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উৎোেন লবভাগ
৪.৭
রদকৌশল লবভাগ
৪.৮
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থ অনুসন্ধান ও উৎোেন কূে খনন কার্ থক্রদমে লববেণী

২৮-৩৫
২৮-৩১
৩২-৩৩
৩৪-৩৫

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)

1

জানুয়াসি, ২০২১

১।

পকাম্পানীে েলেলচলত
বণ থনা
বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ
(বাদেক্স)

ক্রলমক
লবষয়বস্তু
০১ পকাম্পানীে নামিঃ
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
লেসাদব লনবলন্ধতিঃ

(অনুসন্ধান)

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 কর্তক
থ অনুদমােন
রোদনে তালেখিঃ

২৯ পফব্রুর্ােী, 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
সাধােণ সভা অনুলষ্ঠত েওয়াে তালেখিঃ

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

৫ (োঁচ) লক্ষ োকা র্া ৫ (োঁচ) োজাে পশয়াদে লবভি।

পকাম্পানী

বালষ থক

২৯ জুলাই, ১৯৯২।
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GDF অর্ থায়দন েলেচাললত (অনুদমালেত) রকল্পসমূদেে অগ্রগলতে রলতদবেন

২।

Rupkalpa-2 Drilling Project

২.১
১। রকদল্পে নামিঃ

Rupkalpa-2 Drilling Project.

২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়িঃ

রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত।

৩। রকদল্পে অবস্ানিঃ

পসমুতাাং সাউর্-১, উেদজলা- মালনকছলড়, পজলা- খাগড়াছলড়, লবভাগ- চট্টগ্রাম।
সালোনেী সাউর্-১, উেদজলা- কসবা, পজলা- ব্রাহ্মণবালড়য়া, লবভাগ- চট্টগ্রাম।
সালোনেী ওদয়ষ্ট-১, উেদজলা- কসবা, পজলা- ব্রাহ্মণবালড়য়া, লবভাগ- চট্টগ্রাম।
বাতলচয়া-১, উেদজলা- কুলাউড়া, পজলা- পমৌলভীবাজাে, লবভাগ- লসদলে।
জলকগঞ্জ-১, লসদলে, জলকগঞ্জ।
০১ জুলাই, ২০১৬ েদত জুন, ২০২০ (রস্তালবত)।
মূল
সাংদশালধত
স্ানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ োকা
স্ানীয় মুদ্রা : ৭,৯৫৯.০০ লক্ষ োকা
নগে তবিঃ মুদ্রা : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ োকা
নগে তবিঃ মুদ্রা : ১৪,৫৪০.০০ লক্ষ োকা
পমাে
: ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ োকা
পমাে
: ২২,৪৯৯.০০ লক্ষ োকা

৪। বাস্তবায়ন কালিঃ
৫। রকল্প ব্যয়িঃ

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ




৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ

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

1. খনন ঠিকাোে ‘সকাে’ পসমুতাাং সাউর্-১ কূে গত ২৬-০৭-২০১৮ তালেখ খনন কাজ শুরু
কদে। ৩০২০ লমোে গভীেতায় ০৪-০১-২০১৯ তালেদখ খনন সম্পলকথত র্াবতীয় কার্ থক্রম
সম্পন্ন েদয়দছ। ১৬-০৫-২০১৯ তালেদখ সকাে-পক ইনভদয়স মূল্য েলেদশাধ কো েয়।
2. ভূসম অসিগ্রহণ, ভূসম উন্নয়ন ও িংব াগ িড়ক সনমমাণ িম্পন্ন কিা হবয়বে। পূিম কাজ ১০০%
িম্পন্ন হবয়বে। ২২ লবে ১৩টি বেবদসিক পণ্য িংগ্রবহি লবযে ইবিামবে ১৭টি লবেি এলসি
খ ালা হবয়বে, ২০টি লবেি ক্রয়াবদি প্রদান কিা হবয়বে। ২টি লবেি পুন:দিপত্র আহোন ও
মূল্যায়ন িম্পন্ন হবয়বে। স্থানীয় মালামাল ক্রবয়ি দিপত্র প মায়ক্রবম আহোন কিা হবে। ৬টি
লবে ৩য় পযীয় বেবদসিক খিো িংগ্রবহি লবযে ইবিামবে ৩টিি চুসি িম্পন্ন কিা হবয়বে,
১টি লবেি এলসি খ ালা হবয়বে, ৩টি লবেি দিপত্র মূল্যায়ন কাজ খিষ হবয়বে। স্থানীয় খিো
িংগ্রবহি জন্য প মায়ক্রবম দিপত্র আহোন কিা হবে।

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত
(জানুয়ালে, ২০২১ ের্ থন্ত):

স্ানীয় মুদ্রা
: ৩,৬৬১.৮২ লক্ষ োকা
নগে তবদেলশক মুদ্রা : ১০,০০০.৩৫ লক্ষ োকা
পমাে
: ১৩,৬৬১.৮২ লক্ষ োকা

৯। লডলেলে’ে লবেেীদত
অগ্রগলতে শতকো োেিঃ

বাস্তব
৬০.৭২ %

আলর্ থক
৬০.৭২ %
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Rupkalpa-9: 2D Seismic Project

২.২
১। রকদল্পে নামিঃ
২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়:
৩। রকদল্পে অবস্ান:
৪। বাস্তবায়ন কাল:
৫। রকল্প ব্যয়:

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ

Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.
রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত।
োঙ্গাইল, জামালপুে, ময়মনলসাংে এবাং পশেপুে পজলা।
এলরল, ২০১৭ েদত জুন, ২০২০ (রস্তালবত)।
এলরল, ২০১৭ েদত জুন, ২০২১ (সাংদশালধত)।
মূল
িংবিাসিি (১ম)
স্ানীয় মুদ্রা : ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ োকা স্ানীয় মুদ্রা : ৫,৬৬১.০০ লক্ষ োকা
নগে তবিঃ মুদ্রা : ৬,৩৫০.০০ লক্ষ োকা নগে তবিঃ মুদ্রা : ৪,৯১৯.০০ লক্ষ োকা
পমাে
: ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ োকা
পমাে
: ১০,৫৮০.০০ লক্ষ োকা
The main objective is to
Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads
under vision 2021 in the exploration block 8 & 11.
 Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to
delineate drillable subsurface structure
 Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon
resource/reserve.

1. রকদল্পে আওতায় ইদতামদে ৩০০০ লাইন লক.লম. জলেে কাজ সম্পন্ন েদয়দছ।
2. রকদল্পে আওতায় জুন ২০২০ ের্ থন্ত ক্রমপুলঞ্জভূত ব্যয় ৭,৭৯২.২৯ লক্ষ োকা।
3. cÖK‡íi AvIZvq Ryb 2020-21 A_© eQ‡i Rvbyqvwi 2021 ch©šÍ µgcywÄf‚Z e¨q

746.62 jÿ UvKv|
৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত
(জানুয়ালে, ২০২১ ের্ থন্ত):

- স্ানীয় মুদ্রা
: ৪৪৬৬৯.৮৮ লক্ষ োকা
নগে তবদেলশক মুদ্রা : ৩৮৬৯.০৩ লক্ষ োকা
পমাে
: ৮৫৩৮.৯১ লক্ষ োকা

৯। লডলেলে’ে লবেেীদত
অগ্রগলতে শতকো োে:

বাস্তব
৮০.৭১ %

আলর্ থক
৮০.৭১ %
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২.২

Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field:

১। রকদল্পে নামিঃ
২। রকল্প অনুদমােন ের্ থায়:
৩। রকদল্পে অবস্ান:
৪। বাস্তবায়ন কাল:

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

রকল্পটি ১৭-০৮-২০২০ তালেদখ মন্ত্রণালদয়ে রশাসলনক অনুদমােন রাপ্ত।
পবােোনুলেন, পভালা।
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. প্রবিি প্লান্ট ক্রয় ও স্থাপন কবে ১২ খেব্রুয়ািী ২০২০ আন্তজমাসিক উন্মুি দিপত্র আহোন

কিা হয়। সেগি ২৭ জুলাই ২০২০ দিপত্র প্রস্তাে খ ালা হবয়বে এেং প্রাথসমক ও
কাসিগিী মূল্যায়ন খিবষ গি ১০ খিবেম্বি ২০২০ িাসিব মূল্যায়ন প্রসিবেদন দাস ল
কিা হবয়বে। োবপক্স পসিচালনা পষ মদ এি ৪৩১ িম িভায় আসথ মক দিপত্র উবন্মাচবনি
অনুবমাদন পাওয়া ায়। োবপক্স পসিচালনা পষ মবদি চাি িদস্য সেসিষ্ট সিসভউ কসমটিি
সুপাসিিক্রবম োবপক্স পসিচালনা পষ মবদি ৪৩৪ িম িভাি সিদ্ধান্ত অনুিাবি িে মসনম্ন
দিদািা 5 Blue Process Equipment Inc. Canaa এি িাবথ চুসিপত্র
স্বাযসিি হবয়বে।

2. প্রকবেি Environmental Impact Assesment (EIA) জসিপ কা মক্রবমি

লবযে িাসভমি খপ্রাভাইডাি োমম সনবয়াবগি লবযে িে মসনম্ন দিদািা Environment
and Resource Analysis Centre Limited (ENRAC) এি িাবথ চুসি
িম্পাদবনি জন্য চলসি িপ্তাবহি মবে NOA প্রদান কিা হবয়বে।

3. জ্বালাসন ও সনজ িম্পদ সেভাগ কর্তক
ম এসডসপ েিাবেি সেভাজন অনুবমাদবনি খপ্রসযবি

অথ ম প্রকবেি অনুকূবল গি িপ্তাবহ অথ ম োড় হবয়বে।

4. পাইপলাইন স্থাপবনি লবযে Right of Way চূড়ান্ত কিা হবয়বে। পাইপলাইন স্থাপবনি

লবযে জসম অসিগ্রহবণি জন্য যসি পুিবণি অথ ম ইবিামবে োবপক্স হবি খজলা প্রিািন,
খভালা েিােি পসিবিাি কিা হবয়বে।
5. স্থাসপিব্য প্রবিি প্লান্ট এলাকা িিজসমবন পসিদিমন পূে মক স্থান সনি মািণ িম্পন্ন হবয়বে।
৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত
(জানুয়ালে, ২০২১ ের্ থন্ত):
৯। লডলেলে’ে লবেেীদত
অগ্রগলতে শতকো োে:

- স্ানীয় মুদ্রা
: - লক্ষ োকা
নগে তবদেলশক মুদ্রা : - লক্ষ োকা
পমাে
: - লক্ষ োকা
বাস্তব
-

আলর্ থক
-
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৩।

এনভায়েনদমন্ট এন্ড পসইফটি লবষয়ক রলতদবেন
দূর্ থেনা সম্পকীয়
তথ্যালে

গৃেীত েেদক্ষে
েলেদবশ

পসইফটি

১)

পকাম্পানীে ঢাকাস্ েপ্তে সমূে লনয়লমত েলেস্কাে- ১)
েলেচ্ছন্ন োখা েদয়দছ।

পকাম্পানীে রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন তলায় স্ালেত রলতদবেনকালীন মাদস
২১টি অলিলনব থােক র্ন্ত্র দূর্ থেনাে সময় ব্যবোদেে পকাম্পানীে পকান লফল্ড/
লবভাদগ অোদেশনাল,
লদক্ষয রস্তুত োখা েদয়দছ।

২)

পকাম্পানীে ঢাকায় চলাচলেত পেদরালচাললত ২)
র্ানবােদনে মদে অলধকাাংশ র্ানবােনদক লসএনলজদত
রূোন্তে কো েদয়দছ।

রধান কার্ থালদয়ে রদবশ েদর্ ও রলতটি তলায় েলেদবশগত পকানরূে
লনোেিা রেেীগণ লনোেিা কাদজ লনদয়ালজত দূর্ থেনা/অনুর্েনা র্দেলন।
আদছন।

৩)

বাদেদক্সে ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগে পেে ৩) বাদেদক্সে ডাো পসন্টাদেে মজুেকৃত ডাোে জন্য
লরজােদভশণ কক্ষ সাংেলক্ষত ম্যাগদনটিক পেে ও
পেদরাদসন্টাদেে ১০ম তলায় ডাো পসন্টাে অলফদস
অন্যান্য ডকুদমন্টস এবাং ডাো লরজােদভশন কদক্ষ
১৭টি অলিলনব থােক র্ন্ত্র সচল োখাে উদযাগ গ্রেণ
সাংেলক্ষত সাইসলমক পসকশন, ওদয়ল লগ, লবলভন্ন
কো েদয়দছ।
লেদোে থ ইতযালেে োড থ কলে ডাো রদয়াজনীয় সোয়ক
৪) বাদেদক্সে েেীক্ষাগাদে পসইফটি লবলধমালাে আদলাদক
েলেদবদশ সাংেক্ষদণে জন্য এয়ােকুলাে ও
র্র্ার্র্ সতকথতা অবলম্বন কদে অত্র লবভাদগে
লডলেউলমলডফায়াদেে সাোদে অলফস সমদয়ে েে
কার্ থালে েলেচাললত েদয় আসদছ।
এবাং সেকােী ছুটিে লেদন পেে ও ডাো পষ্টাদেে
৫) সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্র লনোেিা পচৌলকসমূদে
তােমাত্রা ও আদ্রতা লনয়ন্ত্রণ কো েয়।
সাব থক্ষলণক লনোেিাে স্বাদর্ থ লনজ লনজ োলয়ত্ববাদেদক্সে েেীক্ষাগাদে ব্যবহৃত র্ন্ত্রোলত ও োসায়লনক
কতথব্য োলদন লনদয়ালজত আনসাে/লনোেিা
দ্রব্যালে সাংলেষ্ট ম্যানুয়াদল বলণ থত লনয়মানুর্ায়ী স্ালেত
রেেীগদণে মদে ০১ জন লেলস এবাং ০১ জন এলেলস
ও ব্যবহৃত েদয় র্াদক।
তাদেে তোেলকে োলয়দত্ব কমথেত আদছন। এছাড়া
পফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস পক্ষত্র এলাকায় অত্র অর্ থ বছদে ক্রয়কৃত
অলতলেি লনোেিাে লদক্ষয ০৩ জন কমথকতথা
ও লবলভন্ন সমদয় পোেনকৃত লবলভন্ন রকাে বনজ,
লনোেিা তিাবধাদন লনদয়ালজত আদছন।
ফলজ, ঔষলধ ও ফুদলে গাছ ও বাগান লনয়লমত
৬) সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্র বতথমাদন ২৪ টি
েলেচর্ থা কো েদয়দছ।
অলিলনব থােকর্ন্ত্র দূর্ থেনাে সময় ব্যবোে কোে লদক্ষয
রদসস লান্ট, লসলকউলেটি পোস্ট, পমইন পগে, স্কীম
রস্তুত োখা েদয়দছ।
লেে, গ্যাোলোং লাইন, ট্াাংক এলাকা েলেস্কাে৭) পফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস পক্ষদত্র স্ালেত অলিলনব থােক র্ন্ত্রগুদলা
েলেচ্ছন্নতাে কাজ লনয়লমত চলদছ।
এবাং ফায়াে ওয়াোে ইলঞ্জন োম্প রলত সপ্তাোদন্ত
অত্র গ্যাস পক্ষদত্রে রদসস লান্ট ও কযাম্প এলাকায়
েেীক্ষা লনেীক্ষা ও কার্ থদোদর্াগী কো েদয়দছ, র্াদত
েলেস্কাে েলেচ্ছন্নতাে কাজ চলদছ।
আেেকালীন সমদয় র্র্ার্র্ভাদব ব্যবোে কো পর্দত
োদে।
পসমুতাাং
গ্যাসদক্ষদত্রে
কমথকতথা-কমথচােীগদণে

4)

5)

6)

7)
8)

কযাম্পসে রদসস লান্ট এলাকাে সব থত্র লবলভন্ন ধেদণে ৮)
র্াস, আগাছা েলেষ্কাে কো েদয়দছ।
9)

10)

11)

12)

বৃক্ষ পোেন কমথসূচী সফল কোে লদক্ষয পোেনকৃত
চাো গাছসে লবলভন্ন সমদয় পোলেত অন্যান্য গাদছে ৯)
লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ।

েক্ষণাদবক্ষণ

ও

লবলভন্ন স্াদনে অলিলনব থােক র্ন্ত্র ও োইদেন্ট
লাইনসমূে কার্ থক্ষম কদে র্র্াস্াদন স্ােন কো
েদয়দছ।
লনোেিা কাদজ লনদয়ালজত আনসাে ও লসলকউলেটি
বালেনীে কার্ থক্রম রলতলনয়ত তোেলক কো েদচ্ছ।

সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্রে কমথকতথা-কমথচােীগদণে ১০) কদরাল রুম ও লবলভন্ন স্াদন স্ালেত ফায়াে/দমাক
কযাম্পসে রদসস লান্ট এলাকাে সব থত্র লবলভন্ন ধেদণে
লডদেকেে ও অযালামথ লডভাইসগুদলা লনয়লমত পচক
র্াস, আগাছা েলেষ্কাে কোসে ফলজ, বনজ ও ঔষলধ
কো েয়।
গাদছে লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ।
১১) শােবাজপুে গ্যাস পক্ষদত্র ১নাং গ্যাস উৎোেন কূদেে
বৃক্ষ পোেণ কমথসূচীে আওতায় পোেনকৃত চাো
কদরাল রুদমে চালেোশ আগাছামুি ও েলেস্কােগাছসে লবলভন্ন সমদয় পোলেত অন্যান্য গাদছে
েলেচ্ছন্ন কো েদয়দছ।
লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ।
১২) শােবাজপুে গ্যাস পক্ষদত্রে ভান্ডাে ভবদনে সামদন
শােবাজপুে গ্যাসদক্ষদত্রে ১নাং ও ২নাং কূে এলাকায়
একটি পগাডাউন র্ে ততেী কদে পসখাদন পেদরাল,
লবলভন্ন সময় পোলেত ফলজ, বনজ ও ঔষলধ গাছসে
লডদজল ইতযালে সাংেক্ষণ কো েদয়দছ।
এ ের্ থন্ত লাগাদনা বৃক্ষসমূে ও বাগান লনয়লমত েলেচর্ থা
কো েদয়দছ ।
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দূর্ থেনা সম্পকীয় তথ্যালে

গৃেীত েেদক্ষে
ে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 কমথেত
আদছন। এছাড়া একটি মলনেলোং পসল লনোেিা ব্যবস্া
তোেলক কদে র্াদকন।
১৪) খনন চলাকালীন সমদয় পসইফটি লবষদয় গৃেীত
েেদক্ষে সমূে লনম্নরূেিঃ(ক) লফদল্ড কূদেে লনোেিাে কাদজ ব্যবহৃত লবলভন্ন
রকাে র্ন্ত্রোলত পর্মন- BOP & Control
Panel, Gray Valve, Kelly Cock
(Upper & Lower) ইতযালেে কার্ থকালেতা

মাদে মাদে েেী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) কমথকতথা ও কমথচােীদেে 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 সালভথদসস লবভাগিঃ(ক) পেকলনকযাল সালভথদসস লবভাদগে উে-লবভাগ
সমূদে ব্যবহৃত ইকুইেদমন্ট, র্ন্ত্রোলত ও
পকলমকযাল র্র্ার্র্ লনয়ম পমদন ব্যবোে কো
েদয়দছ।
(খ) পসইফটি লবলধমালাে আদলাদক র্র্ার্র্ সতকথতা
অবলম্বন কদে পেকলনকযাল সালভথদসস লবভাদগে
কার্ থালে েলেচাললত েদয়দছ।
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৪।

লবলভন্ন লবভাদগে বাস্তব অগ্রগলতে লববেণ
৪.১

ভূতালিক লবভাগ

১। অনুসন্ধান ভূ-তি
:
০১। ভূতালিক জলেে েল ২০২০-২১ মাঠ পমৌসুদম চট্টগ্রাম পজলাে সীতাকুন্ড ভূগঠদন মাঠ ের্ থাদয় জলেে কার্ থক্রম
েলেচালনা কেদছ। জলেে কাদজে অগ্রগলতে লববেন লনম্নরূেিঃ
কাদজে
জলেেকৃত
লববেন
ভূগঠন/
এলাকাে নাম
সীতাকুন্ড
ভূগঠন

জলেেকৃত
পসকশন/ছড়াসমূে

ভূতালিক তখয়া ছড়া, লবনাক্ষয
জলেে ছড়া, নালেিা ছড়া
(অাংশ),
চালেয়া ছড়া (অাংশ)
ও
মীেসোইোেোজােী পোড
পসকশন (অাংশ)।

জলেেকৃত
জলেদেে
পসকশন/ছড়াে ক্রমপুলঞ্জভূত
তের্ থয
তের্ থয
২৫ লাইন
লকিঃলমিঃ

৪৫ লাইন
লকিঃলমিঃ

সাংগৃলেত নমুনা

ক) লশলা নমুনািঃ ১৬টি।
ক্রমপুলঞ্জভূতিঃ ২৮টি।
খ) গ্যাস নমুনািঃ ১টি।
গ) পতল নমুনািঃ নাই।
র্) োলন নমুনািঃ ১ টি।

০২। সীতাকুন্ড ভূগঠন এবাং তেসাংলি এলাকাসমূদে লেদকানাইদসন্স সাদভথ চলদছ।
০৩। জলেে কার্ থক্রদমে সাদর্ সাদর্ জলেেকৃত পসকশনসমূদেে লটিাংসে আনুসালঙ্গক কাজ চলদছ।
০৪। মাঠের্ থাদয় ভূতালিক জলেে কাজ সুষ্ঠুভাদব েলেচালনাে লদক্ষয স্ানীয় রশাসন, বাাংলাদেশ পুললশ, েযাব, বন
লবভাগ এবাং স্ানীয় জন রলতলনলধগদণে সাদর্ পর্াগাদর্াগ চলমান েদয়দছ।
০৫। োবনা পজলাে পবড়া উেদজলাধীন আলমনপুে ইউলনয়দনে ট্াাংকবালড় গ্রাদম গ্যাদসে আলামত সাংক্রান্ত স্ান
েলেেশথন কেতিঃ রলতদবেন রনয়ন কো েদয়দছ।
২। পবলসন স্টালড
:
০৫। পবগমগঞ্জ - সুন্দলপুে ও এে োশ্ববতী এলাকায় ২০১৫-২০১৬ মাঠ-পমৌসুদম সাংগৃেীত লত্রমালত্রক সাইসলমক
উোিসমূে এবাং লবযমান কূেসমূদেে তথ্য-উোি লবদেষণ ও মূল্যায়ন কদে উি এলাকায় রস্তালবত সুন্দলপুে
# ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূদেে কূে রস্তাবনাটি অনুদমােদনে লদক্ষয চূড়ান্ত সাংদশাধনীে কাজ চলমান
েদয়দছ। রস্তালবত পবগমগঞ্জ # ৪ (ওদয়স্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূদেে কূে রস্তাবনা রণয়দনে কাজ চলমান
েদয়দছ।
০৭। শ্রীকাইল ও এে োশ্ববতী এলাকায় সাংগৃেীত লত্রমালত্রক সাইসলমক উোিসমূে এবাং লবযমান কূেসমূদেে তথ্যউোি ভূেোলর্ থক/ভূতালিক লবদেষণ ও মূল্যায়ন কদে উি এলাকায় রস্তালবত Srikail North # 1-A
অনুসন্ধান কূদেে কূে রস্তাবনা রণয়দনে কাজ চলমান েদয়দছ।
০৮। পফঞ্চুগঞ্জ ও এে োশ্ববতী এলাকায় সয সাংগৃেীত লত্রমালত্রক সাইসলমক উোিসমূে এবাং লবযমান কূেসমূদেে
তথ্য-উোি ভূেোলর্ থক/ভূতালিক লবদেষণ ও রার্লমকভাদব মূল্যায়দনে কাজ চলমান েদয়দছ।
৩। লফল্ড উন্নয়ন ভূ-তি
:
০৯। লসদলে গ্যাস লফল্ড লল. এে লসদলে # ৯ কূদে বাদেক্স-এে ওএফআই মাডললগাং ইউলনে দ্বাো সাব থক্ষলনকভাদব
মাডললগাং সালভথস রোন কো েদয়দছ। বতথমাদন খনন েেবতী কার্ থক্রম মলনেলোং কো েদচ্ছ।
১০। বাদেদক্সে ওএফআই মাডললগাং ইউলনে লেফােলবস ও আেদগ্রড কোে লদক্ষয সেবোেকােী রলতষ্ঠান Oil
Field Instrumentation (India) Pvt. Ltd. এে সাদর্ চুলিে আওতায় ক্রয়কৃত মালামালসমূে OFI
কর্তক
থ পরলেত সালভথস ইলঞ্জলনয়াে এে উেলস্লতদত লসদলে # ৯ কূে এলাকায় অবলস্ত ওএফআই মাডললগাং
ইউলনদে সাংদর্াজন কো েদচ্ছ।
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১১। শেীয়তপুে # ১ অনুসন্ধান কূদেে GTO রস্তুতকেদণে কাজ সম্পন্ন েদয়দছ; চূড়ান্ত অনুদমােদনে পূদব থ লেলভউ
কো েদচ্ছ।
১২। শােজােপুে-সুন্দলপুে # ৩ এবাং তকলাশটিলা # ৮-এে GTO রস্তুতকেদণে কাজ চলদছ।
১৩। শেীয়তপুে # ১ অনুসন্ধান কূে খনন রকদল্পে অর্ থায়দন একটি মাডললগাং ইউলনে ক্রদয়ে লদক্ষয আন্তজথালতক
েেেত্র আেবাদনে লবেেীদত রাপ্ত েেেত্রসমূে মূল্যায়দনে কাজ চলমান।
১৪। বাদেদক্সে ওদয়োেদফথাড মাডললগাং ইউলনে লেফােলবস ও আেদগ্রড কোে লদক্ষয সেবোেকােী রলতষ্ঠাদনে
সাদর্ চুলিে আওতায় মালামাল আমোলনকেদণে লবষয়টি রলক্রয়াধীন েদয়দছ।
১৫। রূেকল্প-১ খনন রকদল্পে আওতায় শ্রীকাইল ইস্ট # ১ কূেটি সফলভাদব খনন পশদষ কূদেে লবলভন্ন তথ্য-উোি
সলন্নদবশ কদে একটি ওদয়ল কমললশন লেদোে থ রস্তুদতে কাজ চলমান েদয়দছ।
১৬। সালোনেী, পফঞ্চুগঞ্জ, শােবাজপুে, পসমুতাাং, পবগমগঞ্জ, সুন্দলপুে ও শ্রীকাইল গ্যাসদক্ষদত্রে উৎোেন ও
ওদয়লদেড পরশাে ও অন্যান্য উোি লনয়লমত ের্ থদবক্ষণ কো েদচ্ছ।
৪। ফেদমশন ইভযালুদয়শন
:
১৭। পফঞ্চুগঞ্জ # ৩ ও পফঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূেসমূদেে ওয়াকথওভাে কাদজ লবদফােক দ্রব্যালে ব্যবোদেে লদক্ষয কূে
এলাকায় লবদফােক দ্রব্যালে মজুদেে জন্য অস্ায়ী লেে ম্যাগালজন লাইদসন্স রালপ্তে লদক্ষয রধান লবদফােক
েলেেশথক, লবদফােক েলেেপ্তে বোবে েত্র পরেণ কো েদয়দছ।
১৮। লবদফােক দ্রব্যালে বাদেদক্সে স্ায়ী লেে ম্যাগালজন পোমো, চট্টগ্রাম েদত পফঞ্চুগঞ্জ # ৩ ও পফঞ্চুগঞ্জ # ৪
কূে এলাকায় স্ানান্তে কোে জন্য েলেবেণ লাইদসন্স গ্রেদণে লনলমদি রধান লবদফােক েলেেশথক,
লবদফােক েলেেপ্তে এবাং লবদফােক দ্রব্যালে েলেবেদনে সময় সশস্ত্র পুললশ রেো লনদয়াদগে লদক্ষয
পচয়ােম্যান, পেদরাবাাংলা মদোেয় বোবে েত্র পরেণ কো েদয়দছ।
১৯। েলেকল্পনা লবভাদগে চালেো পমাতাদবক বাদেদক্সে গ্যাস মজুে সাংক্রান্ত তথ্যালে পরেণ কো েদয়দছ।
২০। রশাসন লবভাদগে চালেো পমাতাদবক শ্রীকাইল #৪ কূদেে (ওয়াকথওভাে) তথ্য পরেণ কো েদয়দছ।
২১। শােবাজপুে #৩ কূদেে ওয়াকথওভাে কাদজ ওয়যােলাইন ললগাং পসবা গ্রেদণে লবেেীদত চুলি অনুসাদে
China Petroleum Logging Company কর্তক
থ োলখলকৃত ইনভদয়স েেীক্ষদণে কাজ সম্পােন কেত:
লেসাব ও অর্ থ লবভাদগ পরেণ কো েদয়দছ।
২২। পভালা নর্ থ গ্যাসলফদল্ডে ১নাং কূদে গ্যাস রালপ্তে পরলক্ষদত Log Interpretation এবাং রার্লমক মজুে
মুল্যায়ন কেত: রলতদবেন রস্তুত কো েদয়দছ র্া চুড়ান্তকেদনে কাজ চলমান েদয়দছ।
২৩। শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূদেে সফলভাদব খনন কার্ থক্রম পশদষ গ্যাস রালপ্তে পরলক্ষদত
Interpretation এবাং রার্লমক মজুে মুল্যায়ন কেত: রলতদবেন ততলেে কাজ চলমান েদয়দছ।
৫। আইওলস কার্ থক্রম

Log

:

২৪। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এে সাদর্ অাংশীোে লেদসদব
PSC Block-9 এে অোদেশন ের্ থদবক্ষণ কো েদচ্ছ। চললত মাদস বাাংগুো গ্যাসদক্ষত্র েদত গদড় তেলনক রায়
৯২ লমললয়ন র্নফুে গ্যাস উদিাললত েদয়দছ।
২৫। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL)-এে সাদর্ PSC Block SS-04 ও SS-09 এে
পক্রলডে োে থনাে লেদসদব অোদেশন ের্ থদবক্ষণ কো েদচ্ছ। Block SS-04 ও SS-09 এ দ্যটি অনুসন্ধান কূে
(মমত্রী # ১ ও লততলল # ১) খনদনে রাক্কাদল Geohazard Study সম্পন্ন েদয়দছ। বাদেক্স-এে একটি
কালেগেী রলতলনলধ েল সম্প্রলত উি কাদজ লনদয়ালজত সাদভথ জাোজটি েলেেশথন কদেদছ। বাদেক্স কর্তক
থ
অফদশাদে Geohazard Study ের্ থদবক্ষণ কো েদয়দছ। জানুয়ালে, ২০২১ এ Geotechnical Survey
সম্পন্ন কো েদব।

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)

9

জানুয়াসি, ২০২১

২৬। বাদেক্স এবাং োলশয়ান পফডাদেশদনে োষ্ট্রীয় রলতষ্ঠান Gazprom EP International Investment
B.V.-এে মদে-Bhola Island Evaluation-এে জন্য Memorandum of Understanding (MoU)
স্বাক্ষদেে লবষয়টি সেকাে কর্তক
থ নীলতগতভাদব অনুদমােদনে পরলক্ষদত MoU স্বাক্ষলেত েয়। বতথমাদন উোি
আোন রোদনে লদক্ষয Confidentiality Agreement স্বাক্ষদেে লবষয়টি রলক্রয়াধীন েদয়দছ।
২৭। বাদেক্স-এে আওতাধীন শুষ্ক, েলেতযি ও স্লগত কূেসমূদে অনুসন্ধান ও আধুলনক রযুলিে মােদম উৎোেন
শুরু কোে লদক্ষয আন্তজথালতক রলতষ্ঠানসমূদেে লনকে REOI আেবান কো েয়। কসবা # ১, সুন্দলপুে # ১
কূে এবাং েটিয়া, সীতাকুন্ড, আেগ্রাম ও মুলালে ভূগঠনসমূদে অনুসন্ধান ও উৎোেন শুরু কোে লদক্ষয োঁচটি
রলতষ্ঠান EOI োলখল কদেদছ। রাপ্ত EOI সমূে মূল্যায়দনে েে োঁচটি রলতষ্ঠানদকই শে থ ললদস্টড কো
েদয়দছ। বাদেক্স েলেচালনা েষ থদেে ৪২৮ তম সভায় শে থ ললদস্টড োঁচটি রলতষ্ঠানদক Request For
Proposal (RFP) পরেণ কোে অনুদমােন পরেণ কো েয়। গত ১৬-০৯-২০২০ তালেদখ শে থ ললদস্টড
রলতষ্ঠানসমূেদক RFP পরেণ কো েদয়দছ। কদয়কটি রলতষ্ঠাদনে আদবেদনে পরলক্ষদত লবশ্বব্যালে কদোনা
েলেলস্লতে লবষয়টি লবদবচনা কদে কালেগলে ও আলর্ থক রস্তাব োলখদলে সময়সীমা লতনমাস অর্ থাৎ আগামী
২৫-০১-২০২১ ের্ থন্ত বৃলি কো েদয়দছ।
২৮। বাদেক্স েলেচালনা েষ থদেে ৪২৮ তম সভাে লসিাদন্তে আদলাদক বাদেক্স এবাং জাোলন রলতষ্ঠান Mitsui Oil
Engineering Company (MOECO)-এে মদে গত ৫-১১-২০২০ তালেদখ Non Binding
Memorandum of Understanding for “Joint Exploration Proposal for Bangladesh
Onshore Blocks 8&11” স্বাক্ষলেত েদয়দছ।

২৯। ইন্টােন্যাশনাল পসন্টাে ফে পসদেলদমন্ট অব ইনদভস্টদমন্ট লডসলেউে (ইকলসড)-এ নাইদকা দ্যনীলত সাংক্রান্ত
চলমান মামলাে কার্ থক্রম েলেচালনাে জন্য পেদরাবাাংলা/বাদেক্স-এে েদক্ষ ওয়ালশাংেনলভলিক আন্তজথালতক
কাউদন্সল Foley Hoag রদয়াজনীয় েেদক্ষে গ্রেণ কদেদছ এবাং এ লবষদয় বাদেক্স সব থাত্মক সোয়তা রোন
কদেদছ।
৬। অন্যান্য কার্ থক্রম

:

৩০। লবলবএস কর্তক
থ রণীতব্য Compilation of Bangladesh Environment Statistics 2020 সম্পােনা
ও রকাদশে লনলমি তথ্য-উোি রোন কো েদয়দছ।
৩১। জানুয়ালে, ২০২১ েদত জুন, ২০২১ ের্ থন্ত ০৬ (ছয়) মাদসে কমথেলেকল্পনা পেকলনকযাল সালভথদসস লবভাদগ
পরেণ কো েদয়দছ।
৩২। ২২ লডদসম্বে, ২০২০ তালেদখ অনুলষ্ঠত মলনেলোং কলমটিে সভায় গৃেীত লসিান্ত অনুর্ায়ী আগামী ৩ বছে
(২০২১-২০২৩) ের্ থন্ত ভূতালিক লবভাদগে কার্ থক্রদমে কমথেলেকল্পনা েলেকল্পনা লবভাদগ পরেণ কো েদয়দছ।
৩৩। লবলেআই কর্তক
আদয়ালজত "Occupatinonal Safety, Health and Environmental
থ
Management" শীষ থক অনলাইন রলশক্ষণ পকাদস থ একজন কমথকতথা ও “পসবা সেলজকেণ” শীষ থক
অনলাইন রলশক্ষদণ একজন কমথকতথা এবাং লবআইএম কর্তক
থ আদয়ালজত "জাতীয় শুিাচাে পকৌশল, অলভদর্াগ
রলতকাে ব্যবস্া, তথ্য অলধকাে আইন, বালষ থক কমথসম্পােন চুলি, লসটিদজনস চাে থাে ও োবললক সালভথস
ইদনাদভশন" শীষ থক রলশক্ষণ পকাদস থ একজন কমথকতথা অাংশগ্রেন কদেদছন।
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ভূেোলর্ থক লবভাগ

৪.২

১।

২।

ডাো রদসলসাং উেলবভাগ

:

ক)

থ ও োটি-০২
থ এে আওতায় পনায়াখালী
২০২০-২০২১ মাঠ পমৌসুদম রূেকল্প-০৯, ২লড সাইসলমক রকদল্পে োটি-০১
এলাকায় সাংগৃেীত সাইসমলক জেীে RK-9-LN-01, RK-9-LN-03, RK-9-LN-04, RK-9-LN05, RK-9-LN-06, RK-9-LN-08, RK-9-LN-10, RK-9-LN-12, RK-9-LN-14 ও RKLN-09-01, RK-LN-09-18, RK-LN-09-20, RK-LN-09-22 লাইন সমূদেে Brute Stack
ততেীে কাজ চলমান আদছ।

খ)

Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্বাো ২০২০-২০২১ মাঠ পমৌসুদম
থ এবাং োটি-০২
থ কর্তক
রূেকল্প-০৯:২লড সাইসলমক রদজদেে োটি-০১
থ সাংগৃেীত পনায়াখালী-লক্ষীপুে এলাকাে RK9-LN-01, RK-9-LN-03, RK-9-LN-05, RK-9-LN-02, RK-9-LN-04, RK-9-LN-06,
RK-9-LN-08, RK-9-LN-10, RK-9-LN-12, RK-9-LN-16, RK-9-LN-18, RK-9-LN20, RK-9-LN-22, এবাং RK-9-LN-24 লাইন সমূদেে Brute Stack এে কাজ পশষ েদয়দছ।
বতথমাদন RK-9-LN-01, RK-9-LN-03, RK-9-LN-05 এবাং RK-9-LN-10 লাইন সমূদেে
Residual Stack এে কাজ চলমান আদছ।

লজওলফলজকযাল পমইনদেন্যান্স এন্ড পস্টােস উেলবভাগ
ক)
)

:

Reflectometer এি Battery Charging কবি পিীযা কিা হবয়বে।
Walki Talki Battery সনয়সমি চাসজমং-সডিচাসজমং কিা হবয়বে।
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৪.৩

খনন েলেচালনা লবভাগ

১। খনন ও ওয়াকথওভাে কার্ থক্রম

:

ক)

সিিাি-৭ ওয়াকমওভাি:
ZJ 40 DBT (Bijoy-11) সিগ দ্বািা সেসজএেসিএল এি সিিাি-৭ কূপ ওয়াকমওভাি

কাজ ২য় দোয় ০১ খিবেম্বি, ২০২০ িাসি খথবক শুরু কিা হবয়বে। েিমমাবন কূবপি
ওয়াকমওভাি কাজ চলমান আবে।
খ)

সিবলে-৯ কূপ নন:
ZJ50 DBS (Bijoy-12) সিগ দ্বািা ০১ অদোবে, ২০২০ তালেদখ লসদলে-৯ কূে খনন

শুরু কদে ২১-০১-২০২১ তালেদখ সম্পন্ন কো েদয়দছ। ০১ পফব্রুয়ালে, ২০২১ মাদস লেগটি
ডাউন লেদয় জলকগঞ্জ-১ খনন রকদল্প স্ানান্তদেে কাজ চলমান েদয়দছ।
গ)

খেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপ ওয়াকমওভাি:
োবপক্স এি সেজয়-১০ সিগ দ্বািা প মায়ক্রবম খেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূবপি ওয়াকমওভাি কিাি
পসিকেনা খনয়া হবয়বে। শ্রীকাইল ইষ্ট-১ হবি উি সিগটি ২৮-১১-২০২০ িাসিব ডাউন
খদয়া হবয়বে। সডবিম্বি, ২০২০ হবি খেঞ্চুগঞ্জ-৪ কূবপ সিগ স্থানান্তি শুরু কিিঃ ২৭
জানুয়াসি, ২০২১ মাবি সিগআপ িম্পন্ন হবয়বে। েিমমাবন সিগ কসমিসনং কাজ চলমান
আবে।

র্)

শ্রীকাইল-৪ কূপ ওয়াকমওভাি:
োবপক্স এি XJ650T (Workover Rig) সিগ দ্বািা শ্রীকাইল-৪ কূবপি ওয়াকমওভাি
কাজ ২২-১১-২০২০ িাসিব িম্পন্ন কিা হবয়বে। খেব্রুয়াসি, ২০২১ মাবিি খিষ নাগাদ
উি কূবপি সিগ ডাউন সদবয় অন্যত্র স্থানান্তি কিাি পসিকেনা িবয়বে।

ঙ)

জসকগঞ্জ-১ অনুিন্ধান কূপ নন:
ZJ50 DBS (Bijoy-12) সিগ দ্বািা জসকগঞ্জ-১ অনুিন্ধান কূপ নন কিাি পসিকেনা
খনয়া হবয়বে। লসদলে-৯ কূে খনন পশদষ ০১ পফব্রুয়ালে, ২০২১ মাদস লেগ ডাউন লেদয়
জলকগঞ্জ-১ কূদে লেগ স্ানান্তদেে কাজ চলমান আদছ।

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।

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)

12

জানুয়াসি, ২০২১

৪.৪

পেকলনকযাল সালভথদসস লবভাগ

১। কূে েেীক্ষণ (Well Testing)

:

১)

সিবলে # ৯ কূবপ Well Testing কা মক্রম খিবষ ন্ত্রপাসি খেঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওয়াকমওভাি কূবপ খপ্রিণ
কিা হবয়বে।

২)

জসকগঞ্জ # ১ নং কূবপি DST Services গ্রহবণি জন্য Northstar Ltd. এি িসহি চুসিপত্র
এি সেপিীবি L/C স্থাপবনি কাজ চলমান িবয়বে।

৩) খেঞ্চুগঞ্জ # ৩ এেং খেঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওয়াকমওভাি কূবপি জন্য DST Services ভাড়ায় িংগ্রবহি

সনসমবে আহোসয়ি আন্তজমাসিক দিপত্র মূল্যায়ন কা মক্রম িম্পন্ন হবয়বে।
৪)

“সেজয়- ১০, ১১ ও ১২ আইসডবকা সিগ খমিামি, আইসপএি সিগ আপবগ্রডিন এেং সিগ িহায়ক
ন্ত্রডাসি প্রসিস্থাপন” িীষ মক প্রকবেি আওিায় খেসটং উপসেভাবগি মালমাল ক্রবয়ি লবযে
আন্তজমাসিক দিপত্র আহোবনি কাজ চলমান িবয়বে।

৫)

িদ্য িমাপ্ত সেসভন্ন পিীযন সিবপাে ম প্রনয়ণ এেং পিেিী কূপিমূবহি প্রস্তাসেি সডএিটি/ খেসটং
প্রসিসডউি চূড়ান্তকিবণি কাজ অব্যাহি আবে।

২। মাড ইলঞ্জলনয়ালোং (Mud Engineering)

:

১)

সিবলে # ০৯ নন প্রকবে মাড ইসঞ্জসনয়াসিং খিো প্রদান অব্যাহি আবে।

২)

সিিাি # ৭ কূবপি ওয়াকমওভাি কাবজ মাড ইসঞ্জসনয়াসিং খিো প্রদাবনি কাজ চলবে।

৩)

খেঞ্চুগঞ্জ # ৩ ও ৪ নং ওয়াকমওভাি প্রকবে মাড ইসঞ্জসনয়াসিং িাসভমি প্রদাবনি জন্য প্রবয়াজনীয়
খলাকেল েদলী, িংযুসি এেং প্রস্তুসিমূলক কা মক্রম গ্রহণ কিা হবয়বে।

৩। ওদয়ল লসদমন্টশন (Well Cementation)
১)

:

রূপকে # ২ এি আওিায় জসকগঞ্জ # ১ অনুিন্ধান কূবপি সেপিীবি Procurement Of API
Class “G” Cement, Cement Additives, Cement Analysis and
Cementation Services With Equipment (Rental) গ্রহণ/ক্রবয়ি জন্য ০৭ জানুয়াসি
২০২১ িাসিব M/s Schlumberger SEACO Inc এি িসহি চুসি নং- োবপক্স/এডসমন/১৭৭০
স্বাযসিি হবয়বে। চুসিপত্র খমািাবেক M/s Schlumberger SEACO Inc এি অনুকূবল L/C

খ ালাি জন্য ব্যাংক পত্র খপ্রিণ কিা হবয়বে।
২)

শ্রীকাইল # ৪ ওয়াকমওভাি প্রকবেি জন্য প্রবয়াজনীয় সিবমন্ট এসডটিভি ক্রবয়ি জন্য দিপত্র নংBAPEX/ADMIN/INT/TEN-983/2020, Dated-16/08/2020 এি কাসিগসি ও আসথ মক
মূল্যায়বনি কাজ খিবষ মালামাল ক্রবয়ি জন্য M/c MG Well Solution International
Pvt. Ltd. খক Work Order প্রদান কিা হবয়বে।

৩)

শ্রীকাইল # ৪ ওয়াকমওভাি হবি সিবমসন্টং ইউসনে এেং আনুষাসিক ন্ত্রপাসি খেঞ্চুগঞ্জ # ৪
ওয়াকমওভাি প্রকবে স্থানান্তি কিা হবয়বে। েিমমাবন খেঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওয়াকমওভাি কূবপি Well
Killing এি প্রস্তুসি চলবে।
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েেীক্ষাগাে লবভাগ

১। খপবরাসেসজকোল
:
ক) উেলবভাদগে বই, জান থাল ও লেদোদে থে তাললকা ততলেে কাজ চলমান।
) পকাে পস্টাদেে ডাোদবজ আেদগ্রদডে কাজ চলমান আদছ।
গ) পসমুতাাং সাউর্ # ১-এ পকালোংকৃত দ্যই (০২) টি পকাে (১৮ লমোে এে ২১ টি) পসগদমদন্টে পকাে রস্তুলত পশদষ আাংলশক
রলতদবেন ততলেে কাজ চলদছ।
ঘ) Porosimeter-Permeameter (Kephi) র্দন্ত্রে পমোমদতে লনলমদি পমসাস থ Vinci Technologies,
France-এে সাদর্ ই-পমইদল পর্াগাদর্াগ অব্যােত আদছ। বতথমান পকালভড েলেলস্লতে উিেণ েদল উি র্ন্ত্রসে উেলবভাদগে অন্যান্য র্ন্ত্রসমুে (র্া Vinci Technologies কর্তক
থ সেবোেকৃত) পমোমদতে লবষদয় কার্ থকলে েেদক্ষে
গ্রেদণে উদযাগ পনয়া র্াদব বদল স্ানীয় রলতলনলধে মােদম অবলেত কো েয়। তৎেেবতীদত PorosimeterPermeameter (Kephi) র্ন্ত্রটি পমোমত সাদেদক্ষ পসমুতাাং সাউর্ # ১ এ পকালোংকৃত দ্যই (০২) টি পকাে এে অবলশষ্ট
নমুনাে ডাো পজনাদেশদনে কাজ কো েদব।
ঙ) উেলবভাদগে আওতায় ক্রয়কৃত লতনটি র্ন্ত্র চট্টগ্রামস্ ভান্ডাে েদত ঢাকায় আনা েদয়দছ। দ্য’জন কমথকতথাে চট্টগ্রাম অলফস ভ্রমণ
কেতিঃ উি র্দন্ত্রে মানেলেমােক সনেসে ঢাকায় আনয়ন এবাং ঢাকা েদত লকছু নমুনা চট্টগ্রামস্ পকাে পস্টাদে পরেণ,
সাংেক্ষণ ও সুসলিতকেদণে কাজ সুচারুভাদব সম্পন্ন েদয়দছ।
২। ভূিাসিক ল্যাে

:

ক) ভূতালিক জলেে েল কর্তক
থ ২০২০-২০২১ মাঠ পমৌসুদম পরলেত সীতাকুন্ড ভূগঠদনে লবলভন্ন ছড়া ও পসকশন েদত সাংগৃলেত
১ম েফায় সাংগৃলেত পাঁচ (৫) টি Outcrop Shale নমুনাে Micropaleontological analysis এে জন্য
নমুনা রস্তুলতে কাজ চলদছ।
) পসমুতাাং সাউর্ # ১ এ পকালোংকৃত দ্যইটি (০২) টি পকাে নমুনা েদত সাংগৃেীত নমুনাসমূে লবদেষণ পশদষ রলতদবেন ততেীে
কাজ পশষ েদয়দছ।
গ) বাদয়াস্ট্রাটিগ্রালফ পসকশদন এ র্াবতকাদল পরলেত সকল লেদেথাে ( মাঠ পমীসুম ও কূে) পর্দক রাপ্ত জীবাশ্মসমূদেে তাললকাে
কলম্পউোোইজড ডাোদবজ ততলেে কাজ চলমান আদছ।
ঘ) অত্র উে-লবভাদগে র্াবতীয় লেদেথাে, বই ও জান থাল সমূদেে -এে তাললকা কলম্পউোোইজড ডাোদবজ ততলেে কাজ পশষ
েদয়দছ।
ঙ) বাদয়াস্ট্রাটিগ্রালফ পসকশদন Palynological লবদেষণ কাদজে জন্য একটি Camera সম্বললত Biological
Microscope ও একটি Fume Hood ক্রদয়ে রলক্রয়া শুরু েদয়দছ।
চ) বাাংলাদেশ ভূতালিক জলেে অলধেপ্তে কর্তক
থ পরলেত লেনাজপুে পজলাে োলকমপুে উেদজলাধীন আলীোে এলাকায় রাপ্ত
পলৌদেে আকলেদকে ১৫ (েদনদো) টি নমুনাে XRD Analysis এে কাজ এে কাজ পশদষ রাপ্ত ফলাফল সাংলেষ্ট
রলতষ্ঠাদন পরেণ কো েদয়দছ।
ে) Srikail # 3 Well এে ২৩ টি Cutting নমুনাে Mineralogical Analysis এে লদক্ষয Data
aquisition এে কাজ সম্পন্ন েদয়দছ।
জ) ভূতালিক জলেে েল কর্তক ২০২০-২০২১ মাঠ পমৌসুদম সীতাকুন্ড ভূগঠদনে লবলভন্ন ছড়া ও পসকশন েদত সাংগৃলেত ১ম েফায়
পরলেত পাঁচ (৫) টি Outcrop sand নমুনাে Grain Size Analysis এে জন্য নমুনা রস্তুলতে কাজ চলদছ।
৩। ভূ-িিায়ন

:

ক) শ্রীকাইল #৪ ওয়াকথওভাে কূে এে খপ্রাডাকিন পেলস্টাং এে সময় সাংগৃেীত গ্যাস, সলকুইড হাইবরাকাে মন ও োলন নমুনা
লবদেষণ খিবষ প্রসিবেদন উৎোেন লবভাগসে সাংলেষ্ট অন্যান্য েপ্তদে ই-নলর্ে মােদম পরেণ কো েদয়দছ।
) শ্রীকাইল গ্যাস পক্ষত্র েদত নদভম্বে ২০২০ মাদস সাংগৃেীত রুটিন গ্যাস, কনদডনদসে ও োলন নমুনাে লবদেষণ খিবষ
প্রসিবেদন উৎোেন লবভাগসে সাংলেষ্ট অন্যান্য েপ্তদে ই-নলর্ে মােদম পরেণ কো েদয়দছ।

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)

14

জানুয়াসি, ২০২১

গ) লসদলে # ৯ খনন কূে েদত সাংগৃেীত গ্যাস, কনদডনদসে, োলন নমুনা ও MDT Chamber পর্দক স্ানান্তলেত গ্যাস ও
োলন নমুনাে লবদেষন খিবষ প্রসিবেদন রস্তুসিি কাজ চলবে।
ঘ) োর্ালেয়া ভূ-গঠন পর্দক ২০১৮-১৯ মাঠ পমৌসুদম সাংগৃেীত আউেক্রে নমুনাসমুদেে লজওদকলমকযাল লবদেষদণে লদক্ষয
নমুনা রস্তুসিি কাজ চলবে।
ঙ) উেলবভাদগে পকলমকযাল পস্টাদে সাংেলক্ষত পকলমকযালসমূদেে লবস্তালেত লববেণসে তাললকা রণয়দনে কাজ চলদছ।
চ) উেলবভাদগে র্াবতীয় প্রসিবেদন, বই ও জান থালসমূপেে তাললকা ততলেে েে কলম্পউোোইজড ডাোদবজ ততলেে কাজ
চলমান আদছ।
৪। লবলবধ:
ক) লবভাগীয় রধান লনজ লবভাদগে কাদজে োশাোলশ লবলভন্ন কলমটিে কাদজ লনদয়ালজত র্াদকন।
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৪.৬

উৎোেন লবভাগ
গ্যাস ও কনদডনদসে উৎোেন এবাং লবক্রদয়ে সাংলক্ষপ্ত লববেণী
:

(১) উৎোেদনে লববেণ
ক্রলমক
নাং
০১।
০২।
০৩।
০৪।

গ্যাস পক্ষত্র

সালোনেী
পফঞ্চুগঞ্জ
শােবাজপুে
পসমুতাাং

উৎোেনক্ষম
কূে সাংখ্যা
০৩
০৩
০৪
০৬

উৎোেনেত
কূে সাংখ্যা
০১
০২
০২
০১

উোোন

তেলনক
উৎোেন
ক্ষমতা

০৬।

সুন্দলপুে
শ্রীকাইল

০১
০৩

০১
০৩

০৮।

পবগমগঞ্জ
রূেগঞ্জ

০৩
০১

০১
০১

চললত বৎসে
ক্রমপুলঞ্জত

রােম্ভ েদত
ক্রমপুলঞ্জত উৎোেন

(২০২০-২০২১)

০.০৯১

৩৩.৩৫

৩.৯৯১

২.৯৫১

২৩.৫৯৫

২১৮২.৫৬৭

২। কনদডনদসে

০.০৮০

২৯.৩২

২.৫৬৬

২.৪৪৯

১৯.৬৭১

৭১৩৩.৩৪৩

১। গ্যাস

০.১২৫

৪৫.৭৯

৪.৩৬৩

৪.৪৩

৩০.৪৪৭

৪৫৯৯.৪৬৭

২। কনদডনদসে

০.১৯৯

৭২.৮১

৯.৬৬৭

৮.০৮৫

৬১.২৩৯

১৮৪৬১.২৩৭

১। গ্যাস

১.১০৭

৩৬৫.৪২

৩০.৪০৪

২২.৪৪১

২২০.৮৬৩

২৬২৩.৪৯৮

২। কনদডনদসে

০.৯০০

২৯৭.১৫

৩০.২১

১৯.৭৬৪

১৮৪.২৩৩

১৬৮৯.৫২৮

১। গ্যাস

০.০১৮

৬.৫০

০.৬৭২

০.৭২৩

৪.৮১৮

৩৮৬.৪৩৬

-

-

-

-

-

৮২৬.৬৮৪

১। গ্যাস

০.১৯৫

৭১.১৭

৬.৩৪৭

৬.৩১১

৪৪.৩১৮

৪৯৭.৭৭৫

২। কনদডনদসে

০.০৫২

১৮.৮১

১.২৪২

১.২১৩

১৩.০৫৩

১১৯.৬৭২

১। গ্যাস

০.৯৩৩

৩৪০.৩৭

৩৫.০১৩

৩৫.৬১১

১৮২.৩৫৫

২৯৫৪.৪৩৫

১৯.৭৩৬

৭২০৩.৭১

৮৯১.৫২৩

৯৩৬.৬৮৫

৩৭৬৪.৫৩১

৩১৯৫৪.০০২

১। গ্যাস

০.৪৫৬

৫৪.৭৭

৫.০৫৬

৪.৮৮৬

৩৪.৩৯৪

১৬২.৪৫১

২। কনদডনদসে

০.৭৩৭

৮৮.৪৪

৭.৯১৮

৭.৯৬

৫৮.৪০৪

২৭৭.১২৪

১। গ্যাস
২। কনদডনদসে

-

২। কনদডনদসে
০৭।

লবগত মাস
(লডদসম্বে’ ২০২০)

১। গ্যাস

২। কনদডনদসে
০৫

লক্ষযমাত্রা (২০২০চললত মাস
২০২১)
(জানুয়ালে’ ২০২১)

-

-

-

-

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
ক্রলমক
নাং

গ্যাস পক্ষত্র

০১।

সালদানদী

০২।

পফঞ্চুগঞ্জ

০৩।

শােবাজপুে

০৪।

পসমুতাাং

০৫।

সুন্দলপুে

০৬।

শ্রীকাইল

০৭।

পবগমগঞ্জ

০৮।

রূেগঞ্জ

:
উৎোলেত দ্রব্য
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে
১। গ্যাস
২। কনদডনদসে

লবক্রদয়ে েলেমাণ
(জানুয়াসি’ ২০২১)
৩.৮৮২১
৪.৩৫৩৯
৩০.৩৭৬৯
০.৬৬৪৮
৬.৩৪৬৬
৩৪.৯৬০৪
৯১৮.০০০
৫.০৫১১
-

ক্রমপুলঞ্জভূত
(জানুয়াসি’ ২০২১)
(২০২০-২০২১)
২৩.৩৮৮৮
৪৫.০০০
৩০.৩৮৩৭
২১৯.৬১০১
২০২.৫০০
৪.৭৬৫০
৪৪.৩১৩৪
১৮.০০০
১৮১.৭৮৭৮
৩৯০১.৫০০
৩৪.৩৬২৯
৭২.০০০
-

ভযাে রোন
(জানুয়াসি’ ২০২১)

ভযাে বাদে মূল্য
(জানুয়াসি’ ২০২১)

৩০.২০১২
৪২.৬৩৩৩
১৮৮.৮৭৯৮
৮.১৬৩৮
৬২.১৪৬৪
২৭৫.২৯৫৫
৫০.৮৫৩৫
৪৯.৪৬০৩
-

৬৯.৪৬৪০
১৩২.৪১৮৩
৯২৩.৮৮৩২
২০.২১৯১
১৯৩.০২৫৪
৬৩৫.৮৯১৩
৩৩৩.৫১৩১
১৫৩.৬২২৮
-

পমাে মূল্য
(জানুয়াসি’ ২০২১)
৯৯.৬৬৫২
১৭৫.০৫১৬
১১১২.৭৬৩০
২৮.৩৮২৯
২৫৫.১৭১৮
৯১১.১৮৬৮
৩৮৪.৩৬৬৬
২০৩.০৮৩১
-

(লক্ষ োকায়)
ক্রমপুলঞ্জভূত মূল্য
(২০২০-২০২১)

৭৪১.০৫৩১
১৮.৮৪১৫
১২২১.৬০৭৩
৮০৪৪.৭৩২৭
৬৪.৪৫৫৯
২০৩.৪৪০৪
১৭৮১.৬৭০৫
৭.৫৩৬৬
৫৭৮৮.৬৪০২
১৬৩৩.৫৫৮১
১৩৮১.৫৯৪৪
৩০.১৪৬৪
-

গ্যাসিঃ এমএমএসলসএম (১ লকউিঃ লমিঃ = ৩৫.৩১৪৭ লকউিঃ লফে)
কনদডনদসেিঃ োজাে ললোে (১ ব্যাদেল = ১৫৯ ললোে)
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৪.৭
১। পকন্দ্রীয় কােখানা, চট্টগ্রাম

রদকৌশল লবভাগ
:

ক) পমলশনশেিঃ
ক) খলদ খমসিবনি টুল খহাল্ডাি বিিী কিা হবয়বে-০৮সপি।
খ) মল সপ/সি-০০১৯ এি ক্লাম্প খোল্ট (φ22mm, L-5.5inch) বিিী কিা হবয়বে-০৪সপি।
গ) সমসলং খমসিবনি োইবিি জন্য নাে খোল্ট (φ16mm, L-2.5inch) বিিী কিা হবয়বে-০২সপি।
এোড়া সমসলং খমসিন, খলদ খমসিন, খিোি খমসিন, পাইপ খেসডং খমসিন এি প্রবয়াজনীয় িযণাবেযণ
কাজ কিা হবয়বে।
খ) লেললাং ইকুইেদমন্ট এবাং ওয়াকথশেিঃ
ক) টুল খহাল্ডাবি কাে মাইে টিপি গ্যাি ওবয়সল্ডং কিা হবয়বে-০৮সপি।
খ) সিবনা রাক-০৬১৯ এি েগ লাইবেি টোর্ন্ম ওবয়সল্ডং কিা হবয়বে।
গ) সিবনা রাক-০৬২১ এি গাদাম ও েসড ওবয়সল্ডংপূে মক খমিামি কিা হবয়বে।
র্) সিবনা রাক-০৬১৯ এি ঢালা ওবয়সল্ডংপূে মক খমিামি কিা হবয়বে।
ঙ) পাজাবিা জীপ-১২৩৭ এি োম্পাি ওবয়সল্ডংপূে মক খমিামি কিা হবয়বে।
চ) সপকআপ নং-১৫৯২ এি খপেবনি োম্পাি ওবয়সল্ডংপূে মক খমিামি কিা হবয়বে।
গ) অদোশে
ক) সিবনা রাক-০৬২২ এি ক্লাচ সিসল্ডাি, এডজাট খমসনবপাল্ড এি প্যাসকং, েোন খেল্ট ও সডবজল সেল্টাি
পসিেিমন কিা হবয়বে।
খ) ভলবভা রাক-০০৮৯ এি খেক প্যাবডল, খপ্রিাি খিগুবলেি খমিামি কিা হবয়বে। এোড়া খিসডবয়েি খহাি
পাইপ, এয়াি সেল্টাি এেং ইনবজক্টি পসিেিমন কিা হবয়বে।
গ) োডাবনা খক্রন-০০১৪ এি খিসডবয়েি, ফুবয়ল পাম্প, ইনবজক্টি িাসভমসিং কিা হবয়বে। এোড়াও কবেিি
অবয়ল িীল, সডবজল সেল্টাি, হাইবরাসলক খহাি পাইপ পসিেিমন কিা হবয়বে এেং হাইবরাসলক েপ-আপ
কিা হবয়বে।
র্) মল রাক-০০২৫ এি সপটন, এডজাসটং ভাল্ব, খচম্বাি গ্যািকীে, খহড গ্যািকীে ও ওয়াোি জোবকে
পসিেিমন কিা হবয়বে।
ঙ) ভলবভা প্রাইমমুভাি-০২০৫ এি Inhibitor Valve ও সডবজল সেল্টাি পসিেিমন কিা হবয়বে।
চ) েবয়াো জীপ-০০৪৫ এি খেক এডজাসটং কিা হবয়বে।
ে) সিবনা রাক-০৬১৯ এি হোিাি বুি পসিেিমন কিা হবয়বে।
জ) মল সপ/সি-০০১৯ এি এয়াি খহাি পাইপ পসিেিমন কিা হবয়বে।
র্) তলড়ৎশে
ক) সিবনা রাক-০৬২২ এি িাইড লাইে, েগ লাইে িংব াজন কিা হবয়বে এেং এয়াি লাইবনি ইবলকসরক
সুইচ খমিামি কিা হবয়বে।
খ) খহলী সলেোি (০৩েন) এি খেক লাইে, খহড লাইে, হণ ম খচসকংপূে মক খমিামি কিা হবয়বে।
গ) সিবনা রাক-০৬১৯ এি খেক লাইে, েগ লাইে, িাইড লাইে পসিেিমন হবয়বে এেং িম্পূণ ম গাসড়ি
ইবলকসরক লাইন খচসকংপূে মক খমিামি কিা হবয়বে।
র্) সিবনা রাক-০৬২১ এি ইসর্ন্বকেি লাইে খচসকংপূে মক খমিামি কিা হবয়বে।
এোড়া সেসভন্ন গাসড়ি ব্যাোিী চাসজং ও সডসষ্টলড ওয়াোি েপ-আপ কিা হবয়বে। সনিাপো িা া
বেদ্যেসিক লাইন খমিামি ও িযণাবেযণ কিা হবয়বে।
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২। পকন্দ্রীয় র্ানবােন পমোমত কােখানা, ঢাকা

:

উি কােখানায় ১৫ টি োলকা র্ানবােন পমোমত ও েক্ষণাদবক্ষণ এবাং সালভথালসাং কো েদয়দছ।
৩। রধান কার্ থালয় ঢাকা
:
রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন রকদল্পে কার্ থক্রম লনম্নরূেিঃ
ক) সেজয়-১০ (ZJ70DBS), সেজয়-১১ (ZJ40DBT), সেজয়-১২ (ZJ50DBS), আইলডদকা এইচ-১৭০০,
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।
খ) লেগসমূবহ ব্যবোদেে লবযে লেগ র্ন্ত্রোলত ও র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িংক্রান্ত
কাজ কো েদয়দছ।
গ) চলমান রকল্পসমূদে মালামাল পলালডাং/অফদলালডাং ও স্ানান্তে কাদজ লনদয়ালজত ভােী র্ানবােনসমূে
পমোমদতে লবযে খুচো র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িংক্রান্ত কাজ কো েদয়দছ।
৪। লবলবধ

:
ক) পফঞ্চুগঞ্জ-৪ ওয়াকথওভাে রকদল্প সেজয়-১০ (ZJ70DBS) সিগ ন্ত্রপাসি িংব াজনপূে মক, সিগ মাট
উবোলন কিা হবয়বে এেং সিগ ন্ত্রপাসিি খেসটং ও কসমিসনং কাজ চলমান।
খ) সিবলে-৯ কূবপ সেজয়-১২ (ZJ50DBS) সিবগি বদনসিন খমিামি ও িযণাবেযণ কাজ চলমান এেং
সিবগি মালামাল জসকগঞ্জ-১ কূপ এলাকায় স্থানান্তি কাজ চলমান।
গ) সিিাি-৭ নং কূবপ সেজয়-১১ (ZJ40DBT) সিবগি বদনসিন খমিামি ও িযণাবেযণ কাজ চলমান।
র্) শ্রীকাইল-৪ নং কূবপ XJ650T সিবগি খমিামি ও িযণাবেযণ কাজ চলমান।
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৪.৮ ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাগ
১। ডাো লরজােদভশন উে-লবভাগ
:
ক) বাদেদক্সে সালোনেী, পফঞ্চুগঞ্জ, শােবাজপুে, পসমুতাাং, শােজােপুে-সুন্দলপুে, শ্রীকাইল ও পবগমগঞ্জ গ্যাসদক্ষত্র
সমূদেে নদভম্বে এবাং লডদসম্বে-২০২০ মাদসে গ্যাসদক্ষত্র পর্দক উৎোলেত গ্যাস, কনদডনদসে, োলন ও
FWHP/SIWHP সাংক্রান্ত উোিসমূে গ্রেণ কদে র্র্ার্র্ভাদব সাংেক্ষণ কো েদয়দছ।
খ)

শ্রীকাইল গ্যাসদক্ষদত্রে গ্যাস, কনদডনদসে ও োলন নমুনাে নদভম্বে এবাং লডদসম্বে-২০২০ মাদসে লবদেষণ রলতদবেন
গ্রেণ কদে র্র্ার্র্ভাদব সাংেক্ষণ কো েদয়দছ।

গ)

বাদেদক্সে অদোবে ও নদভম্বে-২০২০ মাদসে কার্ থাবলীে রলতদবেন গ্রেণ কদে র্র্ার্র্ভাদব সাংেক্ষণ কো েদয়দছ।

র্)

২০১৯-২০২০ মাঠ পমৌসুদম জলেেকৃত সীতাোোড় ভূগঠদনে ভূতালিক রলতদবেন ০২ (দ্যই) কলে গ্রেণ কদে
র্র্ার্র্ভাদব সাংেক্ষণ কো েদয়দছ।

ঙ)

শ্রীকাইল # ৪ ওয়াকথওভাে কূদে পরাডাকশন পেলষ্টাং অোদেশদনে সময় সাংগৃেীত গ্যাস, ললকুইড োইদোকাব থন ও
োলন নমুনাে লডদসম্বে-২০২০ মাদসে লবদেষণ রলতদবেন গ্রেণ কদে র্র্ার্র্ভাদব সাংেক্ষণ কো েদয়দছ।

চ)

ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদস্টম উন্নয়দনে লদক্ষয ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগ সাংেলক্ষত এবাং সাম্প্রলতক সমদয় রাপ্ত
োড থকলে তথ্য/উোিসমূে র্াচাই-বাছাই পূব থক র্র্ার্র্ভাদব ডাো লশে (এদক্সল লশে) এে ম্যােদম নতুনভাদব রনয়ন
কো েদচ্ছ এবাং োড থকলেসমূে ধূলা-বালল, পোকামাকড় পর্দক েক্ষাে জন্য েলেস্কাে-েলেচ্ছন্নতাে কাজ চলমান আদছ।

ছ)

ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগে পেে পসকশদন সাংেলক্ষত পেে সমূে ের্ থায়ক্রদম এবাং লনয়লমতভাদব পেে লিলনাং পমলশন
দ্বাো েলেস্কাে কো েদচ্ছ। র্া একটি চলমান রলক্রয়া।

২। কাদে থাগ্রালফক ও লেদরাডাকশন

:

ক) অত্র উে-লবভাদগ সাংেলক্ষত কাদে থাগ্রালফক ডাো সমূে (োড থকলে) ম্যাে পকলবদনদে পুনিঃলবন্যাস কদে র্র্ার্র্ স্াদন
সাংেক্ষণ কো েদচ্ছ এবাং একই সাদর্ েলেস্কাে-েলেচ্ছন্নতাে কাজ চলমান আদছ।
৩। লডলজোল ডাো লসদস্টম উে-লবভাগ
:
ক) লডলজোল ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদস্টদম ব্যবহৃত সকল কলম্পউোে, পষ্টাদেজ লডভাইসসে অন্যান্য আনুসালঙ্গক লডভাইস
লনয়লমত ের্ থদবক্ষদণে মােদম সচল োখা েদচ্ছ।
খ) অত্র উে-লবভাদগ সাংেলক্ষত োইদোকাব 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।
৪। লবলবধ
:
ক) পেদরাবাাংলা কর্তক
সাংলেষ্ট
পকাম্পানী
সমূদেে
সোয়তায় একটি পকন্দ্রীয় ডাো েলললস এবাং পেদরাবাাংলাে পকন্দ্রীয় ডাো
থ
ব্যাাংদকে সক্ষমতা বৃলিে জন্য গঠিত কলমটিে কাদজে জন্য ডাোে তাললকা ব্যবস্ােনা েলেচালক মদোেদয়ে
অনুদমােনক্রদম লবলধ পমাতাদবক পেদরাবাাংলায় পরেণ কো েদয়দছ।
খ) ২০১৯-২০ অর্ থ বছদেে জ্বালালন ও খলনজ সম্পে লবভাদগে বালষ থক রলতদবেন রণয়দনে লনলমি তথ্য-উোি
মোব্যবস্ােক, েলেকল্পনা লবভাগ বোবে পরেণ কো েদয়দছ।
গ)

Exploration Study েলেচালনাে লনলমি সেকালে অনুদমােনক্রদম Chevron Bangladesh-এে সাদর্
পেদরাবাাংলাে স্বাক্ষলেত Confidentiality Agreement এে আওতায় Chevron কর্তক
থ চালেোে

পরলক্ষদত বাাংলাদেদশে এযাকদেজ ব্লক নাং ১১ এে অন্তভূথি কাোলসয়া ও সূদনত্র কূদেে (োই) ডাো সমূে ব্যবস্ােনা
েলেচালক মদোেদয়ে অনুদমােনক্রদম লবলধ পমাতাদবক Confidentiality and Safety Bond
স্বাক্ষেপূব থক পেদরাবাাংলাে মদনালনত রলতলনলধে মােদম পেদরাবাাংলায় পরেণ কো েদয়দছ।
র্)

অলফস কমথলেবদস সকাল ৯ো েদত লবকাল ৫ো ের্ থন্ত ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগে পেে সাংেক্ষনাগাে, ডাো
সাংেক্ষনাগাে, কাদে থাগ্রালফক ডাো সাংেক্ষনাগাে এবাং লডলজোল ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদস্টম এে কদক্ষ শীতাতে
লনয়ন্ত্রন ও আদ্রতা লনয়ন্ত্রন কো সে তবদ্যযলতক র্ন্ত্রোলত সচল োখা েদচ্ছ।

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)

20

জানুয়াসি, ২০২১

৫।
৫.১ পলাকবল
ক্রলমক নাং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

:
জাতীয় পবতন পস্কল
(২০১৫)
৭৮,০০০ (লনধ থালেত)
৬৬,০০০-৭৬,৪৯০
৫৬,৫০০-৭৪,৪০০
৫০,০০০-৭১,২০০
৪৩,০০০-৬৯,৮৫০
৩৫,৫০০-৬৭,০১০
২৯,০০০-৬৩,৪১০
২৩,০০০-৫৫,৪৭০
২২,০০০-৫৩,০৬০
১৬,০০০-৩৮,৬৪০
১১,০০০-২৬,৫৯০
১০,২০০-২৪,৬৮০
৯,৭০০-২৩,৪৯০
৯,৩০০-২২,৪৯০
৯,০০০-২১,৮০০
৮,৮০০-২০,৫৭০
৮,৫০০-২০,২৯০
৮,২৫০-২০,০১০
ক) পরষদণ
পেদরাবাাংলা েদত পেদরাবাাংলা বলের্ভথত
অন্যান্য পকাম্পানী েদত -

লবলবধ তথ্য

সাংখ্যা
কমথকতথা
কমথচােী
১০
৪৫
১০৭
৯৩
৫৮
৩৯
১১৪
৫৮
৫৬
০৬
০৪
০৯
৬২
পমােিঃ ৩৫২
৩০৯
-

মন্তব্য

-

-

০৩
পমােিঃ
০৩
সব থদমােিঃ
৩৫৫
৩০৯
সব থদমাে (কমথকতথা+কমথচােী) = ৬৬৪
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৫.২ রলশক্ষণ

:

১। তবদেলশকিঃ
ক্রিঃ

রলশক্ষণার্ীে নাম ও েেবী

রলশক্ষদণে লবষয়

-

-

-

রলশক্ষদণে
পময়াে
-

রলশক্ষণ োতা/
উদযািা
-

২। স্ানীয় রলশক্ষনিঃ
ক্রলমক
রলশক্ষদণে লবষয়
নাং
১। “Costs & Risks Mitigation Process in
Import Business" িীষ মক অনলাইন সভসেক প্রসিযণ

২।

রলশক্ষদণে পময়াে

“Management of Health, Safety &
Environment (HSE)” িীষ মক অনলাইন সভসেক

প্রসিযণ

০১-০১-২০২১
হবি
০২-০১-২০২১

রলশক্ষণোতা/ উদযািা রলশক্ষণার্ীে
সাংখ্যা
DCCI, Dhaka
০৫ জন

০৮-০১-২০২১
হবি
০৯-০১-২০২১

DCCI, Dhaka

০৭ জন

৩।

“Role of Private Entities in the Energy
Sector of Bangladesh” িীষ মক ভাচুয়ম াল খিসমনাি

২০-০১-২০২১

হাইবরাকাে মন ইউসনে,
ঢাকা

০১ জন

৪।

“International Contract and Negotiation”

BPI, Dhaka

১১ জন

৫।

“খপনিন,আসথ মক ব্যেস্থাপনা ও োসষ মক খগাপনীয়
অনুবেদন” িীষ মক অনলাইন প্রসিযণ

BIM, Dhaka

১০ জন

৬।

জনপ্রিািন খিোয় “উদ্ভােবন িযমিা বৃসদ্ধ” িীষ মক
প্রসিযণ

১৮-০১-২০২১
হবি
২০-০১-২০২১
২৪-০১-২০২১
হবি
২৬-০১-২০২১
২৯-০১-২০২০
হবি
৩০-০১-২০২১

BAPEX and The
Palace Resort,
Sylhet

২৫ জন

িীষ মক অনলাইন প্রসিযণ

১। পলকচাে/দসলমনাে/ওয়াকথশেিঃ
ক্রলমক নাং
২। উেস্ােনািঃ
ক্রলমক নাং
-

রলশক্ষদণে লবষয়

রলশক্ষদণে লবষয়
-

রলশক্ষদণে পময়াে
-

রলশক্ষদণে পময়াে
-

রলশক্ষণোতা/ উদযািা
-

রলশক্ষণোতা/ উদযািা
-

রলশক্ষণার্ীে সাংখ্যা
-

রলশক্ষণার্ীে সাংখ্যা
-
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৫.৩ পকাম্পানীে e-Governance সাংক্রান্ত তথ্যিঃ
৫.৩.১

কমথকতথা-৩৫৫ জন

কমথচােী-৩০৯ জন

পমাে জনবল-৬৬৪ জন

৫.৩.২

PC ব্যবোেকােী কমথকতথা-২৪৮ জন

PC ব্যবোেকােী কমথচােী-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:

৫.৩.১২

Data Acquisation System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428
Lite, e-508XT
Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation
Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma,
Petromod, Techlog & Opendtect
Plant Automation Software & Firmware:
ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of
the DCS system
SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system.
SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and
human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production
Plant Intelligence
পকাম্পানীে Accounting System সম্পূণ থ Computerised এবাং Easy Software-GL Payroll এে মােদম
ে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 মােদম ে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 গুরুত্বপূন থ E-mail address .
SL. No.

Name / Designation of the user

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

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

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

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

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

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

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

Project name

E-mail address

2-D Seismic Party
3-D Seismic Party
Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).
Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).
Upgradation of Data centre of BAPEX.
Seismic Party.
Geological Party
1500 HP Rig Procurement Project
Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project
Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project
Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project
Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project
Project Director, Bhola 3 wells
Project Director, Procurement and Installation of 60 MMscfd
Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.

pd2d@bapex.com.bd
pd3d@bapex.com.bd
pdocsp@bapex.com.bd
pdsrikail@bapex.com.bd
pdudc@bapex.com.bd
pcseismic@bapex.com.bd
pcgeology@bapex.com.bd
pd1500hprig@bapex.com.bd
pdrpkp2@bapex.com.bd
pdrpkp1@bapex.com.bd
pdrpkp3@bapex.com.bd
pdrpkp4@bapex.com.bd
pmbhola3wells@bapex.com.bd
gmahbub@bapex.com.bd
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৫.৪ োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে অর্ থ রোদনে লববেণী (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)

:

মাস জানুয়ালে, ২০২১।
ক্রলমক
নাং

লববেণ

(দকাটি োকায়)
লবগত বছদেে পমাে
চললত বছদেে
(২০১৯-২০২০)
ক্রমপুলঞ্জত
(২০২০-২০২১)

লবগত মাস
(লডদসম্বে, ২০২০)

চললত মাস
(জানুয়ালে, ২০২১)

১২.১৭

৫.৪৬

৮৩.২৪

৪৮.৮৮

১

আবগােী শুল্ক/ ভযাে ও
সাললদমন্টােী কে

২

আয়কে

-

-

-

-

৩

োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে লভযাাংশ
রোন

-

-

-

০.৫০

৪

কাষ্টম কে

-

-

-

-

৫

লড, এস, এল

১.০৯

-

৪.৫২

২.১৮

৬

অন্যান্য

-

-

-

-

১৩.২৬

৫.৪৬

৮৭.৭৬

৫১.৫৬

পমাে রোন-

৫.৫ নগে তেলবল লববেণী (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)

:

মাসিঃ জানুয়ালে, ২০২১।
ক্রলমক
নাং

লববেণ

কযাশ ব্যাদলন্স

(পকাটি োকায়)
পমাে ব্যাাংক
পমাে কযাশ ও
ব্যাদলন্স
ব্যাাংক ব্যাদলন্স

ব্যাাংক ব্যাদলন্স
চললত লেসাব

েীর্ থ পময়ােী
লেসাব
৯৬২.৭৫১৮

১০৩২.৭৭৪৫

১০৩২.৮০৮৭

১

চললত মাদসে
পশদষ (রধান
কার্ থালয়)

০.০৩৪২

০.০০৭৬

স্বল্প পময়ােী
লেসাব
৭০.০১৫১

২

লবগত মাদসে
পশদষ
লবগত বছদেে
পশদষ

০.০৪৪৯

০.০০৭৬

৭৩.৫০৩৫

১০৪১.৫৫৭৪

১১১৫.০৬৮৫

১১১৫.১১৩৪

০.০১৩৪

০.০০৭৬

১৩৩.২৪৬৪

৯৭২.১৯১১

১১০৫.৪৪৫১

১১০৫.৪৫৮৫

৩
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৫.৬ পবাড থ, গণসাংদর্াগ ও আইন এবাং চুলি সাংক্রান্ত কার্ থাবলী

েলেচালকমন্ডলীে সভািঃ

:

০১ (এক) টি।
৪৩৫তম তালেখ: ১২/০১/২০২১ইাং

বালষ থক সাধােণ সভািঃ

রদর্াজয নয়।

মালসক রকল্প সমন্বয় সভািঃ

রদর্াজয নয়।

সাধােণ লবজ্ঞলপ্তে সাংখ্যা ও লববেণিঃ

০২ (দ্যই) টি।

i)

e-Tender ID No. 532453, Date 05-01-2021 : Construction of Maintenance Lab, installation of Air Cooler
and other related work at Geophysical Division, Level-11,
BAPEX Bhaban, 4 Kawranbazar, Dhaka.

ii)

e-Tender ID No. 532417, Date 10-0-2020 : Vertical extension of boundary wall at well # 02 Shahbazpur
Gas field Borhanuddin Bhola.

আন্তজথালতক লবজ্ঞলপ্তে সাংখ্যা ও লববেণিঃ

০২ (দ্যই) টি।

i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1006/2021,
Date: 10-01-2021

: Procurement of Different Types of Valves & Spare Parts for
Process Plant for Production Division.

ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1007/2021,
Date: 12-01-2021

: Procurement of Spare for Well Control Equipment & Choke
Manifold.

অন্যান্য লবজ্ঞলপ্তে /স্বেলণকাে সাংখ্যা ও লববেণিঃ

০১ (এক) টি।
i) Daily Morning Observer.

আইন ও চুলি সাংক্রান্ত:
ক) আন্তজথালতক চুলিে সাংখ্যা ও লববেণ:

০১ (এক) টি।
(i) Contract Agreement (No. BAPEX/Admin/1780, dated
0601-2021) between BAPEX and CWM Survey & Inspection B.
V. Netherlands to Carry out Pre-Shipment Insection of the
importable Various materials. This Contract is Signed on 2401-2021.

খ) স্ানীয় চুলিে সাংখ্যা ও লববেণ:

০৫ (োঁচ) টি।
(i) Contract Agreement between BAPEX and Bangladesh Foundry
& Engineering workers Limited for Design, Engineering,
Procurement, Supply, Construction and Testing Services. This
Contrct is signed on 11-01-2021.
(ii) Contract Agreement between BAPEX and Bangladesh Pest
Control for Procuring Cerain goods such as Procurement of
goods and relaed services for clearing and sweeping for
BAPEX. This Contrct is signed on 12-01-2021.
Contract Agreement between BAPEX and Trust Security
Services Ltd. for Procuring Entity invited Tender. This
Contract is Signed on 13-01-2021.
(iii) Contract Agreement between BAPEX and M/s. Sun Mec
Engineering (BD) Pte. Ltd. for Procuring Certain goods such as
Procurement of Sacrificial Magnesium Anode for Cathodic
Protection System of Srikail Gas Field. This Contract is Signed
on 18-01-2021.
(iv) Contract Agreement between BAPEX and M/s. M. M
International for Procuring Certain goods such as Procurement
of Main Coil and field Coil Re-winding of 1000 KVA WFM
Generator of IPS Rig. This Contract is Signed on 19-01-2021.
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৫.৭ আত্নীকেণ/েদোন্নলত/অবসে গ্রেণ/দশাক সাংবাে/ েেতযাগ/ লনদয়াগ/বেলল/ বেখাস্ত/ললদয়ন/ পরষণ
১। আত্মীকেণ:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী
েলেলচলত নাং
তালেখ
-

-

-

২। েদোন্নলত:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েদোন্নতী রাপ্ত েেবী

মন্তব্য
-

েলেলচলত নাং

তালেখ

মন্তব্য

-

-

-

তালেখ
০১-০১-২০২১
০৫-০১-২০২১
০৯-০১-২০২১
৩০-০১-২০২১
০১-০১-২০২১
০১-০১-২০২১
০১-০১-২০২১
০১-০১-২০২১
০২-০১-২০২১
০৩-০১-২০২১
০৮-০১-২০২১
১০-০১-২০২১
১৪-০১-২০২১
২৩-০১-২০২১
২৫-০১-২০২১

মন্তব্য
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল
লেআেএল

-

৩। অবসে গ্রেণ/ লেআেএল:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী
জনাব পতাফাদয়ল আেদেে, েলেচালক (অোদেশন)
জনাব পমাোেে মলনরুিামান, সেিঃ ব্যবস্ােক (লেসাব ও অর্ থ)
জনাব পমািঃ মলতউে েেমান, উেমোব্যবস্ােক
জনাব পমািঃ নুরুল ইসলাম, ব্যবস্ােক (লেসাব ও অর্ থ)
জনাব পমািঃ আবু চান, অোদেেে (লান্ট)
জনাব তাজুল ইসলাম, অোদেেে লসদমলন্টাং
জনাব কাজী পমািঃ পমাস্তফা কামাল, পডলেকম্যান
জনাব পমািঃ মাজোরুল ইসলাম, অোদেেে (দজনাদেেে)
জনাব পমািঃ আব্দুে োিাক, ল্যাব পেক-১
জনাব পমািঃ মেলসন আলী, পেডম্যান
জনাব খন্দকাে হুমায়ুন, মাড এদেনদডন্ট
জনাব পমািঃ পমাবােক আলী, লসলনয়ে গালড়চালক
জনাব পমািঃ ইব্রােীম, লসসলমক লেলাে
জনাব পমািঃ পতাবােক উল্লাে, অোদেেে (দজনাদেেে)
জনাব পমািঃ আব্দুল েক, পমলশলনস্ট

:

েলেলচলত নাং
৩৩৪
১৩৮৬
৩২৬
১৩৯০
১৭০৯
১৭৫৯
১৬৮৫
২০৯৭
২০০৬
১৫৬৩
১৮৮১
২০৭৮
১৭১৫
১৮৩১
২০০৭

৪। পশাক সাংবাে:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী
জনাব ম াোঃ আকতার মহাসেন, অফিে েহকারী (প্রশােন)

েলেলচলত নাং
২০২৫

৫। েেতযাগ/ ইস্তফা:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী

েলেলচলত নাং

তালেখ

মন্তব্য

-

-

-

-

৬। লনদয়াগ/ পর্াগোন:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী

মন্তব্য
০২-০১-২০২১ মৃতুয বেণ কদেদছন।

েলেলচলত নাং

পর্াগোদনে তালেখ

মন্তব্য

-

-

-

-

৭। বেলী:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী

েলেলচলত নাং

তালেখ

মন্তব্য

-

-

-

-

৮। বেখাস্ত (সামলয়ক):
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী
-

েলেলচলত নাং

তালেখ

-

-

৯। ললদয়ন:
কমথকতথা/কমথচােীে নাম ও েেবী

েলেলচলত নাং

তালেখ

মন্তব্য

-

-

-

-

১০। পরষণ/অোয়ন ছুটি:
কমথকতথাে নাম ও েেবী
-

েলেলচলত নাং

ছাড়েদত্রে তালেখ

মন্তব্য

-

-

-
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সমাপ্ত রকল্প ও ওয়াকথওভাে কার্ থক্রম সমূদেে লববেণ

৬।
৬.১ সমাপ্ত রকল্প সমূদেে লববেণ
ক্র.
রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে
নাং
অনুর্ায়ী বাস্তবায়দনে তালেখ)
১
২
১। ৩য় েলেকল্পনায় ততল ও গ্যাস
অনুসন্ধান রকল্প (সাংদশালধত)।
(জুলাই ১৯৮৭ েদত জুন ১৯৯৬)

:
অনুদমালেত ব্যয়

৩
স্ািঃ ৯৩২৮.১৯
নিঃ তবিঃ ৬৩২৩.৩৬
রিঃ সািঃ ১১০৯৩.৪৫
পমােিঃ ২৬৭৪৫.০০

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ািঃ
নিঃ তবিঃ
রিঃ সািঃ
পমােিঃ ১৭৩৩১.৬৩

( লক্ষ োকায় )
রকল্প সমালপ্তে
অদর্ থে
ফলাফল
তালেখ
উৎস
৫
৬
৭
জুন ১৯৯৬ Bapex GOB - বগুড়া-২ নাং কূে খনন।
Russia - োর্ালেয়া-৫ নাং কূে খনন।
Saudi Arab
Belgium - শােবাজপুে গ্যাস পক্ষত্র
আলবষ্কাে।
France
Germany & - ৮৫১ লকিঃ লমিঃ ভূ-তালিক
Republic
এবাং ১৯৫৮ লািঃ লকিঃ লমিঃ ২- লড ভূ-কম্পন
Ckech.
জেীে সম্পন্ন।

২।

সালোনেী পতল ও গ্যাস
স্ািঃ ১১২৮.০০
অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূে খনন
নিঃ তবিঃ ১৬৬৫.০০
রকল্প (সাংদশালধত)।
পমােিঃ ২৭৯৩.০০
(জুলাই ১৯৯৩ েদত লডদসিঃ ১৯৯৬)

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 মােদম 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 শুেম্ন মাচ থ ২০০০)

স্ািঃ ১৪২.০০
রিঃ সািঃ ৯৬০.০০
পমােিঃ ১১০২.০০

GOB
& German

-৩৬ জন কমথকতথাদক লবদেদশ এবাং ৬১ জন
কমথকতথাদক ভূ-তি, ভূ-েোর্ থ, ভূ-েসায়ন,
খনন এবাং লেজাভথাে ইলঞ্জলনয়ালোং লবষদয়
স্ানীয়ভাদব রলশক্ষণ রোন ।

৭।

পেকলনকযাল এযালসসদেন্স ফে ৩লড সাইসলমক সাদভথ 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

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

৯।

অোদেশন কযাোলবললটি
পস্ট্রাংদেলনাং 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

স্ািঃ ১২৫.২৯৮
রিঃ সািঃ ৯৫৯.২০০
পমােিঃ১০৮৪.৪৯৮

জুন ২০০৫

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

জুন ২০০৫

GOB &
France

-একটি ৩-লড সাইসলমক উোি সাংগ্রােক র্ন্ত্র
(Sercel 428XL) ক্রয় এবাং ১২ জন
কমথকতথা উি র্দন্ত্রে ওেে ফ্রাদন্স রলশক্ষণ
গ্রেণ।

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।

জুন ২০১২

GOB

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

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ািঃ ১৫৭৮.০৫
নিঃ তবিঃ ৪৩৯১.৭৪
পমােিঃ ৫৯৬৯.৭৯

রকল্প সমালপ্তে অদর্ থে
ফলাফল
তালেখ
উৎস
৫
৬
৭
GOB The project has been successfully
জুন ২০১২

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

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

রূেগঞ্জ পতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূে খনন
রকল্প

স্ািঃ ৩৭১৬.০০
নিঃ তবিঃ ৫৯৮৪.০০
পমােিঃ ৯৭০০.০০

স্ািঃ ২৭৮৮.৯১৭৭
নিঃমবিঃ ৩৩৩৮.৬২১৩
পমােিঃ ৬১২৭.৫৩৯

ক্র.
নাং
১
১০।

১১।

১৬।

রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে অনুর্ায়ী
বাস্তবায়দনে তালেখ)
২
সুন্দলপুে পতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূে খনন
রকল্প
(জুলাই ২০০৪ েদত জুন ২০১২)

অনুদমালেত ব্যয়

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

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

জুন ২০১৫

GDF

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

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)
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রকল্প সমালপ্তে
তালেখ
৫
জুন ২০১৫

অদর্ থে
উৎস
৬

ফলাফল

GDF

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

স্ািঃ
৪৪০.৫৮১
নিঃমবিঃ 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.

স্ািঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪
নিঃমবিঃ৭০৩৮৫.৬০৪৭০
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.

স্ািঃ
৪৫০.০০
নিঃ তবিঃ ৩৪৪০.০০
পমােিঃ ৩৮৯০.০০

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

৩৪৪.৮৪
৩৩৯৪.৫৮
৩৭৩৯.৪২

জুন ২০১৬

GDF

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

২১।

পমাবােকপুে পতল/ গ্যাস অনুসন্ধান স্ািঃ ৪০৭৮.০০
কূে খনন রকল্প
নিঃ তবিঃ ৪৬৬৮.০০
পমােিঃ ৮৭৪৬.০০

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

৩৮০৭.৪১
৪৩১৯.৫০
৮১২৬.৯১

জুন ২০১৬

GOB

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

২২।

শােবাজপুে গ্যাসদক্ষদত্রে জন্য
রদসস লান্ট সাংগ্রে

স্ািঃ
১০৩৭.৫৮
নিঃ তবিঃ ৬৭৪৩.৫০
পমােিঃ ৭৭৮১.০৮

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

১০৩৫.৬০
৬৪৫৬.৯৯
৭৪৯২.৫৯

জুন ২০১৬

GDF

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

২৩।

Srikail # 04 Appraisal cum
development well drilling
project.

স্ািঃ
৪৭০০.৫৭
নিঃ তবিঃ ২০৩৭২.৪৩
পমাে ২৫০৭৩.০০

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

৪১৯৪.৪৮
১৫৪৫২.৫৩
১৯৬৪৭.০১

পসদেম্বে
২০১৬

GDF

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

ক্র.
নাং
১
১৭।

রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে
অনুর্ায়ী বাস্তবায়দনে তালেখ)
২
১৫০০ েস থ োওয়াে লেগ সাংগ্রে
রকল্প

অনুদমালেত ব্যয়

১৮।

স্টযান্ডবাই গ্যাস রদসস লান্ট সাংগ্রে স্ািঃ
৬৯৫.০০
রকল্প
নিঃ তবিঃ ৩৯২৩.০০
পমােিঃ ৪৬১৮.০০

১৯।

বাদেক্স এে ০৫ টি কূে খনন রকল্প স্ািঃ ২২০৭৯.৬৮
নিঃ তবিঃ ৭৯৩১৭.৩২
পমােিঃ ১০১৩৯৭.০০

২০।

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

৩
স্ািঃ
২৬০১.৬২
নিঃ তবিঃ ১৮৫৭০.৮৩
পমােিঃ ২১১৭২.৪৫

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ািঃ ২১৫৬.৯৪
নিঃমবিঃ ১৭৫৪৩.৬৩
পমােিঃ ১৯৭০০.৫৭

৭
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ক্র.
নাং
১
২৪।

রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে অনুর্ায়ী
বাস্তবায়দনে তালেখ)
২

অনুদমালেত ব্যয়

রকল্প সমালপ্তে
তালেখ
৫
লডদসম্বে ২০১৬

অদর্ থে
উৎস
৬

ফলাফল

GDF

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

Procurement of Gas Process
Plant for Srikail Gas Field

৩
স্ািঃ
১৪৬৭.০০
নিঃ তবিঃ ১০২০০.০০
পমােিঃ ১১৬৬৭.০০

রকৃত ব্যয়
*
৪
স্ািঃ
১২০৬.৯৮
নিঃমবিঃ ১০০৯৯.৭৪
পমােিঃ ১১৩০৬.৭২

২৫।

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

স্ািঃ ৬৭৮৮.২০
নিঃ তবিঃ ২৩৭৭৫.৮০
পমােিঃ ৩০৫৬৪.০০

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

৬০৬৬.৫৪
২০৫৯৮.০০
২৬৬৬৪.৫৪

জুন ২০১৬

GOB

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

২৬।

িাহজাদপুি-সুিলপুি (সুিলপুি#২)
মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ নন প্রকে

স্ািঃ ২৫৬২.০০
নিঃ তবিঃ ৩৭২৮.০০
পমােিঃ ৬২৯০.০০

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

২০৪৫.২৪
২৯৮১.১৩
৫০২৬.৩৭

অদোবে 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
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

৫৩৫১.৭৮
২৭৯৯.৮০
৮১৫১.৫৮

জুন ২০১৮

GDF

The Project has been
successfully completed within
the approved period.

২৮।

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

স্ািঃ
১৩৫২.০০
নিঃ তবিঃ ৭৪৫২.০০
পমােিঃ ৮৭৭৪.০০

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

১০১৫.৭৪
৭২৭২.৭২
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
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

১৩৩০৫.৮৯
১০০৭৫.৮৫
২৩৩৮১.৭৪

নদভম্বে ২০১৯

GDF

The Project has been
successfully completed within
the approved period.

৩০।

রূপকে-৫ নন প্রকে

স্ািঃ
৫৪১৮.১৫
নিঃ তবিঃ ১০৯১১.০২
পমােিঃ ১৬৩২৯.১৭

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

১৯৬১.৮১
৭৯৪.৮৩
২৭৫৬.৬৪

জুন, ২০১৯

৩১।

রূপকে-৩ নন প্রকে

স্ািঃ
৭৩৮১.৪২
নিঃ তবিঃ ১৪২৩৯.৮৫
পমােিঃ ২১৬২১.২৭

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

৩৮১৯.৬১
৪৫০৮.৮৫
৮৩২৮.৪৬

লডদসম্বে ২০১৯

GDF &
BAPEX
Own
Fund
GDF &
BAPEX
Own
Fund

৩২।

রূপকে-১ নন প্রকে

স্ািঃ
৫৯৭২.০০
নিঃ তবিঃ ১০২৩৭.০০
পমােিঃ ১৬২০৯.০০

স্ািঃ
নিঃমবিঃ
পমােিঃ

৫৫৭৭.৩৩
৮৮৪৭.৭৫
১৪৪২৫.০৮

পসদেম্বে ২০২০

৭

GDF

* রকৃত ব্যদয়ে মদে োজস্ব ব্যয় অন্তর্ভথি 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 লনম্নরূেিঃ
Sl. No.
Well
1.
Kailashtila Well-1

Year
1982

Rig Used
P-80 Workover Rig (Mech.)

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

2.
3.

Kamta Well-1
Chatak Well-1

1984
1986

-do-do-

4.

Titas Well-1

1987

-do-

5.

Titas Well-3

1987

-do-

6.

Feni Well-1

1988

-do-

7.

Titas Well-4

1992

-do-

8.

Bakhrabad Well-4

1993

-do-

9.

Bakhrabad Well-5

1993

-do-

10.
11.
12.
13.

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

1997
2004
2005
2006

-do-do-do-do-

14.

Kailashtila Well-4

2007

-do-

15.

Fenchuganj well-2

2008

-do-

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

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

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

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

28.

Fenchuganj-4

2011

Bijoy-10

29.

Semutang-5

2011

P-80 Workover Rig (Mech.)

30.

Salda-3

2011

Gardener Denver E-1100

31.

Kapasia-1

2012

IDECO- H-1700

32.

Srikail-2

2012

Gardener Denver E-1100

33.

Salda-1

2012

Bijoy-11

Completed as a gas producing well.

34.

KTL-4

2012

P-80 Workover Rig (Mech.)

Completed as a gas producing well.

35.

Titas-17

2013

IDECO- H-1700

36.

Sunetro-1

2013

Bijoy-10

37.

Titas-18

2013

IDECO- H-1700

38.

Bakhrabad Well-9

2013

IDECO- H-1700

39.

Fenchuganj-5

2014

Bijoy-10

40.

Titas-27

2014

Gardener Denver E-1100

গ্যাস আলবস্কৃত
গ্যাস উৎোেনেত
Completed as a gas producing well.

গ্যাস উৎোেনেত
শুস্ক কূে
গ্যাস আলবস্কৃত

গ্যাস উৎোেনেত
স্লগত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
বালণলজযকভাদব অলাভজনক
গ্যাস উৎোেনেত

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)
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Sl. No.
Well
41.
Rupgonj-1

Year
2014
(3rd)

Rig Used
IDECO- H-1700

42.

Bakhrabad Well-5

2014

Bijoy-11

43.

Titas-11

2016

IDECO-H-1700

44.

Titas-21

2016

ZJ40DBS

45.

Titas-10

2016

IDECO-H-1700

46.

Shahbajpur-4

2016

IPS Card well

47.

Titas-2

2016

IDECO-H-1700

48.

Titas-5

2016

ZJ40DBS (Bijoy-11)

49.

Titas-1

2017

ZJ40DBS (Bijoy-11)

50.

Shahbajpur-2

2017

IPS Card well

51.

Shahbajpur-1

2018

IDECO-H-1700

52.

Begumgonj-3

2018

IDECO-H-1700

53.

Hobigonj-1

2018

ZJ40DBS (Bijoy-11)

54.

Titas-15

2017

IDECO-H-1700

55.

Kailashtila-1

2018

SJ650T

56.

Titas-6

2019

IDECO-H-1700

57.

Bakhrabad-1

2019

SJ650T

58.

Narshingdi-1

2019

ZJ40DBS

59.

Titas-13

2019

XJ650T

60.

Titas-9

2019

ZJ40DBT

61.

Shahbazpur-3

2020

IPS

62.

Srikail-4

2020

XJ650T

63.

Titas-7

2020

ZJ40DBT

Activities

গ্যাস আলবস্কৃত
Completed as a gas producing well.

গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
রযুলিগত সমস্যাে কােদণ ওয়াকথওভাে সামলয়কভাদব
স্লগত কো েদয়দছ
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
গ্যাস উৎোেনেত
ওয়াকমওভাি চলমান
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৬.৩ বাদেক্স ও এে পূব থসূেী কর্তক
থ অনুসন্ধান ও উৎোেন কূে খনন কার্ থক্রদমে লববেণী

:

পকাম্পানী লেসাদব বাদেক্স এবাং এে পূব থসূেী পেদরাবাাংলা ও ওলজলডলস কর্তক
থ পর্ সব ভূগঠদন এ র্াবৎকাল ের্ থন্ত অনুসন্ধান ও
উৎোেন কূে খনন কো েদয়দছ, তাে সাংলক্ষপ্ত েলেসাংখ্যান ও ফলাফল লনম্নরূেিঃ
ক্রম

খননকােী
রলতষ্ঠান

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

ওলজলডলস
ওলজলডলস
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা

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

পেদরাবাাংলা
বাদেক্স
পেদরাবাাংলা
পেদরাবাাংলা
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
গ্যাজরম

খননকৃত ভূগঠন
সমূদেে নাম ও
কূেসাংখ্যা
জলেী-৩টি
পসমুতাাং-৪টি
মুলােী-২টি
পবগমগঞ্জ-২টি
পফণী-১টি
লসাংড়া-১টি
লবয়ানীবাজাে-১টি
আেগ্রাম-১টি
কামতা-১টি
লসতাকুন্ড-১টি
পফঞ্চুগঞ্জ-১টি
বগুড়া-১টি
োর্ালেয়া-১টি
পমর্না-১টি
নেলসাংলে-১টি
শােবাজপুে-১টি
Feni-2
KTL-4

সালোনেী-১
সালোনেী-২
Fenchuganj-3

শ্রীকাইল-১টি
লততাস-১৬
লততাস-১৫
KTL-5
KTL-6
Narshindi-2
Habiganj-11
Shahbazpur-2
Sundalpur-1
Saldanadi-3
Fenchuganj-4
Kapasia-1

শ্রীকাইল-২
লততাস-১৭
বাখোবাে-৯
লততাস-১৮
সুদনত্র-১
শ্রীকাইল-৩*

কূেখনদনে কূদেে গভীেতা কূে খনন ব্যয় গ্যাস মজুদেে
সময়কাল
(লমোে)
(লক্ষ োকায়) েলেমাণ (লবলসএফ)

ব্যবহৃত লেদগে নাম

(GIIP)

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

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

৪১৬.৯১
৫৬৮.৪৮
৪১৫২.৮৬
১৮৮০.৭১
১৯১৬.৭৪
৫৯৪৪.০৬
৫৮৯৯.৯১
১০৫৮৪.১১
২৩৪২.৭৬
৪৩৩৫.০৩
৪৩৩২.৮৮

Dry

URALMASH-A-42 RIG

২২৭

URALMASH-3D-61 RIG

Dry

URALMASH-3D-61 RIG

৪৬.৭
১৮৫.২

URALMASH-A-42 RIG

Dry

F-400, 4-DH RIG

২৪৩.১
Dry

ভাড়াকোলেগ (MDP)
ভাড়াকোলেগ (MDP)

৭১.৮

URALMASH-3D-61 RIG

Dry

F-400, 4-DH RIG

৪০৪

IDECO-H-1700 RIG

Dry

URALMASH-3D-61 RIG

Dry

IDECO-H-1700 RIG

১৭০.৬
৩০৭.২
৫১৩

CHALLANGER (PIU)

URALMASH-A-42 RIG

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

২২৯৩.৭৩

২৩০

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

৫২৭৩.৬২
-

গ্যাস আলবস্কাে

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Gardener Denver

Gas Production

Bijoy-10 (ZJ70DBS)

Dry

IDECO-H-1700 RIG

গ্যাস আলবস্কাে
গ্যাস আলবস্কাে
গ্যাস আলবস্কাে
গ্যাস উৎোেন

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

Dry

Bijoy-10

গ্যাস উৎোেন

ZJ70 LDB 450
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ক্রলমক খননকােী
রলতষ্ঠান

খননকৃত ভূগঠন সমূদেে কূেখনদনে কূদেে গভীেতা কূে খনন ব্যয় গ্যাস মজুদেে
নাম ও কূেসাংখ্যা
সময়কাল
(লমোে)
(লক্ষ োকায়) েলেমাণ (লবলসএফ)

ব্যবহৃত লেদগে নাম

(GIIP)

40.
41.
42.

গ্যাজরম পবগমগঞ্জ-৩*
বাদেক্স লততাস-২৭
বাদেক্স Fenchuganj-5

২০১৩
২০১৪
২০১৪

৩৫৬৫
৩১৩৮
৩১৩৭

-

43.
44.
45.
46.
47.

বাদেক্স
গ্যাজরম
গ্যাজরম
গ্যাজরম
বাদেক্স

২০১৪
২০১৪
২০১৪
২০১৪
২০১৪

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

Rupgonj-1

গ্যাস উৎোেন
গ্যাস উৎোেন

ZJ70 LDB 450
Gardener Denver

Commercially
Non - Profitable

Bijoy-10

-

গ্যাস আলবস্কাে
গ্যাস উৎোেন
গ্যাস আলবস্কাে
গ্যাস আলবস্কাে
-

IDECO-H-1700 RIG

-

গ্যাস আলবস্কাে

ZJ40DBS (Bijoy-11)

-

Gardener Denver IPS
Card well

-

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

ZJ40DBS (Bijoy-11)

Gas Production

48.
49.
50.

পসমুতাাং-৬*
শােবাজপুে-৩*
শােবাজপুে-৪*
সালো-১ খনন ও
ওয়াকথওভাে
বাদেক্স বাখোবাে-৫ ওয়াকথওভাে
বাদেক্স তকলাশটিলা-৭
বাদেক্স সালো-৪ খনন

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

গ্যাজরম
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স

শ্রীকাইল-৪
লততাস-১১ ওয়াকথওভাে
লততাস-২১ ওয়াকথওভাে
লততাস-১০ ওয়াকথওভাে
লততাস-৫ ওয়াকথওভাে
শােবাজপুে-৪ ওয়াকথওভাে

২০১৬
২০১৬
২০১৬
২০১৬
২০১৬

২৭০৪
৩৫৪৩
৩২৯০
-

-

57.
58.
59.
60.

বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স

লততাস-২ ওয়াকথওভাে
লততাস-১ ওয়াকথওভাে
বাঙ্গুো-৬ খনন
শােবাজপুে-২

২০১৬
২০১৬
২০১৬
২০১৭

৩২১৬
৩৬৮৪
৩৭৬৮
৩৪৮১

-

Gas Production

Gardener Denver IPS
Card well
IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

ZJ40DBS (Bijoy-11)

Gas Production

ZJ70DBS (Bijoy-11)

Gas Production

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

বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স

পমাবােকপুে-১ খনন
সুন্দলপুে-২ খনন
শােবাজপুে ইষ্ট-১
পভালা নর্ থ-১
পবগমগঞ্জ-৩ ওয়াকথওভাে
লততাস-১৫ ওয়াকথওভাে
শােবাজপুে-১

২০১৭
২০১৭
২০১৭
২০১৮
২০১৮
২০১৭
২০১৮

৪৬২৪
৩২৩৫
৩৫৫০
৩৫১৬
৩৫৬৫
৩১৮০
২৯৭২

-

Dry

Gardener Denver IPS
Card well
ZJ50DBS

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

Third Party Rig

Gas Production

Third Party Rig

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

68.
69.

বাদেক্স েলবগঞ্জ-১ ওয়াকথওভাে
বাদেক্স সালো নর্ থ-১

২০১৮
২০১৮

৩০৭৫
২৮১৪

-

70.

বাদেক্স কসবা-১ খনন

২০১৮

২৯৭৫

-

71.
72.
73.
74.
75.
76.

বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স
বাদেক্স

২০১৯
২০১৮
২০১৯
২০১৯
২০১৯
২০১৯

৩০২০
৩০৭০
২৫৬১
৩০৮৩
৩৫০২

-

77.
বাদেক্স সিিাি-৯ ওয়াকমওভাি
২০১৯
78.
বাদেক্স শােবাজপুে-৩
২০২০
79.
বাদেক্স শ্রীকাইল-৪
২০২০
80.
বাদেক্স সিিাি-৭ ওয়াকমওভাি
২০২০
* ওলজলডলস- ওদয়ল এন্ড গ্যাস পডদভলেদমন্ট কদেথাদেশন
* বাদেদক্সে কূে গ্যাজরম কর্তথক খনন কো েদয়দছ।

৩৬২৫
৩৯০৫
৩৫১২
৩৩৫৪

-

পসমুতাাং সাউর্-১
তকলাশটিলা-১ য়াকথওভাে
লততাস-৬ ওয়াকথওভাে
বাখোবাে-১ ওয়াকথওভাে
নেলসাংেী-১ ওয়াকথওভাে
সিিাি-১৩ ওয়াকমওভাি

২০১৪
২০১৫
২০১৫

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

ZJ40DBT

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

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

Gas Production

XJ650T

Gas Production

IDECO-H-1700 RIG

Gas Production

XJ650T

Gas Production

ZJ40DBS

Workover has been
temporarily suspended
due to technical problem

XJ650T

Gas Production

ZJ40DBT

Gas Production

IPS

Gas Production

XJ650T

Workover Running

ZJ40DBT

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)
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