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 ৫.৫ নগে তেলবল লববেণী ২৭ 

 ৫.৬ পবাড থ, গণসাংদর্াগ ও আইন এবাং চুলি সাংক্রান্ত কার্ থাবলী ২৮-২৯ 
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১।                                                                                           পকাম্পানীে েলেলচলত 

 
ক্রলমক লবষয়বস্তু  বণ থনা 

০১ পকাম্পানীে নামিঃ  বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ 

(বাদেক্স) 

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

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

ভূকম্পন জেীে এবাং খনন কার্ থক্রম েলেচালনা কো।  

* পেদশে অভযন্তদে বা পেদশে বালেদে এককভাদব বা পর্ৌর্ উদযাদগ 

অর্বা অন্য পকান চুলিে লভলিদত উৎোেন, রলক্রয়াকেণ, সঞ্চালন, 

লবতেণ এবাং লবেণন অর্বা এতেসম্পলকথত অন্যান্য েদেে 

উৎোেন ও লবেণন সাংক্রান্ত বালণলজযক কার্ থক্রম েলেচালনা কো।  

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

অনুসন্ধান ও উন্নয়দনে লদক্ষয খনন, ভূতালিক ও ভূ-েসায়লনক 

লবদেষণ ইতযালেে পক্ষদত্র পসবা রোন কো।  

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

০৫ রশাসলনক মন্ত্রণালয়িঃ  লবদ্যযৎ, জ্বালানী ও খলনজ সম্পে মন্ত্রণালয়। 

জ্বালানী ও খলনজ সম্পে লবভাগ। 

০৬ োবললক লললমদেড পকাম্পানী (অনুসন্ধান) 

লেসাদব লনবলন্ধতিঃ 
 ০৩ এলরল, ১৯৮৯। 

 

০৭ পতল ও গ্যাস অনুসন্ধান পকাম্পানী লেসাদব 

পকাম্পানীে কার্ থক্রম শুরুে তালেখিঃ 
 ০১ জুলাই, ১৯৮৯। 

০৮ পতল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎোেন 

পকাম্পানী লেসাদব সেকাে কর্তথক অনুদমােন 

রোদনে তালেখিঃ 

 ২৯ পফব্রুয়ােী, ২০০০। 

০৯ োবললক লললমদেড পকাম্পানী (অনুসন্ধান ও 

উৎোেন) লেসাদব লনবলন্ধতিঃ 
 ২৩ এলরল, ২০০২। 

১০ পকাম্পানীে কূে খনন ও গ্যাস আলবস্কাদেে 

সফলতাে োেিঃ 
 ২:১  

১১ পকাম্পানীে েলেচালকমন্ডলীে ১ম বালষ থক 

সাধােণ সভা অনুলষ্ঠত েওয়াে তালেখিঃ 
 ২৯ জুলাই, ১৯৯২। 

১২ পকাম্পানীে েলেচালকমন্ডলীে সেস্য সাংখ্যািঃ  ০৭ (সাত) জন।  

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

এসলজলসএল 

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

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

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

একশত োঁচ) োজাে পশয়াদে লবভি। 
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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.    প্রবিি প্লান্ট িংগ্রহ ও স্থাপবনর লবযে আহ্বাসিি আন্তর্জাসিক উন্মুক্ত দরপবের কাসরগসর ও আসথ জক মূল্যািন শেবে োবপক্স 

পসরচালনা পে জবদর ৪৩৪ িম িভার সিদ্ধান্ত অনুিাবর িে জসনম্ন আসথ জক দরদািা প্রসিষ্ঠান 5Blue process 

Equipment Inc, Canada এর িাবথ চুসক্ত স্বাযসরি হবিবে। 

2.   োহোর্পুর ইষ্ট #১ কূপ হবি প্রবিি প্লান্ট পর্ জন্ত আনুমাসনক ৪ সকবলাসমটার দীর্ জ পাইপলাইন এর Right of way 

(RoW) এর র্সম অসিগ্রহবনর লবযে ফিল, েস্য, খামার ইিোসদর যসিপুরবের অথ জ শর্লা প্রোিক, শভালা এর কার্ জালবি 

র্মা শদওিা হবিবে। 

3.   প্রকল্প এলাকাি Environmental Impact Assesment কার্ িম্পাদবনর র্ন্য িাসভ জি প্রদানকারী ঠিকাদারী 

প্রসিষ্ঠান Environment and Resource Analysis Center Limited (ENRAC) র্সরপ কার্ জ িম্পাদন 

শেবে চুড়ান্ত প্রসিবেদন মহা-পসরচালক, পসরবেে অসিদপ্তর, িদর দপ্তর, ঢাকা েরাের দাসখল কবরবেন। ১০ অবটাের 

২০২১ প্রকবল্পর সেেবি পসরবেেগি োড়পে পাওিা সগিাবে। 

4.   প্রবিি প্লাবন্টর সেসভন্ন শিপাবরটর, ইনবলট সহটার, কুলার, ভালভ ম্যাসনবফাল্ড ইিোসদ স্থাপবনর লবযে সিড্ িমূবহর স্থান 

চুড়ান্তভাবে সুসনসদ জষ্ট করা হবিবে। 

5.  সনসম জিব্য প্রবিি প্লোবন্টর Fire Fighting System এর র্ন্য Deep Tube Well, Diesel Engine Driven 

Water Pump, Jucky Pump স্থাপবনর লবযে স্থান সনি জারে পূে জক ঠিকাদারী প্রসিষ্ঠাবনর স্থানীি প্রসিসনসিবক 

িরর্সমবন বুসিবি শদিা হবিবে। 

6. ঠিকাদারী প্রসিষ্ঠান আউট শিাি জ প্রসকরউরবমন্ট সহবিবে সেসভন্ন ভাল্ভ, সপ এর সি সিবেম, ইউসপএি এেং ওবিল শহি 

কবরাল প্যাবনবলর Work order/ Purchase order প্রদান কবরবে।  

7.  গ্যাি গ্যাদাসরং পাইপলাইন (৬ ইসি ব্যাি এেং সিসিউল-XXS) ইবিামবে প্রকল্প এলাকাি শপ ৌঁবেবে। 

সিিীি চলাবন গ্যাি গ্যাদাসরং পাইপলাইন (৪ ইসি ব্যাি এেং সিসিউল-XXS) এেং এলবো, শেন্ড, টি িহ 

পাইপ সফটিংি প্রকল্প এলাকাি শপ ৌঁবেবে। সপএিআই শেবে সেপবমন্ট িম্পন্ন হবিবে। 

8.  স্থাসপিব্য প্রবিি প্লান্ট সনম জাবের মালামাল িংরযবের লবযে ওিোর হাউর্ সনম জাবের কার্ শেে হবিবে। 

9.  কবরাল রুবমর েসি জিাংে (২x১০০০ েগ জফুট) সনম জাবের লবযে প্রথম এেং সিিীি িলার োদ ঢালাই এেং 

ইবটর গাথুনীর কার্ শুরু হবিবে। 

10.  ইনবলট গ্যাি কুলাবরর সপএিআই শেবে সেপবমন্ট িম্পন্ন হবিবে। আগামী ১৩ র্ানুিাসর ২০২২ নাগাদ  

চট্টগ্রাম েন্দবর শপ ৌঁেবে। 

11.  স্থাসপিব্য প্রবিি প্লাবন্টর Detail Design, Drawing, H&M Balance Data sheet, Control 

Philosophy, Software operation ইিোসদ চুড়ান্তকরবের লবযে ঠিকাদারী প্রসিষ্ঠাবনর শদে কানািাি ২৩-২৯ 

অবটাের, ২০২১ পর্ জন্ত Kick-off meeting অনুসষ্ঠি হবিবে। 

12.  প্রবিি প্লাবন্টর সেসভন্ন শিপাবরটর, ইনবলট সহটার, গ্যাি কুলার, ভালভ ম্যাসনবফাল্ড ইিোসদ স্থাপবনর লবযে 

Skid Base সনম জাবের ঢালাই এর কার্ শুরু হবিবে। ইবিামবে ১৩টি ঢালাই িম্পন্ন হবিবে।  

13.  ইবিামবে স্থাসপিব্য গ্যাি গ্যাদাসরং পাইপলাইবনর র্ন্য ওবিসল্ডং শটষ্ট বুবিবট িম্পন্ন হবিবে। 

14.  চুসক্ত অনুর্ািী ঠিকাদারী প্রসিষ্ঠান কর্তজক দাসখলকৃি আংসেক স্থানীি সেল ও আমদানীকৃি ১ম চলাবনর 

মালামাবলর সেল পসরবোি করা হবিবে। 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২১ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :    ২৮৫.২৮ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ৪১০.৪০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ৬৯৫.৫৬ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

       ৬.৩৬ %                              ৬.৩৬ % 
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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.    সেকােী ক্রয় সাংক্রান্ত মলন্ত্রসভা কলমটিে (লসলসলজলে) সভাে লসদ্ধাদন্তে আদলাদক গ্যাজরম 

(Gazprom EP International Investments B.V) এে সাদর্ বাদেদক্সে পভটিাংকৃত 

অনুস্বাক্ষলেত খসড়া Addendum7 টি চুড়ান্ত কেন, Performance Guarantee  

োলখল ও খনন কার্ থক্রম গ্রেদন গত ১৩.০৬.২০২১ তালেদখ পনাটিলফদকশন অব এওয়াড থ (NOA) 

জােী কো েয়। এদরলক্ষদত লবশ্বব্যােী কদোনা মোমােী লবদবচনায় গত ৩০-০৭-২০২১ তালেদখ 

ভাচুথয়াল লােফদম থ/অনলাইদন গ্যাজরম ও বাদেক্স পর্ৌর্ স্বাক্ষদে Addendum7 টি চুড়ান্ত কেণ 

সম্পন্ন েয়। এছাড়া গ্যাজরম এে মাধ্যদম গত ২৯-০৯-২০২১ তালেদখ Performance 

Guarantee োলখল েেবতী গত ০৪.১১.২০২১ তালেদখ ঋণেত্র (এললস) স্ােন কো েদয়দছ 

এবাং এতেসাংক্রান্ত লবষদয় োজস্ব পবাড থ কর্তথক পভটিাং এবাং অন্যান্য কার্ থক্রম গৃলেত েদে। 

2.   গত ২৮.০২.২০২১ তালেদখ আবলাচে প্রকবল্পর পসরবেে অসিদপ্তর হবি প্রকবল্পর অনুকূবল ০৩টি কূে 

এলাকাে (েবগী-১, ইললশা-১ ও পভালা নর্ থ-২) পসরবেেগি চূড়ান্ত োড়পে সনে োওয়া লগদয়দছ। 

3.   েবগী-১, ইললশা-১ ও পভালা নর্ থ-২ কূে এলাকায়ে ১৬.৩৪৫ একর ভূলম ২ (দ্যই) বছদেে (সম্ভাব্য জানুয়ােী 

২০২১ - জানুয়ােী ২০২৩ পময়াদে) হুকুম েখল কেদণ বাদেক্স রার্স্ব খাি হবি পজলা রশাসক, পভালা 

বোবদে ইদতামদধ্য ইললশা-১ এবাং পভালা নর্ থ-২ কূে এালাকাে জন্য রাক্কললত লবল েলেদশাধ কো 

েদয়দছ। এছাড়া েবগী-১ এলাকাে জন্য (জানুয়ােী ২০২১ - জানুয়ােী ২০২৩ পময়াদে) লবল েলেদশাধ 

কার্ থক্রম রলক্রয়াধীন আদছ। 

4.   রকদল্পে অন্তর্ভ থি ৩ (লতন) টি কূপ খনন এলাকার ভূসম উন্নিন ও কূপ খনন এলাকািমূবহ গমবনর িংবর্াগ 

িড়ক সনম জাে কার্ জক্রম গ্রহবে ই-লজলে লসদেদম উমু্মি েদ্ধলতদত ৬টি েেেত্র এে লবেেীদত সকল 

কার্ থাদেশ রোন কো েদয়দছ। তম্মদধ্য েবগী-১ কূে এলাকাে গ্রামীন সড়ক সনম জাণ এবাং কূে এলাকাে 

র্ভলম উন্নয়ন কার্ থক্রম এে লবেেীদত ০২টি কার্ থাদেশ এে ৭৫% কাজ 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 গ্রেদণ সাংলেষ্ট েপ্তে েদত 

পকাদেশন সাংগ্রে এবাং এতেসাংক্রান্ত মালামাল ক্রদয়ে রাক্কলন রস্তুত কার্ থক্রম রলক্রয়াধীন আদছ।  

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২১ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :      ২৫৬.৮৩  লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :       -       লক্ষ োকা 

      পমাে                     :      ২৫৬.৮৩  লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

       ০.৩৭%                                ০.৩৭% 
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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.   আিরন রাফবনক, শক্রন, ফকজ সলফট, ভাটি জকোল িার্জ ট্াংক, ওবিল শটষ্ট ল্যাে শকসেন, 

ওিাটার োথ শটষ্ট সহটার এেং শচাক ম্যাসনবফাল্ড ক্রবির লবযে কাসরগরী ও আসথ জক 

মূূ্ল্যািবন উত্তীে জ িে জসনম্ন দরপ্রস্তােকারী প্রসিষ্ঠান র্থাক্রবম Indam International 

Incorporation, USA; Tadano Limited, Japan; Mitshubishi Logisnext 

Asia Pacific Private Limited, Singapore; OCN Constructors Sdn Bhd, 

Malaysia এেং REPEDE Pressure Control SRL-এর অনুকূবল র্থাক্রবম 

০৪.০৮.২০২১, ১৩.০৯.২০২১, ২১.০৯.২০২১ এেং ১৪.০৯.২০২১ িাসরবখ PO প্রদান 

করা হবিবে এেং LC স্থাপন করা হবিবে। 

2.   ৪টি সরগ শমরামবির লবযে শেসিসফবকেন/সির্াইন চূড়ান্ত করা হবিবে। গি 

২৫.১১.২০২১ িাসরবখ সের্ি-১০ সরবগর সরগ শর্নাবরটর ক্রবির দরপে আহোন করা 

হবিবে। 

3.   ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহসলং-এর সনসমত্ত ২৮.০৮.২০২১ িাসরবখ আহোসিি 

দরপে মূল্যািন শেবে NOA প্রদান করা হবিবে। 

4.   আইসপএি সরগ আপবগ্রবিেন এর লবযে ০১.০৯.২০২১ িাসরবখ আহ্বাসিি দরপে গি 

১০.১১.২০২১ িাসরবখ দরপে উবন্মাচন করা হবিবে, কাসরগরী ও আসথ জক মূল্যািন িম্পন্ন 

হবিবে এেং উত্তীে জ দরদািার অনুকূবল NOA প্রদান করা হবিবে। গি ২৯.১১.২০২১ 

িাসরবখ সরগ শর্নাবরটর ক্রবির দরপে আহোন করা হবিবে।  

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২১ ের্ থন্ত): 

 

        -  স্ানীয় মুদ্রা         :     ৬.৮৭ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :      -    লক্ষ োকা 

      পমাে                     :     ৬.৮৭ লক্ষ োকা 

 
৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োে: 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

      ০.০৩%                                ০.০৩% 
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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 ভূলম অলধর্াচন সেজীকেদণে লদক্ষয পৃর্কভাদব োলখলকৃত দ্যটি রস্তাদবে মদধ্য কূে 

খনন এলাকাে ৬.৪৯ একে  ভূলম অলধর্াচদনে জন্য লডলস অলফদসে রাক্কলন পমাতাদবক ১৯.০৯.২০২১ 

তালেদখ ক্ষলতপূেদণে অর্ থ লডলস অলফদসে অনূকুদল পরেণ কো েয়। ভূলম উন্নয়দনে কাদজে জন্য 

সম্মলত রালপ্তে পরলক্ষদত কূে খনন এলকায় ভূলম উন্নয়ন এবাং সাংদর্াগ সড়ক লনম থাদণে উদেদশ্য 

Sand fill কাজ চলদছ। 

2.   ভূলম উন্নয়ন, সাংদর্াগ সড়ক লনম থাণ ও স্ানীয় সড়দকে বাঁক রশস্তকেণ ও সেলীকেণ এবাং কালভাে থ 

লনম থাদণে জন্য ঠিকাোদেে সদে ৪টি চুলি স্বাক্ষলেত েদয়দছ। স্বাক্ষলেত চুলি অনুর্ায়ী ঠিকাোেদেে 

কূে এলাকায় সাইে েস্তান্তে কো েদয়দছ। কূে খনন এলাকায় লনোেিা পচৌলক, সীমানা রাচীে, পেদনজ 

লসদেম, লেগ ও পমলশনালে ফাউদন্ডশন, পগাডাউন, নলকূে স্ােন, আবালসক কযাম্প লনম থাণ ইতযালেসে 

লবলভন্ন পূতথ লনম থাণ কাদজে ৬টি েেেত্র আহ্বান কো েদয়দছ। 

3.  ৭টি প্যাবকর্ এর এলসি স্থাপন করা হবিবে (ওবিল কমসপ্লেন র্ন্ত্রপাসি, ওবিল শহি, মাি 

শকসমকোলি, সড্রল সেট (১ লট),  ব্রাইন সফলবেেন ইউসনট, শকসিং এবক্সিসরর্ ও লাইনার হোঙ্গার); 

৬টি প্যাবকর্ এর ক্রিাবদে ইসুে করা হবিবে  এেং এলসি স্থাপন প্রসক্রিািীন রবিবে (মািলসগং 

ইউসনট, শমকাসনকোল শেিার (১ লট), ওবিল কবরাল র্ন্ত্রপাসি, সিবমন্ট ও সিবমন্ট এসিটিভি, সড্রল 

সরং কমবপাবনন্ট)। ১টি প্যাবকর্ এর প্রদান করা হবিবে (সেসেি ও খনন র্ন্ত্রপাসি)। ৪টি েেেত্র 

মূল্যায়ন ের্ থাদয় েদয়দছ (ইদলকলরকযাল পেয়াে, পমকালনকযাল পেয়াে (১ লে), ওদয়ল সালভ থলসাং 

টুলস, লেল লবে (১ লে))। ৩টি েেেত্র আহ্বান কো েদয়দছ (লেল পলাে র্ন্ত্রোলত, লেগ ইন্সরুদমদন্টশন 

পেয়াস থ, পেলোং ম্যাদেলেয়ালস)।  

4.  ২টি প্যাদকজ এে চুলি স্বাক্ষলেত েদয়দছ (ওয়যােলাইন ললগাং, লসদমদন্টশন); ২টি প্যাদকজ এে NOA 

ইসুয কো েদয়দছ (লডএসটি ও লিক লাইন) ও চুলি স্বাক্ষদেে জন্য রস্তুলত চলদছ। 

5.  আবলাচে প্রকবল্পর ইআইএ োসি প্রসিবেদন প্রেিনপূে জক পসরবেে োড়পে গ্রহবের র্ন্য পসরবেে 

অসিদপ্তবর দাসখল করা হবিবে।  

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২১ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :     ১৩৭.৬৪ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :  ২১২২.৮৮ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ২২৬০.৫২ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

     ২৩.৫৭%                                ২৩.৫৭% 
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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 আওিাি চলসি মাঠ শম সুবম ১৫০০ লাইন সক.সম. (োবপক্স ৫০০ লাইন সক.সম.; িাইিসমক িাসভ জি 

শপ্রাভাইিার, সিবনাবপক, চািনা ১০০০ লাইন সক.সম.) উপাত্ত িংগ্রহ, প্রসক্রিাকরে ও সেবেেে কার্ শুরু হবিবে। 

2.   ইবিামবে প্রকবল্পর োবপক্স অংবের িাইিসমক এক্সবপ্লাসিভ িরেরাহ িম্পন্ন হবিবে। সেবফারক অসিদপ্তর 

কর্তজক লাইবিন্স প্রাপ্ত হবি প্রকবল্পর আওিাি শফনী (োবপক্স) ও চট্টগ্রাম (সিবনাবপক) ২টি অস্থািী সপট 

ম্যাগাসর্ন স্থাপন করা হবিবে। অস্থািী সপট ম্যাগাসর্বন মাচ জ-২০২২ পর্ জন্ত সনরাপত্তা সেিাবনর র্ন্য িেস্ত্র 

আনিার শমািাবিন িম্পন্ন হবিবে। োবপবক্সর শফনী অস্থািী সপট ম্যাগাসর্বন রুট পারসমট, পুসলে িট জ ইিোসদ 

প্রসক্রিা িম্পন্ন কবর প্রবিার্নীি এক্সবপ্লাসিভ ও শিবটাবনটর োবপবক্সর শপামরা স্থািী সপট ম্যাগাসর্ন হবি 

স্থানান্তর কবর মাঠ পর্ জাবি িাইিসমক সড্রসলং ও শরকসি জং এর কার্ জক্রম শুরু করা হবিবে। 

3.  প্রকবল্পর অনুকূবল ০৯-০৯-২০২১ িাসরবখ ২০২১-২০২২ অথ জ েেবরর এসিসপবি ৫০.০০ শকাটি টাকা েরাদ্দ করা 

হবিবে এেং ৩০-০৯-২০২১ িাসরবখ সেভার্ন অনুবমাসদি হবিবে। ২২-১২-২০২১ িাসরবখ ৬৭.৬২ শকাটি 

টাকার আরএসিসপ শপবোোংলাি শপ্ররে করা হবিবে। প্রকবল্পর অনুকূবল ২৮-১২-২০২১ িাসরবখ ২৮.২৯ শকাটি 

টাকার অথ জ োবড়রর িারকারী আবদে র্ারী হবিবে। 

4.   সর্ওবফান, হাইবড্রাবফান, সর্ওবফান শটোর: িরেরাহকারী ২৭-১২-২০২১ িাসরবখ শপ্রসরি সর্ওবফান, 

হাইবড্রাবফান, সর্ওবফান শটোর এর Manufacturing Design প্রকবল্পর িংসেষ্ট কম জকিজা কর্তজক 

Vetting কবর উৎপাদন শুরু করা হবিবে। ২৫-১২-২০২১ িাসরবখ এল.সি. স্থাপন করা হবিবে। মালামাল 

িরেরাবহর িমি এল.সি. স্থাপন হবি ৪ মাি। 

5.  সিবনাবপবকর িে জবেে Re-exportable লট Wireless acquisition, Data processing 

equipment সিিাসরং িম্পন্ন হবিবে। 

6.  র্সরপ (EIA): গি ০৭-১২-২০২১ িাসরবখ পসরবেে অসিদপ্তবর প্রকবল্পর Environmental Clearance 

Certificate ইসুে িংক্রান্ত িভা অনুসষ্ঠি হবিবে। িংসেষ্ট কনিালটিং ফাম জ কর্তজক দাসখলকৃি EIA িংক্রান্ত 

প্রসিবেদন সনবি পসরবেে অসিদপ্তর আপসত্ত শনই মবম জ অেসহি কবরবে এেং েীঘ্রই ECC Certificate ইসুে 

হবে মবম জ অেসহি কবরবে।  

7.   োবপক্স এেং সিবনাবপক ইবিামবে মাঠ পর্ জাবি পূে জাঙ্গ কার্ জক্রম শুরু কবরবে। োবপক্স অনুিন্ধান ব্লক-১৫ এর 

শিানাগার্ী, শকাম্পানীগঞ্জ, দাগনভূ ৌঁইিা ও িৎিংলগ্ন এলাকাি এেং সিবনাবপক অনুিন্ধান ব্লক-২২ এর রাউর্ান, 

রাঙ্গুসনিা, শোিালখালী, পটিিা ও িৎিংলগ্ন এলাকাি িাটা এোকুইসর্েন কার্ জক্রম শুরু কবরবে। ২০২১-২০২২ 

অথ জ েেবরর Time Bound Action Plan অনুর্ািী শভ ি অগ্রগসির সেেরে সনম্নরূপ:- 

   োবপক্স (৫০০ লাইন সক.সম.) সিবনাবপক, চািনা (১০০০ লাইন সক.সম.) 

   ক) টবপািাবভ জ- ২০৯ লাইন সক.সম. 

খ) িাইিসমক সড্রসলং- ১৪৩ লাইন সক.সম. 

গ) শরকসি জং- ১১৬ লাইন সক.সম 

ক) টবপািাবভ জ- ৮৩৪ লাইন সক.সম. 

খ) িাইিসমক সড্রসলং- ৩০০ লাইন সক.সম. 

গ) শরকসি জং- ৯৮ লাইন সক.সম 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২১ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :     ১৭২.০৩ লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   :   ৪৬০.৫০ লক্ষ োকা 

      পমাে                     :    ৬৩২.৫৩ লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

       ৪.২৬%                                ৪.২৬% 
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২.৫                      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 গ্যাসলফদে Wellhead Compressor ও আনুষলেক ফযালসললটিজ ক্রয়পূব থক সাংগ্রে ও 

স্ােদনে লদক্ষয International Consultancy Service Provider SPS STEINER 

GmbH, Germany এে সলেত বাদেদক্সে গত ০৯-০৯-২০২১ তালেখ চুলি স্বাক্ষে েয়। উি 

েোমশ থক রলতষ্ঠান কর্তথক েেেত্র েললল চুড়ান্ত কো েয়। েলেচালনা েষ থদেে ৪৪৯ তম সভায় (২৮ 

লডদসম্বে ২০২১) রণীত েেেত্র েললল অনুদমােন এবাং লবদ্যযৎ ও জ্বালানীে দ্রুত সেবোে বৃলদ্ধ (লবদশষ 

লবধান) আইন, ২০১০ (২০১৮ সাদল সব থদশষ সাংদশালধত) এে আওতায় ক্রয় রলক্রয়াকেদণে লদক্ষয 

লেলেলস সভায় উেস্ােদনে অনুদমােন রোন কো েয়। লেলেলস সভায় উেস্ােদনে েেদক্ষে গ্রেণ কো 

েদে।  

2.   েলেদবশগত ছাড়েত্র গ্রেদণে লদক্ষয ইদতামদধ্য Environment and Resources Analysis 

Center Ltd. (ENRAC) এে অনুকূদল কার্ থাদেশ রোন কো েয় এবাং েেবতীদত উি রলতষ্ঠান 

কর্তথক রোনকৃত EIA Report DoE পত পরেণ কো েয়। গত ০৭ নদভম্বে ২০২১ তালেদখ DoE 

েদত েলেদবশগত ছাড়েত্র রোন কো েয়। 

3.  রকদল্পে অনুকূদল চললত ২০২১-২২ অর্ থ বছদেে এলডলেদত অন্তভূ থলিকেণসে ১৩৭.০০ (এক পকাটি 

সাইলত্রশ লক্ষ) লক্ষ োকাে বোে অনুদমালেত েদয়দছ। বোেকৃত এ অদর্ থে লবভাজদনে সেকােী 

অনুদমােন োওয়া র্াওয়ায় অর্ থ ছাদড়ে েেদক্ষে পনওয়া েদয়দছ। রকদল্পে অনুকূদল চললত ২০২১-

২০২২ অর্ থ বছদেে আেএলডলে’পত ১৪৫.০০ (এক পকাটি পঁয়তালল্লশ লক্ষ) লক্ষ োকাে বোে চাওয়া 

েদয়দছ। 

4.  গ্যাস উন্নয়ন তেলবল নীলতমালা েদত “শ্রীকাইল গ্যাসদক্ষদত্রে জন্য ওদয়লদেড কদেসে সাংগ্রে ও 

স্ােন” রকল্প এে জন্য পেদরাবাাংলা এবাং বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন 

পকাম্পালন লললমদেড (বাদেক্স) এে মদধ্য গ্যাস উন্নয়ন তেলবল নীলতমালা, ২০১২ (সাংদশালধত ২০২২) 

এে অনুদেে ৩.৪ অনুর্ায়ী ঋণ চুলিনামা ততলেে কাজ রলক্রয়াধীন েদয়দছ। 

 

৮। রকদল্পে আলর্ থক অগ্রগলত   

   (লডদসম্বে, ২০২১ ের্ থন্ত): 

 

            স্ানীয় মুদ্রা         :  - লক্ষ োকা 

      নগে তবদেলশক মুদ্রা   : - লক্ষ োকা 

      পমাে                     :   - লক্ষ োকা 
 

৯।  লডলেলে’ে লবেেীদত 

     অগ্রগলতে শতকো োেিঃ 
         বাস্তব                                     আলর্ থক 

          -                                          - 
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৩।                                  এনভায়েনদমন্ট এন্ড পসইফটি লবষয়ক রলতদবেন 
 
 

গৃেীত েেদক্ষে দূর্ থেনা সম্পকীয় 

তথ্যালে 

েলেদবশ পসইফটি  

১)   পকাম্পানীে ঢাকাস্ েপ্তে সমূে লনয়লমত েলেস্কাে-

েলেেন্ন োখা েদয়দছ। 

১) পকাম্পানীে রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন তলায় স্ালেত 

২১টি অলিলনব থােক র্ন্ত্র দূর্ থেনাে সময় ব্যবোদেে 

লদক্ষয রস্তুত োখা েদয়দছ। 

রলতদবেনকালীন মাদস 

পকাম্পানীে পকান লফে/ 

লবভাদগ অোদেশনাল, 

েক্ষণাদবক্ষণ ও 

েলেদবশগত পকানরূে 

দূর্ থেনা/অনুর্েনা র্দেলন।  

  

২)  পকাম্পানীে ঢাকায় চলাচলেত পেদরালচাললত 

র্ানবােদনে মদধ্য 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 পষ্টাদেে 

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 মদধ্য ০১ জন লেলস এবাং ০১ জন এলেলস 

তাদেে তোেলকে োলয়দত্ব কম থেত আদছন। এছাড়া 

অলতলেি লনোেিাে লদক্ষয ০৩ জন কম থকতথা 

লনোেিা তিাবধাদন লনদয়ালজত আদছন।  

৬)  সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্র বতথমাদন ২৪ টি 

অলিলনব থােকর্ন্ত্র দূর্ থেনাে সময় ব্যবোে কোে লদক্ষয 

রস্তুত োখা েদয়দছ। 

৭) পফঞ্চুগঞ্জ গ্যাস পক্ষদত্র স্ালেত অলিলনব থােক 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 োইদেন্ট 

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 র্ে ততেী কদে পসখাদন পেদরাল, 

লডদজল ইতযালে সাংেক্ষণ কো েদয়দছ। 

4)       বাদেদক্সে েেীক্ষাগাদে ব্যবহৃত র্ন্ত্রোলত ও োসায়লনক 

দ্রব্যালে সাংলেষ্ট 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 পোে, 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 

র্াস, আগাছা েলেষ্কাে কো েদয়দছ। 

 

9)       বৃক্ষ পোেন কম থসূচী সফল কোে লদক্ষয পোেনকৃত 

চাো গাছসে লবলভন্ন সমদয় পোলেত অন্যান্য গাদছে 

লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ। 

 

10)      সালোনেী গ্যাস পক্ষদত্রে কম থকতথা-কম থচােীগদণে 

কযাম্পসে রদসস লান্ট এলাকাে সব থত্র লবলভন্ন ধেদণে 

র্াস, আগাছা েলেষ্কাে কোসে ফলজ, বনজ ও ঔষলধ 

গাদছে লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ। 

 

11)      বৃক্ষ পোেণ কম থসূচীে আওতায় পোেনকৃত চাো 

গাছসে লবলভন্ন সমদয় পোলেত অন্যান্য গাদছে 

লনয়লমত েলেচর্ থা কো েদয়দছ। 

 

12)      শােবাজপুে গ্যাসদক্ষদত্রে ১নাং ও ২নাং কূে এলাকায় 

লবলভন্ন সময় পোলেত ফলজ, বনজ ও ঔষলধ গাছসে 

এ ের্ থন্ত লাগাদনা বৃক্ষসমূে ও বাগান লনয়লমত েলেচর্ থা 

কো েদয়দছ । 
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গৃেীত েেদক্ষে দূর্ থেনা সম্পকীয় তথ্যালে 

েলেদবশ পসইফটি  

 13) পসমুতাাং গ্যাস পক্ষদত্র লনোেিা পচৌলকসমূদে সাব থক্ষলনক 

লনোেিাে স্বাদর্ থ অস্ায়ী লনোেিা রেেীগণ লনজ লনজ 

োলয়ত্ব-কতথব্য োলদন লনদয়ালজত আদছন এবাং ০১ জন 

লনোেিা রেেী তাদেে তোেলকে োলয়দত্ব কম থেত 

আদছন। এছাড়া একটি মলনেলোং পসল লনোেিা ব্যবস্া 

তোেলক কদে র্াদকন। 

 

 ১৪)  খনন চলাকালীন সমদয় পসইফটি লবষদয় গৃেীত 

েেদক্ষে সমূে লনম্নরূেিঃ- 
 

 (ক) লফদে কূদেে লনোেিাে কাদজ ব্যবহৃত লবলভন্ন 

রকাে র্ন্ত্রোলত পর্মন- BOP & Control 

Panel, Gray Valve, Kelly Cock 

(Upper & Lower) ইতযালেে কার্ থকালেতা 

মাদে মাদে েেীক্ষা কো েয়। 

(খ) েলেদবশ দূষণ রলতদোদধ Mud Pit-এে ব্যবস্া 

োখা েদয়দছ। 

(গ)  অলি লনব থােদণে জন্য লবলভন্ন ধেদনে Fire 

Extinguisher এে ব্যবস্া োখা েদয়দছ। 

(র্) কম থকতথা ও কম থচােীদেে ব্যলিগত লনোেিাে 

জন্য safety shoe/safety boot, 

helmet, rain coat, hand gloves, 

safety belt ইতযালেে ব্যবস্া োখা েদয়দছ। 

তাছাড়াও ladder, railing এবাং First 

Aid-এে ব্যবস্া আদছ। 

   

  

    

  

 ১৫)  পেকলনকযাল সালভ থদসস লবভাগিঃ-     

 (ক) পেকলনকযাল সালভ থদসস লবভাদগে উে-লবভাগ 

সমূদে ব্যবহৃত ইকুইেদমন্ট, র্ন্ত্রোলত ও 

পকলমকযাল র্র্ার্র্ লনয়ম পমদন ব্যবোে কো 

েদয়দছ। 

(খ)  পসইফটি লবলধমালাে আদলাদক র্র্ার্র্ সতকথতা 

অবলম্বন কদে পেকলনকযাল সালভ থদসস লবভাদগে 

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

৪.১                               ভূতালিক লবভাগ 

 

১। অনুসন্ধান ভূ-তি                                                                         : 
 

০১। ভূিাসিক র্সরপ দল ২০২১-২২ মাঠ শম সুবম সিবলট শর্লার জর্ন্তাপুর ও কানাইর্াট উপবর্লার পাহাসড় 

এলাকাি প্রিানি র্াসিংগা মবনািাইন/ভূগঠবন মাঠ পর্ জাবি র্সরপ কার্ জক্রম পসরচালনা করবে। র্সরপ 

কাবর্র অগ্রগসির সেেরে সনম্নরূপ: 

 
 

জলেেকৃত 

ভূগঠন/ এলাকাে 

নাম 

 

কাদজে 

লববেন 

 

জলেেকৃত 

পসকশন/ছড়াসমূে 

 

জলেেকৃত 

পসকশন/ছড়াে 

তের্ থয 

 

জলেদেে 

ক্রমপুলঞ্জভূত 

তের্ থয 

 

সাংগৃলেত নমুনা 

 জর্ন্তাপুর ও 

কানাইর্াট 

উপবর্লা 

(র্াসিংগা 

মবনািাইন/ 

ভূগঠন) 

ভূিাসিক 

র্সরপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ডুসপগাঁও-শিাসিক শরাি 

শিকেন, 

সনসিন্তপুর-লালাখাল টি 

গাবি জন-চতুল শরাি 

শিকেন,  

র্াফলং-িাসরর্াট শরাি 

শিকেন (অংে)। 

২০ লাইন 

লকিঃলমিঃ 

২০ লাইন 

লকিঃলমিঃ 

ক)  লশলা নমুনািঃ ১৫টি। 

     ক্রমপুলঞ্জভূতিঃ ১৫টি। 

খ)  গ্যাস নমুনািঃ নাই। 

গ)  পতল নমুনািঃ নাই। 

র্)  োলন নমুনািঃ নাই। 

০২।  জর্ন্তাপুর ও কানাইর্াট উপবর্লার পাহাসড় এলাকাি প্রিানি র্াসিংগা মবনািাইন/ভূগঠন এেং িদিংলগ্ন 

এলাকািমূবহ সরবকানাইবিন্স িাবভ জ চলবে। 

০৩। র্সরপ কার্ জক্রবমর িাবথ িাবথ র্সরপকৃি শিকেনিমূবহর প্লটিংিহ আনুেসঙ্গক কার্ চলবে। 

০৪। র্সরপ কার্ সুষ্ঠুভাবে পসরচালনার লবযে স্থানীি প্রোিন, োংলাবদে পুসলে, র োে, সেসর্সে এেং স্থানীি র্ন 

প্রসিসনসিগবের িাবথ শর্াগাবর্াগ চলমান রবিবে। 

২। পবলসন োলড                                                                              : 
 

০৫। শ্রীকাইল ও এর পাশ্বেিী এলাকাি িংগৃহীি সেমাসেক িাইিসমক উপাত্তিমূহ এেং সেদ্যমান কূপিমূবহর 

ভূিাসিক িথ্য-উপাত্ত সেবেেে ও মূল্যািন কবর উক্ত এলাকাি প্রস্তাসেি শ্রীকাইল সিপ # ১ অনুিন্ধান কূপ এর 

প্রস্তােনা চূড়ান্ত করা হবিবে এেং প্রস্তাসেি শ্রীকাইল # ৫ মূল্যািন কাম উন্নিন কূপ এর প্রস্তােনা প্রেিবনর 

কার্ চলমান রবিবে। 

০৬। শমাোরকপুর এলাকাি সেদ্যমান সিমাসেক ও সেমাসেক িাইিসমক উপাত্ত, সনকটেিী কূবপর ভূিাসিক ও খনন 

উপাত্ত সেবেেেপূে জক প্রস্তাসেি শমাোরকপুর সিপ # ১ অনুিন্ধান কূপটির প্রস্তােনা চূড়ান্ত করা হবিবে। 

০৭। র্সকগঞ্জ ও এর পাশ্বেিী এলাকাি িংগৃহীি সিমাসেক িাইিসমক উপাত্তিমূহ এেং খননকৃি র্সকগঞ্জ # ১ 

অনুিন্ধান কূপটির খনন ও ভূিাসিক িথ্য-উপাত্ত সেবেেে ও মূল্যািন কবর উক্ত এলাকাি প্রস্তাসেি র্সকগঞ্জ # 

২ ও ৩ মূল্যািন কাম উন্নিন কূপ দুটির কাসরগরী িথ্য-উপাত্ত মূল্যািবনর কার্ চলমান িরবিবে। 

০৮। ২০২১-২০২২ অথ জেেবরর িংবোসিি োবর্ট ও ২০২২-২০২৩ অথ জেেবরর প্রাক্কসলি োবর্ট প্রেিন করি 

সহিাে ও অথ জ সেভাবগ শপ্ররে করা হবিবে। 

৩। লফে উন্নয়ন ভূ-তি                                                         : 

০৯।  োবপক্স-এর ভসেষ্যৎ কম জপসরকল্পনার আওিাি খননিব্য ৫ টি গভীরকূবপর মবে শ্রীকাইল গভীর কূপ # ১ 

এেং শমাোরকপুর গভীর কূপ # ১ এর Preliminary Geological Technical Order (GTO) 

জিসরর কার্ শেবে কসমটি েরাের দাসখল করা হবিবে। 

১০। সিবলট গ্যাি সফল্ডি সল. এর খননিব্য রসেদপুর গভীরকূপ # ১ এর Preliminary Geological 

Technical Order (GTO) জিসরর কার্ শেবে কসমটি েরাের দাসখল করা হবিবে। 

১১। েরীিিপুর # ১ অনুিন্ধান কূবপর GTO প্রস্তুিকরবের কার্ িম্পন্ন হবিবে; চূড়ান্ত অনুবমাদন শেবে িংসেষ্ট 

সেভাগিমূবহ শপ্ররে করা হবিবে। 
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১২। রূপকল্প-২ খনন প্রকবল্পর আওিাি র্সকগঞ্জ # ১ অনুিন্ধান কূপটি িফলভাবে খনন শেবে কূবপর সেসভন্ন িথ্য-

উপাত্ত িসন্নবেে কবর একটি ওবিল কমসপ্লেন সরবপাট জ প্রস্তুবির কার্ চলমান রবিবে। 

১৩। শেগমগঞ্জ # ৪ (ওবিে) কূবপর GTO প্রস্তুিকরবের কার্ চলবে। 

১৪।  োহর্াদপুর-সুন্দলপুর # ৩ এর GTO প্রস্তুিকরবের কার্ চলবে। 

১৫। সিবলট গ্যাি সফল্ডি সল. এর সিবলট # ৯ কূপটি িফলভাবে খনন শেবে কূবপর সেসভন্ন িথ্য-উপাত্ত িসন্নবেে 

কবর একটি ওবিল কমসপ্লেন সরবপাট জ প্রেিন করা হবিবে এেং মিামবির র্ন্য সিবলট গ্যাি সফল্ডি সল. 

েরাের শপ্ররে করা হবিবে। ইবিামবে প্রকল্প পসরচালক েরাের একটি কমসপ্রবহনসিভ ওবিল সরবপাট জ শপ্ররে 

করা হবিবে। 

১৬। রূপকল্প-১ খনন প্রকবল্পর আওিাি শ্রীকাইল ইে # ১ কূপটি িফলভাবে খনন শেবে কূবপর সেসভন্ন িথ্য-উপাত্ত 

িসন্নবেে কবর একটি ওবিল কমসপ্লেন সরবপাট জ প্রস্তুবির কার্ চলমান রবিবে। 

১৭। েরীিিপুর # ১ অনুিন্ধান কূপ খনন প্রকবল্পর অথ জািবন একটি মািলসগং ইউসনট ক্রবির লবযে ঠিকাদাবরর 

িাবথ চুসক্ত িম্পন্ন হবিবে। 

১৮। োবপবক্সর ওবিদারবফাি জ মািলসগং ইউসনট িারা িালদা # ২ কূবপ িাসভ জি প্রদাবনর লবযে Ex-log এর 

মালামাল installation   and commission এর র্ন্য িাসভ জি ইসঞ্জসনিার আগমবনর লবযে সভিা 

প্রাসপ্তর উবদ্দবে মন্ত্রোলি হবি Invitation Letter প্রদাবনর র্ন্য শপবোোংলা েরাের পে শপ্ররে করা 

হবিবে। 

১৯। িালদানদী, শফঞ্চুগঞ্জ, োহোর্পুর, শিমুিাং, শেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যািবযবের উৎপাদন ও 

Well Head Pressure ও অন্যান্য উপাত্ত সনিসমি পর্ জবেযে করা হবে। 

 

 

৪। ফেদমশন ইভযালুদয়শন                                                               : 
 

২০। সিবলট # ৮ নং কূবপর ওিাকজওভার কাবর্ ভূিাসিক পরামে জক শিোর আওিাি অে উপসেভাগ কর্তজক 

Cased Hole Wireline Log িবরর্সমবন পর্ জবেযে করা হবিবে। েিজমান এেং পূবে জর উপাত্ত িমূবহর 

Interpretation পূে জক DST-Zone চূড়ান্ত করার সেেবি পরামে জ প্রদান করা হবিবে। 

২১। শফঞ্চুগঞ্জ # ৩ নং কূবপর ওিাকজওভার কাবর্ DST-Perforation গভীরিা হবি িফলভাবে গ্যাি 

প্রোবহর শপ্রসযবি ১৯৫৫ সমটার গভীরিাি Production Packer স্থাপন করা হবিবে এেং Packer 

Setting কার্ জক্রম িবরর্সমবন পর্ জবেযে করা হবিবে। 

২২। শফঞ্চুগঞ্জ # ৩ নং কূবপর ওিাকজওভার কাবর্DST পসরচালনা করার লবযে অে উপসেভাবগর কম জকিজা 

কর্তজক ১৯৯২-২০০৪ সমটার এেং ২০৩০-২০৩৩ সমটার গভীরিাি Perforation কার্ জক্রম িবরর্সমবন 

পর্ জবেযে করা হবিবে। 

২৩। র্সকগঞ্জ গ্যাি শযবের গ্যাি মজুদ মূল্যািন করার র্ন্য শপবোোংলা কর্তজক গঠিি কসমটির িদস্য-িসচে 

সহবিবে অে উপসেভাবগর একর্ন কম জকিজা কম জরি সেবলন। কসমটি কর্তজক র্সকগঞ্জ গ্যািবযবের মজুদ 

মূল্যািন কবর প্রসিবেদন দাসখল করা হবিবে। 

২৪। র্সকগঞ্জ # ১ অনুিন্ধান কূবপর Wireline logging Services গ্রহবের সেপরীবি China 

Petroleum Logging Company ltd. কর্তজক দাসখলকৃি Data Processing & 

Interpretation ইনভবিি (CPL-BAPEX/1749/202110001) চুসক্ত অনুিাবর পরীযবের কার্ 

িম্পাদন করি: পরেিী ব্যেস্থা গ্রহোবথ জ প্রকল্প পসরচালক, রূপকল্প-২ েরাের শপ্ররে করা হবিবে। 

২৫। র্সকগঞ্জ # ১ অনুিন্ধান কূবপর িফলভাবে খনন কার্ জক্রম শেবে গ্যাি প্রাসপ্তর শপ্রসযবি Log 

Interpretation এেং প্রাথসমক মজুদ মুল্যািন করি: প্রসিবেদন জিসরর কার্ চলমান রবিবে। 

২৬। শ্রীকাইল ইে # ১ অনুিন্ধান কূবপর িফলভাবে খনন কার্ জক্রম শেবে গ্যাি প্রাসপ্তর শপ্রসযবি Log 

Interpretation এেং প্রাথসমক মজুদ মুল্যািন করি: প্রসিবেদন জিসরর কার্ চলমান রবিবে। 
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৫। আইওলস কার্ থক্রম                                                                    : 
 
 

২৭। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর িাবথ অংেীদার 

সহবিবে PSC Block-9 এর অপাবরেন পর্ জবেযে করা হবে। অসিসরক্ত পাসন আিার কারবে োংগুরা-৫ 

কূপটি গি ২২ সিবিম্বর ২০২১ িাসরখ হবি েন্ধ রাখা হবিবে। গ্যািবযে হবি গবড় জদসনক প্রাি ৫০.৪ 

সমসলিন র্নফুট গ্যাি উবত্তাসলি হবিবে। 

২৮। Block SS-04 এর আওিািীন কািন # ১ অনুিন্ধান কূপ এর খননকার্ ৩১ সিবিম্বর ২০২১ িাসরবখ 

৩২০২ সমটার গভীরিা পর্ জন্ত িম্পন্ন হবিবে। ইসিমবে ওিোরলাইন লসগং িম্পন্ন হবিবে। শকসিং শিটিং 

করার পূবে জ হঠাৎ pipe stuck হবি র্াি; েিজমাবন stuck pipe removal operation চলবে। 

োবপক্স কর্তজক গঠিি মসনটসরং কসমটি িাে জযসেক অনলাইন মসনটসরং করবে। Block SS-04 ও SS-09 

এ দুটি অনুিন্ধান কূপ (মমেী # ১ ও সিিসল # ১) খনবনর প্রাক্কাবল সড্রসলং করাকটর সনবিাবগর প্রসক্রিা 

চলমান রবিবে। 

২৯। োবপক্স এেং রাসেিান শফিাবরেবনর রারীি প্রসিষ্ঠান Gazprom EP International Investment 

B.V.-এর মবে-Bhola Island Evaluation-এর র্ন্য Memorandum of Understanding 

(MoU) স্বাযবরর সেেিটি িরকার কর্তজক নীসিগিভাবে অনুবমাদবনর শপ্রসযবি MoU স্বাযসরি হি। উপাত্ত 

আদান প্রদাবনর লবযে Confidentiality Agreement স্বাযসরি হওিার শপ্রসযবি গি ১৯-২৩ 

সিবিম্বর ২০২১ িাসরবখ Gazprom েরাের কর্তজপযীি অনুবমাদবনর সভসত্তবি িথ্য-উপাত্তিমূহ হস্তান্তর করা 

হি। 

৩০। োবপক্স-এর আওিািীন শুষ্ক ও পসরিেক্ত ভূগঠনিমূবহ অনুিন্ধান ও আধুসনক প্রযুসক্তর মােবম উৎপাদন শুরু 

করার লবযে নতুন ভাবে Expression of Interest (EOI) আহ্বান এর শপ্রসযবি চারটি প্রস্তােনা গৃহীি 

হি। দাসখলকৃি িথ্য-উপাবত্তর উপর সভসত্ত কবর কাসরগসর মূল্যািন শেবে একটি মাে শকাম্পাসন EOI এর 

েিজিমূহ পূরে করাি shortlisted করা হি। োবপক্স পসরচালনা পে জবদর সিদ্ধান্ত শমািাবেক উক্ত 

প্রসিষ্ঠানবক RFP শপ্ররবের সেেিটি প্রসক্রিািীন রবিবে। 

 

৩১। ইন্টারন্যােনাল শিন্টার ফর শিবটলবমন্ট অে ইনবভেবমন্ট সিিসপউট (ইকসিি)-এ নাইবকা দুনীসি িংক্রান্ত 

চলমান মামলার কার্ জক্রম পসরচালনার র্ন্য শপবোোংলা/োবপক্স-এর পবয ওিাসেংটনসভসত্তক আন্তর্জাসিক 

কাউবন্সল Foley Hoag প্রবিার্নীি পদবযপ গ্রহে করবে এেং এ সেেবি োবপক্স িে জাত্মক িহািিা প্রদান 

করবে। 
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৪.২                                                   ভূেোলর্ থক লবভাগ 
 

 

 

 

 

 

১। ২ সি িাটা একুইসর্েন উপসেভাগঃ                :  

 ক) “২সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার এক্সবপ্লাবরেন ব্লক- ১৫ এেং ব্লক- ২২” েীে জক প্রকবল্পর শভ ি অগ্রগসির সেেরে সনম্নরুপঃ 

  োবপক্স (৫০০ লাইন সক.সম.) সিবনাবপক (১০০০ লাইন সক.সম.) 

  ক) টবপািাবভ জ- ২২৩ লাইন সক.সম. 

খ) িাইিসমক সড্রসলং-১৬০ লাইন সক.সম. 

গ) শরকসি জং- ১২৭ লাইন সক.সম. 

ক) টবপািাবভ জ- ৮৬৫ লাইন সক.সম. 

খ) িাইিসমক সড্রসলং- ৩০৬ লাইন সক.সম. 

গ) শরকসি জং- ১৩১ লাইন সক.সম. 

 

 খ) “২সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার ব্লক-৬সে িাউথ ও ব্লক-১০”েীে জক প্রকল্প।  

  প্রস্তাসেিব্য “২সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার ব্লক-৬সে িাউথ ও ব্লক-১০” েীে জক প্রকবল্পর সিসপসপ শপবোোংলাি শপ্ররবের সনসমত্ত 

কার্ জক্রম চলমান। এোড়া IEE ও EIA িম্পাদবনর র্ন্য IIFC প্রসিষ্ঠাবনর Proposal চাই-োোই ও কাসরগসর মূল্যািন 

কার্ জক্রম চলমান রবিবে। অস্থািী র্নেল সনবিাসর্ি করে ও গাসড় ভাড়াকরবের দরপে প্রসেকাি প্রকাবের র্ন্য প্রস্তুসি চলবে। 

  প্রস্তাসেি গভীর কূপ (Deep Drilling) খনবনর লবযে গঠিি GTO প্রনিে ও সফসর্সেসলটি োসি, Tender 

Document  জিসর কসমটির চাসহদাকৃি িথ্য-উপাত্ত িরেরাহ করা হবিবে। 

 গ) “২সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার ব্লক-৭ ও ব্লক-৯”েীে জক প্রকল্প। 

  প্রস্তাসেিব্য “২সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার ব্লক-৭ ও ব্লক-৯” েীে জক প্রকবল্পর সিসপসপ শপবোোংলাি শপ্ররবের কার্ জক্রম 

চলমান। International Service Provider Firm সনবিাবগর লবযে ২১ সিবিম্বর EOI উম্মুক্ত করা হবিবে। 

২। ৩ সি িাটা একুইসর্েন উেলবভাগ                   :   

 ক) “৩সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার শদািারাোর্ার,  োিক ও শকাম্পানীগঞ্জ এলাকা” েীে জক প্রকল্পঃ 

  “৩সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার শদািারাোর্ার,  োিক ও শকাম্পানীগঞ্জ এলাকা” েীে জক প্রকল্পটি মন্ত্রনালি কত্ততজক 

সর্সিএফ এর অথ জািবন প্রকল্পিমূবহর অগ্রাসিকার িাসলকাি অন্তর্ভ জসক্তর অনুবমাদন শদিা হবিবে। 

 খ) “৩সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার সূেে জচর এেং চরফোেন এসরিা” েীে জক প্রকল্পঃ 

  প্রস্তাসেিব্য “৩সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার সূেে জচর এেং চরফোেন এসরিা” েীে জক প্রকবল্পর সিসপসপ শপবোোংলাি 

শপ্ররবের পূবে জ পূনরাি োবপবক্সর পসরচালনা পে জবদ উত্থাপন করা হবে। 

 গ) “৩সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার র্সকগঞ্জ এন্ড পাথাসরিা স্ট্রাকচার” েীে জক প্রকল্পঃ 

  “৩সি িাইিসমক িাবভ জ ওভার র্সকগঞ্জ এন্ড পাথাসরিা স্ট্রাকচার” েীে জক প্রকবল্পর অনুকূবল অথ জ মন্ত্রোলি হবি গি 

০৭/১২/২০২১ িাসরবখ Liquidity Certificate প্রদান করা হবিবে। প্রকবল্পর উপর মিামি প্রদাবনর র্ন্য জ্বালাসন 

ও খসনর্ িম্পদ মন্ত্রোলি শথবক অন্যান্য মন্ত্রোলি/সেভাবগ শপ্ররে করা হবে। ২৯/১২/২০২১ িাসরবখ প্রকল্পটি মন্ত্রনালি 

কত্ততজক সর্সিএফ এর অথ জািবন প্রকল্পিমূবহর অগ্রাসিকার িাসলকাি অন্তর্ভ জসক্তর অনুবমাদন শদিা হবিবে। 
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৪.৩                                          খনন েলেচালনা লবভাগ 

 
১।  খনন ও ওয়াকথওভাে কার্ থক্রম                            : 

 ক) জকলােটিলা-৭ ওিাকজওভার: 

সের্ি-১১ (ZJ40 DBT) সরগ িারা জকলােটিলা-৭ কূবপ ওিাকজওভার করার লবযে সরগ 

ও সরগ িংসেষ্ট র্ন্ত্রপাসি স্থানান্তবরর কার্ শেে হবিবে। সরবগর রযোবেযে কার্ চলমান 

রবিবে। কর্তজপযীি সিদ্ধাবন্তর আবলাবক খুে েীঘ্রই ওিাকজওভার কার্ শুরু হবে। 

 

 খ) শফঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ ওিাকজওভার:  

োবপক্স এর ZJ70 DBS (Bijoy-10) সরগ িারা শফঞ্চুগঞ্জ-৩ কূবপর ওিাকজওভার 

কার্ জক্রবম শেে হবিবে। উক্ত সরগ সিসিউল শমািাবেক ব্যেহার উপবর্াগী করার র্ন্য সরগ 

ও খনন র্ন্ত্রপাসি, সেওসপ, মাি ট্াংক, সিবমসন্টং ইউসনট, শটসষ্টং র্ন্ত্রপাসি পসরিার ও 

রযোবেযে কার্ চলমান রবিবে। েীঘ্রই সরগ সেবিার্ন করা হবে। 

 

 গ) সিবলট-৮ কূপ ওিাকজওভার: 

োবপক্স এর সের্ি-১৮ (XJ650T) সরগ িারা এিসর্এফএল এর সিবলট#৮ কূবপর 

ওিাকজওভার কার্ শেে পর্ জাবি রবিবে। Completion Tools & Tubing 

Run শেবে X-mass Tree কূবপ স্থাপন করা হবে। অিঃপর সরগ র্ন্ত্রপাসি 

সেবিার্ন ও সরগ িাউন করার পসরকল্পনা রবিবে। 

 

 র্) িালদানদী-২ কূপ ওিাকজওভার: 

োবপক্স এর ZJ50 DBS (Bijoy-12) সরগ িারা িালদানদী-২ কূবপর ওিাকজওভার কার্ 

শুরু করার লবযে কূবপ সরগ ও সরগ র্ন্ত্রপাসি স্থানান্তর ও িংবর্ার্বনর কার্ শেে হবিবে। 

আগামী ০৭-০১-২০২২ িাসরবখ উক্ত কূবপ সরগ আপ কবর খুে েীঘ্রই কূবপর ওিাকজওভার 

কার্ শুরু করা হবে। 

 

 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। 

 



 

সিবিম্বর, ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                        

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)       16 

 

৪.৪                                    ওদয়ল সালভ থদসস লবভাগ 

১।   কূে েেীক্ষণ (Well Testing)                                       : 

১) শ্রীকাইল নথ জ-১ এ, সুন্দলপুর-৩ ও শেগমগঞ্জ-৪ (ওবিে) খনন কূবপর এেং শিমুিাং-৫ ও শিমুিাং-৬ ওিাকজওভার 

কূবপর র্ন্য DST এেং Slick Line Services ভাড়াি িংগ্রবহর লবযে আহোসহি আন্তর্জাসিক দরপে 

িমূবহর োসনসর্েক মূল্যািন কার্ শেে হবিবে। 

২) েরীিিপুর # ১ অনুিন্ধান কূবপ DST িম্পাদবনর র্ন্য িাসভ জি ভাড়াি িংগ্রবহর লবযে আহোসহি দরপবের মূল্যািন 

িম্পন্ন করি: িে জসনম্ন দরদািার িসহি চুড়ান্ত চুসক্তপে িম্পন্নর কার্ চলমান রবিবে।  

৩) শফঞ্চুগঞ্জ # ৩ নং ও সিবলট # ৮ কূবপ সিএিটি িাসভ জি প্রদান করা হবিবে এেং সিবলট # ৮ কূবপ শপ্রািাকেন শটসেং 

কার্ জক্রম চলমান রবিবে। 

২।  ওদয়ল লসদমন্টশন (Well Cementation)                              :  
১) েরীিিপুর # ১ অনুিন্ধান কূবপর র্ন্য প্রবিার্নীি সিবমন্ট, সিবমন্ট এসিটিভি এেং সিবমবন্টেন িাসভ জি ক্রবির র্ন্য 

িে জসনম্ন দরদািা M/s Halliburton International GmbH এর িাবথ চুসক্ত িম্পাদবনর র্ন্য 

প্রস্তুিকৃি চুসক্তপে নং-১৮০৫ এর চুড়ান্ত চুসক্ত স্বাযর িম্পন্ন হবিবে। 

২) ওবিল সিবমবন্টেন উপ-সেভাবগর র্ন্য একটি শমাোইল সিবমসন্টং ল্যােবরটরী ক্রবির র্ন্য আন্তর্জাসিক উন্মক্ত দরপে 

নং- Bapex/Admin/Int/Ten-1022/2021, িাসরখ: 31.05.2021 আসথ জক দরপে মূল্যািন শেবে 

NOA প্রদান করা হবিবে। এ িংক্রাবন্ত একটি খিড়া চুসক্তপেটি সহিাে ও অথ জ সেভাগ এেং সলগ্যাল Vatting এর 

কার্ চলমান রবিবে। 

৩) 3 Well এর র্ন্য প্রক্কলন কসমটি কর্তজক “Procurement of Cement (API Class ‘G’), 

Cement Additives (including Cement Analysis) and Cementation 

Services with Cementing Equipment (Rental)” ক্রবির লবযে দাসখলকৃি  দরপেগুবলার 

কাসরগরী দরপে মূল্যািন প্রসিবেদন প্রস্তুি করা হবিবে। 

৪) শফঞ্চুগঞ্জ # ৩ নং ওিাকজওভার কাবর্ সিবমবন্টেন িাসভ জি প্রদান িম্পন্ন হবিবে। 

৫) ৩ টি কবম্পির শমরামবির র্ন্য েেেত্রগুদলাে কালেগেী মূল্যায়ন সম্পন্ন েদয়দছ। 

৬) েরীিিপুর # ১ কূে খনন রকদল্পে অধীদন Testing Materials (Cementing) ক্রদয়ে লদক্ষয আেবালয়ত 

েেেদত্রে কালেগেী মূল্যায়ন কাজ চলমান েদয়দছ। 

৭) সিবলট # ৮ নং কূবপ ওিাকজওভার কাবর্র র্ন্য সিবমবন্টেন িাসভ জি প্রদান অব্যাহি রবিবে। 

৮) BJ Cementing Unit শমরামি ও িাসভ জসিং এর র্ন্য প্রস্তুিকৃি IFT Vatting শেবে পসেকাি সেজ্ঞাপন 

প্রকাসেি করার র্ন্য শপ্ররে করা হবিবে। প্রস্তুিকৃি খিড়া দরপেটির Vatting িম্পন্ন হবিবে। 

  

৩।   মাড ইলঞ্জলনয়ালোং (Mud Engineering)                             :  
১) শফঞ্চুগঞ্জ # ৩ ওিাকজওভার প্রকবল্প মাি ইসঞ্জসনিাসরং িাসভ জি প্রদান শেবে রযনাবেযবনর কার্ চলমান আবে। 

২) সিবলট # ৮ নং কূবপর ওিাকজওভার কাবর্ মাি ইসঞ্জসনিাসরং িাসভ জি প্রদাবনর কার্ চলমান আবে। 

৩) িালদা # ২ ওিাকজওভার কাম খনন কূবপ মাি ইসঞ্জসনিাসরং িাসভ জি প্রদাবনর প্রস্তুসিমূলক কার্ চলমান আবে। 

৪) 5 Deep Drilling এর Scope of Work প্রনিবনর কার্ চলমান অবে। 

 

৪।  ওিারলাইন লসগং িাসভ জবিি                               :  
১) শিমুিাং-৫ ও শিমুিাং-৬ ওিাকজওভার এেং িালদা-২ ওিাকজওভার কাম সড্রসলং কূবপ ওিোরলাইন লসগং শিো গ্রহবের 

সনসমবত্ত আন্তর্জাসিক দরপে উবন্মাচন করিঃ কাসরগরী ও আসথ জক মূল্যািন কার্ িম্পন্ন পূে জক ব্যেস্থাপনা পসরচালক 

েরাের শপ্ররে করা হবিবে। 

২) শ্রীকাইল নথ জ #১এ, সুন্দলপুর # ৩ এেং শেগমগঞ্জ # ৪ কূবপ ওিোরলাইন লসগং শিো গ্রহবের লবযে ওিোরলাইন লসগং 

িম্পসকজি শটকসনকোল শেসিসফবকেন প্রকল্প পসরচালক েরাের শপ্ররে করা হবিবে। 

৩) অে উপ সেভাবগর একর্ন কম জকিজা শফঞ্চুগঞ্জ # ৩ ওিাকজওভার কূবপ DST Perforation এেং Production 

Packer স্থাপবনর র্ন্য শফঞ্চুগঞ্জ গমন কবরন। 

৪) অে উপ সেভাবগর একর্ন কম জকিজা সিবলট # ৮ ওিাকজওভার কূবপ DST Perforation পসরদে জবনর র্ন্য সিবলট 

গমন কবরন। 

৫) অে উপ সেভাবগর দুইর্ন কম জকিজা Explosive & Detonator প্যাসকং ও সর প্যাসকং কার্ িম্পবন্নর র্ন্য শপামরাস্ত 

োবপবক্সর স্থািী সপট ম্যাগাসর্ন চট্টগ্রাম গমন কবরন। 
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৪.৫                                       েেীক্ষাগাে লবভাগ 

১। শপবোসফসর্কোল                                               : 
ক) Atgram #1X এেং Kamta #1 কূবপর Porosity পুন:সনে জবির কার্ চলমান রবিবে। 

খ) শভালানথ জ #১ কূবপর শকার প্লাগ নমুনার Dean Stark, Retort, Mercury Injection Porosimeter র্ন্ত্রিমূবহর মােবম 

Porosity পুন:সনে জবির কার্ চলমান রবিবে। 

গ) শফঞ্চুগঞ্জ, সেিানীোর্ার, োখরাোদ, শ্রীকাইল, মুলাসদ, োহোর্পুর গ্যািবযেিহ Atgram #1X এেং Kamta #1 কূবপর   

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

সভসত্তবি তুলনামূলক সেবেেে এর কার্ চলবে। 

র্) শপবোসফসর্কোল উপ-সেভাবগর পুরািন র্ন্ত্রিমূহ (Air Permeameter, Helium Porosimeter) শটকসনসেিানকর্তজক কার্ জযম 

করার শচষ্টা চলমান রবিবে। 

ঙ) Porosimeter Permeameter (Kephi), Core Resistivity System, Core Photography ও Rock Eval র্বন্ত্রর 

শমরামবির সনসমবত্ত শমিাি জ Vinci Technologies-কর্তজকমূল্যিহ িাসলকা শপ্ররে িাবপবয উক্ত র্ন্ত্র িমূবহর িাসভ জিিহ র্ােিীি 

োসে জক রযোবেযে চুসক্তর (AMC) ব্যাপাবর প্রবিার্নীি পদবযপ শনিার কার্ চলমান রবিবে। 

২। ভূিাসিক ল্যাে                                                     : 

ক) Srikail # 2 Well শথবক িংগৃহীি িাঁইসেে (৩৭) টি Cutting নমুনার Grain Size Distribution/Sieveing এর কার্    

শেবে প্রসিবেদন প্রস্তুি করা হবিবে। 

খ) Srikail # 2 Well শথবক িংগৃহীি িাঁইসেে (৩৭) টি Cutting নমুনার Mineralogical analysis এর লবযে Data 

aquisition এর কার্ চলবে। 

গ) র্সকগঞ্জ # ১ শথবক িংগৃহীি চুিাসিে (৪৪) টি Cutting নমুনা হবি নি (৯) টি নমুনার Grain Size 

Distribution/Sieveing এর কার্ শেে হবিবে। 

র্) র্সকগঞ্জ # ১ শথবক িংগৃহীি চুিাসিে (৪৪) টি Cutting নমুনার Clay analysis এর লবযে Clay separation এর কার্ 

চলবে। 

ঙ)  র্াহাঙ্গীরনগর সেশ্বসেদ্যালবির ২০১৭-১৮ সেযােবে জর স্নািবকাত্তর শেেীর একর্ন সেযাথীর “ 

Provinance,paleoenvironment and paleoclimatic conditions during deposition of Neogene 

sediments in Sitapahar structure, Chittagong-Tripura Fold Belt (CTFB), Bangladesh’’ েীে জক 

গবেেো কবম জ িহিিার  লবযে শপ্রসরি আট (০৮) টি নমুনার  XRD Analysis করা হবিবে। 

চ) োবিাস্ট্রাটিগ্রাসফ শিকেবন Palynological সেবেেে কাবর্র র্ন্য একটি Fume Hood ক্রি শেবে ইনেবলেবনর কার্ িম্পন্ন 

হবিবে। 

ে) র্াহাঙ্গীরনগর সেশ্বসেদ্যালবির ২০১৯-২০ সেযােবে জর স্নািবকাত্তর শেেীর একর্ন সেযাথীর “Provenance, Paleodrainage 

and evolution of the cenozoic Sylhet trough (Bengal basin, Bangladesh) : implications for basin 

analysis and hydrocarbon exploration” েীে জক গবেেো কবম জ িহিিার  লবযে শপ্রসরি নমুনা িমূবহর 

Micropaleontological Analysis করার র্ন্য নমুনা প্রস্তুসি ও সেবেেবের কার্ চলবে । 

৩। ভূ-রিািন                                                          : 

ক) শফঞ্চুগঞ্জ # ৩ নং ওিাকজওভার কূবপর সিএিটি অপাবরেনকালীন িমবি িংগৃহীি গ্যাি, কনবিনবিট ও পাসন নমুনািমূবহর 

সেবেেে কার্ চলবে।  

খ) োহোর্পুর গ্যািবযে শথবক িংগৃহীি স্যাম্পল (গ্যাি, কনবিনবিট ও পাসন)নমুনািমূবহর সেবেেে কার্ চলবে। 

গ) সিবলট গ্যািসফল্ডি সলসমবটি এর চাসহদাক্রবম সিবলট # ৮ নংওিাকজওভার কূবপর সিএিটি অপাবরেনকালীন িমবি িংগৃহীি 

গ্যাি, কনবিনবিট ও পাসন নমুনািমূবহর সেবেেে কার্ চলবে। 

র্) উপসেভাবগর শকসমকোল শোবর িংরসযি শকসমকোলিমূবহর সেস্তাসরি সেেরেিহ িাসলকা প্রেিবনর কার্ চলবে। 

৪। লবলবধ: 

ক) সেভাগীি প্রিান সনর্ সেভাবগর কাবর্র পাোপাসে সেসভন্ন কসমটির কাবর্ সনবিাসর্ি থাবকন। 
 



 
 

 - বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)      18 

 

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 (২০২১-

২০২২) 
চললত মাস  

(লডদসম্বে’ ২০২১) 
লবগত মাস           

(নদভম্বে ২০২১) 
চললত বৎসে 

ক্রমপুলঞ্জত 

(২০২১-২০২২) 

রােম্ভ েদত 

ক্রমপুলঞ্জত উৎোেন 

০১। সালোনেী  ০৩   ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.০৭১ 

০.০৬০ 

         26.00  

         22.00  

২.৬৬০ ২.৫৩১ ১৪.৬০১ ২২০৭.৫০৯ 

১.৯৪৮ ১.৯০০ ১০.১৩০ ৭১৪৯.৪৪২ 

০২। পফঞ্চুগঞ্জ ০৩ ০২ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.৩৪০ 

০.৪১১ 

        124.00  

        150.00  

১২.০২১ ৮.৭০৯ ৫৭.৮৯৪ ৪৬৯৪.৬২৮ 

৪৭.৮০০ ৩৯.৫১৩ ২৪৭.৮৭২ ১৮৮৪২.৬৩০ 

০৩।  শােবাজপুে  ০৪ ০২ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে  

১.৬৯৯ 

১.৩৫১ 

       620.00  

       493.00  

৫৩.৩৯০ ৫১.২৩৬ ৩২৯.৩১৪ ৩১৫২.২৪১ 

৩৬.৫৮৬ ৩৫.০৭৫ ২৩৫.৪১৫ ২০৮১.১১৩ 

০৪। পসমুতাাং ০৬ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.০১৪ 

- 

           5.00  

               -    

০.৭০৪ ০.৬৪১ ৪.০৯৫ ৩৯৪.০৫৬ 

- ০. ০. ৮২৬.৬৮৪ 

০৫ সুন্দলপুে ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে  

০.১৯২ 

০.০৪১ 

          70.00  

          15.00  

৬.৭৫০ ৬.৭০৬ ৪০.০১৮ ৫৬৯.৩৩০ 

১.৯১৬ ১.৮৩২ ১২.৫৭৪ ১৩৯.৭৬৩ 

০৬। শ্রীকাইল ০৩ ০৩ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

১.৩৭০ 

২৪.৯০১ 

       500.00  

    9,089.00  

৩৪.২৯০ ৩৩.০৫৯ ২০৩.৭৪০ ৩৩১৬.৫২৭ 

৮৫৬.৩৪৫ ৮১৩.৭৯১ ৪৯১৫.৭৮২ ৪০৮৩৬.৯৮৪ 

০৭। পবগমগঞ্জ ০৩ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

০.১৫১ 

০.২২২ 

         55.00  

          81.00  

৭.২৮৮ ৭.১৬২ ৪৪.৭৯৪ ২৩৪.৩৯০ 

১১.১৭৯ ১০.৭৮৫ ৭৫.৭৯১ ৪০১.৩২২ 

০৮। রূেগঞ্জ ০১ ০১ ১। গ্যাস 

২। কনদডনদসে 

- - - - - ১৯.২২৯ 

   ১৮০.০৮৩ 

 

গ্যাসিঃ এমএমএসলসএম (১ লকউিঃ লমিঃ = ৩৫.৩১৪৭ লকউিঃ লফে) 

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

                                                                                                                                                                                                  (লক্ষ োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

গ্যাস পক্ষত্র উৎোলেত দ্রব্য 

  

লবক্রদয়ে েলেমাণ 

 (সিবিম্বর’ ২০২১) 

ক্রমপুলঞ্জভূত 

  (সিবিম্বর’ ২০২১)  

(২০২০-২০২১) 

ভযাে রোন 

(সিবিম্বর’ ২০২১) 

 

ভযাে বাদে মূল্য 

(সিবিম্বর’ ২০২১)   

পমাে মূল্য 

(সিবিম্বর’ ২০২১) 

ক্রমপুলঞ্জভূত মূল্য   

(২০২১-২০২২) 

০১। সালোনেী ১। গ্যাস   ২.৫১২৭ ১৩.৮২০৫ ১৭.৫৯২৯ ৫৩.৫২৭৪ ৭১.১২০৩ ৩৯১.১৮৩৭ 

 ২। কনদডনদসে - - - - - - 

০২। পফঞ্চুগঞ্জ ১। গ্যাস ১২.০১০৮ ৫৭.৮৩৬৯ ১১৭.৬১১২ ৩৬৫.২৯৭৯ ৪৮২.৯০৯১ ২৩২৫.৩৯৯৭ 

  ২। কনদডনদসে ৬৭.৫০০ ২২৯.৫০০ ৩.৭৩৯২ ২৪.৯২৮০ ২৮.৬৬৭৩ ৯৭.৪৬৮৮ 

০৩। শােবাজপুে  ১। গ্যাস ৫৩.৩৬২৭ ৩২৯.০৮৭৮ ৩৩১.৮০২৫ ১৬২২.৯৭২৫ ১৯৫৪.৭৭৪৯ ১২০৫৫.১০৫১ 

  ২। কনদডনদসে - ২০২.৫০০ - - - ৬৪.৪৫৫৮ 

০৪। পসমুতাাং ১। গ্যাস ০.৭০০৬ ৪.০৬৮৯ ৮.৬০৩৭ ২১.৩০৮৫ ২৯.৯১২২ ১৭৩.৭১৪২ 

  ২। কনদডনদসে - - - - - - 

০৫। সুন্দলপুে ১। গ্যাস ৬.৭৪৮৯ ৪০.০১৩৬ ৬৬.০৮৬০ ২০৫.২৬১৭ ২৭১.৩৪৭৭ ১৬০৮.৭৮৭৭ 

  ২। কনদডনদসে ৯.০০০ ১৮.০০০ ০.৪৯৮৬ ৩.৩২৩৭ ৩.৮২২৩ ৭.৬৪৪৬ 

০৬। শ্রীকাইল ১। গ্যাস ৩৪.১৩২৫ ২০২.৬৯১৬ ২৪১.৮৯৮২ ৭৩৮.৮৯৪০ ৯৮০.৭৯২১ ৫৮২৪.৩১৮২ 

  ২। কনদডনদসে ৭৫৬.০০০ ৪৮৮৭.০০০ ৪১.৮৭৯৪ ২৭৯.১৯৩৮ ৩২১.০৭৩২ ২০৭৫.৫০৯০ 

০৭। পবগমগঞ্জ ১। গ্যাস ৭.২৮৩৫ ৪৪.৭৬৬২ ৭১.৩২০৮ ২২১.৫২১১ ২৯২.৮৪১৯ ১৭৯৯.৮৭৬৩ 

  ২। কনদডনদসে ২৭.০০০ ৬৩.০০০ ১.৪৯৫৭ ৯.৯৭১২ ১১.৪৬৬৯ ২৬.৭৫৬১ 

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) পমলশনশেিঃ 

     ক) ভলভভো ট্রেইলর-০১৫৬ গোড়ীর ররয়vকশন রড বুশ-১২রিস তৈরর করো হভয়ভে|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 খ) ভলভভো ট্রেইলর-০১৫৭ গোড়ীর ররয়্যোকশন রড বুশ-৮রিস তৈরর করো হভয়ভে|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 গ) িোইি ট্রেরডিং  ট্রেরশন ট্রেBbট্রেন্যোন্স ও িররষ্কোর Kiv n‡q‡Q| 

 র্) ‡dÂzMÄ#3 IqvK©Ifvi cÖKí n‡Z †cÖixZ 01wU Tool Joint ‡givgZ Kiv n‡q‡Q|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

খ)  লেললাং ইকুইেদমন্ট এবাং ওয়াকথশেিঃ 

 ক) ট্রেইলর-০১৫৬ গোড়ীর wiq¨vKkb iW ওভয়রডিংপূর্ বক-১২টি ট্রেরোেৈ Kiv n‡q‡Q| 

 খ) ভলভভো ট্রেইলর-০১৫৭ গোড়ীর ররয়্যোকশন রড বুশ ওভয়রডিংপূর্ বক-৮রিস ট্রেরোেৈ করো হভয়ভে|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 গ) ট্রেইলর-০১৫৬ এর হোর্ ড্রোে-৬টি ট্রেরশভনর েোধ্যভে েোরন বিং Kiv n‡q‡Q|   

 র্) জীি-৫৯৬৩ গোড়ীর সোেভন/রিেভনর র্োম্পোর ওভয়রডিংপূর্ বক ট্রেরোেৈ Kiv n‡q‡Q| 

 ঙ) ভলভভো cÖvBggyfvi-০১১৬ গোড়ীর র্রডর ট্রেে এর্িং টুল র্ক্স ওভয়রডিং করো হভয়ভে। 

 চ) রসভনোেোক-০৬১৯ গোড়ীর টুলর্ক্স ও সোইে ঢোলো ও‡qwìs পূর্ বক ট্রেরোেৈ Kiv n‡q‡Q| 

গ) অদোশে 

 ক) রসভনোেোক-০৬২২ গোড়ীর ট্রেক ট্রেরকিং পূর্ বক ট্রেরোেৈ করো হভয়ভে।   

 খ) ভলভভো cÖvBggyfvi-০১১৬ গোড়ীর েোইরড, রলিংক রড, পুশ রড, ‡Lvjv wdwUs করো হভয়ভে। 

 গ) েোডোভনো ট্রেন-০০১৩ গোড়ীর ইরিন এর েরর্ল েিআি করো হভয়ভে। 

 র্) রনশোন প্রোইেমুভোর-০১১৯ গোড়ীর ইরিন েোলুকরণ,রডভজল ে্োিংক রিরনিং ও সোরভ বরসিংও রগয়োর অভয়ল 

িররর্ৈ বন করো হভয়ভে| 

 ঙ) রসভনো প্রোইেমুভোর-০১৪৭ গোড়ীর ইরিন েোলুকরণ,রডভজল ে্োিংক রিরনিং ও সোরভ বরসিংও রগয়োর অভয়ল 

িররর্ৈ বন করো হভয়ভে| 

 চ) রনশোন ট্রেইলর-০১৬২ এর জ্োক-১টি  ট্রেরোেৈ করো হভয়ভে| 

 ে) রসভনো েোক-০৬২৪ গোড়ীর হোইভলো ভোল্ব ট্রেরোেৈ, রডভজল রিল্টোর িররর্ৈ বন এর্িং রডভজল ে্োিংক রিরনিং ও 

সোরভ বরসিং করো হভয়ভে। 

 র্) রিকআি-১৫৯২ গোড়ীর ট্রররডভয়ের সোরভ বরসিং করো n‡q‡Q| 

 ি) ভলভভো েোক-০০৮৯ গোড়ীর েোভর্ বো েোজবোর-১টি,ি্োন ট্রর্ল্ট-১ট্রসে ও ট্রররডভয়ের ট্রহোস িোইি-৫রিস 

িররর্ৈ বন করো হভয়ভে। এেোড়ো গোড়ীটির ট্রেক এডজোরটিং এর্িং রিেভনর েোকোর ডোন িোভশর অভয়ল রসল 

িররর্ৈ বন করো হভয়ভে। 

 ঞ) রসভনোেোক-০৬২০ গোড়ীর েরর্ল ও েরর্ল রিল্টোর এর্িং রডভজল রিল্টোর িররর্ৈ বন করো হভয়ভে। 

 ট) ভলভভো প্রোইেমুভোর-০২০৫ গোড়ীর ট্রপ্রশোর হন ব িররর্ৈ বন করো হভয়ভে| 

 ঠ) জীি-৫৯৬৩ গোড়ীর েরর্ল, েরর্ল রিল্টোর এর্িং রডভজল রিল্টোর িররর্ৈ বন করো হভয়ভে। 

 ি) ভলভভো েোক-০০৮৩ গোড়ীর েোভর্ বো েোজবোর ১টি িররর্ৈ বন করো n‡q‡Q| 

 ঢ) fj‡fv nvB-‡eW †UªBji-0156 Gi 06wU wiq¨vKkb iW †Lvjv wdwUs Kiv n‡q‡Q| 

 ে) fj‡fv nvB-‡eW-0157 Gi 04wU wiq¨vKkb iW †Lvjv wdwUs Kiv n‡q‡Q|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

র্) তলড়ৎশে 

 ক) রসভনো প্রোইেমুভোর-০১৪7 গোড়ীর ইভলকরেক্োল ওয়্যোররিং,হন ব ট্রেরকিং পূর্ বক ট্রেরোেৈ করো n‡q‡Q| 

 খ) রসভনোেোক-০৬২৪ গোড়ীর ট্রহড লোইে,ভর্ক লোইে ট্রেরকিং পূর্ বক ট্রেরোেৈ করো n‡q‡Q| 

 গ) রিকআি-১৫৯২ গোড়ীর সোইে লোইে ও ট্রর্ক লোইে এর্িং ব্যোেোরী িররর্ৈ বন করো n‡q‡Q| 

 র্) রসভনোেোক-০৬১৮ গোড়ীর ইভলকরেক লোইন এর রিউজ রেেোর ট্রেরোেৈ করো n‡q‡Q| 
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 ঙ) রসভনোেোক-০৬১৯ গোড়ীর সেস্ত ইভলকরেক লোইন,িগ লোইে ট্রেরকিং পূর্ বক িররর্ৈ বন করো n‡q‡Q| 

 চ) রনশোন প্রোইে মুভোর-০১১৮ গোড়ীর ইভলকরেক লোইন,ভর্কলোইে এর্িং সেস্ত লোইন ট্রেরকিং পূর্ বক ট্রেরোেৈ 

করো n‡q‡Q| 

 ে) রসভনোেোক-০৬২০ গোড়ীর িগ লোইে ট্রেরকিং পূর্ বক িররর্ৈ বন করো n‡q‡Q| 

 র্) টিরসএে ১০ েন গোড়ীর ব্যোেোরী িররর্ৈ বন এর্িং সেস্ত ইভলকরেক লোইন ট্রেরকিং পূর্ বক ট্রেরোেৈ করো 

n‡q‡Q| 

 ি) ভলভভো প্রোইেমুভোর-০২০৫ গোড়ীর ট্রহড লোইে ও সেস্ত ইভলকরেক লোইন ট্রেরকিং পূর্ বক ট্রেরোেৈ করো 

n‡q‡Q| 

  GQvov অরিস ভর্ভন তর্দ্য্রৈক লোইন ট্রেরোেৈ,রর্রভন্ন Mvwoi e¨vUvix PvR©,wbivcËv kvLvয় ও কেভেক্স 

এর রর্রভন্ন শোখোয় তর্দ্য্রৈক লোইন  ‡givgZসহ রর্রভন্ন B‡jKwUªK¨vj কোজ Kiv n‡q‡Q| 

   
 

২। পকন্দ্রীয় র্ানবােন পমোমত কােখানা, ঢাকা                 : 

 উি কােখানায় ১৪ টি োলকা র্ানবােন পমোমত ও েক্ষণাদবক্ষণ এবাং সালভ থালসাং কো েদয়দছ। 

৩। ৩। রধান কার্ থালয় ঢাকা                                            : 

   রধান কার্ থালদয় লবলভন্ন রকদল্পে কার্ থক্রম লনম্নরূেিঃ 

ক)     সের্ি-১০ (ZJ70DBS), সের্ি-১১ (ZJ40DBT), সের্ি-১২ (ZJ50DBS) 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)  লেগসমূবহ ব্যবোদেে লবযে লেগ র্ন্ত্রোলত ও র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িংক্রান্ত 

কার্ কো েদয়দছ। 

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

পমোমদতে লবযে খুচো র্ন্ত্রাাংশ ক্রদয়ে আন্তজথালতক ও স্ানীয় ক্রয় রলক্রয়া িংক্রান্ত কার্ কো েদয়দছ। 

 

৪। লবলবধ                                                         :     
  

ক)     িালদা-২ ওিাকজওভার কাম সড্রসলং রকদল্প লবজয়-১২ লেগ র্ন্ত্রোলত সাংদর্াজন, েক্ষণাদবক্ষণ ও পমোমত 

কাজ চলমান। 

খ)  পফঞ্চুগঞ্জ-৩ কূদে সের্ি-১০ (ZJ70DBS) সরবগর জদনসন্দন শমরামি ও রযোবেযে কার্ চলমান 

রবিবে। 

গ)  সিবলট-৮ ওিাকজওভার প্রকবল্প সের্ি-১৮ (XJ650T) ওিাকজওভার সরবগর জদনসন্দন শমরামি, 

রযোবেযে কার্ িম্পন্ন করা হবিবে। 

র্) জকলােটিলা-৭ প্রকবল্প সের্ি-১১ (ZJ40DBT) সরগ ও সরগ র্ন্ত্রপাসির রযোবেযে ও শমরামি কার্ 

চলমান। 
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৪.৮                                   লেসাচ থ এন্ড পডদভলেদমন্ট লবভাগ 

           

ক) 

 

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

নদভম্বে-২০২১ মাদসে গ্যাসদক্ষত্র পর্দক উৎোলেত গ্যাস, কনদডনদসে, োলন ও FWHP/SIWHP সাংক্রান্ত উোিসমূে 

গ্রেণ কদে র্র্ার্র্ভাদব সাংেক্ষণ কো েদয়দছ। 

খ) ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদেম উন্নয়দনে লদক্ষয ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগ সাংেলক্ষত এবাং সােলতক সমদয় রাপ্ত োড থকলে 

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

োড থকলেসমূে ধূলা-বালল, পোকামাকড় পর্দক েক্ষাে জন্য েলেস্কাে-েলেেন্নতাে কাজ চলমান আদছ। 

গ) ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগে পেে পসকশদন সাংেলক্ষত পেে সমূে ের্ থায়ক্রদম এবাং লনয়লমতভাদব পেে লিলনাং পমলশন দ্বাো 

েলেস্কাে কো েদে। র্া একটি চলমান রলক্রয়া। 

র্) অত্র উে-লবভাদগ সাংেলক্ষত কাদে থাগ্রালফক ডাো সমূে (োড থকলে) ম্যাে পকলবদনদে পুনিঃলবন্যাস কদে র্র্ার্র্ স্াদন সাংেক্ষণ 

কো েদে এবাং একই সাদর্ েলেস্কাে-েলেেন্নতাে কাজ চলমান আদছ। 

ঙ) লডলজোল ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদেদম ব্যবহৃত সকল কলম্পউোে, পষ্টাদেজ লডভাইসসে অন্যান্য আনুসালেক লডভাইস 

লনয়লমত ের্ থদবক্ষদণে মাধ্যদম সচল োখা েদে। 

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

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

DVD এবাং এক্সোেনাল োড থলডদস্ক কলে কদে সাংেক্ষণ কো েদে। 

ে) BAPEX এবাং GAZPROM (GPII) এে মদধ্য স্বাক্ষলেত MoU এে আদলাদক Joint Feasibility Study এে 

লদক্ষয Confidentiality Agreement এে আওতায় চালেোকৃত তথ্য-উোি সমূে GAZPROM (GPII) শক লবলধ 

পমাতাদবক Confidentiality and Safety Bond স্বাক্ষেপূব থক সেবোে কো েদয়দছ এবাং ডাো সেবোে কোে 

লবষয়টি পেদরাবাাংলাদক েত্র মােফত অবগত কো েদয়দছ। 

র্) গদবষণাকম থ সম্পােদনে জন্য চালেোকৃত দ্যইটি গ্যাস লফদেে মদধ্য শ্রীকাইল গ্যাস লফদেে Available Seismic এবাং 

Well log Data লবলধ পমাতাদবক Confidentiality and Safety Bond স্বাক্ষেপূব থক সেবোে কোে লদক্ষয 

ব্যবস্ােনা েলেচালক মদোেদয়ে অনুদমােন গ্রেন কো  েদয়দছ। 

ি) ডাো ম্যাদনজদমন্ট উেলবভাদগ েলক্ষত Magnetic Tape ও এগুদলাে Digital Transformed (Converted) 

উপাবত্তর উপবর্াগীিা ও কার্ জকাসরিা র্াচাই োোই করার সনসমবত্ত গঠিি কাসরগরী িাে-কসমটির কাবর্র স্বাবথ জ কাসরগরী 

মিামি প্রদাবনর র্ন্য উপাত্তিমূহ ভূেোলর্ থক লবভাদগ শপ্ররে করা েদয়দছ। 

ঞ) অলফস কম থলেবদস সকাল ৯ো েদত লবকাল ৫ো ের্ থন্ত ডাো ম্যাদনজদমন্ট লবভাদগে পেে সাংেক্ষনাগাে, ডাো সাংেক্ষনাগাে, 

কাদে থাগ্রালফক ডাো সাংেক্ষনাগাে এবাং লডলজোল ডাো ম্যাদনজদমন্ট লসদেম এে কদক্ষ শীতাতে লনয়ন্ত্রন ও আদ্রতা লনয়ন্ত্রন 

কো সে তবদ্যযলতক র্ন্ত্রোলত সচল োখা েদে। 

ট) Job Responsibility এেং িাংগঠসনক কাঠাবমা িরেরাবহর র্ন্য প্রোিন সেভাগ েরাের পে শপ্ররে করা হবিবে। 

ঠ) শেি েরাদ্দ এেং িাংগঠসনক কাঠাবমা অনুর্ািী অেকাঠাবমা সনম জান এর র্ন্য প্রোিন সেভাগ েরাের পে শপ্ররে করা 

হবিবে। 

ি) ভসেষ্যৎ খিড়া কম জ পসরকল্পনা মহাব্যেস্থাপক, আর এন্ড সি মবহাদি েরাের দাসখল করা হবিবে। 

ঢ) বাদেক্স এে আওতাধীন অনুসন্ধান ব্লক 22A ও 22B (চট্টগ্রাম পাে জিে এলাকা) এ আন্তর্জাসিক প্রসিষ্ঠাবনর শর্ থ িহবর্াসগিা 

(joint venture) এর মােবম সনে জাসচি দেটি ভূগঠবন শিল/গ্যাি অনুিন্ধান কার্ জক্রম পসরচালনার লবযে আগ্রহী প্রসিষ্ঠান 

সনে জাচবনর র্ন্য Expression of Interest (EOI) আহোন করার সেেিটি শপবোোংলার মােবম জ্বালাসন ও খসনর্ 

িম্পদ সেভাবগর নীসিগি অনুবমাদবনর শপ্রসযবি EOI আহোন করা হবিবে। দুটি োংলা ও দুটি ইংবরসর্ পসেকাি EOI 

শনাটিিটি প্রকাসেি হবিবে। 

ে) Eclipse Software Laptop এ Install করা হবিবে র্া Field Reserve Decline Stage পরীযেভাবে  

Program Run করা হবিবে। 

ি) Reserve Estimation Software এেং Wofk Station পসরচালনার Consultant সনবিাবগর র্ন্য প্রাথসমক 

র্াচাই-োোই করা হবে। 

থ) Gas Reserve, Development, Planning, Fore Casting, Production, Reserve Modeling এর র্ন্য 

Process Data প্রস্তুি করার সনসমত্ত সেসভন্ন সেভাগ হবি Data িংগ্রবহর কার্ চলমান আবে। 

দ) Work Station জিসরর র্ন্য আধুসনক Computer ও Laptop Configuration িহ Data Bank এর িাবথ  

Communication System এর র্ােিীি র্ন্ত্রপাসির Specification প্রস্তুি কার্ জক্রম চলবে। 

লবলবধ:   
ক) লেসাচ থ এন্ড পডদভলেদমন্ট লবভাদগে জন্য ২০২১-২০২২ অর্ থ বৎসদেে সাংদশালধত ও ২০২২-২০২৩ অর্ থ বৎসদেে রাক্কললত 

বাদজে লেসাব ও অর্ থ লবভাগ কর্তথক সেবোেকৃত ফেদম র্র্ার্র্ভাদব পূেণ কদে লেসাব ও অর্ থ লবভাদগ পরেণ কো েদয়দছ। 
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৫।                                                          লবলবধ তথ্য 

৫.১ পলাকবল                                  : 
 

ক্রলমক নাং জাতীয় পবতন পস্কল 

(২০১৫) 

সাংখ্যা মন্তব্য 

কম থকতথা কম থচােী 

১ ৭৮,০০০ (লনধ থালেত) - -   

      

   
- 

 

  

২ ৬৬,০০০-৭৬,৪৯০ ০১ - 

৩ ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ ০৮ - 

৪ ৫০,০০০-৭১,২০০ ৬৮ - 

৫ ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ ১২০ - 

৬ ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ ৯১ - 

৭ ২৯,০০০-৬৩,৪১০ - - 

৮ ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ - - 

৯ ২২,০০০-৫৩,০৬০ ৫১ - 

১০ ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ ২৫ - 

১১ ১১,০০০-২৬,৫৯০ - ৯৭ 

১২ ১০,২০০-২৪,৬৮০ - ৩৯ 

১৩ ৯,৭০০-২৩,৪৯০ - - 

১৪ ৯,৩০০-২২,৪৯০ - ৪১ 

১৫ ৯,০০০-২১,৮০০ - ০৭ 

১৬ ৮,৮০০-২০,৫৭০ - ০৪ 

১৭ ৮,৫০০-২০,২৯০ - ০৮ 

১৮ ৮,২৫০-২০,০১০ - ৫৬ 

 পমােিঃ ৩৬৪ ২৫২ 

১৯ ক) পরষদণ 

পেদরাবাাংলা েদত -         

পেদরাবাাংলা বলের্ভ থত 

অন্যান্য পকাম্পানী েদত -       

  

 - 

 

 ০৩ 

 

- 

 

- 

 পমােিঃ ০৩ -  

 সব থদমােিঃ  ৩৬৭ ২৫২  

সব থদমাে (কম থকতথা+কম থচােী) = ৬১৯ 
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৫.২ রলশক্ষণ                                                  : 

১।  তবদেলশকিঃ 

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

- - - - - 
 

 
 

২।  স্ানীয় রলশক্ষনিঃ 
 

ক্রলমক 

নাং 
রলশক্ষদণে লবষয় রলশক্ষদণে পময়াে রলশক্ষণোতা/ উদযািা রলশক্ষণার্ীে 

সাংখ্যা 

০১। “Sustainable Development Goal (SDG) 

align with Delta Plan and Vision-2021” 

েীে জক প্রসেযে 

 

০৬-১২-২০২১  হবি 

০৮/১২/২০২১ পর্ জন্ত               

সেসপআই, ঢাকা 

 

০১ র্ন 

০২। “Report Writing”  েীে জক প্রসেযে 

 

১২-১২-২০২১          ইন-হাউর্ 

 োবপক্স, ঢাকা 

৭৯ র্ন 

০৩। “The Challenges of 4
th

 Industrial 

Revelation”  েীে জক প্রসেযে 

  

 

১৩/১২/২০২১  

   

ইন-হাউর্ 

 োবপক্স, ঢাকা 

 

৫৪ র্ন 

০৪। “Citizen Charter” 

েীে জক প্রসেযে 

 

১৪-১২-২০২১ সেসপআই, ঢাকা 

 

৪৩ র্ন 

০৫। “National Integrity Strategy ( NIS)” 

েীে জক প্রসেযে 

 

২১-১২-২০২১ 

 

সেসপআই, ঢাকা ০১ র্ন 

০৬। “িরকাসর চাকসরর অিোেেকীি সনিমােলী” েীে জক 

প্রসেযে 

 

২৬-১২-২০২১ হবি 

২৭/১২/২০২১ 

সেআইএম, ঢাকা ০৮ র্ন 

০৭। “Financial Management” েীে জক প্রসেযে 

 

২৭-১২-২০২১ হবি 

২৯/১২/২০২১ 

সেসপআই, ঢাকা ০৫ র্ন 

১। পলকচাে/দসলমনাে/ওয়াকথশেিঃ 

ক্রলমক নাং রলশক্ষদণে লবষয়   রলশক্ষদণে পময়াে রলশক্ষণোতা/ উদযািা রলশক্ষণার্ীে সাংখ্যা 

- - - - - 
 

২।  উেস্ােনািঃ 

ক্রলমক নাং রলশক্ষদণে লবষয়   রলশক্ষদণে পময়াে রলশক্ষণোতা/ উদযািা রলশক্ষণার্ীে সাংখ্যা 

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

 

৫.৩.১ কম থকতথা-৩৬৭ জন  কম থচােী-২৫২ জন পমাে জনবল-৬১৯ জন         

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

 
৫.৩.৩ বাদেক্স এে রধান কার্ থালদয় স্ালেত কলম্পউোে এবাং সেঞ্জামালেে লববেণীিঃ 

 

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

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

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

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

v) Laptop Computer -ে সাংখ্যা-২৮ টি xii) GPRS Network: Between project and head office. 

vi) Internet connectivity: (50+101)   
     Mbps by fiberoptics. 

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

 
 

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

৫.৩.৫ ইন্টােদনদেে সাদর্ সাংদর্াগকৃত PC এে সাংখ্যা-২১৩ টি 

৫.৩.৬ পকাম্পানীে ইন্টােদনে সাংদর্াদগে ধেন- ব্রডব্যান্ড 

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

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

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

৫.৩.১০ Desktop PC- এে Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe 

Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa 

৫.৩.১১ Other software used in the company: 

Data Acquisation System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428 
Lite, e-508XT 

Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation 

Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, 
Petromod, Techlog & Opendtect 

Plant Automation Software & Firmware:  

ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of 
the DCS system 

SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. 

SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and 
human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production 
Plant Intelligence  

Well Profile Management Software. 

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

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

লনয়লমতভাদব data update কো েদে।  

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

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

data update কো েদে। 
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৫.৩.১৪  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
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৫.৪  োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে অর্ থ রোদনে লববেণী (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)                    :     
 

    মাস লডদসম্বে, ২০২১। 
  

                                                                                                                                        (দকাটি োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

লববেণ লবগত মাস 

(নদভম্বে, ২০২১)      

চললত মাস 

(লডদসম্বে, ২০২১)       

লবগত বছদেে পমাে 

(২০২০-২০২১) 

 

চললত বছদেে 

ক্রমপুলঞ্জত 

 (২০২১-২০২২) 

 

১ আবগােী শুল্ক/ ভযাে ও 

সাললদমন্টােী কে 

৭.৯৬ ৮.০৯ ৯২.৮৫ ৪৮.৯০ 

২ আয়কে 

 

১.০৮ ০.৮০ ২৪.৭১ ৫.৬৭ 

৩ োষ্ট্রীয় পকাষাগাদে লভযাাংশ 

রোন 

 

- - ০.৫০ - 

৪ কাষ্টম কে 

 

- - - - 

৫ লড, এস, এল 

 

- ১.০৫ ৪.৩৬ ২.১০ 

৬ অন্যান্য  

 

- - - - 

 পমাে রোন- 

 

৯.০৪ ৯.৯৫ ১২২.৪২ ৫৬.৬৬ 

 

৫.৫  নগে তেলবল লববেণী  (সামলয়ক লেসাদবে লভলিদত)                                     : 
 

 মাসিঃ লডদসম্বে, ২০২১। 

                                                                                                                               (পকাটি োকায়) 

ক্রলমক 

নাং 

লববেণ কযাশ ব্যাদলন্স  ব্যাাংক ব্যাদলন্স 

  

পমাে ব্যাাংক 

ব্যাদলন্স 

পমাে কযাশ ও 

ব্যাাংক ব্যাদলন্স  

 চললত লেসাব স্বল্প পময়ােী 

লেসাব 

েীর্ থ পময়ােী 

লেসাব 
 

১ চললত মাদসে 

পশদষ (রধান 

কার্ থালয়) 

 

০.০৩০৭ ০.০০৭৫ ৫৭.১৭০১ ১২৪৮.২১৭১ ১৩০৫.৩৯৪৭ ১৩০৫.৪২৫৪ 

২ লবগত মাদসে 

পশদষ 

০.০৩৫০ ০.০০৭৫ ৯১.৬৩০৮ ১২০২.৭৫১৮ ১২৯৪.৩৯০১ ১২৯৪.৪২৫১ 

৩ লবগত বছদেে 

পশদষ   

 

০.২৫৪৪ ১.৭০৯৬ ১১৯.০০৬১ ১১৮৭.৩৩২২ ১৩০৮.০৪৭৯ ১৩০৮.৩০২৩ 
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৫.৬ পবাড থ, গণসাংদর্াগ ও আইন এবাং চুলি সাংক্রান্ত কার্ থাবলী                           : 
 

েলেচালকমন্ডলীে সভািঃ  ০২ (দ্যই) টি। 

৪৪৮তম ও ৪৪৯তম, তালেখ: ০৮/১২/২০২১ ও ২৮/১২/২০২১ 

বালষ থক সাধােণ সভািঃ  নাই। 

মালসক রকল্প সমন্বয় সভািঃ  রদর্াজয নয়। 

সাধােণ লবজ্ঞলপ্তে সাংখ্যা ও লববেণিঃ  
০৪ (চাে) টি। 

i) e-Tender ID No. 632360       : Construction of Rig foundation and chemical cum spares 

godown at Shariatpur exploratory well drilling project, Naria, 

Shariatpur. 

ii) e-Tender ID No. 634213 : Construction of Machinery foundation, well site yard and 

catwalk at Shariatpur #01 exploratory well drilling project, 

Naria, Shariatpur. 

iii) e-Tender ID No. 635309 : Construction of 2 staff shed, 1 ansar shed, Officer’s and 

staff’s toilet block at Shariatpur #01 exploratory well drilling 

project, Naria, Shariatpur. 

iv) e-Tender ID No. 635320 : Construction of caravan foundation, 3 septic tank, 3 soak 

well, officer, staff and casual staff’s dining and kitchen at 

Shariatpur #01 exploratory well drilling project, Naria, 

Shariatpur. 

আন্তর্জাসিক সেজ্ঞসপ্তর িংখ্যা ও সেেরেঃ  ০৫ (োঁচ) টি। 
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1071/2021, 

Date: 05-12-2021 
: Procurement of Data Acquisition Equipment  (3D Seismic 

Data Planning, Design and Field  Processing System with 

software, Hardware & Related Services). 

ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1072/2021, 

Date: 05-12-2021 
: Procurement of Spare Parts for 60 MMSCFD Process Plant 

Project for Shahbajpur Gas Field.  

iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1073/2021, 

Date: 06-12-2021 
: Procurement of Data Acquisition Equipment  (Seismic 

Drilling Machine with Accessories). 

iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1075/2021, 

Date: 12-12-2021 
: Design, Engineering, Procurement, Supply, Installation, 

Commissioning & Testing of a Flare Stack of 60 MMSCFD 

Gas flaring capacity for new Glycol (TEG) Dehydration type 

Gas Process Plant including Gas Flowing Pipeline from Flare 

Knockout Drum to Flare Stack and associated facilities on 

Turn-Key basis at Shahbazpur Gas Field, Borhanuddin, 

Bhola, Bangladesh.  

v) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1077/2021, 

Date: 15-12-2021 
: Hiring of Wireline Logging Services for Srikail North 1A, 

Sundalpur 3 and Begumganj-04 West Well. 

vi) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1068/2021, 

Date: 15-12-2021 

 

: Procurement of Electrical Equipment Drilling Rig Power 

Generator. 

অন্যান্য লবজ্ঞলপ্তে /স্বেলণকাে সাংখ্যা ও লববেণিঃ  ০৫ (োঁচ) টি। 
  i) রূপিী গার্ীপুর 

  ii) জদসনক র্তিীি মাো 

  iii) র্ািীি শলাক িংগীি সেল্পী শফারাম 

  iv) িাপ্তাসহক সচন্তাপে 

  vi) অথ জকাল 
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আইন ও চুলি সাংক্রান্ত:   

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

 (i) Contract Agreement between BAPEX and M/s. China Petroleum 

Logging Co. Ltd., China for Procurement of Wireline Logging 

Services against Shariatpur # 1 Exploratory Well Drilling Project. This 

Contract is signed on 30-12-2021. 

 (ii) Contract Agreement between BAPEX and M/s. Halliburton 

International GMbH for Procurement of Cement (API Class “G”), 

Cement Additives including Cement Analysis and Cementation 

Services for Shariatpur # 1 Exploratory Well Drilling Project. This 

Contract is signed on 30-12-2021. 
  

 

খ) স্ানীয় চুলিে সাংখ্যা ও লববেণ:  ০৪ (চাে) টি। 

 (i) Contract Agreement between BAPEX and M/s. Swan International, 

1230 D. T. Road, Kadamtali, Chattogram for Procurement of Tires for 

Small/Light Vehicles (Car, Jeep, Pickup & Ambulance) of BAPEX.  

This Contract is signed on 19-12-2021. 

 (ii) Contract Agreement between BAPEX and M/s. Analytic Solutions, 

Karim Chamber (6th Floor), 99 Motijheel Commercial Area, Dhaka-

1000 for Procurement of Consumables for Bruker 450 Gas 

Chromatograph (GC) of Laboratory Division, BAPEX. This Contract 

is signed on 21-12-2021. 

 (iii) Contract Agreement between BAPEX and Computer On Live, Shop # 

833, Level-8, Multiplan Center, 69-71 New Elephant Road, Dhaka-

1205 for Procurement of Desktop Computer, Laptop Computer, 

Printer, Scanner, UPS and Related items for Different Divisions of 

BAPEX. This Contract is signed on 28-12-2021. 

 (iv) Contract Agreement between BAPEX and Holy Family Red Crescent 

Medical College Hospital, at 1, Eskaton Garden Road, Dhaka for 

arranging medical care to the officers and employees of the Company. 

This Contract is signed on 30-12-2021. 
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৫.৭   আত্নীকেণ/েদোন্নলত/অবসে গ্রেণ/দশাক সাংবাে/ েেতযাগ/ লনদয়াগ/বেলল/ বেখাস্ত/ললদয়ন/ পরষণ                    : 
 

১।   আত্মীকেণ:   

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

 

২।   েদোন্নলত: 

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

র্নাে শমাঃ ইমামুল ইিলাম, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৮৭ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

র্নাে শমারবেদুর রহমান, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৮৩ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

র্নাে ফানিাে মুস্তাসহদ, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৮৪ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

শেগম ফারহা খান, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৮৬ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

র্নাে শমাঃ ইমরনুল ইিলাম, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৭৮ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

র্নাে শমাঃ আখলাক শহাবিন শোভন, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৭৯ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

র্নাে রুহুল আসমন, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৮৮ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

র্নাে িঞ্জি কুমার রাি, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৮১ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 

র্নাে শমাঃ শমবহদী শহাবিন, উপব্যেস্থাপক (কাসরগসর কোিার) ০৮৮৯ ৩০-১২-২০২১ েদোন্নলত 
 

৩।   অবসে গ্রেণ/ লেআেএল:  

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

র্নাে শমাঃ িসহদ উিা, সড্রসলং সুপাসরনবটনবিন্ট ০৩৩৩ ৩০-১২-২০২১ সপআরএল 

শেগম শিসলমা পারভীন, উপব্যেস্থাপক (প্রোিন) ১৯৯৬ ১৯-১২-২০২১ শস্বো অেির 

র্নাে শমাঃ শখারবেদ আলম, উপ-িহকারী প্রবক েলী (িসড়ৎ) ১৫৭১ ৩০- ১২-২০২১ সপআরএল 

র্নাে আমর্াদ শহাবিন, অপাবরটর (প্লান্ট) ১৭০৪ ৩০- ১২-২০২১ সপআরএল 
 

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 

র্নাে মাসহ মুসহউসদ্দন িালুকদার, িহকারী 

ব্যেস্থাপক (র্ন্ত্রবক েল) 

০৮০৮ ১৭-০৮-২০১৭ হবি েরখাস্ত কার্ জকর করা হবিবে। 

  

৯।  ললদয়ন:      

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

 
 

১০। পরষণ/অধ্যায়ন ছুটি: 

            কম থকতথাে নাম ও েেবী েলেলচলত নাং  ছাড়েদত্রে তালেখ  মন্তব্য 
- - - - 
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৬।                 সমাপ্ত রকল্প ও ওয়াকথওভাে কার্ থক্রম সমূদেে লববেণ 
 

৬.১  সমাপ্ত রকল্প সমূদেে লববেণ                              :    
   ( লক্ষ োকায় )   

ক্র. 

নাং 
রকদল্পে নাম (লেলে/টিএলেলে 

অনুর্ায়ী বাস্তবায়দনে তালেখ) 
অনুদমালেত ব্যয় রকৃত ব্যয় 

* 
রকল্প সমালপ্তে 

তালেখ 
অদর্ থে 
উৎস 

ফলাফল 

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

অনুসন্ধান রকল্প (সাংদশালধত)। 

(জুলাই ১৯৮৭ েদত জুন ১৯৯৬) 

স্ািঃ ৯৩২৮.১৯ 

নিঃ তবিঃ ৬৩২৩.৩৬ 

রিঃ সািঃ ১১০৯৩.৪৫ 

পমােিঃ ২৬৭৪৫.০০ 

 

স্ািঃ  

নিঃ তবিঃ  

রিঃ সািঃ 

পমােিঃ ১৭৩৩১.৬৩ 

জুন ১৯৯৬ Bapex GOB 
Russia  

Saudi Arab 
Belgium 
France 

Germany & 
Republic 
Ckech. 

- 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 মাধ্যদম 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 এযালসসদেন্স 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 ফ্রাদন্স 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 লফে ে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 লবলোং 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। েযান্ডবাই 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। োহর্াদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২) 

মূল্যািন/উন্নিন কূপ খনন 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। রূপকল্প-৫ খনন 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। রূপকল্প-৩ খনন 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। রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প স্ািঃ         ৫৯৭২.০০ 

নিঃ তবিঃ   ১০২৩৭.০০ 

পমােিঃ     ১৬২০৯.০০ 

স্ািঃ            ৫৫৭৭.৩৩ 

নিঃববিঃ         ৮৮৪৭.৭৫ 

পমােিঃ         ১৪৪২৫.০৮ 

পসদেম্বে ২০২০ GDF   

৩৩। রূপকল্প-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 মদধ্য ো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 অলাভজনক 

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

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

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

43.  Titas-11 2016 IDECO-H-1700  

44.  Titas-21 2016 ZJ40DBS  

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

46.  Shahbajpur-4 2016 IPS Card well গ্যাস উৎোেনেত 

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

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

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

50.  Shahbajpur-2 2017 IPS Card well গ্যাস উৎোেনেত 

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

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

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

54.  Titas-15 2017 IDECO-H-1700  

55.  Kailashtila-1 2018 SJ650T গ্যাস উৎোেনেত 

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

57.  Bakhrabad-1 2019 SJ650T গ্যাস উৎোেনেত 

58.  Narshingdi-1 2019 ZJ40DBS গ্যাস উৎোেনেত 

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

স্লগত কো েদয়দছ 

60.  Titas-9 2019 ZJ40DBT গ্যাস উৎোেনেত 

61.  Shahbazpur-3 2020 IPS গ্যাস উৎোেনেত 

62.  Srikail-4 2020 XJ650T গ্যাস উৎোেনেত 

63.  Titas-7 2020 ZJ40DBT গ্যাস উৎোেনেত 

64.  Fenchugonj-4 2021 ZJ70DBS গ্যাস উৎোেনেত 
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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 ভূগঠন 

সমূদেে নাম ও 

কূেসাংখ্যা 

কূেখনদনে 

সময়কাল 

কূদেে গভীেতা 

(লমোে) 

কূে খনন ব্যয় 

(লক্ষ োকায়) 

গ্যাস মজুদেে 

েলেমাণ (লবলসএফ) 

(GIIP) 

ব্যবহৃত লেদগে নাম 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  পেদরাবাাংলা পফঞ্চুগঞ্জ-১টি ১৯৮৫-৮৮ ৪৯৭৭ 

(গভীেতমকূে) 

১০৫৮৪.১১  ৪০৪ IDECO-H-1700 RIG 

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

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

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

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

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

17.  বাদেক্স Feni-2 ১৯৯৪    Gardener Denver 

18.  বাদেক্স KTL-4 ১৯৯৫    Gardener Denver 

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

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

21.  বাদেক্স Fenchuganj-3 ২০০৪    Gardener Denver 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

সিবিম্বর, ২০২১                                                                                                                                                                                                                                                                        

- বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এক্সদলাদেশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী ললিঃ (বাদেক্স)       38 

 

ক্রলমক খননকােী 

রলতষ্ঠান 

খননকৃত ভূগঠন সমূদেে 

নাম ও কূেসাংখ্যা 

কূেখনদনে 

সময়কাল 

কূদেে গভীেতা 

(লমোে) 

কূে খনন ব্যয় 

(লক্ষ োকায়) 

গ্যাস মজুদেে 

েলেমাণ (লবলসএফ) 

(GIIP) 

ব্যবহৃত লেদগে নাম 

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

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

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

Bijoy-10 

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

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

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

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

47.  বাদেক্স সালো-১ খনন ও 

ওয়াকথওভাে 

২০১৪ ২৫১০-২৮৩৯ 

২১৬৯-২১৭৫ 

- - ZJ40DBS (Bijoy-11) 

48.  বাদেক্স তকলাশটিলা-৭ ২০১৫ ৩৫৫১ -   

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

50.  গ্যাজরম শ্রীকাইল-৪    - -  

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

52.  বাদেক্স শােবাজপুে-২ ২০১৭ ৩৪৮১ - Gas Production Gardener Denver IPS 
Card well 

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

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

55.  বাদেক্স শােবাজপুে ইষ্ট-১ ২০১৭ ৩৫৫০ - Gas Production Third Party Rig 

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

57.  বাদেক্স শােবাজপুে-১  ২০১৮ ২৯৭২ - Gas Production Gardener Denver IPS 
Card well 

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

Bijoy-10 (ZJ70DBS) 

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

Bijoy-12 (ZJ50) 

60.  বাদেক্স পসমুতাাং সাউর্-১ ২০১৯ ৩০২০    

61.  বাদেক্স শােবাজপুে-৩ ২০২০ ৩৯০৫ - Gas Production IPS 

62.  বাদেক্স শ্রীকাইল-৪ ২০২০ ৩৫১২ - Gas Production XJ650T 

63.  োবপক্স সিবলট-৯ ২০২০ ১৯৫১ - Gas Production ZJ50DBS 

64.  োবপক্স র্সকগঞ্জ-১ ২০২১ ২৯৭৩ - Gas Production ZJ50DBS 
 

* ওলজলডলস- ওদয়ল এন্ড গ্যাস পডদভলেদমন্ট কদে থাদেশন 

* বাদেদক্সে কূে গ্যাজরম কর্তথক খনন কো েদয়দছ। 

 


