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   ২০২১-২২ অর্ থ বছরে বার্ষ থক বোদ্দ অনুযায়ী গ্যাস উন্নয়ন তহর্বল (র্ির্িএফ) ভূক্ত বাস্তবার্য়ত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূরহে িানুয়ার্ে’ ২০২২ পয থন্ত অগ্রগর্তে সাে সংরেপঃ 

 

ক্রমঃ  

প্রকরল্পে নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্কর্লত ব্যয় জুন ২০২১ পয থন্ত ক্রমপুর্িভুত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ এর্ির্প বোদ্দ র্িরসম্বে’ ২০২১ পয থন্ত অগ্রগর্ত িানুয়ার্ে’ ২০২২ পয থন্ত অগ্রগর্ত 

     

মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট  

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) 

 আর্র্ থক অগ্রগর্ত 

১. শাহবািপুে গ্যাস মেরেে িন্য ৬০ mmcfd েমতা 

সম্পন্ন প্ররসস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প। 

১ জুলাই, ২০২০ – ৩১ র্িরসম্বে, ২০২২ (পর্েঃ)। 

10,929.00 

(8,312.00) 
১৩০.৮৮ ৯৯.৯0% 

৮,০৫৩.০০ 

(৬,১৭৪) 

৫৬৪.৬৮ 

(০.০০) 

৭.০১% 

 

৬৩০.০৭ 

(৪১০.২৮) 
৭.৮২% 

 

প্রকরল্পে মূল কাি বাস্তব অগ্রগর্ত 

 টার্ নকী র্ির্িরত একটি ৬০ এমএমএসসসএফসি ক্ষমতা সম্পন্ন গ্লাইকল 

সিহাইড্রেশর্ টাইপ প্রড্রসস প্লান্ট সংগ্রহ, স্থাপর্ ও কসমশসর্ং করা; 

 শাহবািপুে ইস্ট-১ কূপ হরত বতথমান গ্যাস মেে পয থন্ত ৪ র্ক. র্ম. দীর্ থ গ্যাস 

গ্যাদার্েং লাইন পাইপ সংগ্রহ ও স্থাপন কো। 

 প্ররসস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপরনে লরেে আহব্বার্য়ত আন্তিথার্তক উন্মুক্ত দেপরেে কার্েগর্ে ও আর্র্ থক মূল্যায়ন মশরষ বারপক্স পর্েচালনা পষ থরদে ৪৩৪ তম 

সিাে র্সদ্ধান্ত মমাতারবক সব থর্নম্ন আর্র্ থক দেদাতা প্রর্তষ্ঠান এে সারর্ ১২ িানুয়ার্ে ২০২১ তার্েরে চুর্ক্ত স্বাের্েত হরয়রছ। 

 শাহবািপুে ইষ্ট#১ কূপ হরত প্ররসস প্লান্ট পয থন্ত আনুমার্নক ৪ র্করলার্মটাে দীর্ থ পাইপলাইন এে Right of Way (RoW) এে ির্ম অর্ধগ্রহরেে লরেে 

ফসল, শস্য, োমাে ইতোর্দে ের্তপূেরেে অর্ থ ০৬ িানুয়ার্ে ২০২১ তার্েরে মিলা প্রশাসক, মিালা এে কায থালরয় িমা মদওয়া হরয়রছ। 

 পর্েরবশ অর্ধদপ্তে হরত ১০ অরটাবে ২০২১ প্রকরল্পে র্বষরয় পর্েরবশগত ছাড় পে পাওয়া র্গরয়রছ। 

 প্ররসস প্লারন্টে র্বর্িন্ন মসপারেটে, ইনরলট র্হটাে, গ্যাস কুলাে, িালি ম্যার্নরিাল্ড ইতোর্দ স্থাপরনে লরেে র্িড্ সমূরহে স্থান চূড়ান্ত িারব সুর্নর্দ থষ্ট কো 

হরয়রছ। 

 র্নর্ম থতব্য প্ররসস প্লারন্টে এে Fire Farthing System িন্য Deep Tube Well, Diesel Engine Driven Water Pump 

Jucky Pump স্থাপরনে লরেে স্থান র্নধ থােে পূব থক ঠিকাদােী প্রর্তষ্ঠারনে স্থানীয় প্রর্তর্নর্ধরক সেির্মরন বুর্িরয় মদয়া হরয়রছ। 

 ঠিকাদােী প্রর্তষ্ঠান আউট মসাস থ প্রর্কউেরমন্ট র্হরসরব র্বর্িন্ন িাল্ি, র্পএলর্স র্সরস্টম, ইউর্পএস এবং ওরয়ল মহি কররাল প্যারনরলে Work 

order/Purchase order প্রদান করেরছ। 

 স্থার্পতব্য প্ররসস প্লারন্টে Detail design, Drawing, H&M Balance data sheet, Control Philosophy, 

Software operation ইতোর্দ চূড়ান্তকেরেে লরেে ঠিকাদােী প্রর্তষ্ঠারনে মদশ কানািায় ২৩-২৯ অরটাবে, ২০২১ পয থন্ত Kick-off 

meeting অনুর্ষ্ঠত হরয়রছ। 

 প্ররসস প্লারন্টে র্বর্িন্ন মসপারেটে, ইনরলট র্হটাে, গ্যাস কুলাে, িালি ম্যার্নরফাল্ড ইতোর্দ স্থাপরনে লরেে Skid Base র্নম থারেে িন্য ঢালাই এে কাি 

শুরু হরয়রছ। ইরতামরে ১৯টি ঢালাই সম্পন্ন হরয়রছ। Launcher and Skid base র্নম থান কাি চলমান আরছ। 

 Spare parts ক্রয় এবং Flare Stack স্থাপরনে লরেে উন্মুক্ত আন্তিথার্তক দেপে ২৭.০১.২০২২ তার্েরে আহবান কো হরয়রছ। 

 স্থার্পতব্য প্ররসস প্লান্ট র্নম থারেে মালামাল সংেেরেে লরেে ওয়োে হাউি র্নম থারেে কাি মশষ হরয়রছ। 
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ক্রমঃ  

প্রকরল্পে নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্কর্লত ব্যয় জুন ২০২১ পয থন্ত ক্রমপুর্িভুত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ এর্ির্প বোদ্দ র্িরসম্বে’ ২০২১ পয থন্ত অগ্রগর্ত িানুয়ার্ে’ ২০২২ পয থন্ত অগ্রগর্ত 

     

মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট  

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) 

 আর্র্ থক অগ্রগর্ত 

২. ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইর্লশা-১) এবং ১টি 

মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (মিালা নর্ থ-২) েনন প্রকল্প।  

িানুয়ার্ে ২০২১- ৩০ জুন ২০২৩ পয থন্ত। 

৬৯,৪৬৩.০০ 

(৫৪,৯২১.০০) 

০.০০ 

(০.০০) 
০.০০% 

৭,৮০৮.০০ 

(৪,৯৭৭.০০) 

২৫৬.৮৩ 

(০.০০) 
৩.২৯% 

৫৪৩.৪৪ 

(০০.০০) 
৬.৯৬% 

 

প্রকরল্পে মূল কাি বাস্তব অগ্রগর্ত 

 টার্ ন কী সিসিড্রত গ্যাজপ্রড্রমর মাধ্যড্রম ২টি অনুসন্ধার্ কূপ (টবগী-১ ও ইসলশা-১) 

এবং ১টি মূল্যায়র্ কাম উন্নয়র্ কূপ (ড্রিালা র্র্ ন-২) খর্র্, পরীক্ষর্ এবং 

কমপ্লসশর্ করা। 

 সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মসিসিা কসমটির (সসসসসজসপ) সিার সসদ্ধাড্রন্তর আড্রলাড্রক সবশ্বব্যাপী কড্ররার্া অসতমারী সবড্রবচর্ায় গত ৩০.০৭.২০২১ 

তাসরড্রখ িার্চ নয়াল প্লাটফড্রম ন / অর্লাইড্রর্ তাসরড্রখ গ্যাজপ্রম (Gazprom EP International Investments B.V) ও বাড্রপক্স 

য ৌর্ স্বাক্ষড্রর Addendum7 টি র্চড়ান্ত করর্ সম্পন্ন হয়। এছাড়া গ্যাজপ্রম এর মাধ্যড্রম গত ২৯.০৯.২০২১ তাসরড্রখ Performance 

Guarantee দাসখল করা হড্রয়ড্রছ। Performance Guarantee  দাসখল পরবতী গত ০৪.১১.২১ তার্েরে ঋেপে (এল র্স) 

স্থাপন কো হরয়রছ এবং এতদসংক্রান্ত র্বষরয় োিস্ব মবাি থ কর্তথক মিটিং এবং অন্যান্য কায থক্রম গৃর্হত হরয়রছ। ইরতামরে েনন র্েগ, র্েগ 

সংর্িষ্ট মালামাল, েনন সংর্িষ্ট মকর্সং, টিউর্বং, মকর্মকোল, র্ততীয় পেীয় সার্ি থস মমার্বলাইরিশন কায থক্রম শুরু হরয়রছ। আন্তিথার্তক 

প্রর্তষ্ঠান কর্তথক র্েগ ইন্সরপকশন কায থক্রম শুেে কায থক্রম চলমান আরছ। 

 ২৮.০২.২০২১ তাসরড্রখ আড্রলাচয প্রকড্রের পসরড্রবশ অসিদপ্তর হড্রত প্রকড্রের অনুকূড্রল ০৩টি কূপ এলাকার (টবগী-১ , ইসলশা-১ ও যিালা র্র্ ন-২) 

পসরড্রবশগত চূড়ান্ত ছাড়পত্র সর্দ পাওয়া সগড্রয়ড্রছ।   

 টবগী-১, ইসলশা-১ এবং যিালা র্র্ ন-২ কূপ এলাকার  ১৬.৩৪৫ একর ভূসম ২ (দুই) বছড্ররর (সম্ভাব্য জানুয়ারী ২০২১ - জানুয়ারী ২০২৩ যময়াড্রদ) 

হুকুম দখল করড্রে বাড্রপক্স রাজস্ব খাত হড্রত যজলা প্রশাসক, যিালা বরাবড্রর ইড্রতামড্রধ্য ইসলশা-১ এবং যিালা র্র্ ন-২ কূপ এলাকার  জন্য 

প্রাক্কসলত সবল পসরড্রশাি করা হড্রয়ড্রছ। এছাড়া টবগী-১ এলাকার জন্য (জানুয়ারী ২০২১ - জানুয়ারী ২০২৩ যময়াড্রদ) সবল পসরড্রশাি কা নক্রম 

প্রসক্রয়ািীর্ আড্রছ। 

 প্রকড্রের অন্তর্ভ নক্ত ৩ (সতর্) টি কূপ খর্র্ এলাকার র্ভসম উন্নয়র্ ও কূপ খর্র্ এলাকাসমূড্রহ গমড্রর্র সংড্র াগ সড়ক সর্ম নার্ কা নক্রম গ্রহড্রর্ ই-সজসপ 

সসড্রেড্রম উম্মুক্ত পদ্ধসতড্রত ০৬টি দরপত্র এর সবপরীড্রত সকল কা নাড্রদশ প্রদার্ করা হড্রয়ড্রছ। তড্রম্মাড্রধ্য টবগী-১ কূপ এলাকার গ্রামীর্ সড়ক সর্ম নাে 

কা নক্রম ৯০% এবং কূপ এলাকার র্ভসম উন্নয়র্ কা নক্রম এর ৭৫% কাজ সম্পন্ন হড্রয়ড্রছ। অন্যান্য কা নক্রম সড্রন্তাষজর্ক িাড্রব চলমার্ আড্রছ।   

 প্রকড্রের অন্তর্ভ নক্ত  ার্বাহর্ হায়াসরং করর্ সম্পন্ন করা হড্রয়ড্রছ।  

 এছাড়া কসম্পউটার, আসবাবপত্র, অসফস সারঞ্জাম ক্রয় কা নক্রম সম্পন্ন করা হড্রয়ড্রছ।  

 পল্লী সবদুযৎ সংড্র াগ কা নক্রম গ্রহড্রর্ সংসিষ্ট দপ্তর হড্রত যকাড্রটশর্ সংগ্রহ এবং এতদসংক্রান্ত মালামাল ক্রড্রয়র প্রাক্কলর্ প্রস্তুত 

কা নক্রম প্রসক্রয়ািীর্ আড্রছ।  
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ক্রমঃ  

প্রকরল্পে নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্কর্লত ব্যয় জুন ২০২১ পয থন্ত ক্রমপুর্িভুত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ এর্ির্প বোদ্দ র্িরসম্বে’ ২০২১ পয থন্ত অগ্রগর্ত িানুয়ার্ে’ ২০২২ পয থন্ত অগ্রগর্ত 

     

মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট  

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) 

 আর্র্ থক অগ্রগর্ত 

৩. শর্েয়তপুে-১ কূপ েনন প্রকল্প।   

১ জুলাই ২০২১ - ৩১ র্িরসম্বে ২০২২ পয থন্ত। 
৯,৫৯০.০০ 

(৫,৫৪৫.০০) 

০.০০ 

(০.০০) 
০.০০% 

৩,৭২৯.০০ 

(৩,১৭৫.০০) 

২২৬০.৫২ 

(০.০০) 
৬০.৬২% 

২২৭০.১৩ 

(২১২২.৮৮) 
৬০.৮৮% 

 

প্রকরল্পে মূল কাি বাস্তব অগ্রগর্ত 

 শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধার্ কূপ ৩২০০ (°১০০) সমটার (TVDss) গিীরতায় খর্র্, 
পরীক্ষে এবং কমসপ্লশর্ করা। 

ভূর্ম অর্ধ যাচন ও ভূর্ম উন্নয়ন: প্রকরল্পে িন্য ভূর্ম অর্ধযাচন সহিীকেেে লরেে পৃর্ক িারব দার্েলকৃত দুটি প্রস্তারবে মরেকূপ েনন এলাকাে ৬.৪৯ একে 

ভূর্মে অর্ধযাচরনে িন্য র্ির্স অর্ফরসে প্রাক্কলন মমাতারবক ১৯.০৯.২০২১ তার্েরে ের্তপূেরেে অর্ থ র্ির্স অর্ফরসে অনুকুরল মপ্রেে কো হয়। ভূর্ম উন্নয়রনে 

কারিে িন্য সম্মর্ত প্রার্প্তে মপ্রর্েরত কূপ েনন এলাকায় ভূর্ম উন্নয়ন এবং সংরযাগ সড়ক উরদ্দশ্য sand fill কাি চলরছ। প্রর্তর্নর্ধরদে সরে মযাগারযাগ 

অব্যাহত েরয়রছ। 

পূতথ র্নম থাে:ভূর্ম উন্নয়ন, সংরযাগ সড়ক র্নম থাে ও স্থানীয় সড়রকে বাঁক প্রশস্তকেে ও সেলীকেে এবং কালিাট থ র্নম থারেে িন্য ঠিকাদারেে সরে ৪টি চুর্ক্ত 

স্বাের্েত হরয়রছ। স্বাের্েত চুর্ক্ত অনুযায়ী ঠিকাদােরদে কূপ এলাকায় সাইট হস্তান্তে কো হরয়রছ। কূপ েনন এলাকায় র্নোপিা মচৌর্ক, সীমানা প্রাচীে মেরনি 

র্সরস্টম, র্েগ ও মমর্শনার্ে ফাউরেশন, মগািাউন, নলকূপ স্থাপন, আবার্সক কোম্প র্নম থাে ইতোর্দসহ র্বর্িন্ন পূতথ র্নম থাে কারিে িন্য আহবানকৃত ৬টি দেপে 

মূল্যায়রনে কাি চলরছ। 

স্থানীয় ও ববরদর্শক মালামাল/যন্ত্রপার্ত, সেিাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় কেে: প্রকরল্পে র্ির্পর্প’ে ক্রয় পর্েকল্পনা মমাতারবক 

 ৯টি প্যারকি এে এলর্স স্থাপন কো হরয়রছ (ওরয়ল কমর্প্লশন যন্ত্রপার্ত, ওরয়ল মহি, মাি মকর্মকোলস, র্েল র্বট (১ লট), ব্রাইন র্ফলরেশন ইউর্নট, মকর্সং 

এরক্সসর্েি ও লাইনাে হোোে (২টি এলর্স), হাইরোর্লক মকর্সং টং, ওরয়ল কররাল যন্ত্রপার্ত, র্েল র্রং কমরপারেন্ট): 

 ৪টি প্যারকি এে ক্রয়ারদশ ইস্যে কো হরয়রছ এবং এলর্স স্থাপরনে প্রর্ক্রয়ায় েরয়রছ (মাি লর্গং ইউর্নট, মমকার্নকোল মেয়াস থ (১লট, র্সরমন্ট ও র্সরমন্ট 

(এর্িটির্িস); 

 ২টি প্যারকি এে NOA প্রদান কো হরয়রছ (র্বর্বধ েনন যন্ত্রপার্ত, ইরলকর্েকোল মেয়াস থ); 

 ৩টি দেপে মূল্যায়ন সম্পন্ন হরয়রছ (মমকার্নকোল/মাি পাম্প মেয়াস থ (১ লট), ওরয়ল সার্ির্সং টুলস, মটর্স্টং ম্যারটর্েয়ালস); 

 ১টি দেপে মূল্যায়ন পয থারয় েরয়রছ (র্েগ ইন্সেুরমরন্টশন মেয়াস থ); 

 ২টি প্যারকি এে পুনঃদেপে আহবান কো হরয়রছ (র্ের্লং মলাে হোের্লং যন্ত্রপার্ত, র্েল র্বট (১ লট)। 

র্ততীয় পেীয় মসবা গ্রহে কেে: প্রকরল্পে র্ির্পর্প ক্রয় পর্েকল্পনা মমাতারবক 

 ২টি প্যারকি এে চুর্ক্ত স্বাের্েত হরয়রছ (ওয়োেলাইন লর্গং ও র্সরমরন্টশন); 

 ২টি প্যারকি এে চুর্ক্ত স্বােরেে প্রর্ক্রয়া চলরছ (র্িএসটি ও র্িক লাইন); 

 ১টি দেপরেে ইওআইমূল্যায়ন মশরষ আেএফর্স মপ্রেে কো হরয়রছ (টপ োইি সার্ি থর্সং)। 
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ক্রমঃ  

প্রকরল্পে নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্কর্লত ব্যয় জুন ২০২১ পয থন্ত ক্রমপুর্িভুত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ এর্ির্প বোদ্দ র্িরসম্বে’ ২০২১ পয থন্ত অগ্রগর্ত িানুয়ার্ে’ ২০২২ পয থন্ত অগ্রগর্ত 

     

মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট  

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) 

 আর্র্ থক অগ্রগর্ত 

৪. র্বিয়-১০, ১১, ১২, আইর্িরকা র্েগ মমোমত, 

আইর্পএস র্েগ আপরগ্ররিশন এবং র্েগ সহায়ক 

যন্ত্রপার্ত প্রর্তস্থাপন প্রকল্প। 

জুলাই ২০২১ - র্িরসম্বে ২০২৩ পয থন্ত। 

১৯,৯৫২.০০ 

(১৫,৬২০.০০) 

০.০০ 

(০০.০০) 
০.০০% ৩৫৫ (০০.০০) 

৬.৮৭ 

(০.০০) 
১.৯৪% 

১০.৬৯  

(০০.০০) 
৩.০১% 

 

প্রকরল্পে মূল কাি বাস্তব অগ্রগর্ত 

 ৪টি র্েগ মমোমত এবং ১টি র্েগ আপরগ্ররিশন কেতঃ বারপরক্সে অনুসন্ধান, 

উন্নয়ন এবং ওয়াকথওিাে কূপ েনন কায থক্ররম সেমতা বৃর্দ্ধ কো। 

 র্েগ সহায়ক যন্ত্রপার্ত প্রর্তস্থাপরনে মােরম েনন কায থক্ররম গর্তশীলতা অিথন 

কো। 

 র্ের্লং কায থক্ররম সহায়ক আয়েন োফনরক ক্রয়কেে, মময়াদ উিীে িােী যানবাহন ও ইকুইপরমন্ট সমূরহে প্রর্তস্থাপনকেে ও ওরয়ল মটর্স্টং সহায়ক মালামাল 

সংগ্রহকেেঃ আয়েন োফরক, মক্রন, ফকথ র্লফট, িাটিকোল সািথ ট্াংক ওরয়ল মটষ্ট ল্যাব মকর্বন, ওয়াটাে বার্ মটষ্ট র্হটাে এবং মচাক ম্যার্নরফাল্ড ক্ররয়ে 

লরেে কার্েগেী ও আর্র্ থক মূল্যায়রন উিীে সব থর্নম্ন দেপ্রস্তাবকােী প্রর্তষ্ঠান যর্াক্ররম Indam International Incorporation, USA, 

Tadano Limited, Japan; Mitsubishi Logisnext Asia Pacific Private Limited, Singapore; OCN 

Constructors Sdn Bhd, Malaysia এবং REPEDE Pressure Control SRL-এে অনুকূরল যর্াক্ররম ০৪.০৮.২০২১, 

১৩.০৯.২০২১, ২১.০৯.২০২১ এবং ১৪.০৯.২০২১ তার্েে PO প্রদান কো হরয়রছ এবং LC স্থাপন কো হরয়রছ। 

 র্বিয়-১০, ১১, ১২ এবং আইর্িরকা র্েগ মমোমত: ৪টি র্েগ মমোমরতে লরেে মের্সর্ফরকশন/র্িিাইন চূড়ান্ত কো হরয়রছ। গত ২৫.১১.২০২১ তার্েরে র্বিয়-

১০ র্েরগে র্েগ মিনারেটে ক্ররয়ে দেপে আহবান কো হরয়রছ। র্বিয়-১০, ১১, ১২ র্েগ সমূরহে োইি র্সরস্টম মেয়াস থ প্রর্তস্থাপন এবং র্বিয় ১১ র্েরগে র্েগ 

মিনারেটে ক্ররয়ে দেপে আহবান কো হরয়রছ। 

 টপ োইি ওিােহর্লং: ২টি Canrig টপ োইি ওিােহর্লং-এে র্নর্মি ২৮.০৮.২০২১ তার্েরে আহবার্য়ত দেপে মূল্যায়ন মশরষ NOA প্রদান কো 

হরয়রছ। আগামী ০৩.০২.২০২২ তার্েরে চুর্ক্ত সম্পাদন হওয়াে পে L/C স্থাপন কো হরব। 

 আইর্পএস র্েগ আপরগ্ররিশনঃ আইর্পএস র্েগ আপরগ্ররিশন এে লরেে ০১.০৯.২০২১ তার্েরে আহ্বার্য়ত দেপে গত ১০.১১.২০২১ তার্েরে দেপে উরন্মাচন 

কো হরয়রছ, কার্েগেী ও আর্র্ থক মূল্যায়ন সম্পন্ন হরয়রছ এবং উিীে দেদাতাে অনুকূরল NOA প্রদান কো হরয়রছ। আগামী ০৩.০২.২০২২ তার্েরে চুর্ক্ত 

সম্পাদন হওয়াে পে L/C স্থাপন কো হরব। গত ২৯.১১.২০২১ তার্েরে র্েগ মিনারেটে ক্ররয়ে দেপে আহবান কো হরয়রছ। 

 স্থানীয় ক্রয় কায থক্রমঃ শীঘ্রই দেপে আহ্বান কো হরব। 
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ক্রমঃ  

প্রকরল্পে নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্কর্লত ব্যয় জুন ২০২১ পয থন্ত ক্রমপুর্িভুত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ এর্ির্প বোদ্দ র্িরসম্বে’ ২০২১ পয থন্ত অগ্রগর্ত িানুয়ার্ে’ ২০২২ পয থন্ত অগ্রগর্ত 

     

মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট  

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) 

 আর্র্ থক অগ্রগর্ত 

৫. ২ র্ি সাইসর্মক সারি থ ওিাে এক্সরপ্লারেশন  ব্লক ১৫ 

এে ২২। 

জুলাই ২০২১ হরত জুন ২০২৪। 

১৪,৮৩৮.০০ 

(১১,৪৬৮.৫০) 

০.০০ 

(০.০০) 
০.০০% 

৫,০০০.০০  

(৩,৭১৩.৫০) 

৬৩২.৫৩ 

(০.০০) 
১২.৬৫% 

২৩৭৪.৩২ 

(২০৬৬.৮৮) 
৪৭.৪৯% 

 

প্রকরল্পে মূল কাি বাস্তব অগ্রগর্ত 

 বারপক্স ও সাইসর্মক সার্ি থস মপ্রািাইিাে কর্তথক জুলাই ২০২১ হরত র্িরসম্বে 

২০২৩ সময়কারল ৩০০০ লাইন র্ক. র্ম. র্িমার্েক ভূকম্পন ির্েপ সম্পাদন, 

প্রর্ক্রয়াকেে এবং র্বরিষে কাি সম্পাদন। 

 অনুসন্ধান ব্লক ১৫ ও ২২ এ সম্ভাবনাময় র্লিস এবং প্রসরপট সমূহ র্চর্িতকেে 

ও েনন মযাগ্য ভূকাঠারমা সনাক্তকেরেে মােরম সম্ভাব্য হাইরোকাব থন র্েরসাস থ 

র্নরূপন। 

 র্িমার্েক ির্েরপে িন্য যন্ত্রপার্ত ও আনুসার্েক মালামাল ক্রয় সম্পন্নকেে। 

 অস্থায়ী িনবল ও যানবাহন মসবা িাড়াকেে। 

 প্রকরল্পে আওতায় চলর্ত মাঠ মমৌসুরম ১৫০০ লাইন র্ক.র্ম. (বারপক্স ৫০০ লাইন র্ক.র্ম.; সাইসর্মক সার্ি থস মপ্রািাইিাে, র্সরনারপক, চায়না ১০০০ লাইন 

র্ক.র্ম.) উপাি সংগ্রহ, প্রর্ক্রয়াকেে ও র্বরিষরেে কাি চলমান েরয়রছ। 

 প্রকরল্পে অনুকূরল ২৮.২৯ মকাটি টাকা অর্ থ ছাড় কো হরয়রছ। 

 ির্েপ (EIA): প্রকরল্পে অনুকূরল ৩০-১২-২০২১ তার্েরে ECC Certificate issue হরয়রছ। 

 বারপক্স এবং র্সরনারপক ইরতামরে মাঠ পয থারয় পূে থাে কায থক্রম শুরু করেরছ। বারপক্স অনুসন্ধান ব্লক ১৫ এে মসানাগািী, মকাম্পানীগি, দাগনভু ুঁইয়া ও 

তৎসংলগ্ন এলাকায় এবং র্সরনারপক অনুসন্ধান ব্লক ২২ এে োউিান, োঙ্গুর্নয়া, মবায়ালোলী, পটিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকায় িাটা এোকুইর্িশন কায থক্রম শুরু 

করেরছ। 

 ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে “Time Bound Action Plan” অনুযায়ী মাঠ পয থারয় প্রকরল্পে উপাি সংগ্রহ কাযক্রম চলমান েরয়রছ। লেেমাোে ১৫০০ 

লাইন র্ক.র্ম. এে মরে ১৫৫০ লাইন র্ক.র্ম. টরপা সারিথ, ৯৪২ লাইন র্ক.র্ম. সাইসর্মক র্ের্লং এবং ৮৫০ লাইন র্ক.র্ম. িাটা মেকর্ি থং সম্পন্ন হরয়রছ। 
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ক্রমঃ  

প্রকরল্পে নাম ও মময়াদকাল 

প্রাক্কর্লত ব্যয় জুন ২০২১ পয থন্ত ক্রমপুর্িভুত অগ্রগর্ত ২০২১-২০২২ এর্ির্প বোদ্দ র্িরসম্বে’ ২০২১ পয থন্ত অগ্রগর্ত িানুয়ার্ে’ ২০২২ পয থন্ত অগ্রগর্ত 

     

মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট 

(ববঃমঃ) 

মমাট 

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) মমাট  

(ববঃমঃ) 

বোরদ্দে (%) 

 আর্র্ থক অগ্রগর্ত 

৬. শ্রীকাইল গ্যাস যক্ষড্রত্রর জন্য ওড্রয়লড্রহি কড্রেসর 

সংগ্রহ ও স্থাপর্ । 

১ জুলাই ২০২১ - ৩১ র্িরসম্বে ২০২৩ পয থন্ত। 

১৯,২৪০.০০ 

(১৫,৯২০.০০) 

০.০০ 

(০.০০) 
০.০০% 

১৩৭.০০  

(২৫.০০) 

০.০০ 

(০.০০) 

০.০০% 

 

০.০০ 

(০.০০) 
০.০০% 

 

প্রকরল্পে মূল কাি বাস্তব অগ্রগর্ত 

 টার্ ন কী সিসিড্রত প্রসতটি ১০ mmcfd ক্ষমতা সম্পন্ন  ৩টি (২টি অপাড্ররশর্াল 

ও ১টি েযান্ডবাই) টু যেজ ওড্রয়লড্রহি কড্রেসর ও আনুষসিক ফযাসসসলটি 

সিজাইর্, ইসঞ্জসর্য়াসরং, ক্রয়পূব নক সংগ্রহ, স্থাপর্/সর্ম নাে ও কমসশসর্ং এবং 

বাড্রপক্স ও ঠিকাদার কর্তনক ১ বছর য ৌর্ পসরচালর্া 

 যপ্রািাকশর্ যফারকাসেং এবং প্লান্ট সসমুড্রলশর্ সফটওয়ার সংগ্রহসহ অন্যান্য 

আনুষসিক কা নাবলী সম্পন্ন করা। 

 শ্রীকাইল গ্যাসর্ফরল্ড Wellhead Compressor ও আনুষার্েক ফোর্সর্বর্লটিি ক্রয়পূব থক সংগ্রহ ও স্থাপরনে লরেে International 

Consultancy Service Provider SPG STEINER GmbH, Germany এে সর্হত বারপরক্সে গত ০৯-০৯২০২১ তার্েে চুর্ক্ত 

স্বােে কো হয়। উক্ত পোমশ থক প্রর্তষ্ঠান কর্তথক দেপে দর্লল চূড়ান্ত কো হয়। পর্েচালনা পষ থরদে ৪৪৯তম সিায় (২৮ র্িরসম্বে ২০২১) প্রেীত দেপে দর্লল 

অনুরমাদন এবং র্বদুেৎ ও জ্বালানীে দ্রুত সেবোহ বৃর্দ্ধ (র্বরশষ র্বধান) আইন, ২০১০ (২০১৮ সারল সব থরশষ সংরশার্ধত) এে আওতায় ক্রয় প্রর্ক্রয়াকেরেে 

লরেে র্পর্পর্স সিায় উপস্থাপরনে অনুরমাদন প্রদান কো হয়। র্পর্পর্স সিায় উপস্থাপরনে পদরেপ গ্রহে কো হরে। 

 পর্েরবশগত ছাড়পে গ্রহরেে লরেে ইরতামরে Environment and Resources Analysis Center Ltd (ENRAC) এে 

অনুকুরল কায থারদশ প্রদান কো হয় এবং পেবতীরত উক্ত প্রর্তষ্ঠান কর্তথক প্রদানকৃত EIA Report DoE মত মপ্রেে কো হয়। গত ০৭ নরিম্বে ২০২১ 

তার্েরে DoE হরত পর্েরবশগত ছাড়গত প্রদান কো হয়। 

 প্রকরল্পে অনুকূরল চলর্ত ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে এর্ির্পরত অন্তথভূূ্র্ক্তকেেসহ ১৩৭.০০ (এক মকাটি সাইর্েশ লে) লে টাকাে বোদ্দ অনুরমার্দত হরয়রছ। 

বোদ্দকৃত এ অরর্ থে র্বিািরনে সেকােী অনুরমাদন পাওয়া যাওয়াে অর্ থ ছারড়ে পদরেপ মনওয়া হরয়রছ। প্রকরল্পে অনুকূরল চলর্ত ২০২১-২২ অর্ থ বছরেে 

আেএর্ির্পরত ১৪৫.০০ (এক মকাটি পঁয়তার্িশ লে) লে টাকাে বোদ্দ চাওয়া হরয়রছ। 

 গ্যাস উন্নয়ন তহর্বল নীর্তমালা হইরত “শ্রীকাইল গ্যাসরেরেে িন্য ওরয়লরহি করেসে সংগ্রহ ও স্থাপন” প্রকল্প এে িন্য মপরোবাংলা এবং বাংলারদশ 

মপরোর্লয়াম এক্সরপ্লারেশন এে মপ্রািাকশন মকাম্পার্ন র্লর্মরটি (বারপক্স) এে মরে গ্যাস উন্নয়ন তহর্বল নীর্তমালা, ২০১২ (সংরশার্ধত ২০২২) এে অনুরেদ 

৩.৪ অনুযায়ী ঋেচুর্ক্ত স্বাের্েত হরয়রছ। গ্যাস উন্নয়ন তহর্বল হরত প্রকরল্পে অনুকূরল অর্ থ অবমর্ক্তে িন্য প্ররয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহে কো হরয়রছ। 

 

 

 


