১) শরীয়িপুর # ১ েনন প্রকবল্পর সেিরীবি চুসিিে নং- Bapex/Admin/1805 িাসরে: 30.12.2021 এর L/C 

সেিরীবি আমদানীকৃি সিবমটের এেং এসিট ি িমূবহর আঞ্চস ক কার্ তা বয় মানিসরমািক িনদ িম্পন্ন  হবয়বছ। 

২) সমাোই  সিবমসটেরং ল্যােবরারী িবয়র জন্য চুসিিে নং- Bapex/Admin/1812 িাসরে: 31.5.2021 এর 

চুসি িম্পাসদি হবয়বছ। চুসি সমািাবেক স্থাসিি L/C এর সেিরীবি সিবমটের ল্যােট িট্াম েন্দর হবি ো াবির 

প্রসিয়া ি মান রবয়বছ। 

৩) Service of BJ Cementing Unit with Accessories িবয়র  বেু নতুন কবর প্রাক্ক ন কসমট গঠিি 

হবয়বছ। ির্ তায়িবম নতুন দরিে আহোন করা হবে। 
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৪.৫                                       েেীক্ষাগাে লবভাগ 

 
১। সফঞ্চুগঞ্জ, সেয়ানীোজার, োেরাোদ, শ্রীকাই , মু াসদ, শাহোজপুর গ্যািবেেিহ Atgram #1X এেং Kamta #1 

কূবির Reservoir Parameter (Porosity, Permeability, Grain Density, Volume Density) িমূবহর 

গ ীরিার স সত্তবি তু নামূ ক সেবেষণ সশবষ প্রসিবেদন প্রস্তুবির কাজ ি মান রবয়বছ। 

২। ভূিাসিক জসরি দ  কর্ততক ২০২১-২০২২ মাঠ সমৌসুবম সপ্রসরি জাসিংগা ভূগঠবনর সেস ন্ন  ছড়া ও সিকশন হবি িংগৃসহি ১ম 

দফায় িংগৃসহি িার (০৪)ট ও ২য় দফায় িংগৃসহি  দ্যইট (০২)ট িে তবমাা ছয়ট (০৬) নমুনার জীোশ্ম পৃসথকীকরণ  সশবষ 

জীোশ্ম িনািকরবণর  কাজ সশষ হবয়বছ এেং ৩য় দফায় িংগৃসহি  োরট (১২)ট Outcrop Shale নমুনার  

Micropaleontological analysis এর জন্য জীোশ্ম পৃসথকীকরণ  সশবষ জীোশ্ম িনািকরবণর  কাজ ি বছ। 

৩। জসকগঞ্জ # ১ সথবক িংগৃহীি চুয়াসিশ (৪৪) ট Cutting নমুনার (Reservoir Section িহ Clay Mineral 

analysis সশবষ  Geological analysis এর কাজ ি বছ। 

৪। ভূিাসিক জসরি দ  কর্ততক ২০২১-২০২২ মাঠ সমৌসুবম জাসিংগা ভূগঠবনর সেস ন্ন  ছড়া ও সিকশন হবি সিনট দফায় সপ্রসরি 

সমাা ছসেশ (৩৬) ট নমুনার Depositional Environment সনণ তবয়র কাজ সশবষ প্রসিবেদন প্রস্তুসির কাজ ি বছ।  

৫। ভূিাসিক সে াগ কর্ততক সগািা গঞ্জ সজ ার সকাাা ীিাড়া উিবজ ািীন দীঘস য়া ্াবমর একট োসড়র ন কূি এেং 

োবগরহাা সজ ার মং া উিবজ ািীন সমঠাো ী ্াবমর একট োসড়র িাবশর সঘর হবি িংগৃহীি িীি গ্যাি নমুনা সেবেষণ 

করা হবয়বছ। 

৬। ভূিাসিক জসরি দ  কর্ততক সিব া সজ ার জাসিংগা ভূগঠবন জসরি ি াকা ীন িমবয় দজন্তাপুর উিবজ ার নয়া গাঙ্গ ও 

োউরোগ উচ্চ সেদ্যা য় হবি িংগৃহীি িীি গ্যাি নমুনা সেবেষণ করা হবয়বছ। 

৭। ভূিাসিক জসরি দ  কর্ততক সিব া সজ ার জাসিংগা ভূগঠবন জসরি ি াকা ীন িমবয় দজন্তাপুর উিবজ ার সিসের হাওর-

কম াোড়ী সরাি সিকশন হবি িংগৃহীি িাসন নমুনার সেবেষণ প্রসিবেদন সপ্ররণ করা হবয়বছ। 

৮। সিমুিাং গ্যািবেে সথবক িংগৃহীি িাসন নমুনার সেবেষণ প্রসিবেদন সপ্ররণ করা হবয়বছ। 

৯। ভূিাসিক জসরি দ  কর্ততক জাসিংগা ভূগঠবনর সেস ন্ন  ছড়া সথবক ২০২১-২২ মাঠ সমৌসুবম িংগৃহীি আউািি নমুনািমুবহর 

সজওবকসমকুা  সেবেষবণর  বেু নমুনা প্রস্তুসির কাজ ি বছ। 
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৪.৬                                         উৎোেন লবভাগ                                                        
গ্যাস ও কনদডনদসে উৎোেন এবাং লবক্রদয়ে সাংলক্ষপ্ত লববেণী 

(১) উৎোেদনে লববেণ                                                         :              
                                                                                                                                                                                                        

ক্রলমক 

নাং 
গ্যাস পক্ষত্র  উৎোেনক্ষম 

কূে সাংখ্যা  
উৎোেনেত 

কূে সাংখ্যা  
উোোন তেলনক 

উৎোেন 

ক্ষমতা 

লক্ষযমাত্রা (২০২২-

২০২৩) 
চললত মাস  

(পসদেম্বে’ ২০২২) 
লবগত মাস           

(আগট, ২০২২) 
চললত বৎসে 

ক্রমপুলঞ্জত 

(২০২২-২০২৩) 

রােম্ভ েদত 

ক্রমপুলঞ্জত উৎোেন 

০১। সালোনেী  ০৩   ০৩ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.১৭০ 

০.০৮২ 

         ৬২.০০ 

৩০.০০ 

৩.৬৬৪ ৩.৫০৭ ১০.৭৩৬ ২২৩৫.৫৬১ 

৯.৯৪৫ ১০.১৩৬ ৩০.২৭৩ ৭২১১.৮৮১ 

০২। পফঞ্চুগঞ্জ ০২ ০২ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.৪৮২ 

১.৮৬৮ 

        ১৭৬.০০ 

৬৮২.০০  

১২.৬৬৩ ১৩.০১১ ৩৮.৬৮৯ ৪৮১৯.৫৫৪ 

২৮.৬৯৬ ২৬.৫৩১ ৮৫.১০৬ ১৯১৬৩.৫৪১ 

০৩।  শােবাজপুে  ০৪ ০৩ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে  

২.৮১৮ 

১.৯৭০ 

       ৯৩০.০০ 

৬৫০.০০  

৫৪.৯২৫ ৫০.৮৮৪ ১৬০.৫১৪ ৩৬৩০.৯৫৮ 

৩৫.৩৬২ ৩২.১১৮ ১০৩.৫০৯ ২৩৯৮.৪১৪ 

০৪। পসমুতাাং ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.১৪২ 

০.০৫৫ 

           ৫২.০০  

             ২০.০০    

০.৫৩০ ০.৬২৬ ১.৮০০ ৩৯৯.৭৭২ 

-. - - ৮২৬.৬৮৪ 

০৫ সুন্দলপুে ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে  

০.১৭০ 

০.০৪৯ 

          ৬২.০০ 

১৮.০০  

৬.৬৫৭ ৬.৮৮৪ ২০.৪১৯ ৬২৮.৫৫৫ 

১.৮৬৫ ২.০১৮ ৫.৯২৫ ১৫৭.০৭০ 

০৬। শ্রীকাইল ০৪ ০৪ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.৮৪৯ 

১৯.১৭৮ 

৩১০.০০ 

৭০০০.০০ 

৩৫.৯৫৯ ৩৭.৮৪১ ১১০.৪২০ ৩৬৪১.৮৫৫ 

৮০৩.৭২৪ ৮২৬.৩৯৮ ২৪৩৪.৬০৮ ৪৮৩৫০.২৪৯ 

০৭। পবগমগঞ্জ ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.৬০০ 

০.৮৩৩ 

৭২.০০ 

১০০.০০  

৬.৮৬১ ৭.১০৬ ২১.০৬২ ২৯৭.৬০২ 

১১.৪২৬ ১১.০৭১ ৩৩.২১৮ ৫০০.২৯৮ 

০৮। রূেগঞ্জ - - ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

- - - - - ১৯.২২৯ 

   ১৮০.০৮৩ 

 

গ্যাসিঃ এমএমএসলসএম (১ লকউিঃ লমিঃ = ৩৫.৩১৪৭ লকউিঃ লফে) 

কনদডনদসেিঃ োজাে ললোে (১ ব্যাদেল = ১৫৯ ললোে)
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(২) লবক্রদয়ে লববেণ                                                          :                                                       

                                                                                                                                                                                                  (লক্ষ োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

গ্যাস পক্ষত্র উৎোলেত দ্রব্য 

  

লবক্রদয়ে েলেমাণ 

 (সিবেম্বর’ ২০২২) 

ক্রমপুলঞ্জভূত 

  (সিবেম্বর’ ২০২২)  

(২০২২-২০২৩) 

ভযাে রোন 

(সিবেম্বর’ ২০২২) 

 

ভযাে বাদে মূল্য 

(সিবেম্বর’ ২০২২)   

পমাে মূল্য 

(সিবেম্বর’ ২০২২) 

ক্রমপুলঞ্জভূত মূল্য   

(২০২২-২০২৩) 

০১। সালোনেী ১। গ্যাস   ৩.৫৮৩৯ ১০.৪৬৯৮ ২৪.৩৯৭৫ ১০৬.৮২০১ ১৩১.২১৭৬ ৩৮৫.০২০৭ 

 ২। কনদডনদসে - ১৮.০০০ - - - ৭.৬৪৪৬ 

০২। পফঞ্চুগঞ্জ ১। গ্যাস ১২.২৯৭১ ৩৮.৩০৩৬ ১৫২.১৫৫৫ ৩৭৪.০০৪৮ ৫২৬.১৬০৩ ১৫৮৯.০১৭৭ 

  ২। কনদডনদসে ৫৪.০০০ ৮১.০০০ ২.৯৯১৪ - ১৯.৯৪২৪ ২২.৯৩৩৮ 

৩৪.৪০০৭ শােবাজপুে  ১। গ্যাস ৫৪.৮৯৯২ ১৬০.৪৩৫৭ ৩৭৬.৭১১১ ১৬৬৯.৭০৪০ ২০৪৬.৪১৫১ ৫৯৭৯.৬৪৮১ 

  ২। কনদডনদসে ৪০.৫০০ ৮১.০০০ ১.৮১৪৪ ১১.০৭৬৮ ১২.৮৯১২ ২৫.৭৮২৪ 

০৪। পসমুতাাং ১। গ্যাস ০.৫২৬৪ ১.৭৮৯০ ৯.৫৫১৬ ১৬.০১০৮ ২৫.৫৬২৪ ৮৬.৬৭৭৫ 

  ২। কনদডনদসে - - - - - - 

০৫। সুন্দলপুে ১। গ্যাস ৬.৬৫৬২ ২০.৪১৬৪ ৮২.৩৫৮৬ ২০২.৪৪১১ ২৮৪.৭৯৯৭ ৮৬৬.৩৬১৯ 

  ২। কনদডনদসে ৯.০০০ ৯.০০০ ০.৪৯৮৬ ৩.৩২৩৭ ৩.৮২২৩ ৩.৮২২৩ 

০৬। শ্রীকাইল ১। গ্যাস ৩৫.৭৭৬২ ১১০.০৫২৫ ২৪৩.৫৪৯১ ১০৬৬.৩৩৬৪ ১৩০৯.৮৮৫৫ ৩৭৮৪.৮৫৮৩ 

  ২। কনদডনদসে ৭৫৬.০০০ ২৩৭৬.০০০ ৪১.৮৭৯৪ ২৭৯.১৯৩৮ ৩২১.০৭৩২ ১০০৯.০৮৭২ 

০৭। পবগমগঞ্জ ১। গ্যাস ৬.৮৫৬১ ২১.০৪৭৪ ৮৪.৮৩২৭ ২০৮.৫২২৫ ২৯৩.৩৫৫২ ৮৯৩.১৩৫২ 

  ২। কনদডনদসে ১৮.০০০ ৩৬.০০০ ০.৯৯৭১ ৬.৬৪৭৫ ৭.৬৪৪৬ ১৫.২৮৯২ 

০৮। রূেগঞ্জ ১। গ্যাস - - - - - - 

  ২। কনদডনদসে - - - - - - 

 

গ্যাসিঃ এমএমএসলসএম (১ লকউিঃ লমিঃ = ৩৫.৩১৪৭ লকউিঃ লফে) 

কনদডনদসেিঃ োজাে ললোে (১ ব্যাদেল = ১৫৯ ললোে)
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৪.৭                                                রদকৌশল লবভাগ 
 

১।  পকন্দ্রীয় কােখানা, চট্টগ্রাম                                  : 
 

ক) পমলশনশে ও লিললাং ইকুইেদমন্টশে 

     ক) ভলভভো প্রোইমমুভোর-০১১৬ গোড়ীর গ্রোইন্ডিং মমন্িন দ্বোরো পোইপ কোটিং করো হভেভে। এেোড়ো গোড়ীটর ন্িন্ভন্ন 

জোেগোে ওভেন্ডিংপূি বক মমরোমত কোজ করো হভেভে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 খ) লোইট স্ট্যোড এর মোলোমোল ৩৬ন্পস মিফোর মমন্িভন ন্িল করো হভেভে।                                                                                                                                                                                      

 গ) ন্সভনো ট্রোক-০৬২২ গোড়ীর িন্ির মেট গ্যোস ওভেন্ডিংপূি বক মমরোমত করো হভেভে।এেোড়ো গোন্ড়র িন্ির ন্িন্ভন্ন 

স্থোভন হুক ওভেন্ডিংপূি বক সিংভ োজন করো হভেভে ও ৬ন্পস হ্যোঙ্গোর বুি ততন্র করো হভেভে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ঘ) ন্পকআপ-১৫৯২ গোড়ীর সোমভনর িোম্পোর ওভেন্ডিংপূি বক মমরোমত করো হভেভে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ঙ) ন্নিোন প্রোইমমুভোর-০১১৮ গোড়ীর ন্িভজল টযোিংভকর ফোউভডিন ওভেন্ডিংপূি বক মমরোমত করো হভেভে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

খ) অদোশে 

 ক) ভলভভো-০০৮৬ গোড়ীর মন্িল ও মন্িল ন্ফল্টোর পন্রিত বন, মেক বুস্ট্োর করো হভেভে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 খ) জীপ-২৪১১ গোড়ীর মন্িল পন্রিত বন করো হভেভে। 

 গ) মহলী ন্লফটোর (৩টন) গোড়ীর টল্ট ন্সন্লডোর ও মেক সু মমরোমত এিিং মরন্িভেটর সোন্ভ বন্সিং করো হভেভে। 

 র্) ভলভভো প্রোইমমুভোর-০২০৫ গোড়ীর ন্িভজল ন্ফল্টোর ন্িন্নিং, এেোর ন্ফল্টোর পন্রিত বন, গ্রীন্জিং করো হভেভে। 

 ঙ) জীপ-৫৯৬৩ গোড়ীর িোচ ন্সন্লডোর মমরোমত করো হভেভে। 

 ি) ন্সভনো ট্রোক-০৬২২ গোড়ীর ন্িভজল টযোিংক ন্িন্নিং ও গ্রীন্জিং করো হভেভে। এেোড়ো গোড়ীটর িোচ সোভি বো, এেোর 

ন্িনোর ন্ফল্টোর, প্রোইমোরী ন্ফল্টোর, মন্িল ও মন্িল ন্ফল্টোর পন্রিত বন করো হভেভে। 

 ছ) ন্নিোন প্রোইমমুভোর-০১১৯ গোড়ীটর িোচ সোভি বো মমরোমত করো হভেভে। 

 জ) গ্যোস মজনোভরটভরর এর মন্িল ও মন্িল ন্ফল্টোর এিিং এেোর ন্ফল্টোর পন্রিত বন করো হভেভে। 

 ঝ) এভযোঞ্জো কোর-৩৯৩১ গোড়ীর কুভলন্ট, মেক অভেল পন্রিত বন করো হভেভে। 

 ঞ) জীপ-১২৩৭ গোড়ীর মন্িল ও িোচ ন্সন্লডোর পন্রিত বন করো হভেভে। 

 া) ন্নিোন প্রোইমমুভোর-০১১৮ গোড়ীটর মন্িল ও মন্িল ন্ফল্টোর পন্রিত বন ও সোন্ভ বন্সিং করো হভেভে। 

 ঠ) ন্সভনো ট্রোক-০৬২৪ গোড়ীর িোচ মেট, িোচ বুস্ট্োর, িোচ মোস্ট্োর, ইভঞ্জকটর মমরোমত করো হভেভে।            

র্) তলড়ৎশে 

 ক) ন্নিোন প্রোইমমুভোর-০১১৮ গোড়ীটর ব্যোটোরী পন্রিত বন করো হভেভে। 

 খ) ভলভভো-০০৮৬ গোড়ীর ইভলকন্ট্রক লোইন,সোইট লোইট ও মহি লোইট এর কোজ করো হভেভে। 

 গ) গ্যোস মজনোভরটভরর এর কুন্লিং ওেোটোর টপআপ এিিং ব্যোটোরী পন্রিত বন করো হভেভে। 

 র্) মহলী ন্লফটোর (৩টন) গোড়ীর ইভলকন্ট্রকযোল মমরোমত কোজ করো হভেভে। 

 ঙ) ভলভভো প্রোইমমুভোর-০২০৫ গোড়ীর ইভলকন্ট্রকযোল মমরোমত কোজ করো হভেভে।                           
 ি) মমন্িনিভপ B‡jKwUªK¨vj লোইভনর এর মমরোমত কোজ Kiv n‡q‡Q| 

  এেোড়ো অন্ফস ভিভন তিদ্যযন্তক লোইন মমরোমত,ন্িন্ভন্ন Mvwoi e¨vUvix PvR©,wbivcËv kvLvে ও 

কমভেক্স এর ন্িন্ভন্ন িোাোে তিদ্যযন্তক লোইন ‡givgZসহ ন্িন্ভন্ন B‡jKwUªK¨vj কোজ Kiv n‡q‡Q| 

   

 

২। পকন্দ্রীয় র্ানবােন পমোমত কােখানা, ঢাকা                 : 

 উি কােখানায় ১৫ টি োলকা র্ানবােন পমোমত ও েক্ষণাদবক্ষণ এবাং সালভ থালসাং কো েদয়দছ। 

৩। ৩। রধান কার্ থালয় ঢাকা                                            : 

  রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন রকদল্পে কার্ থক্রম লননরূরূেিঃ 

ক)     সেজয়-১০ (ZJ70DBS), সেজয়-১১ (ZJ40DBT), সেজয়-১২ (ZJ৫০DBS) ও  XJ650T লেগ র্ন্ত্রোলত 

এবাং ভােী র্ানবােন পর্মনিঃ পক্রন, ফকথ ললফোে, রাক ও পরইলাে ইতযালেে চলমান েক্ষণাদবক্ষণ, পমোমত 

কার্ থক্রম েেীক্ষণ, ের্ থদবক্ষণ ও লনয়ন্ত্রণ কো েদয়দছ। 
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খ)  লেগসমূবহ ব্যবোদেে  বেু লেগ র্ন্ত্রোলত ও র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িংিান্ত কাজ কো 

েদয়দছ। 

গ)  চলমান রকল্পসমূদে মালামাল পলালডাং/ অফদলালডাং ও স্ানান্তে কাদজ লনদয়ালজত ভােী র্ানবােনসমূে পমোমদতে 

 বেু খুচো র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িংিান্ত কাজ কো েদয়দছ।  

৪। লবলবধ                                                         :     
  

ক)      সফঞ্চুগঞ্জ-৩ স্থািনায় সেজয়-১০ সরগ র্ন্ত্রিাসির রেণাবেেণ এেং শসরয়িপুর-১ অনুিন্ধান কূি 

েনন প্রকবল্প উি সরগ মা ামা  স্থানান্তবরর কাজ ি মান। 

খ)  সেয়ানীোজার-১ প্রকবল্প সেজয়-১১ সরগ র্ন্ত্রিাসি িংবর্াজন, সমরামি ও রেণাবেেণ কাজ 

ি মান। 

গ) সিমুিাং-৫ প্রকবল্প সেজয়-১৮ সরগ ও সরগ র্ন্ত্রিাসির দদনসন্দন রেণাবেেণ কাজ ি মান। 

র্)  শ্রীকাই  নথ ত-১এ প্রকবল্প সেজয়-১২ সরবগর দদনসন্দন রেণাবেেণ কাজ ি মান। 
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৪.৮                                   লেসাচ থ এন্ড পডদভলেদমন্ট লবভাগ 
           

ক) 

 

বাদেদক্সে সালোনেী, পফঞ্চুগঞ্জ, শােবাজপুে, পসমুতাাং, শােজােপুে-সুন্দলপুে, শ্রীকাইল ও পবগমগঞ্জ গ্যাসদক্ষত্র সমূে পর্দক 

আগট’ ২০২২ মাদস উৎোলেত গ্যাস, কনদডনদসে, োলন ও FWHP/SIWHP সাংক্রান্ত উোিসমূে গ্রেণ কদে র্র্ার্র্ভাদব 

সাংেক্ষণ কো েদয়দছ। 

খ) ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদটম উন্নয়দনে লদক্ষয ডাো ম্যাদনজদমন্ট উিলবভাদগ সাংেলক্ষত এবাং সাম্প্রলতক সমদয় রাপ্ত োড থকলে 

তথ্য/উোিসমূে র্াচাই-বাছাই পূব থক র্র্ার্র্ভাদব ডাো লশে (এদক্সল লশে) এে ম্যা্যমদম নতুনভাদব রনয়ন কো েদচ্ছ এবাং 

োড থকলেসমূে ডাট-লি োখা এবাং পোকামাকড় পর্দক েক্ষাে জন্য েলেস্কাে-েলেচ্ছন্নতাে কাজ চলমান আদছ। 

গ) পেে পসকশদন সাংেলক্ষত পেে সমূে ের্ থায়ক্রদম এবাং লনয়লমতভাদব পেে লিলনাং পমলশন দ্বাো েলেস্কাে কো েদচ্ছ। র্া একটি 

চলমান রলক্রয়া। 

ঘ) লডলজোল ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদটদম ব্যবহৃত সকল কলম্পউোে, পটাদেজ লডভাইসসে অন্যান্য আনুসালিক লডভাইস 

লনয়লমত ের্ থদবক্ষদণে মা্যমদম সচল োখা েদচ্ছ। 

ঙ) অত্র উে-লবভাদগ সাংেলক্ষত োইদিাকাব থন অনুসন্ধান ও উৎোেন সাংক্রান্ত র্াবতীয় ডাোে োড থকলেসমূদেে স্কযান্ড কলে/ইদমজ 

কলে এবাং লফল্ড ম্যাগদনটিক পেেসমূদেে ডাো SEG-Y Format এ রূোন্তলেত লডলজোল ডাোসমূে কলম্পউোে োড থলডস্ক, 

DVD এবাং এক্সোেনাল োড থলডদস্ক কলে কদে সাংেক্ষণ কো েদচ্ছ। 

ি) অলফস কম থলেবদস ডাো ম্যাদনজদমন্ট উিলবভাদগে পেে সাংেক্ষনাগাে, ডাো সাংেক্ষনাগাে, কাদে থাগ্রালফক ডাো সাংেক্ষনাগাে 

এবাং লডলজোল ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদটম এে কদক্ষ শীতাতে লনয়ন্ত্রন ও আদ্র থতা লনয়ন্ত্রন কো সে তবদ্যযলতক র্ন্ত্রোলত সচল 

োখা েদচ্ছ। 

ছ) অনুিন্ধান ব্লক ২২এ ও ২২সে সি অনুিন্ধান কার্ তিম িসরিা নার জন্য শা ত স বস্টি প্রসিষ্ঠান েরাের সপ্ররবণর  বেু 

Request For Proposal (RFP) এেং েিড়া Joint Venture Agreement (JVA) প্রণয়বনর জন্য গঠিি 

কসমটবি অে উিসে াবগর দ্যইজন কম তকিতা অন্ততর্ভি আবছন। 

জ) গি ১২ জুন সথবক ০৬ জু াই ২০২২ িাসরে ির্ তন্ত MOECO এর একট কাসরগসর দ  োং াবদবশ এবি োং াবদশ 

অনবশার ব্লক ৮ ও ১১ এেং িং গ্ন এ াকার কাসরগসর িথ্য-উিাত্ত সেবেষণিহ োবিক্স’র িাবথ সর্ৌথ স্টাসি িম্পাদন কবরবছ। 

MOECO িেসি Work program িহ Draft JVA সপ্ররণ কবরবছ। শীঘ্রই JVA সনবগাসিবয়শন িংিান্ত িরেিী 

কার্ তিম শুরু হবে। 

ঝ) োবিক্স এর আওিািীন ব্লক ২২এ ও ২২সে এর সনি তাসরি ১০ট ভূগঠবন Joint Venture Partner সিব কশন করার 

মাধ্যবম অনুিন্ধান ও উৎিাদন শুরু করার  বেু প্রাি EOI িমূবহর কাসরগসর মূল্যায়ন প্রসিবেদন ও শা তস স্ট োবিক্স 

িসরিা না িষ তবদ অনুবমাদবনর জন্য উিস্থািন করা হব  সর্ৌথ িহবর্াসগিা (Joint Venture Agreement) এর মাধ্যবম 

সি /গ্যাি অনুিন্ধান কার্ তিম িসরিা নার উবদ্দবযে  পূণ তাঙ্গ Terms & Conditions িসন্ন বেসশি কবর Joint Venture 

Agreement (JVA) Framework প্রস্তুি করার  বেু োবিক্স িসরিা না িষ তদ কর্ততক সিবরাোং াবক অনুবরাি করার 

সনবদ তশনা প্রদান কবরবছ। িদানুর্ায়ী সিবরাোং ায় িে সপ্ররণ করার সপ্রসেবি সিবরাোং া কর্ততক একট কসমট গঠন করা 

হবয়বছ। 

ঞ) Reserve Estimation Software এবাং Work Station েলেচালনাে Consultant লনদয়াদগে জন্য রার্লমক 

র্াচাই-বাছাই কো েদচ্ছ। 

া) Work Station ততেীে জন্য আধুলনক Computer ও Laptop Configurationসে Data Bank এে সাদর্ 

Communication System এে র্াবতীয় র্ন্ত্রোলতে Specification রস্তুত কো েদচ্ছ। 

ঠ) লেসাচ থ এন্ড পডদভলেদমন্ট লবভাদগ সাংেলক্ষত সমুেয় ভান্ডাে মালামাল ও েলেসম্পদেে ৩০ জুন, ২০২২ তালেদখে বালষ থক 

বাস্তব রলতোেন রস্তুত পূব থক লনেীক্ষা উে-লবভাদগ পরেণ কো েদয়দছ। 

ি) রলশক্ষদণে চালেো (Training Need Assessment) েলেকল্পনা ও আইলসটি লবভাদগ পরেণ কো েদয়দছ। 
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৫।                                                          লবলবধ তথ্য 

৫.১ পলাকবল                                  : 
 

ক্রলমক নাং জাতীয় পবতন পস্কল 

(২০১৫) 

সাংখ্যা মন্তব্য 

কম থকতথা কম থচােী 

১ ৭৮,০০০ (লনধ থালেত) - -   

      

   
- 

 

  

২ ৬৬,০০০-৭৬,৪৯০ ০২* - 

৩ ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ ০৭ - 

৪ ৫০,০০০-৭১,২০০ ৬৭ - 

৫ ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ ১১৯ - 

৬ ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ ৮৯ - 

৭ ২৯,০০০-৬৩,৪১০ - - 

৮ ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ - - 

৯ ২২,০০০-৫৩,০৬০ ৪৯ - 

১০ ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ ২২ - 

১১ ১১,০০০-২৬,৫৯০ - ৮৪ 

১২ ১০,২০০-২৪,৬৮০ - ৪৮ 

১৩ ৯,৭০০-২৩,৪৯০ - - 

১৪ ৯,৩০০-২২,৪৯০ - ৫৪ 

১৫ ৯,০০০-২১,৮০০ - ১০ 

১৬ ৮,৮০০-২০,৫৭০ - ০৯ 

১৭ ৮,৫০০-২০,২৯০ - ০৯ 

১৮ ৮,২৫০-২০,০১০ - ৫৩ 

 পমােিঃ ৩৫৫ ২৬৭ 

১৯ ক) পরষদণ 

পেদরাবাাংলা েদত -         

পেদরাবাাংলা বলের্ভ থত 

অন্যান্য পকাম্পানী েদত -       

  

 - 

 

 ০২ 

 

- 

 

- 

 পমােিঃ ০২ -  

 সব থদমােিঃ  ৩৫৭ ২৬৭  

সব থদমাে (কম থকতথা+কম থচােী) = ৬২৪ 

  

   * বাদেদক্সে একজন কম থকতথা এমলড লেদসদব এসলজএফএদল পডপুদেশদন েদয়দছন। 
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৫.২ রলশক্ষণ                                                  : 

১।  তবদেলশকিঃ 

ক্রিঃ রলশক্ষণার্ীে নাম ও েেবী রলশক্ষদণে লবষয় রলশক্ষদণে পময়াে রলশক্ষণ োতা/ উদযািা 

০১। ১। জনাে হাও াদার ওসহদ্য  ইি াম, মহাব্যেস্থািক 

( ারপ্রাি) 

২। জনাে সমাহামদ সমাজাবম  হক, উিমহাব্যেস্থািক 

(িরীোগার) 

“Trimming 

Machine (End 

face Grinder), 

Automated 

Saturator, 

Dean Stark 

Extractor” 

১৩-০৯-২০২২ 

হবি  

২০-০৯-২০২২ 

VINCI 

TECHNOLOGIES 

(FRANCE) 

 

 
 

২।  স্ানীয় রলশক্ষনিঃ 
 

ক্রলমক 

নাং 
রলশক্ষদণে লবষয় রলশক্ষদণে পময়াে রলশক্ষণোতা/ উদযািা রলশক্ষণার্ীে 

সাংখ্যা 

০১। “Feasibility Study for Development 

Project” শীষ তক প্রসশেণ।  

১০-০৯-২০২২ 

 হবি  

১১-০৯-২০২২  

সেআইএম, ঢাকা ০২ জন 

০২। “সিটবজন িাা তার” শীষ তক প্রসশেণ। ১৪-০৯-২০২২   ইন-হাউজ, োবিক্স ৩০ জন 

০৩। “ই-গ ন্যতান্স ও উভােন কম তিসরকল্পনা োস্তোয়ন” শীষ তক 

প্রসশেণ। 

১৫-০৯-২০২২   

ইন-হাউজ, োবিক্স 

 

৩০ জন 

০৪। “Income Tax, Vat & Customs (11 modules)” 

শীষ তক ০৭ সদন ব্যািী প্রসশেণ। 

১৫/০৯/২০২২ 

 হবি  

২১/০৯/২০২২ 

ICMAB, Dhaka ০৪ জন 

০৫। “Sequence Stratigraphy (Depositional 

Environment) & Seismic Interpretation” 

এর উির Technical Session) 

 

১৮-২০ সিবেম্বর, 

২০২২ 

সশ রন, গু শান, ঢাকা ০২ জন 

০৬। “িথ্য অসিকার আইবনর প্রাবয়াসগক কার্ তিম” শীষ থক রলশক্ষণ ২০-০৯-২০২২   ইন-হাউজ, োবিক্স ৩৬ জন 

০৭।  “Grievance Redress System (GRS) 

Software” শীষ থক রলশক্ষণ            

২১-০৯-২০২২ 

 

ইন-হাউজ, োবিক্স ৩৮ জন 

০৮। “Sequence Stratigraphy (Depositional 

Environment) & Seismic Interpretation” 

এর উির Technical Session) 

 

২১-২২ ও ২৫ 

সিবেম্বর, ২০২২ 

সশ রন, গু শান, ঢাকা ০২ জন 

০৯। “Sequence Stratigraphy (Depositional 

Environment) & Seismic Interpretation” 

এর উির Technical Session) 

 

২৭-২৯ সিবেম্বর, 

২০২২ 

সশ রন, গু শান, ঢাকা ০৩ জন 

 

১। পলকচাে/দসলমনাে/লশক্ষণ/ওয়াকথশেিঃ 

ক্রলমক নাং লশক্ষদণে লবষয়   রলশক্ষদণে পময়াে রলশক্ষণোতা/ উদযািা রলশক্ষণার্ীে সাংখ্যা 

০১। “Introduction of Coil 

Tubing” শীষ তক সশেণ। 

১৩-০৯-২০২২ Halliburton ২৫ জন 

 

২।  উেস্ােনািঃ 

ক্রলমক নাং রলশক্ষদণে লবষয়   রলশক্ষদণে পময়াে রলশক্ষণোতা/ উদযািা রলশক্ষণার্ীে সাংখ্যা 

- -   - - - 
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৫.৩  পকাম্পানীে e-Governance সাংক্রান্ত তথ্যিঃ 
 

 

৫.৩.১ কম থকতথা-৩৫৭ জন  কম থচােী-২৬৭ জন পমাে জনবল-৬২৪ জন         

৫.৩.২ PC ব্যবোেকােী কম থকতথা-২৪৮ জন  PC ব্যবোেকােী কম থচােী-৪৩ জন  PC ব্যবোেকােী পমাে জনবল-২৯১ জন 
 

 
৫.৩.৩ বাদেক্স এে রধান কার্ থালদয় স্ালেত কলম্পউোে এবাং সেঞ্জামালেে লববেণীিঃ 

 

i) PC -ে সাংখ্যা-২১৩ টি vii) Printer সাংখ্যা-১৬৫ টি 

ii) Server-ে সাংখ্যা- ০৭ টি viii) Scanner সাংখ্যা-৪৩ টি 

iii) DVD Writer -ে সাংখ্যা-২১৩ টি x) Multimedia Projector সাংখ্যা-০৪টি 

iv) Digital Camera -ে সাংখ্যা-০২ টি xi)  Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field. 

v) Laptop Computer -ে সাংখ্যা-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  পকাম্পানীে Website Address: www.bapex.com.bd  
 

৫.৩.৫ ইন্টােদনদেে সাদর্ সাংদর্াগকৃত PC এে সাংখ্যা-২১৩ টি 

৫.৩.৬ পকাম্পানীে ইন্টােদনে সাংদর্াদগে ধেন- ব্রডব্যান্ড 

৫.৩.৭ বাদেক্স পডাদমইদন লনবলন্ধত ই-পমইল ব্যবোেকােী সাংখ্যা-৩৭৩ জন।  

৫.৩.৮ বাদেক্স এে রধান কার্ থালদয় স্ালেত ২১৩ টি কলম্পউোে Wifi Network এে আওতার্ভি।  

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: 

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  

Well Profile Management Software. 

৫.৩.১২ পকাম্পানীে Accounting System সম্পূণ থ Computerised এবাং Easy Software-GL Payroll এে মা্যমদম 

েলেচাললত েয় এবাং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install কো েদয়দছ। 

লনয়লমতভাদব data update কো েদচ্ছ।  

৫.৩.১৩ পকাম্পানীে Store Inventory System পক Digitized এবাং Easy Software-GL Payroll এে মা্যমদম েলেচাললত 

এবাং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install কো েদয়দছ। লনয়লমতভাদব 

data update কো েদচ্ছ। 
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৫.৩.১৪  পকাম্পানীদত ব্যবহৃত গুলরুত্বপূন থ E-mail address . 
 

SL. No. Name / Designation of the user  E-mail address 

1.  Managing Director. mdbapex@bapex.com.bd 

2.  Company Secretary. secretary@bapex.com.bd 
csbapex@bapex.com.bd  

3.  Planning Division gmplanning@bapex.com.bd 

4.  Geological Division gmgeology@bapex.com.bd  

5.  Geophysical Division. gmgsd@bapex.com.bd  

6.  Production Division. gmproduction@bapex.com.bd  

7.  Account & finance Division. gmaccounts@bapex.com.bd  

8.  Administration Division. gmadmin@bapex.com.bd  

9.  Engineering Division. gmengineering@bapex.com.bd  

10.  Drilling Division. gmdrilling@bapex.com.bd 

11.  Data centre. gmdata@bapex.com.bd 

12.  Laboratory Division. gmlab@bapex.com.bd 

13.  Chittagong Regional Office. gmctg@bapex.com.bd 

14.  Purchase Department. purchase@bapex.com.bd 

15.  Construction Department. construction@ bapex.com.bd 

16.  Audit Department.. dgmaudit@bapex.com.bd 

17.  ICT Department. ict@bapex.com.bd 
dgm_ict@bapex.com.bd 

18.  Saldanadi Gas Field.  sgf@bapex.com.bd 

19.  Fenchuganj Gas Field. fgf@bapex.com.bd 

20.  Shahbazpur Gas Field. sbzgf@bapex.com.bd 

21.  Srikail Gas Field skrl@bapex.com.bd 

22.  Rupganj Gas Field rupgf@bapex.com.bd 

23.  Begumgonj Gas Field bgf@bapex.com.bd 

24.  Shahzadpur Sundalpur Gas Field ssgf@bapex.com.bd 

25.  HRM Department hrm_bapex@bapex.com.bd 

26.  Medical Centre. medical @bapex.com.bd 

27.  Website webportal@bapex.com.bd 
 

E-mail address of Projects under implementation. 
 

SL. 
No. 

Project name  E-mail address 

28.  2-D Seismic Party pd2d@bapex.com.bd 

29.  3-D Seismic Party pd3d@bapex.com.bd 

30.  Seismic Party. pcseismic@bapex.com.bd 

31.  Geological Party pcgeology@bapex.com.bd 

32.  Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project pdrpkp2@bapex.com.bd 

33.  Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project pdrpkp3@bapex.com.bd 

34.  Project Director, Tabgi-1, Illisha-1 & Bhola North-2 Drilling 
Project 

pdbhola3wells@bapex.com.bd 

35.  Project Director, Procurement and Installation of 60 MMscfd 
Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project. 

gmahbub@bapex.com.bd 

36.  Project Director, Sreekail Well head Compressor Project pdcompressor@bapex.com.bd 

37.  Project Director, Sariyatpur-1 Drilling Project pd_shariatpur@bapex.com.bd 

38.  Project Director, Bijoy 10, 11, 12, IDECO Rig Maintenance, IPS Rig 
Upgradation & Rig Supporting Equipment Replacement Project 

pdrigrehab@bapex.com.bd 

39.  2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22. moinul75@gmail.com 
 
 

mailto:secretary@bapex.com.bd
mailto:ict@bapex.com.bd
mailto:pd2d@bapex.com.bd
mailto:pd3d@bapex.com.bd
mailto:pdrpkp2@bapex.com.bd
mailto:pdrpkp3@bapex.com.bd
mailto:pdbhola3wells@bapex.com.bd
mailto:pdcompressor@bapex.com.bd
mailto:pd_shariatpur@bapex.com.bd
mailto:pdrigrehab@bapex.com.bd
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৫.৪  োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে অর্ থ রোদনে লববেণী (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)                    :     
 

    মাস পসদেম্বে, ২০২২। 
  

                                                                                                                                        (দকাটি োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

লববেণ লবগত মাস 

(আগট, ২০২২)      

চললত মাস 

(পসদেম্বে, ২০২২)       

লবগত বছদেে পমাে 

(২০২১-২০২২) 

 

চললত বছদেে 

ক্রমপুলঞ্জত 

 (২০২২-২০২৩) 

 

১ আবগােী শুল্ক/ ভযাে ও 

সাললদমন্টােী কে 

৯.৫৬ ৯.৮৪ ১১২.৬১ ২৮.৩৬ 

২ আয়কে 

 

১.৩২ ০.৩৩ ৩৬.০৮ ২.২৯ 

৩ োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে লভযাাংশ 

রোন 

 

- - ২.০০ - 

৪ কাটম কে 

 

- - - - 

৫ লড, এস, এল 

 

- - ৪.২০ - 

৬ অন্যান্য  

 

- - - - 

 পমাে রোন- 

 

১০.৮৭ ১০.১৭ ১৫৪.৮৯ ৩০.৬৫ 

 

৫.৫  নগে তেলবল লববেণী  (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)                                  : 
 

 মাসিঃ পসদেম্বে, ২০২২। 

                                                                                                                               (দকাটি োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

লববেণ কযাশ ব্যাদলস  ব্যাাংক ব্যাদলস 

  

পমাে ব্যাাংক 

ব্যাদলস 

পমাে কযাশ ও 

ব্যাাংক ব্যাদলস  

 চললত লেসাব স্বল্প পময়ােী 

লেসাব 

েীর্ থ পময়ােী 

লেসাব 
 

১ চললত মাদসে 

পশদষ (রধান 

কার্ থালয়) 

 

০.০৪৯২ ০.০০৭৫ ৯১.৬০৩৮ ৯৮৭ ১০৭৮.৭৩৮৩ ১০৭৮.৭৮৭৫ 

২ লবগত মাদসে 

পশদষ 

০.০৫১৩ ০.০০৭৫ ১৪৪.৩৩৬ ৯৭৫.১২৮৪ ১১১৯.৪৭২৫ ১১১৯.৫২৩৯ 

৩ লবগত বছদেে 

পশদষ   

 

০.০৪৮৩ ০.০০৭৫ ৩৩০.৪৬৫৮ ৯৮০.১২৬৬ ১৩১০.৫৯৯৯ ১৩১০.৬৪৮২ 
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৫.৬ পবাড থ, গণসাংদর্াগ ও আইন এবাং চুলি সাংক্রান্ত কার্ থাবলী                           : 
 

েলেচালকমন্ডলীে সভািঃ  ০১ (এক)টি, ৪৫৮তম, তালেখ: ২৪-০৯-২০২২ 

বালষ থক সাধােণ সভািঃ  নাই। 

মালসক রকল্প সমন্বয় সভািঃ  রদর্াজয নয়। 

সাধােণ লবজ্ঞলপ্তে সাংখ্যা ও লববেণিঃ  
০২ (দ্যই) টি। 

i) BAPEX/LOCAL PURCHASE/OSTETM-

29/2022-2023  

Date : 05-09-2022 

: Procurement of Besign, Engineerign, Procurement, Supply, 

Inslallation, Commissioning, & Testing of Fire Fighting 

System and Associated Facilities for Begumganj Gas Field 

on Turn-Key Basis.  

ii) e-Tender ID No. 727855 : Procurement of necessary spare parts for top end 

overhauling of generator of Bejumganj Gas Field. 

আন্তজতাসিক সেজ্ঞসির িংখ্যা ও সেেরণঃ  ০৬ (ছয়) টি। 
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1130/2022, 

Date: 08-09-2022 
: Procurement of Silica Gel, Ceramic Ball & Chemicals for 

Fenchuganj Gas Field under Production Division.  

ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1131/2022, 

Date: 30-08-2022 
: Procurement of Rig Instrumentation Spares for Shariatpur-1 

Exploratory Well. 

iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1132/2022, 

Date: 30-08-2022 
: Procurement of Drill Bit (Different Size) for Shariatpur-1 

Exploratory Well.   

iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1133/2022, 

Date: 31-08-2022 
: Procurement of Mud Chemicals for Zakiganj-1 Work Over.  

v) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1134/2022, 

Date: 14-09-2022 
: Procurement of Seismic Explosive, Detonator & Cone-

Anchor for 2D SEISMIC SURVEY OVER 

EXPLORATION BLOCK-6B SOUTH & 10 PROJECT. 

vi) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1135/2022, 

Date: 15-09-2022 
: Procurement of Seismic Drilling Machine with Accessories. 

অন্যান্য লবজ্ঞলপ্তে /স্বেলণকাে সাংখ্যা ও লববেণিঃ  ০৭ (সাত) টি। 
  i) ‰`wbK evsjvi beKÚ 

  ii) gnvbMi mve©Rbxb c~Rv KwgwU 

  iii) mvßvwnK MYevZ©v 

  iv) ¯^‡`k Lei 

  v) ‡ZRMuvI mbvZb mgvR Dbœqb cwil` 

  vi) mgq wewPÎv 

  vii) mvßvwnK wPšÍvcÎ 

আইন ও চুসি িংিান্ত:   

ক) আন্তজথালতক চুলিে সাংখ্যা ও লববেণ: ০২ (দ্যই) টি। 

(i) Contract Agreement between BAPEX and Jenjar International for Engagement of Top Drive Service 

Engineer for Shariatpur #1 Drilling Project, Noria, Shariatpur. This Contract is signed on 06-09-2022. 

(ii) Contract Agreement between BAPEX and Jenjar International for Engagement of Top Drive Service Engineer for 

Srikail North # 1, Sundalpur-3 and Begumganj-4  Project. This Contract is signed on 06-09-2022. 

 
  

খ) স্ানীয় চুলিে সাংখ্যা ও লববেণ:  ০৪ (চাে) টি। 
(i) Contract Agreement between BAPEX and Saif Powertec ltd. for Transportation of Bijoy-10 (ZJ70DBS) Rig 

and Rig related Materials from Fenchuganj # 3 well site Kulaura, Moulovibazar to Shariatpur #1 Drilling 

Project, Noria, Shariatpur. This Contract is signed on 04-09-2022. 

(ii) Agreement between BAPEX and Energy and Mine Limited for Procurement for Mud and Completion 

Chemicals (Sodium Cloride) for Well Service Divition.  This Contract is signed on 05-09-2022. 

(iii) Agreement between BAPEX and Jenjar International for Engagement of Top drive service engineer for 

Srikail North # 1, Sundalpur-3 and Begumganj-4  Project. This Contract is signed on 06-09-2022. 

(iv) Contract Agreement between BAPEX and IIFC for Engagement of consulting firm to conduct Initial 

Environment Exsmination IEE) Environmental Impact Assessment (EIA) for 2D seismic survey over 

Exploration Block-7 & 9 Project of BAPEX. This Contract is signed on 15-09-2022. 
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৫.৭   আত্নীকেণ/েদোন্নলত/অবসে গ্রেণ/দশাক সাংবাে/ েেতযাগ/ লনদয়াগ/বেলল/ বেখাস্ত/ললদয়ন/ পরষণ          : 
 

১।   আত্মীকেণ:   

কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  তালেখ মন্তব্য 
- - - - 

 

২।   েদোন্নলত: 

কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েদোন্নতী রাপ্ত েেবী েলেলচলত নাং তালেখ মন্তব্য 

- - - - 
 

৩।   অবসে গ্রেণ/ লেআেএল:  

                     কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  তালেখ মন্তব্য 

- - - - 
 

৪।   পশাক সাংবাে: 

কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী   েলেলচলত নাং মন্তব্য  

- - - 

 

৫।  েেতযাগ/ ইস্তফা:    

কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  তালেখ মন্তব্য 

- - - - 
 

৬।  লনদয়াগ/ পর্াগোন: 

কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  পর্াগোদনে  তালেখ                   মন্তব্য 

- - - -
 

 

৭।  বেলী:      

 কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  তালেখ মন্তব্য 
- - - - 

 

 

৮।  বেখাস্ত (সামলয়ক):     

কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  তালেখ 
- - - 

  

৯।  ললদয়ন:      

কম থকতথা/কম থচােীে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  তালেখ মন্তব্য 
- - - - 

 
 

১০। পরষণ/অ্যমায়ন ছুটি: 

            কম থকতথাে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  ছাড়েদত্রে তালেখ  মন্তব্য 

- - - - 
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৬।                 সমাপ্ত রকল্প ও ওয়াকথওভাে কার্ থক্রম সমূদেে লববেণ 
 

৬.১  সমাপ্ত রকল্প সমূদেে লববেণ                              :    
   ( লক্ষ োকায় )   

ক্র. 

নাং 
রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে 

অনুর্ায়ী বাস্তবায়দনে তালেখ) 
অনুদমালেত ব্যয় রকৃত ব্যয় 

* 
রকল্প সমালপ্তে 

তালেখ 
অদর্ থে 
উৎস 

ফলাফল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১। ৩য় েলেকল্পনায় ততল ও গ্যাস 

অনুসন্ধান রকল্প (সাংদশালধত)। 

(জুলাই ১৯৮৭ েদত জুন ১৯৯৬) 

স্ািঃ ৯৩২৮.১৯ 

নিঃ তবিঃ ৬৩২৩.৩৬ 

রিঃ সািঃ ১১০৯৩.৪৫ 

পমােিঃ ২৬৭৪৫.০০ 

 

স্ািঃ  

নিঃ তবিঃ  

রিঃ সািঃ 

পমােিঃ ১৭৩৩১.৬৩ 

জুন ১৯৯৬ Bapex GOB 
Russia  

Saudi Arab 
Belgium 
France 

Germany & 
Republic 
Ckech. 

- বগুলড়া-২ নাং কূে খনন। 

- োর্ালেয়া-৫ নাং কূে খনন। 

- শােবাজপুে গ্যাস পক্ষত্র  

  আলবষ্কাে। 

- ৮৫১ লকিঃ লমিঃ ভূ-তালিক     

  এবাং ১৯৫৮ লািঃ লকিঃ লমিঃ  ২- লড ভূ-কম্পন 

জেীে সম্পন্ন। 

২। সালোনেী পতল ও গ্যাস 

অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূে খনন 

রকল্প (সাংদশালধত)। 

(জুলাই ১৯৯৩ েদত লডদসিঃ ১৯৯৬) 

স্ািঃ ১১২৮.০০ 

নিঃ তবিঃ ১৬৬৫.০০ 

পমােিঃ  ২৭৯৩.০০ 

 

স্ািঃ  

নিঃ তবিঃ  

পমােিঃ ২৭৮৭.০২ 

 

লডদসিঃ ১৯৯৬ 

 

GOB 
 

-সালোনেী গ্যাস পক্ষত্র আলবষ্কাে। 

৩। পতল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন 

কূে খনন রকল্প (সালোনেী-২) 

(সাংদশালধত)। 

(দম ১৯৯৭ েদত জুন ২০০০) 

স্ািঃ ১০৩৩.০০  

নিঃ তবিঃ ২৩৮০.০০ 

পমােিঃ  ৩৪১৩.০০ 

 

স্ািঃ  

নিঃ তবিঃ  

পমােিঃ ২৬৬৬.৩৮ 

 

জুন ২০০০ 

 

GOB -সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্র আদো একটি নতুন 

গ্যাস স্তে আলবষ্কাে। 

৪। শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূে খনন 

রকল্প (সাংদশালধত)।  

(এলরল ২০০০ েদত জুন ২০০৫) 

 

স্ািঃ ১৬৭৩.০০ 

নিঃ তবিঃ ৩৯৯০.০০ 

পমােিঃ  ৫৬৬৩.০০ 

 

স্ািঃ ১৪৯৩.৬২ 

নিঃ তবিঃ ৩৭৮০.০০ 

পমােিঃ ৫২৭৩.৬২ 

জুন ২০০৫ GOB -শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূদে গ্যাস আলবস্কাে। 

-বাদেক্স এে একমাত্র খনন লেগ আইলডদকা 

এইচ-১৭০০ এ রকদল্পে আওতায়  

পুনব থাসদনে মা্যমদম আধুলনলককেণ। 

৫। পফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস পক্ষত্র উন্নয়ন 

রকল্প (সাংদশালধত)। 

(জানুিঃ  ২০০০ েদত জুন ২০০৫) 

 

স্ািঃ ২৯৭৬.০০ 

নিঃ তবিঃ ৬০৬৬.০০ 

পমােিঃ  ৯০৪২.০০ 

 

 

স্ািঃ ২৭১৫.৪৩ 

নিঃ তবিঃ ৫৯০৮.৫৯ 

পমােিঃ ৮৬২৪.০২ 

জুন ২০০৫ GOB -পফঞ্চুগঞ্জ-৩ কূে খনন। 

-০৭ লকিঃ লমিঃ গ্যাস সঞ্চালন োইে স্ােন। 

-তেলনক 60 MMCF গ্যাস রলক্রয়াকেণ 

ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process 

Plant স্ােন। 

-জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইদন তেলনক 

45MMCF গ্যাস সেবোে। 

৬। পতল ও গ্যাস অনুসন্ধাদন 

কালেগলে সোয়তা ও মানব 

সম্পে উন্নয়ন রকল্প 

(সাংদশালধত)।  

জানুিঃ ১৯৯৭ েদত জুন ২০০৫) 

(রকৃত শুরু মাচ থ ২০০০) 

স্ািঃ ১৪২.০০ 

রিঃ সািঃ ৯৬০.০০ 

পমােিঃ  ১১০২.০০ 

স্ািঃ ১২৫.২৯৮ 

রিঃ সািঃ  ৯৫৯.২০০ 

পমােিঃ১০৮৪.৪৯৮ 

জুন ২০০৫ GOB 
& German 

-৩৬ জন কম থকতথাদক লবদেদশ এবাং ৬১ জন 

কম থকতথাদক ভূ-তি, ভূ-েোর্ থ, ভূ-েসায়ন, 

খনন এবাং লেজাভথাে ইলঞ্জলনয়ালোং লবষদয় 

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

৭। পেকলনকযাল এযালসসদেস ফে ৩-

লড সাইসলমক সাদভ থ রকল্প 

(সাংদশালধত)।  

(জানুিঃ ১৯৯৮ েদত জুন ২০০৫) 

স্ািঃ ৯৭.০০ 

রিঃ সািঃ ১২১২.০০ 

পমােিঃ  ১৩০৯.০০ 

স্ািঃ ৭১.০১ 

রিঃ সািঃ ১২৩২.১৭ 

পমােিঃ ১৩০৩.১৮ 

জুন ২০০৫ GOB & 
France 

-একটি ৩-লড সাইসলমক উোি সাংগ্রােক র্ন্ত্র 

(Sercel 428XL) ক্রয় এবাং ১২ জন 

কম থকতথা উি র্দন্ত্রে ওেে িাদস রলশক্ষণ 

গ্রেণ। 

৮। শােবাজপুে গ্যাসদক্ষত্র মূল্যায়ন  

রকল্প (সাংদশালধত)।  

(মাচ থ ২০০১ েদত জুন ২০১০) 

স্ািঃ ৬৫৪৬.৫৫ 

নিঃ তবিঃ ৯৮১২.৪৭ 

পমােিঃ ১৬৩৫৯.০২ 

স্ািঃ ৪১১৭.৬৭ 

 নিঃ তবিঃ ৪০১৫.৮৩ 

পমােিঃ ৮১৩৩.৫০ 

জুন ২০১০ GOB -এই কূে েদত তেলনক 06 -09 MMCF 

গ্যাস উৎোেন কো েদচ্ছ। 

-এই গ্যাস লফল্ড েদত PDB’ে Rental 

Power Plant-এ গ্যাস সেবোে কো েদচ্ছ। 

৯। অোদেশন কযাোলবললটি 

পরাংদেলনাং রকল্প (ওলসএসলে) 

(জানুয়ােী ২০০৩ েদত জুন 

২০১২) 

স্ািঃ ২০২৫.০০ 

নিঃ তবিঃ ২৩৬২৫.০০ 

পমােিঃ  ২৫৬৫০.০০ 

স্ািঃ     ১৫৬৭.৫৫ 

নিঃ তবিঃ ১৯১১৬.০০ 

পমােিঃ২০৬৮৩.৫৫ 

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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ক্র. 

নাং 

রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে অনুর্ায়ী 

বাস্তবায়দনে তালেখ) 

অনুদমালেত ব্যয় রকৃত ব্যয় 

* 

রকল্প সমালপ্তে 

তালেখ 

অদর্ থে 

উৎস 

ফলাফল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০। সুন্দলপুে পতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূে খনন 

রকল্প 

(জুলাই ২০০৪ েদত জুন ২০১২) 

স্ািঃ     ১৮৮৮.১০ 

নিঃ তবিঃ ৫৪৭৬.৯০ 

পমােিঃ  ৭৩৬৫.০০ 

স্ািঃ    ১৫৭৮.০৫ 

নিঃ তবিঃ ৪৩৯১.৭৪ 

পমােিঃ  ৫৯৬৯.৭৯ 

জুন ২০১২ GOB The project has been successfully 
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. 

১১। কাোলসয়া পতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূে 

খনন রকল্প 

(দসদেম্বে ২০০৭ েদত লডদসম্বে ২০১২) 

স্ািঃ     ২২০০.০০ 

নিঃ তবিঃ ৪৮১৭.০০ 

পমােিঃ  ৭০১৭.০০ 

স্ািঃ    ১২৮৫.৬০ 

নিঃ তবিঃ ২৮২১.৭২ 

পমােিঃ  ৪১০৭.৩২ 

লডদসম্বে ২০১২ GOB An exploratory well has been 
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.  

১২। আেদগ্রদডশন অব ডাো পসন্টাে অব 

বাদেক্স রকল্প  

(জুলাই, ২০০৬ েদত নদভম্বে, ২০১২) 

স্ািঃ       ২২৭.০০ 

রিঃ সািঃ  ১১১৩.০০ 

পমােিঃ  ১৩৪০.০০ 

স্ািঃ       ১৮৯.১৭ 

রিঃ সিঃ  ১১০৫.৯৩ 

পমােিঃ  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। পসমুতাাং গ্যাস পক্ষত্র উন্নয়ন রকল্প স্ািঃ     ১০৬৯.২৬ 

নিঃ তবিঃ ৫১৫০.৯০ 

পমােিঃ  ৬২২০.১৬ 

স্ািঃ     ১০৬৮.৭০ 

নিঃ তবিঃ ৫১৫০.০০ 

পমােিঃ   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। এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন 

কযাোলসটি লবলল্ডাং অব বাদেক্স 

(EPCB) রকল্প 

স্ািঃ       ১৮৮৬.০০ 

নিঃ তবিঃ  ১৯৯১৪.০০ 

পমােিঃ   ২১৮০০.০০ 

স্ািঃ       ১৬৩১.৩০ 

নিঃ তবিঃ ১৯২০৭.৮৩ 

পমােিঃ   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। সুনামগঞ্জ-পনত্রদকানা (সুদনত্র) পতল/ 

গ্যাস অনুসন্ধান কূে খনন রকল্প 

স্ািঃ     ২৭৫৯.০০ 

নিঃ তবিঃ ৪৭৭৬.০০ 

পমােিঃ  ৭৫৩৫.০০ 

স্ািঃ     ২৪৫২.২৪ 

নিঃ তবিঃ ৩৯০৩.৯১ 

পমােিঃ   ৬৩৫৬.১৫ 

অদটাবে 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. 

১৬। রূেগঞ্জ পতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূে খনন 

রকল্প 

স্ািঃ     ৩৭১৬.০০ 

নিঃ তবিঃ ৫৯৮৪.০০ 

পমােিঃ  ৯৭০০.০০ 

স্ািঃ   ২৭৮৮.৯১৭৭ 

নিঃববিঃ ৩৩৩৮.৬২১৩ 

পমােিঃ  ৬১২৭.৫৩৯ 

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. 
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ক্র. 

নাং 

রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে 

অনুর্ায়ী বাস্তবায়দনে তালেখ) 

অনুদমালেত ব্যয় রকৃত ব্যয় 

* 

রকল্প সমালপ্তে 

তালেখ 

অদর্ থে 

উৎস 

ফলাফল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭। ১৫০০ েস থ োওয়াে লেগ সাংগ্রে 

রকল্প 

স্ািঃ       ২৬০১.৬২ 

নিঃ তবিঃ  ১৮৫৭০.৮৩ 

পমােিঃ   ২১১৭২.৪৫ 

স্ািঃ      ২১৫৬.৯৪ 

নিঃববিঃ ১৭৫৪৩.৬৩ 

পমােিঃ  ১৯৭০০.৫৭ 

জুন ২০১৫ 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 co-
operation extended by different 
level of executives. As a result it 
was possible to complete the 
project with less than the estimated 
cost. 

১৮। টযান্ডবাই গ্যাস রদসস লান্ট সাংগ্রে 

রকল্প 

স্ািঃ         ৬৯৫.০০ 

নিঃ তবিঃ   ৩৯২৩.০০ 

পমােিঃ     ৪৬১৮.০০ 

স্ািঃ         ৪৪০.৫৮১ 

নিঃববিঃ    ৩৭৩২.৪৬৪ 

পমােিঃ     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. 

১৯। বাদেক্স এে ০৫ টি কূে খনন রকল্প স্ািঃ     ২২০৭৯.৬৮ 

নিঃ তবিঃ ৭৯৩১৭.৩২ 

পমােিঃ ১০১৩৯৭.০০ 

স্ািঃ  ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ 

নিঃববিঃ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ 

পমােিঃ 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. 

২০। Rehabilitation of Engine, 
Mud Tanks & Electrical 
Power System of IDECO H-
1700 Rig 

স্ািঃ        ৪৫০.০০ 

নিঃ তবিঃ   ৩৪৪০.০০ 

পমােিঃ    ৩৮৯০.০০ 

স্ািঃ           ৩৪৪.৮৪ 

নিঃববিঃ       ৩৩৯৪.৫৮ 

পমােিঃ       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। পমাবােকপুে পতল/ গ্যাস অনুসন্ধান 

কূে খনন রকল্প 
স্ািঃ      ৪০৭৮.০০ 

নিঃ তবিঃ   ৪৬৬৮.০০ 

পমােিঃ    ৮৭৪৬.০০ 

স্ািঃ         ৩৮০৭.৪১ 

নিঃববিঃ        ৪৩১৯.৫০ 

পমােিঃ        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। শােবাজপুে গ্যাসদক্ষদত্রে জন্য 

রদসস লান্ট সাংগ্রে 

স্ািঃ       ১০৩৭.৫৮ 

নিঃ তবিঃ   ৬৭৪৩.৫০ 

পমােিঃ    ৭৭৮১.০৮ 

স্ািঃ         ১০৩৫.৬০ 

নিঃববিঃ        ৬৪৫৬.৯৯ 

পমােিঃ        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. 

স্ািঃ       ৪৭০০.৫৭ 

নিঃ তবিঃ  ২০৩৭২.৪৩ 

পমাে     ২৫০৭৩.০০ 

স্ািঃ         ৪১৯৪.৪৮ 

নিঃববিঃ      ১৫৪৫২.৫৩ 

পমােিঃ       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. 
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ক্র. 

নাং 

রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে অনুর্ায়ী 

বাস্তবায়দনে তালেখ) 

অনুদমালেত ব্যয় রকৃত ব্যয় 

* 

রকল্প সমালপ্তে 

তালেখ 

অদর্ থে 

উৎস 

ফলাফল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪। Procurement of Gas Process 
Plant for Srikail Gas Field 

স্ািঃ       ১৪৬৭.০০ 

নিঃ তবিঃ  ১০২০০.০০ 

পমােিঃ   ১১৬৬৭.০০ 

স্ািঃ         ১২০৬.৯৮ 

নিঃববিঃ      ১০০৯৯.৭৪ 

পমােিঃ      ১১৩০৬.৭২ 

লডদসম্বে ২০১৬ 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. 

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

স্ািঃ      ৬৭৮৮.২০ 

নিঃ তবিঃ ২৩৭৭৫.৮০ 

পমােিঃ   ৩০৫৬৪.০০ 

স্ািঃ         ৬০৬৬.৫৪ 

নিঃববিঃ      ২০৫৯৮.০০ 

পমােিঃ      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। শাহজাদপুর-সুন্দ পুর (সুন্দ পুর#২) 

মূল্যায়ন/উন্ন য়ন কূি েনন প্রকল্প 

স্ািঃ      ২৫৬২.০০ 

নিঃ তবিঃ  ৩৭২৮.০০ 

পমােিঃ   ৬২৯০.০০ 

স্ািঃ         ২০৪৫.২৪ 

নিঃববিঃ       ২৯৮১.১৩ 

পমােিঃ       ৫০২৬.৩৭ 

অদটাবে 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 

স্ািঃ       ৫৯২৮.০০ 

নিঃ তবিঃ   ৩৪০৫.০০ 

পমােিঃ    ৯৩৩৩.০০ 

স্ািঃ          ৫৩৫১.৭৮ 

নিঃববিঃ        ২৭৯৯.৮০ 

পমােিঃ       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. 

স্ািঃ       ১৩৫২.০০ 

নিঃ তবিঃ   ৭৪৫২.০০ 

পমােিঃ    ৮৭৭৪.০০ 

স্ািঃ          ১০১৫.৭৪ 

নিঃববিঃ        ৭২৭২.৭২ 

পমােিঃ       ৮২৮৮.৪৬ 

লডদসম্বে ২০১৮ GDF The Project has been 
successfully completed within 
the approved period. 

২৯। 3D Seismic Project of BAPEX (1st 
Revised) 

স্ািঃ       ১৩৭৯০.০০ 

নিঃ তবিঃ   ১০৯৮০.০০ 

পমােিঃ    ২৪৭৭০.০০ 

স্ািঃ            ১৩৩০৫.৮৯ 

নিঃববিঃ      ১০০৭৫.৮৫ 

পমােিঃ       ২৩৩৮১.৭৪ 

নদভম্বে ২০১৯ GDF The Project has been 
successfully completed within 
the approved period. 

৩০। রূিকল্প-৫ েনন প্রকল্প স্ািঃ         ৫৪১৮.১৫ 

নিঃ তবিঃ   ১০৯১১.০২ 

পমােিঃ    ১৬৩২৯.১৭ 

স্ািঃ              ১৯৬১.৮১ 

নিঃববিঃ            ৭৯৪.৮৩ 

পমােিঃ           ২৭৫৬.৬৪ 

জুন, ২০১৯ GDF & 

BAPEX 

Own 
Fund 

Approximately 6 MMCFD gas 
is producing from Begumgonj 
3 well and is supplying by 
Bakhrabad Gas Systems. 

৩১। রূিকল্প-৩ েনন প্রকল্প স্ািঃ         ৭৩৮১.৪২ 

নিঃ তবিঃ   ১৪২৩৯.৮৫ 

পমােিঃ     ২১৬২১.২৭ 

স্ািঃ            ৩৮১৯.৬১ 

নিঃববিঃ         ৪৫০৮.৮৫ 

পমােিঃ          ৮৩২৮.৪৬ 

লডদসম্বে ২০১৯ GDF & 
BAPEX 

Own 

Fund 

Drilling of Kasba-1 has been 
completed. Gas commercially 
not viable to produce 

৩২। রূিকল্প-১ েনন প্রকল্প স্ািঃ         ৫৯৭২.০০ 

নিঃ তবিঃ   ১০২৩৭.০০ 

পমােিঃ     ১৬২০৯.০০ 

স্ািঃ            ৫৫৭৭.৩৩ 

নিঃববিঃ         ৮৮৪৭.৭৫ 

পমােিঃ         ১৪৪২৫.০৮ 

পসদেম্বে ২০২০ GDF   

৩৩। রূিকল্প-৯: ২সি িাইিসমক প্রকল্প স্ািঃ         ৫৬৬১.০০ 

নিঃ তবিঃ     ৪৯১৯.০০ 

পমােিঃ     ১০৫৮০.০০ 

স্ািঃ            ৫০৬৮.৭০ 

নিঃববিঃ         ৪৩৫৩.৯৪ 

পমােিঃ          ৯৪২২.৬৪ 

জুন ২০২১ GDF The Project has been 
successfully completed within 
the approved period. 

*  রকৃত ব্যদয়ে মদ্যম োজস্ব ব্যয় অন্তর্ভ থি নদে। 
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৬.২ সম্পালেত ওয়াকথ ওভাে কার্ থক্রম সমূদেে লববেণ                        : 
 

বাদেক্স এবাং এে পূব থসূেী, পর্ সকল কূদে ওয়াকথওভােকার্ থক্রম েলেচালনা কদেদছ তাে েলেসাংখ্যান ও ফলাফল লননরূরূেিঃ 
 

Sl. No. Well Year Rig Used Activities 

1.  Kailashtila Well-1 1982 P-80 Workover Rig (Mech.) Fished out cemented tubing and completed 
as a dual gas producing well. 

2.  Kamta Well-1 1984 -do- Completed as a gas producing well. 

3.  Chatak Well-1 1986 -do- Checked wet production and cleaned sand fill 
to bring the well back into production.  

4.  Titas Well-1 1987 -do- Changed leaking tubing and recompleted as 
a gas producing well. 

5.  Titas Well-3 1987 -do- Changed leaking tubing and recompleted as 
a gas producing well. 

6.  Feni Well-1 1988 -do- Changed drill string, well head and completed 
as a gas producing well with new completion 
string.  

7.  Titas Well-4 1992 -do- Operation completed as per contract with 
BGFCL. 

8.  Bakhrabad Well-4 1993 -do- Checked wet production and cleaned sand fill 
to bring the well back into production.   

9.  Bakhrabad Well-5 1993 -do- Checked wet production and cleaned sand fill 
to back bring the well into production.    

10.  Kailashtila Well-1 1997 -do- Worked over by removing packers. 

11.  Shahbajpur Well-1 2004 -do- Completed as a gas producing well. 

12.  Sylhet Well-7 2005 -do- Converted into gas well from oil well. 

13.  Kailashtila Well-3 2006 -do- Isolation of middle zone and produce gas 
from the top zone of the well.  

14.  Kailashtila Well-4 2007 -do- Isolation of lower gas zone and produce gas 
from the middle gas zone of the well. 

15.  Fenchuganj well-2 2008 -do- Squeezing upper zone and produce gas from 
bottom zone of the well. 

16.  Bakhrabad Well-5 2009 -do- Completed as a gas producing well. 

17.  Bakhrabad Well-2 2009 -do- Completed as a gas producing well. 

18.  Sylhet Well-8 2009 Wireline Unite Completed as a gas producing well. 

19.  Titas-14  2009 IPS Cardwell Completed as a gas producing well. 

20.  Bangora-3 2009 IDECO- H-1700 Completed as a gas producing well. 

21.  Sylhet Well-7 (2nd) 2010 P-80 Workover Rig (Mech.) Completed as a gas producing well. 

22.  Titas Well-4 (2nd) 2010 IPS Cardwell Completed as a gas producing well. 

23.  Hbj-11 2010 IDECO- H-1700 Completed as a gas producing well. 

24.  Megna-1 2010 P-80 Workover Rig (Mech.) Completed as a gas producing well. 

25.  Titas Well-12 2010 IPS Cardwell Completed as a gas producing well. 

26.  Kailashtila Well-5 2010 Wireline Unite Completed as a gas producing well. 

27.  Sundalpur-1 2011 IDECO- H-1700 গ্যাস আলবস্কৃত 

28.  Fenchuganj-4 2011 Bijoy-10 গ্যাস উৎোেনেত 

29.  Semutang-5 

 

2011 P-80 Workover Rig (Mech.) Completed as a gas producing well. 

30.  Salda-3 2011 Gardener Denver E-1100 গ্যাস উৎোেনেত 

31.  Kapasia-1 2012 IDECO- H-1700 শুস্ক কূে 

32.  Srikail-2 2012 Gardener Denver E-1100 গ্যাস আলবস্কৃত 

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 গ্যাস উৎোেনেত 

36.  Sunetro-1 2013 Bijoy-10 স্লগত 

37.  Titas-18 2013 IDECO- H-1700 গ্যাস উৎোেনেত 

38.  Bakhrabad Well-9 2013 IDECO- H-1700 গ্যাস উৎোেনেত 

39.  Fenchuganj-5 2014 Bijoy-10 বালণলজযকভাদব অলাভজনক 

40.  Titas-27 2014 Gardener Denver E-1100 গ্যাস উৎোেনেত 
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Sl. No. Well Year Rig Used Activities 

41.  Rupgonj-1 2014 IDECO- H-1700 গ্যাস আলবস্কৃত 

42.  Bakhrabad Well-5 (3rd) 2014 Bijoy-11 Completed as a gas producing well. 

43.  Titas-11 2016 IDECO-H-1700  

44.  Titas-21 2016 ZJ40DBS  

45.  Titas-10 2016 IDECO-H-1700 গ্যাস উৎোেনেত 

46.  Shahbajpur-4 2016 IPS Card well গ্যাস উৎোেনেত 

47.  Titas-2 2016 IDECO-H-1700 গ্যাস উৎোেনেত 

48.  Titas-5 2016 ZJ40DBS (Bijoy-11) গ্যাস উৎোেনেত 

49.  Titas-1 2017 ZJ40DBS (Bijoy-11) গ্যাস উৎোেনেত 

50.  Shahbajpur-2 2017 IPS Card well গ্যাস উৎোেনেত 

51.  Shahbajpur-1 2018 IDECO-H-1700 গ্যাস উৎোেনেত 

52.  Begumgonj-3 2018 IDECO-H-1700 গ্যাস উৎোেনেত 

53.  Hobigonj-1 2018 ZJ40DBS (Bijoy-11) গ্যাস উৎোেনেত 

54.  Titas-15 2017 IDECO-H-1700  

55.  Kailashtila-1 2018 SJ650T গ্যাস উৎোেনেত 

56.  Titas-6 2019 IDECO-H-1700 গ্যাস উৎোেনেত 

57.  Bakhrabad-1 2019 SJ650T গ্যাস উৎোেনেত 

58.  Narshingdi-1 2019 ZJ40DBS গ্যাস উৎোেনেত 

59.  Titas-13 2019 XJ650T রযুলিগত সমস্যাে কােদণ ওয়াকথওভাে সামলয়কভাদব 

স্লগত কো েদয়দছ 

60.  Titas-9 2019 ZJ40DBT গ্যাস উৎোেনেত 

61.  Shahbazpur-3 2020 IPS গ্যাস উৎোেনেত 

62.  Srikail-4 2020 XJ650T গ্যাস উৎোেনেত 

63.  Titas-7 2020 ZJ40DBT গ্যাস উৎোেনেত 

64.  Fenchugonj-4 2021 ZJ70DBS গ্যাস উৎোেনেত 

65.  Sylhet-8 2022 XJ650T গ্যাস উৎোেনেত 

66.  Fenchugonj-3 2022 XJ70DBS গ্যাস উৎোেনেত 

67.  Saldanadi-2 2022 ZJ50DBS গ্যাস উৎোেনেত 

68.  Kailashtila-7 2022 ZJ40DBS গ্যাস উৎোেনেত 
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৬.৩ বাদেক্স ও এে পূব থসূেী কর্তথক অনুসন্ধান ও উৎোেন কূে খনন কার্ থক্রদমে লববেণী                : 

 
পকাম্পানী লেসাদব বাদেক্স এবাং এে পূব থসূেী পেদরাবাাংলা ও ওলজলডলস কর্তথক পর্ সব ভূগঠদন এ র্াবৎকাল ের্ থন্ত অনুসন্ধান ও 

উৎোেন কূে খনন কো েদয়দছ, তাে সাংলক্ষপ্ত েলেসাংখ্যান ও ফলাফল লননরূরূেিঃ 
 

ক্রম খননকােী 

রলতষ্ঠান 

খননকৃত ভূগঠন 

সমূদেে নাম ও 

কূেসাংখ্যা 

কূেখনদনে 

সময়কাল 

কূদেে গভীেতা 

(লমোে) 

কূে খনন ব্যয় 

(লক্ষ োকায়) 

গ্যাস মজুদেে 

েলেমাণ (লবলসএফ) 

(GIIP) 

ব্যবহৃত লেদগে নাম 

1.  ওলজলডলস জলেী-৩টি  ১৯৬৪-৭০ ২৩০০-৪৫০০ ৪১৬.৯১ Dry URALMASH-A-42 RIG 

2.  ওলজলডলস পসমুতাাং-৪টি ১৯৬৭-৬৯ ৪০৮৮ ৫৬৮.৪৮  ২২৭ URALMASH-3D-61 RIG 

3.  পেদরাবাাংলা মুলােী-২টি ১৯৭৫-৮১ ৪৭৩২-৪৫৬৯ ৪১৫২.৮৬ Dry URALMASH-3D-61 RIG 

4.  পেদরাবাাংলা পবগমগঞ্জ-২টি ১৯৭৬-৭৭ ৩৬৫৬ ১৮৮০.৭১ ৪৬.৭ URALMASH-A-42 RIG 

5.  পেদরাবাাংলা পফণী-১টি ১৯৮০-৮১ ৩২০০  - ১৮৫.২ URALMASH-A-42 RIG 

6.  পেদরাবাাংলা লসাংড়া-১টি ১৯৮০-৮১ ৪১০০ ১৯১৬.৭৪ Dry F-400, 4-DH RIG 

7.  পেদরাবাাংলা লবয়ানীবাজাে-১টি ১৯৮০-৮১ ৪১০৭ - ২৪৩.১ ভাড়াকোলেগ (MDP) 

8.  পেদরাবাাংলা আেগ্রাম-১টি ১৯৮১-৮২ ৪৯৫৯ ৫৯৪৪.০৬ Dry ভাড়াকোলেগ (MDP) 

9.  পেদরাবাাংলা কামতা-১টি ১৯৮১-৮২ ৩৬১৪ - ৭১.৮ URALMASH-3D-61 RIG 

10.  পেদরাবাাংলা লসতাকুন্ড-১টি ১৯৮৩-৮৮ ৪০০৫ ৫৮৯৯.৯১ Dry F-400, 4-DH RIG 

11.  পেদরাবাাংলা পফঞ্চুগঞ্জ-১টি ১৯৮৫-৮৮ ৪৯৭৭ 

(গভীেতমকূে) 

১০৫৮৪.১১  ৪০৪ IDECO-H-1700 RIG 

12.  পেদরাবাাংলা বগুলড়া-১টি ১৯৮৮-৮৯ ২১০০ ২৩৪২.৭৬ Dry URALMASH-3D-61 RIG 

13.  বাদেক্স োর্ালেয়া-১টি ১৯৮৯-৯২ ৩৪৩৮/৩৩৫৬ ৪৩৩৫.০৩ Dry IDECO-H-1700 RIG 

14.  পেদরাবাাংলা পমর্না-১টি ১৯৯০ ৩০৬৯ - ১৭০.৬ CHALLANGER (PIU) 

15.  পেদরাবাাংলা নেলসাংলে-১টি ১৯৯০ ৩৪৫০ - ৩০৭.২ CHALLANGER (PIU) 

16.  বাদেক্স শােবাজপুে-১টি ১৯৯৩-৯৫ ৩৭৫০/৩৩৪২ ৪৩৩২.৮৮ ৫১৩ IDECO-H-1700 RIG 

17.  বাদেক্স Feni-2 ১৯৯৪    Gardener Denver 

18.  বাদেক্স KTL-4 ১৯৯৫    Gardener Denver 

19.  বাদেক্স সালোনেী-১ ১৯৯৬ ২৫১১ ২২৯৩.৭৩ ২৩০ IDECO-H-1700 RIG 

20.  বাদেক্স সালোনেী-২ ১৯৯৯    IDECO-H-1700 RIG 

21.  বাদেক্স Fenchuganj-3 ২০০৪    Gardener Denver 

22.  বাদেক্স শ্রীকাইল-১টি ২০০৪ ৩৫৮৩ ৫২৭৩.৬২ গ্যাস আলবস্কাে IDECO-H-1700 RIG 

23.  বাদেক্স লততাস-১৬ ২০০৫  - Gas Production Gardener Denver 

24.  বাদেক্স লততাস-১৫ ২০০৫  - Gas Production Gardener Denver 

25.  বাদেক্স KTL-5 ২০০৬  - Gas Production IDECO-H-1700 RIG 

26.  বাদেক্স KTL-6 ২০০৭  - Gas Production IDECO-H-1700 RIG 

27.  বাদেক্স Narshindi-2 ২০০৭  - Gas Production Gardener Denver 

28.  বাদেক্স Habiganj-11 ২০০৭  - Gas Production Gardener Denver 

29.  বাদেক্স Shahbazpur-2 ২০০৮  - Gas Production IDECO-H-1700 RIG 

30.  বাদেক্স Sundalpur-1 ২০১১  - Gas Production IDECO-H-1700 RIG 

31.  বাদেক্স Saldanadi-3 ২০১১  - Gas Production Gardener Denver 

32.  বাদেক্স Fenchuganj-4 ২০১১  - Gas Production Bijoy-10 (ZJ70DBS) 

33.  বাদেক্স Kapasia-1 ২০১২ ৩৩০১ - Dry IDECO-H-1700 RIG 

34.  বাদেক্স শ্রীকাইল-২ ২০১২ ৩২১৪ - গ্যাস আলবস্কাে Gardener Denver 

35.  বাদেক্স লততাস-১৭ ২০১৩ ২৮৭২ - গ্যাস আলবস্কাে IDECO-H-1700 RIG 

36.  বাদেক্স বাখোবাে-৯ ২০১৩ ২৫৩৫ - গ্যাস আলবস্কাে IDECO-H-1700 RIG 

37.  বাদেক্স লততাস-১৮ ২০১৩ ৩৩৩২ - গ্যাস উৎোেন Gardener Denver 

38.  বাদেক্স সুদনত্র-১ ২০১৩ ৪৬৮৩ - Dry Bijoy-10 

39.  গ্যাজরম শ্রীকাইল-৩* ২০১৩ ৩৩৫০ - গ্যাস উৎোেন ZJ70 LDB 450 
 



 

সিবেম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  
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ক্রলমক খননকােী 

রলতষ্ঠান 

খননকৃত ভূগঠন সমূদেে 

নাম ও কূেসাংখ্যা 

কূেখনদনে 

সময়কাল 

কূদেে গভীেতা 

(লমোে) 

কূে খনন ব্যয় 

(লক্ষ োকায়) 

গ্যাস মজুদেে 

েলেমাণ (লবলসএফ) 

(GIIP) 

ব্যবহৃত লেদগে নাম 

40.  গ্যাজরম পবগমগঞ্জ-৩* ২০১৩ ৩৫৬৫ - গ্যাস উৎোেন ZJ70 LDB 450 

41.  বাদেক্স লততাস-২৭ ২০১৪ ৩১৩৮ - গ্যাস উৎোেন Gardener Denver 

42.  বাদেক্স Fenchuganj-5 ২০১৪ ৩১৩৭ - Commercially 
Non - Profitable 

Bijoy-10 

43.  বাদেক্স Rupgonj-1 ২০১৪ ৩৬১২ - গ্যাস আলবস্কাে IDECO-H-1700 RIG 

44.  গ্যাজরম পসমুতাাং-৬* ২০১৪ ৩০৩২ - গ্যাস উৎোেন ZJ70 LDB 450 

45.  গ্যাজরম শােবাজপুে-৩* ২০১৪ ৩৯০২ - গ্যাস আলবস্কাে ZJ70 LDB 450 

46.  গ্যাজরম শােবাজপুে-৪* ২০১৪ ৩৮০৫ - গ্যাস আলবস্কাে ZJ70 LDB 450 

47.  বাদেক্স সালো-১ খনন ও 

ওয়াকথওভাে 

২০১৪ ২৫১০-২৮৩৯ 

২১৬৯-২১৭৫ 

- - ZJ40DBS (Bijoy-11) 

48.  বাদেক্স তকলাশটিলা-৭ ২০১৫ ৩৫৫১ -   

49.  বাদেক্স সালো-৪ খনন ২০১৫ ২৭৭৫ - - Gardener Denver IPS 
Card well 

50.  গ্যাজরম শ্রীকাইল-৪    - -  

51.  বাদেক্স বাঙ্গুো-৬ খনন ২০১৬ ৩৭৬৮ - Gas Production ZJ70DBS (Bijoy-11) 

52.  বাদেক্স পমাবােকপুে-১ খনন ২০১৭ ৪৬২৪ - Dry ZJ50DBS 

53.  বাদেক্স সুন্দলপুে-২ খনন ২০১৭ ৩২৩৫ - Gas Production IDECO-H-1700 RIG 

54.  বাদেক্স শােবাজপুে ইট-১ ২০১৭ ৩৫৫০ - Gas Production Third Party Rig 

55.  বাদেক্স পভালা নর্ থ-১ ২০১৮ ৩৫১৬ - Gas Production Third Party Rig 

56.  বাদেক্স সালো নর্ থ-১ ২০১৮ ২৮১৪ - Commercially 
Non - Profitable 

Bijoy-10 (ZJ70DBS) 

57.  বাদেক্স কসবা-১ খনন ২০১৮ ২৯৭৫ - Commercially 
Non - Profitable 

Bijoy-12 (ZJ50) 

58.  বাদেক্স পসমুতাাং সাউর্-১ ২০১৯ ৩০২০    

59.  োবিক্স সিব া-৯ ২০২০ ১৯৫১ - Gas Production ZJ50DBS 

60.  োবিক্স জসকগঞ্জ-১ ২০২১ ২৯৭৩ - Gas Production ZJ50DBS 
 

* ওলজলডলস- ওদয়ল এন্ড গ্যাস পডদভলেদমন্ট কদে থাদেশন 

* বাদেদক্সে কূে গ্যাজরম কর্তথক খনন কো েদয়দছ। 

 


