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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  টিলজটিলডলসএল, লবলজলডলসএল, পকলজলডলসএল, লজটিলসএল, 

এসলজলসএল 

১৪ কনদডনদসে সেবোেকৃত পকাম্পানীে নাম  লবলজএফলসএল, এসলজএফএল এবাং লবলেলস 

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। 
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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 াাবোপুরর ্াি ্ষেতবরে  ্াসতি ৬০ এমএমএিসিএফসি ষেতমিা িম্পন্ন গ্রাইকল সিবাইবোন টাইত প্রবিি প্লাবের 

দ্বারা ্াি প্রসিয়াকরি: দদসনক ৫৫-৬০ সমসলয়ন ঘনফুট বাবর সুন্দরেন ্াি ্কাম্পাসন সলসমবটি এর মাধ্যবম ্ভালা 

্পলায় ্াসতি সেদ্যুৎ ্কন্দ্র িমূব িব সেসভন্ন ্েণীর গ্রাবক তর্ তাবয় ্াি িরেরাব করা ববে। Sales Line এ Process 

gas এর Moisture Content: ১.৪৫ তাউন্ড/সমসলয়ন ঘন ফুট ্াি (Standard Maximum : ৭ তাউন্ড/সমসলয়ন 

ঘনফুট ্াি)। 

2.   াাবোপুরর ইষ্ট #১ কূত ববি উৎতাসদি দদসনক ২০-২২ সমসলয়ন ঘনফুট ্াি ৬০ এমএমএিসিএফসি ষেতমিা িম্পন্ন 

গ্রাইকল সিবাইবোন টাইত প্রবিি প্লাবের মাধ্যবম প্রবিি করা ববে। 

3.   সেগি ১৯ আগস্ট ২০২২ িাসরবে সিসনয়র িসিে, জ্বালাসন ও েসনপ িম্পদ সেভাগ মববাদয় এেিং ্িয়ারম্যান, ্তবরাোিংলা 

মববাদয় ্াসতি ৬০ এমএমএিসিএফসি ষেতমিা িম্পন্ন প্রবিি প্লাে তসরদা তন কবর। 

4.   সেগি ২৭ আগস্ট ২০২২ িাসরবে তসরিালক (তসরকল্পনা), ্তবরাোিংলা মববাদয় এেিং মবাব্যে্াতক (উৎতাদন ও সেতণন), 

্তবরাোিংলা মববাদয় ্াসতি ৬০ এমএমএিসিএফসি ষেতমিা িম্পন্ন প্রবিি প্লাে, কবরাল রুম িব িলমান ্াি উৎতাদন 

কার্ তিম তসরদা তন কবরন।  

5.   জ্বালাসন ও েসনপ িম্পদ সেভাবগর যুগ্ম িসিে (তসরিালনা) ি. রসফকুল ইিলাম মববাদয় সেগি ১৭.১১.২০২২ ববি 

১৯.১১.২০২২ তর্ তন্ত াাবোপুরর ্ািবষেতবরে র প্রবিি প্লাে ্াতন প্রকবল্পর োস্তোয়ন এেিং ্াি প্রবিি প্লাবের মাধ্যবম 

উৎতাদন কার্ তিম িবরপসমন তসরদা তন কবরন। 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :    ২৩১২.৪১ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ৭০৫২.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ৯৩৬৪.৪১ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                   আলর্ থক 

       ১০০%                              ৮৫.৬৮ % 
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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 ্াপপ্রম ও োবতক্স ্র্ৌথ স্বাষেতবর Addendum7 টি চুড়ান্ত কেন িম্পন্ন বয়। 

রাপস্ব ্োবি তর ্ভটিিং প্রাসির ্প্রসষেতবি গ্যাজরম কর্তথক োলখলকৃত Performance Guarantee এে 

লবেেীদত গত ০৪.১১.২১ তালেদখ ঋণতরে  ্োলা েদয়দছ। EPC ঠিকোে গ্যাজরদমে মা্যমদম 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। গত ২৬.১০.২০২২ তালেখ েদত সফলভাদব কূে খনন েেবতী লডএসটি, পেলটাং ও আনুষালিক 

কার্ থক্রম সম্পন্ন েেবতী উি কূদে গ্যাস পজান আলবস্কাে সাংক্রান্ত চূড়ান্ত রলতদবেন রস্তুত কো েদে। 

পেলটাং কার্ থক্রদম উি কূে েদত তেলনক ১৯.৫-২০.০ লমললয়ন ঘনফুন োদে গ্যাস উৎোেদনে সম্ভাবনা 

েলেললক্ষত েদয়দছ। ইদতামদ্যম ০৫.১২.২০২২ তালেদখ েেবতী কূে পভালা নর্ থ-২ খনন শুরু েদয়দছ। ৩১ 

লডদসম্বে ২০২২ ের্ থন্ত ৩০০৬ লমোে খনন সম্পন্ন েদয়দছ। েেবতী ৩য় ও সব থদশষ কূে ইললশা-১ খনন 

শুরুে লনলমি রদয়াজনীয় সাইে লডমাদকথশনসে সাইে পডদভলেদমন্ট (দফলসাং, পসলাে সাদভ থ, লেগ 

ফাউদন্ডশন, লমলশনালে ফাউদন্ডশন, মাড লেে, পগাডাউন, কযাোদভন লস্কড, লসলকউলেটি পশড লনম থাণ) 

কার্ থক্রম শুরু রলক্রয়াধীন। 

2.   প্রকবল্পর তসরবো অসিদির ববি প্রকবল্পর অনুকূবল ০৩টি কূে এলাকাে (েবগী-১, ইললশা-১ ও পভালা নর্ থ-

২) তসরবোগি চূড়ান্ত ছাড়তরে  সনে োওয়া লগদয়দছ। 

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

পরলেত রাক্কললত লবল বাদেক্স রাপস্ব োি ববি পজলা রশাসক, পভালা বোবদে েলেদশাধ কো েদয়দছ। 

4.   রকদল্পে অন্তর্ভ থি েবগী-১, ইললশা-১ ও পভালা নর্ থ-২ কূত েনন এলাকার ভূসম উন্নয়ন ও কূত েনন 

এলাকািমূবব গমবনর িিংবর্াগ িড়ক সনম তাণ িিংিান্ত কার্ তিম িলমান 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   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :       ২৪৮৮.২২ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :     ৪৯৭৭.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :       ৭৪৬৫.২২ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ১০.৭৫%                               ১০.৭৫% 
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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 

  মূল  

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.    ২টি ফকত সলফট এেিং ২টি ্িন, ১টি আয়রন রাফবনক, ১টি ্িাক ম্যাসনবফাল্ড িরেরাব 

করা ববয়বছ। 

2.   IDECO সরগ ্মরামবির লবষেতু আহ্বাসয়ি দরতরে  ুরন:দরতরে  আহ্বান করা ববয়বছ। 

সেপয়-১০, ১১, ১২ সরগিমূববর োইভ সিবষ্টম ্েয়াি ত প্রসি্াতন ুরন:দরতরে  আহ্বান 

করা ববয়বছ। সেপয়-১১ সরবগর সরগ ্পনাবরটর, এেিং ওবয়সল্ডিং ্পনাবরটর ও কবেির 

িবয়র L/C ্াতন করা ববয়বছ। 

3.   Canrig Facilities এ ২টি Canrig টত োইভ ওভারবসলিং-এর সনসমত্ত ১ম িাবত 

সেপয়-১০ সরবগর টত োইবভর ওভারববাসলিং কার্ তিম ্াবে ারীয়িুরর-১ কূত এলাকায় 

্প্ররণ করা ববয়বছ। আবরকটি টত োইবভর ওভারববাসলিং এর পন্য এর প্রস্তুসি িলবছ। 

4.    আইসতএি সরগ আতবগ্রবিান এর লবষেতু িরেরাবকারী প্রসিষ্ঠাবনর অনুকূবল LC ্াতন 

করা ববয়বছ। Honghua এর কাসরগসর দল স্বারীবর সরগ এলাকা তসরদা তন কবরবছ। 

Honghua েসয়িং, সিপাইন িিংিান্ত স্বাষেতর িম্পাসদি ববয়বছ। িসলি কবরাল 

ইকুইতবমে এর L/C ্াতন করা ববয়বছ। 

5.    আরএফসকউ তদ্ধসিবি ্মরামি ও ্ানীয় িয় কার্ তিম িলমান রবয়বছ। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :    ১২৭৪.৬৮ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ৩১৪৩.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ৪৪১৭.৬৮ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ২২.১৪ %                              ২২.১৪ % 
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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 উন্নয়ন কাপ, িিংবর্াগ িড়ক ও কালভাট ত 

সনম তাণ কাপ িমাি ববয়বছ। ্ানীয় িড়ক প্ররাস্তকরণ ও োঁক িরলীকরবণর কাপ ্াে ববয়বছ। 

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

ডাইলনাং, পগাডাউন লনম থাণ ও গভীে নলকূে স্ােন কাজ পশষ েদয়দছ। 

3.  প্রকবল্পর সিসতসত’র িয় তসরকল্পনা ্মািাবেক ১৭টি প্যাবকপ এর এলসি ্াতন করা ববয়বছ 

(ওবয়ল কমসপ্লান র্ন্ত্রতাসি, ওবয়ল ্বি, মাি ্কসমকুালি, সেল সেট (১ লট), ব্রাইন 

লফলদরশন ইউলনে, ্কসিিং এবক্সিসরপ ও লাইনার বুাঙ্গার, বাইেসলক ্কসিিং টিং, মািলসগিং 

ইউসনট, ্মকাসনকুাল ্েয়াি ত, ওদয়ল কদরাল র্ন্ত্রোলত, লিল লষ্ট্রাং কমদোদনন্ট, সিবমে, 

সিবমে এসিটিভি, পমকালনকযাল/মাড োম্প দেয়াস থ, লবলবধ খনন র্ন্ত্রোলত, ইদলকলরকযাল 

দেয়াস থ, ওদয়ল সালভ থলসাং টুলস) এেিং অসিকািংা মালামাল আমদাসন ববয়বছ; সকছু 

আইবটবমর মালামাল আমদাসন তর্ তাবয় রবয়বছ।  

4.  ৫টি প্যাবকপ এর এলসি ্াতন করা ববয়বছ (ওয়যােলাইন ললগাং, লসদমদন্টশন, লডএসটি, লিক 

লাইন, েে িাইভ সালভ থলসাং)। 

5.  েলেবেন ঠিকাোে ও বাদেক্স এে লনজস্ব েলেবেদনে মা্যমদম ুগগেৎভাদব লেগ ও খনন 

মালামাল েলেবেন কাজ পশষ েদয়দছ। োবতক্স এর তসরেববনর মাধ্যবম কুারাভুান সাফটিিং 

পূে তক কুাম্প ্াতন করা ববয়বছ। 

6.  আবলািু প্রকবল্পর অনুকূবল তসরবো অসিদির কর্ততক তসরবো ছাড়তরে  িনদ ইসুু করা 

ববয়বছ।  

7.  প্রকল্প এলাকায় সেপয়-১০ সরগ ্ানান্তরপূে তক সরগ-আত করা ববয়বছ। ারীয়িুরর-১ কূত ৫ 

নবভম্বর ২০২২ িাসরবে েনন শুরু কবর ৩০ ইসি ও ২০ ইসি ্কসিিং ্াতনপূে তক ১০৮৫ সমটার 

গভীরিা তর্ তন্ত েনন ্াবে ওয়ুার লাইন লসগিং, ১৩৩/৮ ইসি ্কসিিং ্াতন ও সিবমবোন 

িম্পন্ন ববয়বছ। েিতমাবন তরেিী ্িকাবন ১৪২৪ সমটার গভীরিা তর্ তন্ত েনন িম্পন্নপূে তক 

েনন কাপ িলমান রবয়বছ। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

       স্ানীয় মুদ্রা             :     ২২৬৯.৪৭ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :  ৩৩২৭.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :     ৫৫৯৬.৪৭ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

     ৫৮.৩৬%                                ৫৮.৩৬% 
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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 িলসি ২০২২-২০২৩ মাঠ ্মৌসুবম ১১০৬ লাইন সক.সম. (োবতক্স ৪০০ লাইন 

সক.সম.; িাইিসমক িাসভ তি ্প্রাভাইিার, সিবনাবতক, িায়না ৭০৬ লাইন সক.সম.) উতাত্ত 

িিংগ্রববর কাপ শুরু করা ববয়বছ। 

2.   প্রকবল্পর অনুকূবল ৩৪.১৫ ্কাটি টাকা অথ ত ছাড় করা ববয়বছ এেিং ১৯.৩৪ ্কাটি টাকা ব্যয় 

ববয়বছ। 

3.  ২০২২-২০২৩ অথ ত েছবরর Time Bound Action Plan অনুর্ায়ী ্ভৌি অগ্রগসির সেেরণ 

সনম্নরূত: 

 োবতক্স (৪০০ লাইন সক.সম.) সিবনাবতক, িায়না (৭০৬ লাইন সক.সম.) 

 ক. টবতািাবভ ত- ২১৮ লাইন সক.সম. 

ে. িাইিসমক সেসলিং- ১৫৯ লাইন সক.সম. 

গ. ্রকসি তিং- ১২৭ লাইন সক.সম. 

ক. টবতািাবভ ত- ৭৩৯ লাইন সক.সম. 

ে. িাইিসমক সেসলিং- ৩৩৯ লাইন সক.সম. 

গ. ্রকসি তিং- ৩৫০ লাইন সক.সম. 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

 
      স্ানীয় মুদ্রা              :      ১৫৬৫.০৪ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :    ৭১৩১.২৭ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      ৮৬৯৬.৩১ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ৫৮.৬১%                              ৫৮.৬১% 
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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.   শ্রীকাইল ্ািসফবল্ড Wellhead Compressor ও আনুেসঙ্গক ফুাসিসলটিপ িয়পূে তক িিংগ্রব 

ও ্াতবনর লবষেতু Internatioal Consultancy Service Provider SPG 

STEINER GmbH, Germany কর্ততক েেেত্র েললল চুড়ান্ত কো েয়। 

2.   (সতসতসি) এর শ্রীকাইল ্ািবষেতবরে র পন্য ওবয়লববি কবেির িিংগ্রব ও ্াতবনর লবষেতু সেদ্যুৎ ও 

জ্বালানী দ্রুি িরেরাব বৃসদ্ধ (সেবাে সেিান) আইন, ২০১০ (২০২১ িবনর িে তবাে িিংবাািনিব) এর িারা 

৬(১)(ক) অনুিাবর িীসমি িময় প্রদান কবর িিংোদতবরে  সেজ্ঞাতন প্রিাবরর মাধ্যবম ২৪ মাি ত ২০২২ িাসরে 

Invitation for Tender (IFT) আহ্বান এেিং সনবদ তানা ্মািাবেক কাসরগরী ও আসথ তক দরপ্রস্তাে 

উবমািন এেিং মূল্যায়বনর লবষেতু উত-কসমটি গঠন করা বয়। উক্ত উত-কসমটি দাসেলকৃি দরতবরে র 

কাসরগরী ও তরেিীবি আসথ তক মূল্যায়ন প্রসিবেদন র্থািবম ৫ ্ম ২০২২ এেিং ২৪ ্ম ২০২২ িাসরবে 

সতসতসি এর িভাতসির সনকট পমা প্রদান কবর। ০২ জুন ২০২২ িাসরবে মূল্যায়ন প্রসিবেদন এর সেেবয় 

সতসতসি’র িভায় দরদািার িসবি দরকোকসের সুতাসরা প্রদান করা বয়। 

3.  ১৯ জুলাই ২০২২ িাসরবে অনুসষ্ঠি প্রস্তাে প্রসিয়াকরণ কসমটি (সতসতসি) এর ৫ম িভায় কাসরগসর উত-

কসমটি কর্ততক দরতরে দািা Consortium of Zicom Equipment Pte. Ltd., Singapore and A 

G Equipment Co., USA এর িাবথ দর-কোকসে তরেিী দাসেলকৃি আসথ তক প্রস্তাে মূল্যায়ন 

প্রসিবেদন অনুবমাদন ্দয়া বয় এেিং কাসরগসর উত-কসমটি কর্ততক সুতাসরাকৃি মূল্যাসয়ি দর 

২০৬,৯৭,৮২,৬৪৫.৫০ (দ্যইাি ছয় ্কাটি িািানব্বই লষেত সেরাসা বাপার ছয়াি তয়িাসিা দাসমক তাঁি) 

টাকা ো িমতসরমান দেবদসাক মুদ্রায় (ইউএি িলার) চুসক্ত িম্পাদবনর পন্য সিসতসত িিংবাািনপূে তক 

িরকাসর িয়িিংিান্ত মসন্ত্রিভা কসমটির অনুবমাদন গ্রববণর সিদ্ধান্ত/সুতাসরা প্রদান করা বয়। 

4.   সিসতসত িিংবাািবনর সনসমত্ত আরসিসতসত প্রস্তুি কবর ২৩ আগষ্ট ২০২২ িাসরবে োবতবক্সর তসরিালনা 

তে তবদর ৪৫৬ িম িভায় উত্াতন করা বয় এেিং উক্ত িভায় োবতক্স এর তসরিালনা তে তদ কর্ততক 

আরসিসতসত অনুবমাসদি বয়। িিংবাাসিি সিসতসত অনুবমাদবনর লবষেতু ২৬ ্িবেম্বর ২০২২ িাসরবে 

্তবরাোিংলার মাধ্যবম মন্ত্রণালবয় ্প্ররণ করা ববয়বছ।  

5.  ঠিকাদারী প্রসিষ্ঠান কর্ততক Offer Validity এর ্ময়াদ বৃসদ্ধর ব্যাতাবর অতারগিা প্রকাা করায় ২১ 

নবভম্বর ২০২২ িাসরবে EPC ঠিকাদার সনবয়াগ িিংিান্ত সতসতসি িভায় প্রাক্কলন ও কাসরগরী সেসনবদ তা 

র্ািাই-োছাই িব দরতরে  উমুক্তকরণ ও মূল্যায়বনর পন্য কসমটি গঠবনর সেেবয় আবলািনা বয়। 

6.  প্রকবল্পর অনুকূবল িলসি ২০২২-২৩ অথ তেছবরর এসিসতবি ২০০.০০ (দ্যইাি) লষেত টাকার েরাদ্দ 

অনুবমাসদি ববয়বছ। ্তবরাোিংলার মাধ্যবম মন্ত্রণালবয় েরাদ্দ সেভাপন অনুবমাসদি ববয়বছ এেিং ্াি 

উন্নয়ন িবসেল ববি প্রকবল্পর অনুকূবল অবটাের ২০২২ মাবি ২৭.৫৫ লষেত টাকা অেমুক্ত করা ববয়বছ। এ 

অথ তেছবর ৪.০৮ লষেত টাকা অথ তাৎ ২.১% ব্যয় ববয়বছ। 

7.  ২৩ নবভম্বর ২০২২ িাসরবে ২০২২-২০২৩ অথ তেছবরর আরএসিসতবি ৫৬.০৫ (ছাপ্পান্ন দাসমক শূণ্য তাঁি) 

লষেত টাকার েরাদ্দ অনুবমাদবনর সনসমত্ত ্তবরাোিংলায় ্প্ররণ করা ববয়বছ। তরেিীবি ২৯ সিবিম্বর ২০২২ 

এ আরএসিসত িিংিান্ত মন্ত্রণালবয়র িভায় ৪০.০০ (িসিা) লষেত টাকা েরাবদ্দর সিদ্ধান্ত গ্রবণ করা বয়। 
 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :   ১২৩.৫৬ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ২৫.০০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ১৪৮.৫৬ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

       ০.৭৭%                                ০.৭৭% 
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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.    ১টি অনুিন্ধান কূত (শ্রীকাইল নথ ত-১ এ) এেিং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূত (সুন্দলুরর-৩ ও 

্েগমগঞ্জ-৪ (ওবয়ষ্ট)) েনন প্রক্ল্পর আওিািীন শ্রীকাইল নথ ত-১ এ অনুিন্ধান কূত েনবনর লবষেতু 

গি ২৭-০৬-২০২২ িাসরবে (Spud-In) উবদ্বািন করা ববয়বছ। উক্ত কূবত ৩৫৮৪ সমটার গভীরিায় 

েনন কাপ িম্পন্ন করা বয়। Logging, Casing, Cementing িম্পন্ন ববয়বছ। Wait on 

Cement কাপ ্াবে Testing কার্ তিম িম্পন্ন করা ববে। 

2.   শ্রীকাইল নথ ত # ১ এ অনুিন্ধান কূত েনবনর লবষেতু ভূসম উন্নয়ন ও পূিত সনম তাণ কার্ তিম িম্পন্ন ববয়বছ। 

সুন্দলুরর # ৩ কূবতর সেতরীবি ৬.১৪ একর ভূসম হুকুম দেবলর লবষেতু ভূসম মন্ত্রণালয় কর্ততক ২১-০৪-

২০২২ িাসরে অনুবমাদন লাভ কবর। উক্ত কূবতর ভূসম উন্নয়ন ও িিংবর্াগ রাস্তার ভূসম উন্নয়বনর লবষেতু 

০২টি চুসক্ততরে  স্বাষেতর ্াবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ২৯-১১-২০২২ িাতরখ হতি কাজ শুরু কতরতে। বিতমাতন 

কূতের ভূতম উন্নয়ন ও সংত াগ রাস্তার ভূতম উন্নয়ন-এর কাজ চলমান রতয়তে। ্েগমগঞ্জ-৪ (ওবয়ষ্ট) 

কূবতর িবয়ল ্টষ্ট িম্পন্ন ববয়বছ। কূবতর নকাা প্রস্তুি ্াবে দরতরে  আহ্বান কার্ তিম িলমান। 

3.   প্রকবল্পর সেতরীবি তবণ্যর ২০টি দেবদসাক  প্যাবকবপর মবধ্য ০৯টি প্যাবকবপর এলসি া্তন িম্পন্ন, ০২ টি 

প্যাবকবপর এলসি া্তন প্রসিয়ািীন, ০২ টি প্যাবকবপর িয়াবদা িম্পন্ন, ০২ টি প্যাবকবপর মূল্যায়ন কাপ িলমান 

এেিং অেসাষ্ট ০৫টি প্যাবকবপর দরতরে  আবোন কার্ তিাম িলমান। শ্রীকাইল নথ ত-১ এ কূবতর পন্য আরএফসকউ 

তদ্ধসিবি সনিু ব্যেবার্য্ত মালামাল ্ানীয়ভাবে িিংগ্রববর পন্য িয় করা ববে। 

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

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

Surface Testing Service with Slick Line Operation Service, MWD with 

Direction Drilling Directional Services, Top Drive Service Engineer 

Services-এর ্িো গ্রববণর লবষেতু চুসক্ত িম্পন্ন ববয়বছ। এছাড়াও মাি লসগিং ইউসনট ইসঞ্জসনয়াসরিং 

িাসভতি ও সিবমসেিং ইউসনট ওভারববাসলিং িাসভতি গ্রববণর পন্য দরতরে  আবোন প্রসিয়ািীন। প্রকবল্পর 

অনুকূবল তসরবো অসিদির ববি তসরবোগি ছাড়তরে  ০৭-০৭-২০২২ িাসরে তাওয়া সগবয়বছ। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, 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.   জ্বালাসন ও েসনপ িম্পদ সেভাবগর সূরে  নিং-২৮.০৯.০০০০.০৩৮.১৪.০০১.২২-১৩৬ িাসরে: ৬ জুন ২০২২ 

এর মাধ্যবম “২সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার এক্সবপ্লাবরান ব্লক-৬সে িাউথ এন্ড ১০” াীে তক প্রকবল্পর 

প্রাািসনক অনুবমাদন ববয়বছ। প্রকবল্পর ্ময়াদকাল: ০১ জুলাই ২০২২ ৩০ জুন ২০২৫। 

2.   োবতক্স তসরিালনা তে তবদর ৪৫৪ িম িভায় Engagement of International Seismic 

Service Provider এর ্প্রসষেতবি Expression of Interest (EOI) এ অিংাগ্রবণকারী 

প্রসিষ্ঠানিমূববর Shortlisting (িিংসষেতি িাসলকা) অনুবমাসদি ববয়বছ। েিতমাবন RFP প্রস্তুি কার্ তিম 

িলমান রবয়বছ। 

3.   র্ানোবন ভাড়া করবণর লবষেতু কাসরগসর ও আসথ তক মূল্যায়বন গ্রবণবর্া্ প্রসিষ্ঠাবনর িাবথ চুসক্তর কার্ তিম 

িম্পন্ন ববয়বছ। অস্ায়ী জনবল লনদয়া্গর লদক্ষয কাসরগসর এেিং আসথ তক মূল্যায়ন অনুবমাদন িম্পন্ন ববয়বছ, 

LOA ইসুু করা ববয়বছ এেিং চুসক্তর কাপ িলমান আবছ। 

4.   পসরত (ইআইএ) এর ছাড়তরে  প্রদান করা ববয়বছ। অস্ত্র ও ্গালাোরুদ (এক্সবপ্লাসিভ, ্িবটাবনটর ও ্কান-

এুািংকর সেবফারক দ্রব্যাসদ) এর কাসরগসর এেিং আসথ তক মূল্যায়ন অনুবমাদন িম্পন্ন ববয়বছ। 

5.  সেসলিং ্মসান এন্ড এবক্সিসরপ এর দরতরে  উবমািন ববয়বছ, দরতবরে র কাসরগরী মূল্যায়ন িম্পন্ন ববয়বছ, 

আসথ তক মূল্যায়ন িলমান আবছ।  

6.  কসমউসনবকান র্ন্ত্রতাসি (ওয়াসকটসক) িবয়র পন্য আন্তপতাসিক দরতরে  আহ্বান কবর তসরে কায় প্রকাসাি 

সেজ্ঞসির সেতরীবি ্কান প্রসিষ্ঠান দরপ্রস্তাে দাসেল কবরসন। ুরনরায় আন্তপতাসিক দরতরে  আহ্বান কবর 

তসরে কায় সেজ্ঞসি প্রকাা করা ববয়বছ। 

7.  তসপাসনিং/রবতা িাবভ ত র্ন্ত্রতাসি ও বাি তওয়ুার-িফটওয়ুার এর দরতরে  উবমািন ববয়বছ এেিং দরতবরে র 

কাসরগসর মূল্যায়ন অনুবমাদন ববয়বছ। 

8.  িাটা একুইসপান সিবস্টবমর পন্য বাি তওয়ুার-িফটওয়ুার ও আনুোসঙ্গক র্ন্ত্রতাসি, ২সি সফল্ড প্লাসনিং/ 

সিপাইন/মান সনয়ন্ত্রণ ও সফন্ড প্রবিসিিং র্ন্ত্রতাসি ও বাি তওয়ুার-িফটওয়ুার এেিং বাি তওয়ুার-

িফটওয়ুারিব ২সি িাটা প্রবিসিিং সিবস্টম এর দরতরে  উবমািন ববয়বছ এেিং কাসরগসর মূল্যায়ন িলমান 

আবছ। িাটা ইোরসপ্রবটান সিবস্টবমর বাি তওয়ুার ও িফটওয়ুার িবয়র পন্য আন্তপতাসিক দরতরে  আহ্বান 

কবর তসরে কায় সেজ্ঞসি প্রকাা করা ববয়বছ। 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :      - লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :    - লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      - লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

           -                                        - 



 

সিবিম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  
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২.৯                     3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Project. 
 

১। রকদল্পে নামিঃ  3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Project. 

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

৩। রকদল্পে অবস্ানিঃ  লসদলে ও পমৌলভীবাজাে পজলাে লসদলে সেে, জলকগঞ্জ, কুলাউো এবাং বড়দলখা উেদজলা।  

৪। বাস্তবায়ন কালিঃ   ০১ মাচ থ, ২০২২ েদত ৩০ জুন, ২০২৪। 
    

৫। রকল্প ব্যয়িঃ   স্ানীয় মুদ্রা      :       ৬,৪৪৮.০০  লক্ষ োকা  

  নগে তবিঃ মুদ্রা  :       ৪,৬৫৬.০০ লক্ষ োকা  

  পমাে             :      ১১,১০৪.০০ লক্ষ োকা  

 

৬। রকদল্পে লক্ষয ও উদেশ্যিঃ   To Acquire 580 sq.km. 3D seismic data over exploration block 13 & 14 
among them 200 sq.km. area over Zakiganj structure of Zakiganj 
Upazilla under Sylhet District and 380 sq.km. area over Patharia West 
structure of Borolekha and Kulaura Upazilla under Moulavi bazar district. 

 After completion of processing and interpretation of the acquired data the 
main purposes is to identify new hydrocarbon filled reservoir and 
calculate the amount of hydrocarbon and to indentity new exploratory, 
appraisal and development well location of project area. 
 

৭। রলক্রয়াধীন অগ্রগলতিঃ 1.   প্রকবল্পর আওিায় Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental 

Impact Assessment (EIA) িম্পন্ন ববয়বছ। তসরবোগি ছাড়তবরে র পন্য আবেদন করা ববয়বছ। 

2.   Drilling Machine & Accessories এর আমদানীর লবষেতু Shipment িম্পন্ন করা ববয়বছ। 

3.   3D Seismic Data Planning, Design and Field Processing System with 

Software, Hardware & Related services এর Shipment ্াবে Installation িম্পন্ন 

ববয়বছ। 

4.   3D Data Processing System with Hardware & Software িবয়র পন্য Letter of 

Credit (L/C) ্োলা ববয়বছ। 

5.  সেসলিং ্মসান এন্ড এবক্সিসরপ এর দরতরে  উবমািন ববয়বছ, দরতবরে র কাসরগরী মূল্যায়ন িম্পন্ন ববয়বছ, 

আসথ তক মূল্যায়ন িলমান আবছ।  

6.  3D Seismic Data Interpretation System with Software & Hardware িবয়র 

সনসমত্ত িরেরাবকারী প্রসিষ্ঠাবনর অনুকূবল িয়াবদা ইসুু করা ববয়বছ। 

7.  প্রকবল্পর আওিায় সেবফারক দ্রব্যাসদ িবয়র সনসমত্ত িরেরাবকারী প্রসিষ্ঠাবনর অনুকূবল িয়াবদা ইসুু করা 

ববয়বছ। 

8.  প্রকবল্পর আওিায় সেবােজ্ঞ সনবয়াবগর পন্য আহ্বাসয়ি EOI এর সেতরীবি প্রাি আবেদবনর মূল্যায়ন িম্পন্ন 

ববয়বছ। 

9.  OSTEM এেিং RFQ তদ্ধসিবি সেসভন্ন াাোর মালামাল িয়কার্ তিম িলমান রবয়বছ। 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২২ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :      - লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :    - লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      - লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

           -                                        - 



 

সিবিম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  
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৩।                                  এনভায়েনদমন্ট এন্ড পসইফটি লবষয়ক রলতদবেন 
 
 

গৃেীত েেদক্ষে দূঘ থেনা সম্পকীয় 

তথ্যালে 

েলেদবশ পসইফটি  

১)   পকাম্পানীে ঢাকাস্ েপ্তে সমূে লনয়লমত েলেস্কাে-

েলেেন্ন োখা েদয়দছ। 

১) পকাম্পানীে রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন তলায় স্ালেত 

২১টি অলিলনব থােক র্ন্ত্র দূঘ থেনাে সময় ব্যবোদেে 

লদক্ষয রস্তুত োখা েদয়দছ। 

রলতদবেনকালীন মাদস 

পকাম্পানীে পকান লফল্ড/ 

লবভাদগ অোদেশনাল, 

েক্ষণাদবক্ষণ ও 

েলেদবশগত পকানরূে 

দূঘ থেনা/অনুঘেনা ঘদেলন।  

  

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 দূঘ থেনাে সময় ব্যবোে কোে লদক্ষয 

রস্তুত োখা েদয়দছ। 

৭) পফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস পক্ষদত্র স্ালেত অলিলনব থােক র্ন্ত্রগুদলা 

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 েদে। 

১০) কদরাল রুম ও লবলভন্ন স্াদন স্ালেত ফায়াে/দমাক 

লডদেকেে ও অযালাম থ লডভাইসগুদলা লনয়লমত পচক 

কো েয়। 

১১) শােবাজপুে গ্যাস পক্ষদত্র ১নাং গ্যাস উৎোেন কূদেে 

কদরাল রুদমে চালেোশ আগাছামুি ও েলেস্কাে-

েলেেন্ন কো েদয়দছ। 

১২)  শােবাজপুে গ্যাস পক্ষদত্রে ভান্ডাে ভবদনে সামদন 

একটি পগাডাউন ঘে 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-   

েলেেন্নতাে কাজ লনয়লমত চলদছ। 

 

7)       অত্র গ্যাস পক্ষদত্রে রদসস লান্ট ও কযাম্প এলাকায় 

েলেস্কাে েলেেন্নতাে কাজ চলদছ। 

 

8)       পসমুতাাং গ্যাসদক্ষদত্রে কম থকতথা-কম থচােীগদণে 

কযাম্পসে রদসস লান্ট এলাকাে সব থত্র লবলভন্ন ধেদণে 

ঘাস, 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 

ঘাস, 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 দূঘ 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 লনম্নরূেিঃ- 
 

 (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। 

(ঘ) 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। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সিবিম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)       14 

 

৪।                                            লবলভন্ন লবভাদগে বাস্তব অগ্রগলতে লববেণ 
 

৪.১                               ভূতালিক লবভাগ 
 

১। অনুসন্ধান ভূ-তি                                                      : 
 

০১। ভূতালিক জলেে েল ২০২২-২৩ মাঠ পমৌসুদম মাতামুহুেী ভূগঠদনে উিোাংশ এবাং জললে ভূগঠদনে েলক্ষণাাংশ অর্ থাৎ 

কক্সবাজাে পজলাে চকলেয়া ও পেকুয়া উেদজলা, বান্দেবান পজলাে লামা উেদজলা এবাং চট্ট্রগ্রাম পজলাে পলাোগাড়া 

ও বাঁশখালী উেদজলায় মাঠ ের্ থাদয় জলেে কার্ থক্রম েলেচালনা কেদছ। জলেে কাদজে অগ্রগলতে লববেন লনম্নরূে: 

 জলেেকৃত ভূগঠন/ 

এলাকাে নাম 

কাদজে 

লববেন 

জলেেকৃত পসকশন/ছড়াসমূে জলেেকৃত 

পসকশন/ 

ছড়াে তেঘ থয 

জলেদেে 

ক্রমপুলঞ্জভূত 

তেঘ থয 

সাংগৃলেত নমুনা 

 মাতামুহুেী ভূগঠদনে 

উিোাংশ এবাং জললে 

ভূগঠদনে েলক্ষণাাংশ  

ভূতালিক 

জলেে 

ফলল ছড়া, পুই ছড়া (অাংশ), পসানাই 

ছড়া (অাংশ), পূব থ বেতলী ছড়া, 

 পজোলবাড়ী-লশলখালী পোড পসকশন, 

ফালসয়াখালী-লামা পোড পসকশন 

(অাংশ)। 

২০ লাইন 

লকিঃলমিঃ 

২০ লাইন 

লকিঃলমিঃ 

ক) লশলা নমুনািঃ ১৭টি। 

ক্রমপুলঞ্জভূতিঃ ১৭টি। 

খ) গ্যাস নমুনািঃ নাই। 

গ) পতল নমুনািঃ নাই। 

ঘ) োলন নমুনািঃ নাই। 

০২। কক্সবাজাে পজলাে চকলেয়া ও পেকুয়া উেদজলা, বান্দেবান পজলাে লামা উেদজলা এবাং চট্ট্রগ্রাম পজলাে পলাোগাড়া 

ও বাঁশখালী উেদজলাে োোলড় এলাকায় রধানত মাতামুহুেী ভূগঠদনে উিোাংশ ও জললে ভূগঠদনে েলক্ষণাাংশ এবাং 

তেসাংলি এলাকাসমূদে লেদকানাইদসস সাদভ থ চলদছ। 

০৩। জলেে কার্ থক্রদমে সাদর্ সাদর্ জলেেকৃত পসকশনসমূদেে লটিাংসে আনুষলিক কাজ চলদছ। 

০৪। জলেে কাজ সুষ্ঠুভাদব েলেচালনাে লদক্ষয স্ানীয় রশাসন, বাাংলাদেশ পুললশ এবাং স্ানীয় জন রলতলনলধগদণে সাদর্ 

পর্াগাদর্াগ চলমান েদয়দছ। 

২। পবলসন টালড                                                                  : 
 

০৫। সুন্দলপুে ও এে োশ্ববতী এলাকাে লত্রমালত্রক সাইসলমক উোিসমূে এবাং লবযমান কূেসমূদেে তথ্য-উোি লবদেষণ ও 

মূল্যায়নকেত সুন্দলপুে # ৪ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূে এে খসড়া কূে রস্তাবনা রণয়দনে কাজ চূড়ান্তকেণ ের্ থাদয় 

েদয়দছ এবাং সুন্দলপুে সাউর্ # ১ অনুসন্ধান কূে এে কূে রস্তাবনা রণয়দনে কাজ চলমান েদয়দছ। 

০৬। পফঞ্চুগঞ্জ ও এে োশ্ববতী এলাকায় সাংগৃেীত লত্রমালত্রক সাইসলমক উোিসমূে এবাং লবযমান কূেসমূদেে ভূতালিক 

তথ্য-উোি লবদেষণ ও মূল্যায়ন কদে উি এলাকায় রস্তালবত পফঞ্চুগঞ্জ সাউর্ # ১ অনুসন্ধান কূেটিে কূে রস্তাবনা 

রণয়দনে কাজ চলমান েদয়দছ। 

০৭। শ্রীকাইল ও এে োশ্ববতী এলাকায় সাংগৃেীত লত্রমালত্রক সাইসলমক উোিসমূে এবাং লবযমান কূেসমূদেে ভূতালিক তথ্য-

উোি লবদেষণ ও মূল্যায়ন কদে উি এলাকায় রস্তালবত শ্রীকাইল # ৫ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূে এে কূে রস্তাবনা 

রণয়দনে কাজ চলমান েদয়দছ। 

০৮। রস্তালবত জলকগঞ্জ # ২ মূল্যায়ন কূেটিে কূে রস্তাবনা রণয়দনে লদক্ষয জলকগঞ্জ ও এে োশ্ববতী এলাকায় সাংগৃেীত 

লিমালত্রক সাইসলমক উোিসমূে এবাং খননকৃত জলকগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূেটিে খনন ও ভূতালিক তথ্য-উোি লবদেষণ 

ও মূল্যায়দনে কাজ চলমান েদয়দছ। 

০৯। পমাবােকপুে সাইর্-ইট # ১ অনুসন্ধান কূে খনদনে লদক্ষয উি এলাকায় সাংগৃেীত লিমালত্রক ও লত্রমালত্রক সাইসলমক 

উোি এবাং পমাবােকপুে # ১ অনুসন্ধান কূদেে ভূতালিক ও খনন উোি লবদেষণ কেত পমাবােকপুে সাইর্-ইট # ১ 

অনুসন্ধান কূে এে Revised কূে রস্তাবনা রণয়দনে লদক্ষয ম্যাে রস্তুত ও ইন্টােলরদেশন সে অন্যান্য কাজ চলমান 

েদয়দছ। 

১০। শােজােপুে-সুন্দলপুে গ্যাসদক্ষদত্রে অদূদে পনায়াখালী পজলাে কলবেোে উেদজলাে আওতাধীন ধানলসলড় ইউলনয়দনে 

ব্যলি মাললকানাধীন বসতবালড়ে নলকূদেে োলনে সাদর্ গ্যাস লনগ থমন স্ান সদেজলমদন েলেেশ থন ও ের্ থদবক্ষণকেত 

গ্যাস নমুনা সাংগ্রে কদে েেীক্ষাগাে লবভাদগ পরেণ কো েদয়দছ। রলতদবেন রণয়দনে কাজ চলমান েদয়দছ। 

১১।  ২টি মূল্যায়ন কূে (সুন্দলপুে # ৪ ও শ্রীকাইল # ৫) এবাং ২টি অনুসন্ধান কূে (সুন্দলপুে সাউর্ # ১ ও জামালপুে # ১) 

শীষ থক খনন রকদল্পে আওতায় সুন্দলপুে সাউর্ # ১ ও সুন্দলপুে # ৪ কূদেে সােদফস পলাদকশন সদেজলমদন লচলিত 

কো েদয়দছ। শ্রীকাইল # ৫ নাং কূদেে সােদফস পলাদকশন সদেজলমদন েলেেশ থন কেত মূল্যায়ন কো েদয়দছ। সুন্দলপুে 

সাউর্ # ১ ও সুন্দলপুে # ৪ কূদেে  Well Location Report রণয়দনে কাজ চলমান েদয়দছ। 

৩ । লফল্ড উন্নয়ন ভূ-তি                                                  : 

১২। শ্রীকাইল নর্ থ # ১-এ অনুসন্ধান কূদেে খনন কার্ থক্রম এবাং ভূতালিক মলনেলোং কো েদে। 

১৩। OFI (India) েদত ক্রয়কৃত নতুন Mudlogging Unit-টি িাো শেীয়তপুে # ১ অনুসন্ধান কূদেে মাডললগাং 

সালভ থস রোন কো েদে। 
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১৪।  OFI (India) কর্তথক পরলেত Service Engineer, ক্রয়কৃত নতুন Mudlogging Unit-টিে লবলভন্ন র্ন্ত্রাাংশ 

Installation- কেদছন এবাং র্ন্ত্রাাংশ সমূদেে Malfunction সাব থক্ষলনক ের্ থদবক্ষণ কেদছন। 

১৫। লসদলে গ্যাস লফল্ডস লল. এে খননতব্য তকলাশটিলা # ৮ কূদেে এে Geological Technical Order (GTO) 

রস্তুত পশদষ Revise এে কাজ চলমান েদয়দছ। 

১৬। সালোনেী # ২ খনন কাম ওয়থাকওভাে কূেটি সফলভাদব খনন পশদষ কূদেে লবলভন্ন তথ্য-উোি সলন্নদবশ কদে একটি 

ওদয়ল কমললশন লেদোে থ রস্তুত কো পশদষ লেদোে থ লেলভউ এে কাজ চলমান েদয়দছ। 

১৭। রূেকল্প-১ খনন রকদল্পে আওতায় শ্রীকাইল ইট # ১ কূেটি সফলভাদব খনন পশদষ কূদেে লবলভন্ন তথ্য-উোি সলন্নদবশ 

কদে একটি ওদয়ল কমললশন লেদোে থ রস্তুদতে কাজ চলমান েদয়দছ। 

১৮। সালোনেী, পফঞ্চুগঞ্জ, শােবাজপুে, পসমুতাাং, পবগমগঞ্জ, সুন্দলপুে ও শ্রীকাইল গ্যাসদক্ষদত্রে উৎোেন ও Well Head 

Pressure ও অন্যান্য উোি লনয়লমত ের্ থদবক্ষণ কো েদে। 

৪। ফেদমশন ইভযালুদয়শন                                                    : 
 

১৯। পভালা নর্ থ # ২ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূদে 8.5" পসকশদন পকাে-১ সাংগ্রদেে কাজ সদেজলমদন ের্ থদবক্ষণ কো েদয়দছ। 

২০। শ্রীকাইল নর্ থ # ১-এ অনুসন্ধান কূদেে 8.5" পসকশদন Open hole এবাং 9.625" পসকশদন Cased Hole 

Wireline Logging কার্ থক্রম সম্পালেত েদয়দছ এবাং সাংগৃেীত লগ উোি সমূদেে লবদেষদনে কাজ চলমান 

েদয়দছ। 

২১। শ্রীকাইল নর্ থ #১-এ অনুসন্ধান কূদেে 8.5" পসকশদনে Open hole Wireline Logging কার্ থক্রম সদেজলমদন 

ের্ থদবক্ষণ কো েদয়দছ। 

২৩। পভালা নর্ থ #২ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূদেে 17.5" এবাং 12.25" পসকশদন Open hole Wireline 

Logging কার্ থক্রম সম্পালেত েদয়দছ এবাং সাংগৃেীত লগ উোি সমূদেে Interpretation এে কাজ চলমান 

েদয়দছ। 

২২। অত্র উেলবভাদগে দ্যই জন কম থকতথা সেস্য সলচব লেসাদব পসমুতাাং গ্যাস পক্ষদত্রে উৎোেন কার্ থক্রম েলেচালনা এবাং 

োলো-১ কূদেে ওয়াকথওভাে উদযাগ গ্রেন সাংক্রান্ত পৃর্ক দ্যইটি কলমটিে কাদজ সেদর্ালগতা রোন কেদছন। 

২৩। রার্লমক তথ্য-উোদিে লভলিদত েবগী # ১ কূদেে রমালণত মজুে মুল্যায়ন রলতদবেন ততলেে কাজ চলমান েদয়দছ, 

একই সাদর্ েবগী # ১ কূদে গ্যাস রালপ্ত েেবতী শােবাজপুে ইট # ১ কূেসে শােবাজপুে গ্যাসদক্ষদত্রে মজুে 

পূন:মূল্যায়দনে কাজ চলমান েদয়দছ। 

২৪। েবগী # ১ কূদেে সাংগৃেীত Open hole এবাং Cased Hole Wireline Log উোি সমূে লবদেষণ পূব থক Log 

Interpretation রলতদবেন ততলেে কাজ চলমান েদয়দছ। 

৫। আইওলস কার্ থক্রম                                                         : 

 
২৫। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এে সাদর্ অাংশীোে লেদসদব 

PSC Block-9 এে অোদেশন ের্ থদবক্ষণ কো েদে। আদলাচয মাদস বাঙ্গুো গ্যাসদক্ষত্র েদত গদড় তেলনক রায় 

৫০.৪ লমললয়ন ঘনফুে গ্যাস উদিাললত েদয়দছ। 

২৬। ONGC Videsh ও Oil India Ltd.-এে সাদর্ অাংশীোে লেদসদব PSC Block-SS-04 ও SS-09 এে 

অোদেশন ের্ থদবক্ষণ কো েদে। ONGC Videsh এে অনুদোদধ Block SS-04 ওSS-09 এ দ্যটি অনুসন্ধান কূে 

Titli-1x & Maitri-1x খনন রকদল্পে জন্য আেবানকৃত Expression of Interest (EOI) এ অাংশগ্রেণকােী 

পভন্ডেদেে লনদয় একটি presentation ও সভা ইদতামদ্যম বাদেক্স পবাড থরুদম অনুলষ্ঠত েদয়দছ। 

২৭। বাদেক্স এবাং োলশয়ান পফডাদেশদনে োষ্ট্রীয় রলতষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এে 

মদ্যম Bhola Island Evaluation-এে জন্য স্বাক্ষলেত Memorandum of Understanding 

(MoU) এে আদলাদক Gazprom বোবে বাদেক্স কর্তথক সেবোেকৃত তথ্য-উোিসমূে োলশয়ায় লবদেষদণে কাজ 

চলদছ। 

২৮। বাাংলাদেশ অনদশাে ব্লক ৮ ও ১১ এবাং সাংলি এলাকাে কালেগলে তথ্য-উোি লবদেষণপূব থক MOECO সম্প্রলত 

বাাংলাদেদশ লবলনদয়াদগ অনাগ্রে রকাশ কদেদছ। 

২৯। ইন্টােন্যাশনাল পসন্টাে ফে পসদেলদমন্ট অব ইনদভটদমন্ট লডসলেউে (ইকলসড)-এ নাইদকা দ্যনীলত সাংক্রান্ত চলমান 

মামলাে কার্ থক্রম েলেচালনাে জন্য পেদরাবাাংলা/বাদেক্স-এে েদক্ষ ওয়ালশাংেনলভলিক আন্তজথালতক কাউদসল Foley 

Hoag রদয়াজনীয় েেদক্ষে গ্রেণ কেদছ এবাং এ লবষদয় বাদেক্স সব থাত্মক সোয়তা রোন কেদছ। 
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৪.২                                                   ভূেোলর্ থক লবভাগ 
 

১। “২সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার এক্সবপ্লাবরান ব্লক- ১৫ এেিং ব্লক- ২২” াীে তক প্রকবল্পর অিীবন সিবিম্বর ২০২২ মাবি মাঠ তর্ তাবয় োবতক্স 

(৫০০ লাইন সক.সম.) অিংবার ২৩৭ লাইন সক.সম. টবতািাবভ ত, ১৭১ লাইন সক.সম. িাইিসমক সেসলিং, ১৪৫ লাইন সক.সম. ্রকসি তিং এেিং 

সিবনাবতক (১০০০ লাইন সক.সম.) অিংবার ৭৮০ লাইন সক.সম. টবতািাবভ ত, ৩৬২ লাইন সক.সম. িাইিসমক সেসলিং, ৪১৭ লাইন সক.সম. 

্রকসি তিং িম্পন্ন ববয়বছ। 

২। “২সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার ব্লক-৬সে িাউথ ও ব্লক-১০” াীে তক প্রকবল্পর Engagement of International Seismic Service 

Provider এর ্প্রসষেতবি EOI এ অিংাগ্রবণকারী প্রসিষ্ঠানিমূববর িিংসষেতি িাসলকার  অনুবমাদন ্াবে RFP ্প্ররবণর অনুবমাদন 

প্রসিয়ািীন। অ্ায়ী সতট ম্যাগাসপন ্াতন কার্ তিম ও লাইবেি অনুবমাদবনর প্রসিয়া িম্পন্ন। সতট ম্যাগাসপবন সনরাতত্তার প্রবয়াপবন িাস্ত্র 

আনিাবরর অিংগীভূিকরবণর অনুবমাদবনর প্রসিয়া িম্পন্ন। প্রকবল্পর অনুকূবল পসরত (ইআইএ) এর ছাড়তরে  তাওয়া সগবয়বছ। র্ন্ত্রতাসি, 

বাি তওয়ুার-িফটওয়ুার এেিং এক্সবপ্লাসিভ, ্িবটাবনটর ও ্কান-এুািংকর সেবফারক দ্রব্যাসদ িবয়র লবষেতু দরতবরে র কার্ তিম সেসভন্ন তর্ তাবয় 

িলমান।  

৩। “৩সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার পসকগঞ্জ এন্ড তাথাসরয়া স্ট্রাকিার” াীে তক প্রকবল্পর মাঠ তর্ তাবয়র কার্ তিম শুরু করার উবদ্দবে সেসলিং, 

্রকসি তিং ও িাবভ ত াাোয় ব্যেহৃি র্ন্ত্রতাসি/মালামাল ্মরামবির কার্ তিম ্াে তর্ তাবয়। সেসলিং ্মসানাসরপ এন্ড এবক্সিসরপ মালামাল েন্দর 

ববি োলাি কার্ তিম িলমান। সেবােজ্ঞ ্িো গ্রববণর সনসমত্ত RFP আবোন কার্ তিম িলমান রবয়বছ। আরএফসকউ এেিং উমুক্ত দরতরে  

আবোন তদ্ধসিবি সেসভন্ন াাোর মালামাল ্ানীয় িয় কার্ তিম িলমান রবয়বছ। সফল্ড প্লুাসনিং/সিপাইন/সফল্ড প্রবিসিিং, িাটা প্রবিসিিং 

সিবষ্টম, িাটা একুইসপানসিবষ্টম, িাটা ইোরসপ্রবটান সিবষ্টম, তসপাসনিং/টবতা িাবভ ত র্ন্ত্রতাসি, বাি তওয়ুার ও িফটওয়ুার িবয়র পন্য 

দরতবরে র কার্ তিম সেসভন্ন তর্ তাবয় িলমান আবছ। 

৪। “৩সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার ্দায়ারাোপার,  ছািক ও ্কাম্পানীগঞ্জ এসরয়া” াীে তক প্রকল্পটি মন্ত্রনালয় কত্তততক সপসিএফ এর অথ তায়বন 

প্রকল্পিমূববর অগ্রাসিকার িাসলকায় অন্তর্ভ তসক্তর অনুবমাদন ্দয়া ববয়বছ। িবে মাঠ তর্ তাবয় কাপ শুরু করার আইসন মিামি তাওয়া র্ায় সন। 

৫। প্রস্তাসেিব্য “৩সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার সুেণ তির এুান্ড িরফুাান এসরয়া” াীে তক প্রকবল্পর ১৬০০ েগ ত সক. সম. এলাকায় ৩সি িাইিসমক 

িাবভ ত কার্ তিম তসরিালনার লবষেতু ্াি উন্নয়ন িবসেল নীসিমালা, ২০১২ (িিংবাাসিি ২০২২) অনুর্ায়ী ৫% Matching Fund োেদ 

১,১৯০.০০ লষেত টাকা োবতক্স ববি অন্তর্ভ তসক্তিব ্মাট ২৩,৭৪৮.০০ লষেত টাকা প্রাক্কসলি ব্যয় িম্বসলি সিসতসত অনুবমাদবনর পন্য “প্লাসনিং ও 

আইসিটি” সেভাবগ প্রদান করা ববয়বছ। 

৬। প্রস্তাসেিব্য “২ সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার এক্সবপ্লাবরান ব্লক ৭ এন্ড ৯” াীে তক প্রকল্প মন্ত্রণালবয় ্থবক সপওসে অবথ ত োস্তোয়বনর 

্র্ৌসক্তকিার ব্যাখ্যা ্িবয় ্মৌসেক সনবদ তানা প্রদান কবরবছ, ্ি ্মািাবেক সবিাে ও অথ ত সেভাবগর িবায়িায় ্র্ৌসক্তকিা প্রদাবনর কার্ তিম 

িলমান। মন্ত্রণালবয়র সনবদ তানা ্মািাবেক িম্ভাব্যিা িমীষেতা প্রদাবনর কার্ তিম িলমান আবছ। 

৭। ২০১৮-২০১৯ইিং মাঠ ্মৌসুবম রূতকল্প-০৯, ২সি িাইিসমক প্রকবল্পর তাটি ত-০২ এর আওিায় সকবাারগঞ্জ এলাকায় িিংগৃবীি িাইিসমক পরীত 

লাইন Rk-9-30 ও RK-9-32 লাইন িমূববর Reprocessing এর কাপ ্াে ববয়বছ। ২০২০-২০২১ইিং মাঠ ্মৌসুবম রূতকল্প-০৯ এর 

্নায়াোলী এলাকায় িিংগৃবীি িাইিসমক পরীত লাইন Rk_9_NL_18, Rk_9_NL_20, Rk_9_NL_22 ও Rk_9_NL_24 এর 

Preliminary Processing  কাপ িলমান আবছ।  Halda-1, Feni, Semutang well িমূববর Horizon -এর সভসত্তবি 

Horizon Pecking এর কাপ িলমান রবয়বছ। 

৮। ্ফঞ্চুগঞ্জ ্ািবষেতবরে র নতুন কূত প্রস্তােনার লবষেতু সেদ্যমান িাইিসমক িাটা িমূবববর ুরনঃসেবেেণ কার্ তিম িলমান রবয়বছ। এছাড়া 

কাতাসিয়ায় িিংরসষেতি ২সি িাইিসমক িাবভ ত াাো ও ভান্ডার াাোর কাবপ ব্যেহৃি মালামাল “২সি িাইিসমক িাবভ ত ওভার এক্সবপ্লাবরান 

ব্লক-০৬সে িাউথ ও ১০” াীে তক প্রকবল্প ব্যেবাবরর লবষেতু প্রকবল্পর িাসবদা ্মািাবেক র্থার্থ কর্তততবষেতর অনুবমাদন িাবতবষেত প্রদান করা 

ববয়বছ। 
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৪.৩                                          খনন েলেচালনা লবভাগ 

 
১।  খনন ও ওয়াকথওভাে কার্ থক্রম                            : 

 ক) সেয়ানীোপার-১ ওয়াকতওভার: ZJ40 DBT (Bijoy-11) সরগ দ্বারা সেয়ানীোপার-১ 

নিং ওয়াকতওভার কূবত ১২ ্িবেম্বর, ২০২২ িাসরে ওয়াকতওভার কাপ শুরু কবর ২৮ 

নবভম্বর ২০২২ িাসরে ওয়াকতওভার কাপ িম্পন্ন করা ববয়বছ এেিং ্াি প্রাসি সনসিি 

ববয়বছ। েিতমাবন সরগ িাউন ্াবে সরগ ও সরগ িিংসেষ্ট মালামাল রষেতণাবেষেতণ এর কাপ 

িলমান রবয়বছ। 

 

 খ) ারীয়িুরর-১ অনুিন্ধান: ZJ70 DBS (Bijoy-10) সরগ দ্বারা ারীয়িুরর-১ অনুিন্ধান 

কূবত ২০-১০-২০২২ িাসরবে সরগ আত কবর কসমাসনিং ্াবে 26" Drilling ২০০ 

সমটার এেিং 17 
1
/2" Drilling ১০৮৫ সমটার িম্পন্ন কবর 20" এেিং 13 

3
/8" Casing 

& Cementing িম্পন্ন করা ববয়বছ। েিতমাবন 12 
1
/4" Drilling িলমান রবয়বছ। 

 

 গ) সুন্দলুরর-৩ অনুিন্ধান কাম উন্নয়ন কূত েনন: সুন্দলুরর-৩ অনুিন্ধান কাম উন্নয়ন কূত 

েনন কাবপর প্রস্তুসি সববিবে প্রবয়াপনীয় পূিত ও সনম তান, ভূসম উন্নয়ন ও িিংবর্াগ িড়বকর 

কাবপর দরতরে  আবোন করা ববয়বছ। 

 

 ঘ) ্িমুিািং-৫ ওয়াকতওভার: XJ650T (Bijoy-18) সরগ দ্বারা ্িমুিািং-৫ নিং কূত 

ওয়াকতওভার কাপ িম্পন্ন কবর ৩০/০৯/২০২২ িাসরবে কূবতর সরগ িাউন করা ববয়বছ। 

েিতমাবন সরগ ও সরগ িিংসেষ্ট মালামাল রষেতণাবেষেতণ এর কাপ িলমান রবয়বছ।  

 

 ঙ) শ্রীকাইল নথ ত-১(এ) অনুিন্ধান কূত েনন: ZJ50 DBS (Bijoy-12) সরগ দ্বারা 

শ্রীকাইল নথ ত-১(এ) অনুিন্ধান কূবত ৩৫৮৪ সমটার েনন িবকাবর ্কসিিং ও সিবমসেিং 

িম্পন্ন করা ববয়বছ। েিতমাবন সিএিটি’র পন্য প্রস্তুসি িলমান রবয়বছ। 

 

 ২। লেগ পবইজ                                                   : 

 ক) মাধবপুে লেগ পবইজিঃ 

তেনলন্দন োপ্তলেক কার্ থক্রম েলেচালনাসে লেগ পবইদজ েলক্ষত মালামাল েক্ষণাদবক্ষণ, 

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

১।   কূে েেীক্ষণ (Well Testing)                                       : 
১) ২ টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূত (সুন্দলুরর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এেিং ২ টি অনুিন্ধান কূত (সুন্দলুরর িাউথ-১ ও পামালুরর-১) াীে তক 

েনন প্রকবল্পর DST ও Slick Line Service ভাড়ায় িিংগ্রব এেিং Well Testing Spare Parts ও Well Testing 

Gauge Tank িবয়র পন্য প্রাক্কলন প্রসিবেদন ব্যে্াতনা তসরিালক কর্ততক অনুবমাদন িাবতবষেত প্রাািন সেভাবগ ্প্ররণ করা 

ববয়বছ। 

২) “সেপয়- ১০, ১১, ১২, আইিবকা সরগ ্মরামি, আইসতএি সরগ আতবগ্রবিান এেিং সরগ িবায়ক র্ন্ত্রতাসি প্রসি্াতন” াীে তক 

প্রকবল্পর আওিায় ওয়াটার োথ ্টস্ট সবটার, ডুবয়ল কম্পাট তবমে িাপত ট্ািংক ও ল্যাে ্কসেন িবয়র সনসমত্ত ুরনঃ দরতরে  

আহ্বাবনর পন্য প্রাক্কলন প্রসিবেদন প্রস্তুি করিঃ ব্যে্াতনা তসরিালবকর অনুবমাদন িাবতবষেত প্রাািন সেভাবগ ্প্ররণ করা 

ববয়বছ। 

৩) চুসক্ত নিং-BAPEX/ADMIN/1843/2022 এর সেতরীবি ্িো প্রদানকারীর অনুবরাবির সভসত্তবি নতুন িাসভ তি তারবিাবনল 

িিংবর্াপাবনর পন্য সিসভ মূল্যায়ন করিঃ চুসক্ত িিংবাািবণর প্রসিবেদন প্রদাবনর পন্য কসমটি গঠন করা ববয়বছ। 

৪) কূত তরীষেতন র্ন্ত্রতাসি ও মালামাল শ্রীকাইল নথ ত # ১এ অনুিন্ধান কূত েনন প্রকবল্প ্ানান্তর করি: ্মরামি ও রষেতণাবেষেতবনর 

কাপ িলবছ। 

৫) চুসক্ত নিং-BAPEX/ADMIN/1802(R) এর সেতরীবি আমদানীকৃি ্িাক ্মসনবফাল্ড িট্টগ্রাম আিসলক কার্ তালয় ববি 

শ্রীকাইল নথ ত-১এ অনুিন্ধান কূত েনন প্রকবল্প ্ানান্তবরর পন্য তরে  ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

২।   মাড ইলঞ্জলনয়ালোং (Mud Engineering)                             :  
১) শ্রীকাইল নথ ত # ১ এ কূবত মাি ইসঞ্জসনয়াসরিং িাসভ তি প্রদান িলমান আবছ। 

২) ারীয়িুরর # ১ অনুিন্ধান কূদে মাি ইসঞ্জসনয়াসরিং িাসভ তি প্রদাবনর কাপ িলমান আবছ। 

৩) সেয়ানীোপার # ১ ওয়াকতওভার কূবত মাি ইসঞ্জসনয়াসরিং িাসভ তি এর Completion Report প্রণয়ন কাপ িলমান আবছ। 

৪) শ্রীকাইল নথ ত-১এ কূবতর পন্য মাি এন্ড কমসপ্লান ্কসমকুাল িবয়র লবষেতু আন্তপতাসিক উমুক্ত দরতরে : BAPEX/ADMIN/ 

INT/TEN-1124 এর িরেরাবকারী েরাের িয়াবদা ইসুু করা ববয়বছ। 

৫) পসকগঞ্জ # ১ ওয়াকতওভার কূবত কমসপ্লাবনর পন্য মাি ্কসমকুাল িবয়র লবষেতু আন্তপতাসিক উমুক্ত দরতরে  

BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1133 এর িরেরাবকারী েরাের NOA ইসুু করা ববয়বছ। 

৩।  ওয়ারলাইন লসগিং িাসভ তবিি                               :  
১) শ্রীকাইল নথ ত-১এ কূবত সেবফারক দ্রব্য অ্ায়ী সতট ম্যাগাসপবন তসরেববনর লবষেতু তসরেবন লাইবিে প্রাসির পন্য সেবফারক 

তসরদির েরাের তরে  ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

২) অত্র উে লবভাদগে  দ্যইজন কম থকতথা ্ভালা নথ ত # ২ উন্নয়ন কূবত ওয়ুারলাইন লসগিং কার্ তিম িবরপসমবন তসরদা তন কবরন। 

৩) অত্র উে লবভাদগে  একজন কম থকতথা শেীয়তপুে #১ অনুসন্ধান কূদে ওয়যােলাইন ললগাং কার্ তিম িবরপসমবন তসরদা তন কবরন। 

৪) অত্র উে লবভাদগে একজন কম থকতথা লবয়ানীবাজাে #১ নাং কূদে ওয়যােলাইন ললগাং কার্ থক্রম সদেজলমদন েলেেশ থন কদেন। 

৫) অত্র উে লবভাদগে একজন কম থকতথা শ্রকীইল নর্ থ #১এ অনুিন্ধান কূবত ৮ ১/২” ্বাল ্িকাবনর ওয়যােলাইন ললগাং কার্ থক্রম 

সদেজলমদন েলেেশ থন কদেন। 

৪।  ওদয়ল লসদমন্টশন (Well Cementation)                              :  
১) ওবয়ল সিবমবোন উত-সেভাবগর পন্য একটি ্মাোইল সিবমসেিং ল্যােবরটরী িবয়র চুসক্ততরে  নিং-Bapex/ Admin/1812 

্মািাবেক ্াসতি L/C এর সেতরীবি সিবমে ল্যােটি িট্টগ্রাম েন্দর ববি োলাবির প্রসিয়া িলমান রবয়বছ।  

২) 3 Well এর চুসক্ততরে  নিং-১৮৪১, িাসরে ২৩/০৬/২০২২ এর সেতরীবি L/C এর অিীবন আমদানীকৃি ৩টি কূবতর পন্য 

িরেরাবকারী িে তবমাট ৭ টি Shipment এর মবধ্য ১ম Shipment এর 350 MT Cement েন্দর ববি োলািাবন্ত িট্টগ্রাম 

ভান্ডাবর িিংরষেতণ করা ববয়বছ। ২য়, ৩য়, ৪থ ত, ৫ম এেিং ৬ষ্ঠ Shipment (Cement Additives) িট্টগ্রাম েন্দর ববি োলাি 

িম্পন্ন ববয়বছ এেিং ৭ম Shipment (API Class ‘G’ Cement) এর PSI কার্ তিম িলমান রবয়বছ। 

৩) ারীয়িুরর # ১ কূে খনন রকদল্পে অধীদন Testing Materials (Cementing) ক্রদয়ে লদক্ষয োলখলকৃত েেেত্রসমূদেে 

কালেগলে ও আলর্ থক েেেত্র মূল্যায়ন কার্ থক্রম সম্পন্ন েদয়দছ। েেবতীদত NOA এবাং কার্ থাদেশ রোন কো েদয়দছ। 

৪) Service of BJ Cementing Unit with Accessories িবয়র দরতরে  Bapex/Admin/Int/Ten-1146 এর 

Tender Opening ্কান দরতরে  তাওয়া র্ায়সন সেিায় ুরনঃদরতরে  আহ্বাবনর তরেিী কার্ তিম িলমান রবয়বছ। 

৫) শ্রীকাইল নথ ত # ১ এ েনন কূবত 30", 20", 13⅜", 9⅜" & 7" Liner Casing সিবমবোন িাসভ তি িম্পন্ন ববয়বছ। তরেিী িাত 

DST কার্ থক্রদম লসদমদন্টশন সালভ থস রোন অব্যােত েদয়দছ। 

৬) ারীয়িুরর # ১ কূে খনন রকদল্পে 30", 20" & 13⅜" Casing Cementation Job িম্পন্ন ববয়বছ। উক্ত কূবতর সেতরীবি 

আমদানীকৃি সিবমে ও সিবমে এসিটিভি িট্টগ্রাম এর ভান্ডার ববি প্রকল্প এলাকায় ্ানান্তর িম্পন্ন ববয়বছ। 

৭) াাবাোপুরর # ৩ কূবত ব্রাইন তাম্প করার লবষেতু প্রবয়াপনীয় সিবমসেিং মালামাল ্ানান্তর প্রসিয়া িলমান রবয়বছ। 
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৪.৫                                       েেীক্ষাগাে লবভাগ 

 
১। পসকগঞ্জ # ১ ্থবক িিংগৃবীি চুয়াসিা (৪৪) টি Cutting নমুনার (Reservoir Section িব) Clay Mineral 

analysis ্াবে Geological analysis এর কাপ িম্পন্ন ববয়বছ। 

২। পাবাঙ্গীরনগর সেশ্বসেদ্যালবয়র ২০১৯-২০২০ সাষেতােবে তর স্নািবকাত্তর ্েণীর দ্যইপন সাষেতাথীর র্থািবম 

“Mineralogical and Geochemical evidences of the late Miocene to pleistocene climate 

change from the Sylhet trough, Bengal Basin” এেিং “Plaeoclimatic conditions during 

deposition of the Surma Group within the Bengal Basin, Bangladesh”াীে তক গবেেণা কবম ত 

িবয়িার লবষেতু ্প্রসরি িে তবমাট ২০টি নমুনার X-ray Diffractogram সেবেেবণর কাবপ িবায়িা প্রদান করা ববে। 

৩। ্াপপ্রম কর্ততক েননকৃি টেগী #১ কূবত ৩২৯৩.০-৩৩২৭.০ সমটার গভীরিায় ২য় সিএিটি অতাবরানকাবল িিংগৃবীি দ্যটি 

তাসনর নমুনা সেবেেণ করা ববয়বছ। 

৪। ্াপপ্রম কর্ততক েননকৃি টেগী# ১ অনুিন্ধান কূবতর ৩২৯৩.০-৩৩২৭.০ সমটার গভীরিায় ্প্রািাকান ্টসস্টিং এর 

অতাবরান িলাকাবল িিংগৃবীি দ্যটি তাসনর নমুনার সেবেেণ কাপ িবলবছ। 

৫। োবতবক্সর ভূিাসিক পসরত দল কর্ততক পাসিিংগা ভূগঠবনর সেসভন্ন ছড়া ্থবক ২০২১-২২ মাঠ ্মৌসুবম িিংগৃবীি ২০ (সো) টি 

আউটিত নমুনা িমুববর ্টাটাল কাে তন (TC) এেিং ্টাটাল অগ তাসনক কাে তন (TOC) সেবেেণ পূে তক সেবেেণ প্রসিবেদন 

ভূিাসিক সেভাগিব িিংসেষ্ট অন্যান্য দিবর ই-নসথর মাধ্যবম ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

৬। ্াপপ্রম কর্ততক েননকৃি টেগী #১ অনুিন্ধান কূত ববি ্প্রসরি ্কার ও কাটিিং নমুনা সেবেেবণর পন্য র্ন্ত্র িমূববর 

কুাসলবব্রান শুরু করা ববয়বছ। 

৭। Porosimeter Permeameter (Kephi), Core Resistivity System, Core Photographyও Rock 

Eval র্ন্ত্র িিল করার সনসমবত্ত M/s. Vinci Technologies-কর্ততক spares ও consumable মালামাবলর মূল্যিব 

চুড়ান্ত িাসলকা ্প্ররণ িাবতবষেত উক্ত র্ন্ত্র িমূববর িাসভ তিিব র্ােিীয় োসে তক রষেতণাবেষেতণ চুসক্তর (AMC) ব্যাতাবর প্রবয়াপনীয় 

তদবষেতত ্নয়ার কাপ িলমান রবয়বছ। 
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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  

(লডদসম্বে’২০২২) 
লবগত মাস           

(নদভম্বে’ 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 

৩.৩৯৭ ৩.৩৮৪ ২১.২৩৩ ২২৪৬.০৫৮ 

১০.৮৫২ ৯.৫৮ ৬০.৬৫৮ ৭২৪২.২৬৭ 

০২। পফঞ্চুগঞ্জ ০২ ০২ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.৪৮২ 

১.৮৬৮ 

        ১৭৬.০০ 

৬৮২.০০  

১১.২৩১ ১০.৬২৩ ৭২.৯৪৯ ৪৮৫৩.৮১৫ 

১৭.৬৯৭ ১৭.৩৭৭ ১৪৫.২৬৯ ১৯২২৩.৭০৪ 

০৩।  শােবাজপুে  ০৪ ০৩ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে  

২.৮১৮ 

১.৯৭০ 

       ৯৩০.০০ 

৬৫০.০০  

৬২.৬৪৪ ৪৯.৬৮৬ ৩২৫.৪৫৬ ৩৭৯৫.৮৯৮ 

৩৮.৩৫১ ২৯.৬৬৯ ২০৫.৯৩৭ ২৫০০.৮৪১ 

০৪। পসমুতাাং ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.১৪২ 

০.০৫৫ 

           ৫২.০০  

             ২০.০০    

০.৫৬২ ০.৫২৭ ৩.৪৫২ ৪০১.৪২৮ 

  ০. ০. ৮২৬.৬৮৪ 

০৫ সুন্দলপুে ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে  

০.১৭০ 

০.০৪৯ 

          ৬২.০০ 

১৮.০০  

৬.৮১৫ ৬.৬৮৭ ৪০.৮৩৪ ৬৪৮.৯৬৯ 

১.৫৮২ ২.৩০২ ১২.৮৮২ ১৬৪.০২৭ 

০৬। শ্রীকাইল ০৪ ০৪ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.৮৪৯ 

১৯.১৭৮ 

৩১০.০০ 

৭০০০.০০ 

৩৫.৩৬ ৩৪.৬৩৫ ২১৭.৭৪৬ ৩৭৪৯.১৮৩ 

৮৪৭.৬৩৭ ৮২৪.৪৬৪ ৪৯৬২.৬৩৮ ৫০৮৭৮.২৭৯ 

০৭। পবগমগঞ্জ ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.৬০০ 

০.৮৩৩ 

৭২.০০ 

১০০.০০  

৭.১০৩ ৬.৮৪৮ ৪২.১১ ৩১৮.৬৪৮ 

১০.৫০৫ ৯.৭০৯ ৬৩.৮২৯ ৫৩০.৯১১ 

০৮। রূেগঞ্জ - - ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

- -   - - 19.229 

   180.083 

 

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 

 (সিবিম্বর’ ২০২২) 

ক্রমপুলঞ্জভূত 

  (সিবিম্বর’ ২০২২)  

(২০২২-২০২৩) 

ভযাে রোন 

(সিবিম্বর’ ২০২২) 

 

ভযাে বাদে মূল্য 

(সিবিম্বর’ ২০২২)   

পমাে মূল্য 

(সিবিম্বর’ ২০২২) 

ক্রমপুলঞ্জভূত মূল্য   

(২০২২-২০২৩) 

০১। সালোনেী ১। গ্যাস   ৩.৩২৯১ ২০.৭৯৭১ ২৩.৫০১৬ ৯৯.২২৭০ ১২২.৭২৮৬ ৭৮৭.৪৬৬৯ 

 ২। কনদডনদসে - ৩৬.০০০ - - - ১৫.২৮৯২ 

০২। পফঞ্চুগঞ্জ ১। গ্যাস ১০.৯০১৮ ৭১.৫৬৪২ ১৩৮.৪৩৪১ ৩৩১.৫৬৮০ ৪৭০.০০২১ ৩০১৯.০৪৪২ 

  ২। কনদডনদসে - ১৩৫.০০০ - - - ৫৭.৩৩৪৫ 

৩৪.৪০০৭ শােবাজপুে  ১। গ্যাস ৬২.৬১৬৮ ৩২৭.৪৮৩৫ ৪৩৭.১৫৪৩ ১৯০৪.৪৪৯৭ ২৩৪১.৬০৪০ ১২৫০৩.৮২৯৬ 

  ২। কনদডনদসে ৮১.০০০ ১৬২.০০০ ৩.৬২৮৮ ২২.১৫৩৫ ২৫.৭৮২৩ ৫১.৫৬৪৭ 

০৪। পসমুতাাং ১। গ্যাস ০.৫৫৭৩ ৩.৪৩০৭ ৯.৮০২৪ ১৬.৯৫০৭ ২৬.৭৫৩১ ১৬২.৫৬৬৭ 

  ২। কনদডনদসে - - - - - - 

০৫। সুন্দলপুে ১। গ্যাস ৬.৮১৪৬ ৪০.৮২৮৯ ৮৬.৫৩৩৪ ২০৭.২৫৮৯ ২৯৩.৭৯২৩ ১৭৪৪.১৪৪৭ 

  ২। কনদডনদসে - ৯.০০০ - - - ৩.৮২২৩ 

০৬। শ্রীকাইল ১। গ্যাস ৩২.০২০৬ ২১০.৬৬৮৩ ২২৬.০৭৫২ ৯৫৪.৫২০০ ১১৮০.৫৯৫২ ৭৭১৪.৮৫৪৪ 

  ২। কনদডনদসে ৮৬৪.০০০ ৪৯৪১.০০০ ৪৭.৮৬২১ ৩১৯.০৭৮৭ ৩৬৬.৯৪০৮ ২০৯৮.৪৪২৭ 

০৭। পবগমগঞ্জ ১। গ্যাস ৭.০৯৮২ ৪২.০৮১৪ ৯০.১৩৫০ ২১৫.৮৮৫২ ৩০৬.০২০১ ১৭৯৭.৬৫৪৩ 

  ২। কনদডনদসে ১৮.০০০ ৭২.০০০ ০.৯৯৭১ ৬.৬৪৭৫ ৭.৬৪৪৬ ৩০.৫৭৮৪ 

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) নিশাি ট্রেইলর-০১৬২ এর স্ট্যান্ড পাইপ ওয়েনডিং ও ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

 খ) নিয়িা োক-০৬২১ এর টুল বক্স ওয়েনডিংপূব বক ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

 গ) নিয়িা োক-০৬২০ এর িাইড ডালা ও পাদািী ওয়েনডিংপূব বক ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

 ঘ) োরনিনডি প্রাইেমুভার-০৩৩১ এর স্ট্যান্ড পাইপ ওয়েনডিংপূব বক ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

 ঙ) পয়তঙ্গা ইোয়ড পানির লাইি ট্রেরােত কায়ে িহয় ানিতা করা হয়েয়ে। 

খ) অদোশে 

 ক) ভলয়ভা ভাওোর-০০২৭ এর ০২টি ট্রেক বুষ্টার এবিং ০৭টি এোর ট্রেক পাইপ পনরবত বি করা হয়েয়ে । 

 খ) নিশাি ট্রেইলর এর ০৮টি হাব ড্রাে ট্রেরােত এবিং িানভনিিং করা হয়েয়ে । এোড়া িেস্ত িানড় গ্রীনেিং 

করা হয়েয়ে ।  

 গ) নিশাি প্রাইেমুভার-০১১৮ এর ক্লাচ িারয়ভা ও ট্ররনডয়েটর ট্রেরােত এবিং িানভনিিং করা হয়েয়ে । 

 ঘ) নিশাি প্রাইেমুভার-০১১৯ এর েনবল,েনবল নিল্টার ও নডয়েল নিল্টার পনরবত বি করা হয়েয়ে। 

 ঙ) ভলয়ভা োক-০০৮৬ এর ০১টি নভ ট্রে ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

 ি) টাডায়িা ট্রেি-০০১৩ এর এোর নিল্টার পনরবত বি ও ট্রেি  িীনলিং গ্রীনেিং করা হয়েয়ে।  

 ছ) নিয়িা ট্রেইলর-০১৬০ এর ০৬টি ট্রেক সু ট্রেরােত ও িানভনিিং করা হয়েয়ে। 

 প) নিয়িা োক-০৬২০ িাড়ীটির েনবল ও েনবল নিল্টার পনরবত বি করা হয়েয়ে। 

 ঝ) নিয়িা োক-০৬১৯ িাড়ীটির েনবল ও েনবল নিল্টার পনরবত বি করা হয়েয়ে। 

 ঞ) নিয়িা োক-০৬২২  এর নডয়েল নিল্টার পনরবত বি করা হয়েয়ে। 

 ট) নিয়িা োক-০৬১৮ এর িাড়ীটির ০৬টি ইিয়েকটর িানভনিিং করা হয়েয়ে। 

 ঠ) নিয়িা প্রাইেমুভার-০১৪৭ এর ট্ররাটানর ট্রটনবল ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

ঘ) তলড়ৎশে 

 ক) টাডায়িা ট্রেি-০০১৩ এর ০২টি ট্রহডলাইট ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

 খ) নিয়িা োক-০৬১৯ এর  ট্রহডলাইট এর িাইডলাইট ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

 গ) নিশাি প্রাইেমুভার-০১১১৯ িেস্ত িানড়র ইয়লকনেক ট্রেরােত এর কাে করা হয়েয়ে। 

 ঘ) নিয়িা োক-০৬২২ এর ০১ ট্রিট ট্রহডলাইট ও ইয়লকনিক হি ট্রেরােত এবিং িিংযুক্ত ব্যাটানর রক্ষিায়বক্ষি করা 

হয়েয়ে। 

 ঙ) ভলয়ভা ভাওোর-০০২৭ িেস্ত িানড় ইয়লকনেক লাইিয়চনকিংপূব বক ট্রেরােত করা হয়েয়ে। 

  এোড়া অনিি ভবয়ি ববদ্যযনতক লাইি ট্রেরােত,নবনভন্ন Mvwoi e¨vUvix PvR©,wbivcËv kvLvে ও কেয়েক্স এর 

নবনভন্ন শাখাে ববদ্যযনতক লাইি ‡givgZিহ নবনভন্ন B‡jKwUªK¨vj কাে Kiv n‡q‡Q| 

   

 

২। পকন্দ্রীয় র্ানবােন পমোমত কােখানা, ঢাকা                 : 

 উি কােখানায় ১১ টি োলকা র্ানবােন পমোমত ও েক্ষণাদবক্ষণ এবাং সালভ থালসাং কো েদয়দছ। 
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৩। ৩। রধান কার্ থালয় ঢাকা                                            : 

  রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন রকদল্পে কার্ থক্রম লনম্নরূেিঃ 

ক)     সেপয়-১০ (ZJ70DBS), সেপয়-১১ (ZJ40DBT), সেপয়-১২ (ZJ৫ ০ DBS) 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। 

খ)  লেগসমূবব ব্যবোদেে লবষেতু লেগ র্ন্ত্রোলত ও র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িিংিান্ত 

কাপ কো েদয়দছ। 

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

পমোমদতে লবষেতু খুচো র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িিংিান্ত কাপ কো েদয়দছ।  

৪। লবলবধ                                                         :     
  

ক)     সিবলট ্াি সফবল্ডর ০৪টি কূবতর ওয়াকতওভার কাপ িম্পাদবনর সনসমত্ত কূত এলাকা তসরদা তণ ্াবে 

প্রবয়াপনীয় সরগ/ ্মসানারী ফাউবন্ডা ্ল-আউট েসয়িং ও কার্ তিাসলকা প্রস্তুিপূে তক ুরনরায় ্প্ররণ করা 

ববয়বছ।  

খ)  াসরয়িুরর-১ অনুিন্ধান কূত েনন প্রকবল্প সেপয়-১০ সরগ মাস্ট আতিব সরগ র্ন্ত্রতাসি িিংবর্াপন, ্টসস্টিং, 

কসমাসনিং কাপ িম্পন্ন করা ববয়বছ এেিং েনন কালীন সরবগর দদনসন্দন ্মরামি ও রষেতণাবেষেতণ কাপ 

িলমান।   

গ) সেয়ানীোপার-১ প্রকবল্প সেপয়-১১ সরগ িাউন করা ববয়বছ এেিং সেবর্াপন ্াবে ্মরামি/ রষেতণাবেষেতণ 

কাপ িলমান। 

ঘ)  ্িমুিািং-৫ প্রকবল্প সেপয়-১৮ সরগ ও সরগ র্ন্ত্রতাসি ্মরামি ও রষেতণাবেষেতণ কাপ িলমান। 

ঙ) শ্রীকাইল নথ ত-১এ প্রকবল্প সেপয়-১২ সরবগর দদনসন্দন রষেতণাবেষেতণ কাপ িলমান। 
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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 

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

র্র্ার্র্ভাদব সাংেক্ষণ কো েদয়দছ। 

খ) পেদরাবাাংলাে লেজাভ থয়াে এন্ড ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাগদক তাদেে চালেো অনুর্ায়ী Srikail East-1 কূদেে লগ ডাো 

এবাং লেদোদে থে োড থকলে লবলধ পমাতাদবক সেবোে কো েদয়দছ। 

গ) ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদটম উন্নয়দনে লদক্ষয ডাো ম্যাদনজদমন্ট উতলবভাদগ সাংেলক্ষত এবাং সাম্প্রলতক সমদয় রাপ্ত োড থকলে 

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

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

ঘ) পেে পসকশদন সাংেলক্ষত পেে সমূে ের্ থায়ক্রদম এবাং লনয়লমতভাদব পেে লিলনাং পমলশন িাো েলেস্কাে কো েদে। র্া একটি 

চলমান রলক্রয়া। লডলজোল ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদটদম ব্যবহৃত সকল কলম্পউোে, পটাদেজ লডভাইসসে অন্যান্য আনুসালিক 

লডভাইস লনয়লমত ের্ থদবক্ষদণে মা্যমদম সচল োখা েদে। 

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 েদে। 

ি) অলফস কম থলেবদস ডাো ম্যাদনজদমন্ট উতলবভাদগে পেে সাংেক্ষন কক্ষ, ডাো সাংেক্ষন কক্ষ, কাদে থাগ্রালফক ডাো সাংেক্ষন 

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

সচল োখা েদে। 

ছ) অনুিন্ধান ব্লক ২২এ ও ২২সে ্ি ্র্ৌথ িববর্াগীিা Joint Venture Agreement (JVA) এর মাধ্যবম ্িল-্াি 

অনুিন্ধান/উৎতাদন তসরিালনার উবদ্দবে যুবগাতবর্াগী JVA Framework প্রস্তুবির প্রাক্কাবল ভূিাসিক দেসাষ্ট সেবেিনায় 

সেদ্যমান িথ্য-উতাবত্তর আবলাবক িম্ভাব্য িম্ভােনাময় ভূগঠবনর িিংখ্যা ও প্রক্কসলি প্রাথসমক মজুদ (GIIP) সনরুতন িিংিান্ত 

গঠিি কাসরগসর টিবম অরে  উতসেভাবগর একপন কম তকিতা অন্ততর্ভক্ত আবছন। 

প) োবতক্স এর আওিািীন ব্লক ২২এ ও ২২সে এর সনি তাসরি ১০টি ভূগঠবন Joint Venture Partner সিবলকান করার 

মাধ্যবম অনুিন্ধান ও উৎতাদন শুরু করার লবষেতু প্রাি EOI িমূববর কাসরগসর মূল্যায়ন প্রসিবেদন ও াট তসলস্ট োবতক্স 

তসরিালনা তে তবদ অনুবমাদবনর পন্য উত্াতন করা ববল ্র্ৌথ িববর্াসগিা (Joint Venture Agreement) এর মাধ্যবম 

্িল/্াি অনুিন্ধান কার্ তিম তসরিালনার উবদ্দবে পূণ তাঙ্গ Terms & Conditions িসন্নবেসাি কবর Joint Venture 

Agreement (JVA) Framework প্রস্তুি করার লবষেতু োবতক্স তসরিালনা তে তদ কর্ততক ্তবরাোিংলাবক অনুবরাি করার 

সনবদ তানা প্রদান ক্রবছ। িদানুর্ায়ী ্তবরাোিংলায় তরে  ্প্ররণ করার ্প্রসষেতবি ্তবরাোিংলা কর্ততক একটি কসমটি গঠন করা 

ববয়বছ। কসমটির সনবদ তানার আবলাবক ব্লক ২২এ ও ২২সে এর সরবিাি ত প্রাক্কলবনর কাপ িলবছ। 

ঝ) োিংলাবদা অনবাার ব্লক ৮ ও ১১ এেিং িিংলগ্ন এলাকায় তসরিাসলি িােসিক technical feasibility stuty-র 

ফলাফল িবন্তােপনাক না বওয়ায় এেিং িাসে তকভাবে MOECO-এর investment policy সেবেিনায় উক্ত ব্লকিমূবব এই 

মুহুবিত MOECO এককভাবে ্কাবনা সেসনবয়াগ না করার নীসি গ্রবণ করার সেেয়টি উবিে কবর িেসি োবতক্সবক অেসবি 

কবরবছ। 

ঞ) োবতক্স ্টসলবফান গাইি বালনাগাদকরবণর লবষেতু সরিাি ত এন্ড ্িবভলতবমে সেভাবগর কম তকিতাবদর িথ্যাসদ িরেরাবকৃি 

ছক অনুর্ায়ী আইসিটি ও এমআইএি উতসেভাবগ ্প্ররণ করা ববয়বছ। 
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৪.৯                                   লালনাং এন্ড আইলসটি লবভাগ 
           

ক) 

 

ভূতালিক জলেে, লিমালত্রক ও লত্রমালত্রক সাইসলমক জলেে, গ্যাস উৎোেন, মনব সম্পে উন্নয়ন এবাং APA সাংলেট অন্যান্য 

কার্ থক্রদম সোয়তা কো েদয়দছ।  

খ) ২০২২-২০২৩ অথ ত েছবর োসে তক েরাদ্দ অনুর্ায়ী সনপস্ব ও ্াি উন্নয়ন িবসেল (সপসিএফ) ভূক্ত োস্তোসয়ি/োস্তোয়নািীন 

প্রকল্প িমূববর আগস্ট’২০২২ তর্ তন্ত অগ্রগসির িার িিংবষেতত প্রস্তুি করা ববয়বছ। 

গ) অসনষ্পন্ন কার্ তিম সেেয়ক মাসিক প্রসিবেদন প্রণয়ন করিঃ ্তবরাোিংলায় ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

ঘ) মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্ততক প্রদত্ত সিদ্ধান্তিমূববর অগ্রগসির মাসিক প্রসিবেদন ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

ঙ) মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্ততক প্রদত্ত প্রসিশ্রুি/সনবদ তানা োস্তোয়ন অগ্রগসির মাসিক প্রসিবেদন ্প্ররণ করা ব্য়বছ। 

ি) প্রস্তাসেি ০৬ টি (ছয়) নতুন প্রকবল্পর সফসপসেসলটি স্টাসি িম্পাদবনর লবষেতু মন্ত্রনালবয়র  সনবদ তানা ্মািাবেক অসভজ্ঞ 

তরামা তক প্রসিষ্ঠান IIFC ্ক সনবয়াসপি করা ববয়বছ। IIFC কর্ততক প্রণীিব্য সম্ভাব্যিা  াচাই প্রতিতবদন এবং অতিটর 

প্রতিষ্ঠান কর্ততক প্রণীিব্য আতথ তক প্রতিতবদন প্রাতির ের মাচ ত ২০২৩ সাতলর মতে পেতরাবাংলার মােতম অনুতমাদন 

প্রতিয়াকরতণর তনতমত্ত মন্ত্রণালতয় পপ্ররণ করা হতব। 

ছ) মন্ত্রণালয়/ সেভাগিমূববর মাসিক প্রসিবেদন ছক র্থার্থভাবে পূরণ করিঃ এেিং োবতক্স তসরিাসলি ্ািবষেতরে িমূববর ্াি 

ও কনবিনবিট উৎতাদন ও সেিয় সেেরণী প্রস্তুি কবর ্তবরাোিংলায় ্প্ররণ করা ববয়বছ। িাছাড়া ্তবরাোিংলা, পালাসন ও 

েসনপ িম্পদ সেভাবগর প্রসিবেদন প্রস্তুবি ছসে ও িথ্যাসদ িবমি প্রসিবেদন প্রস্তুি কবর ্তবরাোিংলায় ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

প) িলসি অথ তেছবরর এসিসতভূক্ত প্রকল্প িমূববর মাসিক কম তকাবন্ডর সেেরণী সনি তাসরি ছক ্মািাবেক পূরণ কবর ্তবরাোিংলার 

সবিাে ও অথ ত সেভাবগ ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

ঝ) োসে তক কম তিম্পাদন চুসক্ত, োসে তক িয় তসরকল্পনা, বালনাগাদ সিটিবপন িাট তার, মাসিক িমন্বয় িভার কার্ তসেেরণী, পািীয় 

শুদ্ধািার ্কৌাল কম ততসরকল্পনা, ্িো প্রদান প্রসিশ্রুসি, োসে তক কম তিম্পাদন চুসক্ত, অসভবর্াগ প্রসিকার ব্যে্া, িথ্য অসিকার 

এেিং ই-গভন্যতাে ও ইবনাবভান িিংিান্ত িভার কার্ ততরে  ও অগ্রগসির প্রসিবেদন িব ৪০টি দরতরে  ও অসফি আবদা আতবলাি 

করা ববয়বছ। 

ঞ) ই-সপসত িথ্য িিংবাািন এেিং ইউপার ্টকসনকুাল িাবতার্ট প্রদান, এটুআই এর িাবথ ্র্াগাবর্াগ করিঃ ই-নসথবি ৪পন 

কম তকিতার াাো তদায়ন ও িাবতাট ত প্রদান, সিসপটাল ব্যানার ও সিিবপ্ল িথ্যাসদ বালনাগাদকরণ, োবতক্স তসরিালনা তে তদ 

িভািব সেসভন্ন িিং্ার িাবথ আবয়াসপি ১০টি অনলাইন িভা আবয়াপন ও কাসরগসর িবায়িা প্রদান এেিং এইিআরএম াাো 

কর্ততক আবয়াসপি ৪টি প্রসাষেতণ কার্ তিবম প্রবপটর, সিিবপ্ল ও িাউন্ড সিবস্টম িিংিান্ত আইটি িাবতাট ত প্রদান করা ববয়বছ। 

ট) সেসভন্ন সেভাবগর িাসবদার ্প্রসষেতবি আইসিটি ও এমআইএি উতসেভাবগর মাধ্যবম ইোরবনট িিংবর্াগ, সতএসেএক্স িিংবর্াগ, 

কসম্পউটাবর বাি তওয়ার ও িফ্ওয়ুার ্িট-আত িব প্রবয়াপনীয় ্িো প্রদান করা ববয়বছ। 

ঠ) এইিআরএম উতসেভাগ কর্ততক র্থািবম “দ্যনীসি প্রসিবরাি সেেয়ক”, “সনরীষেতা ম্যানুয়াল, মুিক িফটওয়ুার ব্যেবার এেিং 

ভুাট িিংিান্ত সেেয়ক”, “National Integrity Strategy (NIS)” এবাং ‘‘Digital Transformation in 

Government Offices” াীে তক প্রসাষেতবণর আবয়াপন করা ববয়বছ । উক্ত প্রসাষেতবণ িে তবমাট প্রসাষেতণাথীর িিংখ্যা সছল 

৮৭ পন। 

ি) ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূত (সুন্দলুরর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এেিং ২টি অনুিন্ধান কূত (সুন্দলুরর িাউথ-১ ও পামালুরর-১) 

েনন প্রকল্প; ১টি মূল্যায়ন কূত (পসকগঞ্জ-২) এেিং ২টি অনুিন্ধান কূত (বফঞ্চুগঞ্জ িাউথ-১ ও ্মাোরকুরর িাউথ ইষ্ট-১) েনন 

প্রকল্প; ১টি গভীর অনুিন্ধান কূত (শ্রীকাইল সিত-১) েনন প্রকল্পিমুববর IEE এেিং EIA িিংিান্ত একক উৎিসভসত্তক তরামাতক 

সনবয়াবগর লবষেতু প্রাি Request for Proposal (RFP) র্ািাই-োছাই, কাসরগসর ও আসেতক মূল্যায়ন প্রসিবেদন 

ব্যে্াতনা তসরিালক মববাদয় েরােবর দাসেল করা ববয়বছ। 

ঢ) HSE কার্ তিম োস্তোয়ন, তসরিালনা এেিং এিদলবষেতু ্ফঞ্চুগঞ্জ ্াি ্ষেতরে , িালদানদী ্াি ্ষেতরে , শ্রীকাইল ্াি ্ষেতরে  ও 

মািেুরর সরগ ্েইপ তসরদা তন ্াবে গঠিি কসমটির মিামি ও সুতাসরা িিংিান্ত প্রসিবেদন ব্যে্াতনা তসরিালক মববাদয় 

েরােবর দাসেল করা ববয়বছ। 

ণ) োবতবক্সর সেসভন্ন সেভাগ/প্রকল্প/্াতনািমূব ্থবক সিবিম্বর, ২০২২ িাবলর HSE প্রসিবেদন িিংগ্রব ও এেিং িিংগৃবীি 

প্রসিবেদন কম্পাইল কবর ্তবরাোিংলায় ্প্ররণ করা ববয়বছ। 

ি) জ্বালাসন ও েসনপ িম্পদ মন্ত্রণালয় এেিং ্তবরাোিংলা ্থবক আগি HSE সেেয়ক দািসরক আবদা ও িাক িমূববর ্প্রসষেতবি 

প্রবয়াপনীয় তদবষেতত গ্রবণ করা ববয়বছ। 
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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 ০১* - 

৩ ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ ০৬ - 

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 ২০ - 

১১ ১১,০০০-২৬,৫৯০ - ৭৯ 

১২ ১০,২০০-২৪,৬৮০ - ৪৬ 

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 - ৫১ 

 পমােিঃ ৩৫১ ২৫৮ 

১৯ ক) পরষদণ 

পেদরাবাাংলা েদত -         

পেদরাবাাংলা বলের্ভ থত 

অন্যান্য পকাম্পানী েদত -       

  

 - 

 

 ০২ 

 

- 

 

- 

 পমােিঃ ০২ -  

 সব থদমােিঃ  ৩৫৩ ২৫৮  

সব থদমাে (কম থকতথা+কম থচােী) = ৬১১ 

  

   * বাদেদক্সে একজন কম থকতথা এমলড লেদসদব এসলজএফএদল পডপুদেশদন েদয়দছন। 
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৫.২  পকাম্পানীে e-Governance সাংক্রান্ত তথ্যিঃ 
 

 

৫.২.১ কম থকতথা-৩৫৩ জন  কম থচােী-২৫৮ জন পমাে জনবল-৬১১ জন         

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

 
৫.২.৩ 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 

 
 

৫.২.৪  পকাম্পানীে Website Address: www.bapex.com.bd  
 

৫.২.৫ ইন্টােদনদেে সাদর্ সাংদর্াগকৃত PC এে সাংখ্যা-২১৩ টি 

৫.২.৬ পকাম্পানীে ইন্টােদনে সাংদর্াদগে ধেন- ব্রডব্যান্ড 

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

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

৫.২.৯ Desktop PC- এে Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবাং (গ) Windows-10 

৫.২.১০ 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 

৫.২.১১ 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. 

৫.২.১২ 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 েদে।  

৫.২.১৩ 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 েদে। 
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৫.২.১৪  পকাম্পানীদত ব্যবহৃত গুরুত্বপূন 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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৫.৩  োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে অর্ থ রোদনে লববেণী (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)                    :     
 

    মাস লডদসম্বে, ২০২২। 
  

                                                                                                                                        (দকাটি োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

লববেণ লবগত মাস 

(নদভম্বে, ২০২২)      

চললত মাস 

(লডদসম্বে, ২০২২)       

লবগত বছদেে পমাে 

(২০২১-২০২২) 

 

চললত বছদেে 

ক্রমপুলঞ্জত 

 (২০২২-২০২৩) 

 

১ আবগােী শুল্ক/ ভযাে ও 

সাললদমন্টােী কে 

৯.৬৪ ৯.৪৭ ১১২.৬১ ৫৬.৯৮ 

২ আয়কে 

 

১.১৫ ১.৮১ ৩৬.০৮ ৬.৯৯ 

৩ োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে লভযাাংশ 

রোন 

 

- - ২.০০ - 

৪ কাটম কে 

 

- - - - 

৫ লড, এস, এল 

 

- - ৪.২০ - 

৬ অন্যান্য  

 

- - - - 

 পমাে রোন- 

 

১০.৭৯ ১১.২৮ ১৫৪.৮৯ ৬৩.৯৭ 

 

৫.৪  নগে তেলবল লববেণী  (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)                                  : 
 

 মাসিঃ লডদসম্বে, ২০২২। 

                                                                                                                               (দকাটি োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

লববেণ কযাশ ব্যাদলস  ব্যাাংক ব্যাদলস 

  

পমাে ব্যাাংক 

ব্যাদলস 

পমাে কযাশ ও 

ব্যাাংক ব্যাদলস  

 চললত লেসাব স্বল্প পময়ােী 

লেসাব 

েীঘ থ পময়ােী 

লেসাব 
 

১ চললত মাদসে 

পশদষ (রধান 

কার্ থালয়) 

 

০.১০১৩ ০.০০৭৫ ১৬৬.৭৩৭০ ৮৪৯.১২৭০ ১০১৫.৮৭১৪ ১০১৫.৯৭২৭ 

২ লবগত মাদসে 

পশদষ 

০.০৫৪৩ ০.০০৭৫ ১৩০.১৭০৮ ৯০৭.১২৭০ ১০৩৭.৩০৫৩ ১০৩৭.৩৫৯৬ 

৩ লবগত বছদেে 

পশদষ   

 

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

েলেচালকমন্ডলীে সভািঃ  ০১ (এক) টি, ৪৬২তম, তালেখ: ০৮-১২-২২ 

বালষ থক সাধােণ সভািঃ  নাই। 

মালসক রকল্প সমন্বয় সভািঃ  রদর্াজয নয়। 

সাধােণ লবজ্ঞলপ্তে সাংখ্যা ও লববেণিঃ  
০২ (দ্যই) টি। 

i) e-Tender ID No. 762688 Ges e-Tender 

ID No. 759153 

: Procurement of Printing Product. 

  Procurement of Tire-Tube with flap for heavy vehicles. 

ii) BAPEX/LOCAL 

PURCHASE/OSTETM-33/2022-2023   

Date : 12-12-2022 

: Procurement of GNSS RTK (Real Time Kinematic 

Positioning) System with post processing software, high 

configuration Laptop & Workstation.  

আন্তপতাসিক সেজ্ঞসির িিংখ্যা ও সেেরণঃ  ০৪ (চাে) টি। 
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1153/2022, 

Date: 05-12-2022 
: Procurement of Mechanical Spare Parts for ZJ70DBS (Bijoy-

10) Rig.  

ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1154/2022, 

Date: 05-12-2022 
: Procurement of Silica Gel, Ceramic Ball & Chemicals 

(Therminol-66) for Fenchuganj Gas field.   

iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1155/2022, 

Date: 22-12-2022 
: Procurement of pipeline, different types of valve and 

associated materials for gathering pipeline of Tabgi Well # 1 

to existing Natural Gas Process Plant at Shahbazpur Gas 

Field, Borhanuddin, Bhola. 

iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1157/2022, 

Date: 15-12-2022 
: Procurement of Positioning/Topo Survey Equipment, 

Hardware, Software & Accessories. 

অন্যান্য লবজ্ঞলপ্তে /স্বেলণকাে সাংখ্যা ও লববেণিঃ  ০৫ (োঁচ) টি। 
  i) RbZvi KÚ 

  ii) ‰`wbK mKv‡ji mgq 

  iii) XvKv wUªweDb 

  iv) ewYK evZ©v 

  v) ‰`wbK kni I MÖvg 

আইন ও চুসক্ত িিংিান্ত:   

ক) আন্তজথালতক চুলিে সাংখ্যা ও লববেণ: নাই। 

খ) স্ানীয় চুলিে সাংখ্যা ও লববেণ:  ০৩ (লতন) টি। 
(i) Contract Agreement between BAPEX and Bangla Trac Limited, Plot: 68, Block: H, Road: 11, Banani, 

Dhaka-1213 for Procurement of necessary spare parts for top end overhauling of generator of Begumganj 

Gas Field. This Contract is signed on  11-12-2022.   

(ii) Contract Agreement between BAPEX and Car Rent Com.BD, 90/A, Premier Plaza, North badda, Praoati 

Sharani Road, Gulshan, Dhaka-1212 for Hiring of vehicles (rental) for Two Microbus, One Double Cabin 

Pick-up (4WD) and One ambulance for 1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal Cum 

Development Wells (Sundalpur-3 & Begumganj-4 (West) Drilling Project. This Contract is signed on 12-

12-2022. 

(iii) Contract Agreement between BAPEX and AIR Consulting Limited, Mouchak Tower, Suite No. 1501, 

83/C Siddeswari Circular Road, Dhaka-1217 for Actuarial Services of Pension Valuation of BAPEX 

Employees Pension Fund Trust. This Contract is signed on 13-12-2022. 
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৫.৬   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 

্েগম ্িসলমা াাবনাপ, মবাব্যে্াতক (সরিাি ত এন্ড ্িবভলতবমে) ০৪৪৩ ৩১-১২-২০২২ সতআরএল 

পনাে ্মাঃ বারুন-অর-রাীদ, িবকারী কম তকিতা (প্রাািন) ২০০২ ৩১-১২-২০২২ সতআরএল 

পনাে পসবর উসদ্দন, ইবলক্ট্রসনক ্টকসনসায়ান ১৭৪৮ ১১-১২-২০২২ সতআরএল 

পনাে ্মাঃ আব্দুল মাবলক, সিিবতনিার ১৫৬৯ ৩১-১২-২০২২ সতআরএল 
 

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 

- - - - 



 

সিবিম্বর, ২০২২                                                                                                                                                                  

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)       32 

 

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. 

- বগুড়া-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 েদে। 

-এই গ্যাস লফল্ড েদত PDB’ে Rental 

Power Plant-এ গ্যাস সেবোে কো েদে। 

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। াাবপাদুরর-সুন্দলুরর (সুন্দলুরর#২) 

মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূত ে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। রূতকল্প-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। রূতকল্প-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। রূতকল্প-১ েনন প্রকল্ত স্ািঃ         ৫৯৭২.০০ 

নিঃ তবিঃ   ১০২৩৭.০০ 

পমােিঃ     ১৬২০৯.০০ 

স্ািঃ            ৫৫৭৭.৩৩ 

নিঃববিঃ         ৮৮৪৭.৭৫ 

পমােিঃ         ১৪৪২৫.০৮ 

পসদেম্বে ২০২০ GDF   

৩৩। রূতকল্প-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 লনম্নরূেিঃ 
 

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 অ-লাভজনক 

40.  Titas-27 2014 Gardener Denver E-1100 গ্যাস উৎোেনেত 

41.  Rupgonj-1 2014 IDECO- H-1700 গ্যাস আলবস্কৃত 
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Sl. No. Well Year Rig Used Activities 

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 রুগলিগত 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 

69.  Semutang-5 2022 XJ650T বালণলজযকভাদব অ-লাভজনক 

70.  Beanibazar-1 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 লনম্নরূেিঃ 
 

ক্রম খননকােী 

রলতষ্ঠান 

খননকৃত কূে সমূদেে 

নাম ও কূেসাংখ্যা 

কূেখনদনে 

সময়কাল 

কূদেে গভীেতা 

(লমোে) 

ব্যবহৃত লেদগে নাম অবস্া/ফলাফল 

1.  ওলজলডলস জলেী-১, ২, ৩  ১৯৬৪-৭০ ২৩০০-৪৫০০ URALMASH-A-42 RIG শুস্ক কূে 

2.  ওলজলডলস পসমুতাাং-১, ২, ৩, ৪ ১৯৬৭-৬৯ ৪০৮৮ URALMASH-3D-61 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

3.  পেদরাবাাংলা মুলােী-১, ২ ১৯৭৫-৮১ ৪৭৩২-৪৫৬৯ URALMASH-3D-61 RIG শুস্ক কূে 

4.  পেদরাবাাংলা পবগমগঞ্জ-১, ২ ১৯৭৬-৭৭ ৩৬৫৬ URALMASH-A-42 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

5.  পেদরাবাাংলা পফনী-১ ১৯৮০-৮১ ৩২০০  URALMASH-A-42 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

6.  পেদরাবাাংলা লসাংড়া-১ ১৯৮০-৮১ ৪১০০ F-400, 4-DH RIG শুস্ক কূে 

7.  পেদরাবাাংলা লবয়ানীবাজাে-১ ১৯৮০-৮১ ৪১০৭ ভাড়াকোলেগ (MDP) গ্যাস আলবস্কাে 

8.  পেদরাবাাংলা আেগ্রাম-১ ১৯৮১-৮২ ৪৯৫৯ ভাড়াকোলেগ (MDP) শুস্ক কূে 

9.  পেদরাবাাংলা কামতা-১ ১৯৮১-৮২ ৩৬১৪ URALMASH-3D-61 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

10.  পেদরাবাাংলা লসতাকুন্ড-১ ১৯৮৩-৮৮ ৪০০৫ F-400, 4-DH RIG শুস্ক কূে 

11.  পেদরাবাাংলা পফঞ্চুগঞ্জ-১ ১৯৮৫-৮৮ ৪৯৭৭ IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

12.  পেদরাবাাংলা বগুড়া-১ ১৯৮৮-৮৯ ২১০০ URALMASH-3D-61 RIG শুস্ক কূে 

13.  বাদেক্স োর্ালেয়া-১ ১৯৮৯-৯২ ৩৪৩৮/৩৩৫৬ IDECO-H-1700 RIG শুস্ক কূে 

14.  পেদরাবাাংলা পমঘনা-১ ১৯৯০ ৩০৬৯ CHALLANGER (PIU) গ্যাস আলবস্কাে 

15.  পেদরাবাাংলা নেলসাংলে-১ ১৯৯০ ৩৪৫০ CHALLANGER (PIU) গ্যাস আলবস্কাে 

16.  বাদেক্স শােবাজপুে-১ ১৯৯৩-৯৫ ৩৭৫০/৩৩৪২ IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

17.  বাদেক্স ্ফনী-১, ২ ১৯৯৪  Gardener Denver  

18.  বাদেক্স তকলাশটিলা-১, ২, ৩, ৪ ১৯৯৫  Gardener Denver  

19.  বাদেক্স সালোনেী-১ ১৯৯৬ ২৫১১ IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

20.  বাদেক্স সালোনেী-১, ২ ১৯৯৯  IDECO-H-1700 RIG  

21.  বাদেক্স পফঞ্চুগঞ্জ-৩ ২০০৪  Gardener Denver  

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

23.  বাদেক্স লততাস-১৬ ২০০৫  Gardener Denver গ্যাস আলবস্কাে 

24.  বাদেক্স লততাস-১৫ ২০০৫  Gardener Denver গ্যাস আলবস্কাে 

25.  বাদেক্স তকলাশটিলা-৫ ২০০৬  IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

26.  বাদেক্স তকলাশটিলা-৬ ২০০৭  IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

27.  বাদেক্স নেলসাংলে-২ ২০০৭  Gardener Denver গ্যাস আলবস্কাে 

28.  বাদেক্স বসেগঞ্জ-১১ ২০০৭  Gardener Denver গ্যাস আলবস্কাে 

29.  বাদেক্স াাবোপুরর-২ ২০০৮  IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

30.  বাদেক্স সুন্দলুরর-১ ২০১১  IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

31.  বাদেক্স িালদানদী-৩ ২০১১  Gardener Denver গ্যাস আলবস্কাে 

32.  বাদেক্স পফঞ্চুগঞ্জ-৪ ২০১১  Bijoy-10 (ZJ70DBS) গ্যাস আলবস্কাে 

33.  বাদেক্স কাতাসিয়া-১ ২০১২ ৩৩০১ IDECO-H-1700 RIG শুস্ক কূে 

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

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

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

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

38.  বাদেক্স সুদনত্র-১ ২০১৩ ৪৬৮৩ Bijoy-10 শুস্ক কূে 

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

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

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

42.  বাদেক্স পফঞ্চুগঞ্জ-৫ ২০১৪ ৩১৩৭ Bijoy-10 োসণসপুকভাবে অ-লাভপনক 
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ক্রম খননকােী 

রলতষ্ঠান 

খননকৃত কূে সমূদেে 

নাম ও কূেসাংখ্যা 

কূেখনদনে 

সময়কাল 

কূদেে গভীেতা 

(লমোে) 

ব্যবহৃত লেদগে নাম অবস্া/ফলাফল 

43.  বাদেক্স রূেগঞ্জ-১ ২০১৪ ৩৬১২ IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

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

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

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

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    Gasprom Rig - 

51.  বাদেক্স বাঙ্গুো-৬ খনন ২০১৬ ৩৭৬৮ ZJ70DBS (Bijoy-11) গ্যাস আলবস্কাে 

52.  বাদেক্স পমাবােকপুে-১ খনন ২০১৭ ৪৬২৪ ZJ50DBS শুস্ক কূে 

53.  বাদেক্স সুন্দলপুে-২ খনন ২০১৭ ৩২৩৫ IDECO-H-1700 RIG গ্যাস আলবস্কাে 

54.  বাদেক্স শােবাজপুে ইট-১ ২০১৭ ৩৫৫০ Third Party Rig গ্যাস আলবস্কাে 

55.  বাদেক্স পভালা নর্ থ-১ ২০১৮ ৩৫১৬ Third Party Rig গ্যাস আলবস্কাে 

56.  বাদেক্স সালো নর্ থ-১ ২০১৮ ২৮১৪ Bijoy-10 (ZJ70DBS) োসণসপুকভাবে অ-লাভপনক 

57.  বাদেক্স কসবা-১ খনন ২০১৮ ২৯৭৫ Bijoy-12 (ZJ50) োসণসপুকভাবে অ-লাভপনক 

58.  বাদেক্স পসমুতাাং সাউর্-১ ২০১৯ ৩০২০   

59.  োবতক্স সিবলট-৯ ২০২০ ১৯৫১ ZJ50 DBS গ্যাস আলবস্কাে 

60.  োবতক্স পসকগঞ্জ-১ ২০২১ ২৯৭৩ ZJ50DBS গ্যাস আলবস্কাে 

61.  বাদেক্স শ্রীকাইল ইট-১ ২০২০ ৩৪৮২ ZJ70 LDB গ্যাস আলবস্কাে 

62.  বাদেক্স টেগী-১ ২০২২ ৩৫২৪ Gasprom Rig গ্যাস আলবস্কাে 
 

 

* ওলজলডলস- ওদয়ল এন্ড গ্যাস পডদভলেদমন্ট কদে থাদেশন 

* বাদেদক্সে কূে গ্যাজরম কর্তথক খনন কো েদয়দছ। 

 


