
 

বাপেক্স কর্তকৃ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূপের ২৩ সসপেম্বর, ২০১৯ ের্নৃ্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আঞ্জথকৃ অগ্রগঞ্জত 

           লক্ষ টাকা 

 

 

  

ক্রঃ 

নং 

প্রকপল্পর নাম  ও সময়াদকাল ২০১৯-২০ 

অথবৃছপর বরাদ্দ 

২০১৯-২০ 

অথবৃছপর 

আঞ্জথকৃ অগ্রগঞ্জত 

ক্রমপুঞ্জিত 

আঞ্জথকৃ 

অগ্রগঞ্জত 

ক্রমপুঞ্জিত 

বাস্তব 

অগ্রগঞ্জত 

১ ৩-ঞ্জি সাইসঞ্জমক প্রপেক্ট অব বাপেক্স  ( ২য় সংপ াঞ্জধত) 

(০১-১২-২০১২ েপত ৩০-১১-২০১৯ ) 

৭০০.০০ 

(২০০.০০) 

৩.০০ 

(০.৪৩%) 

৯১.61% ৯৪.০৭%  

 

 প্রকপল্পর লক্ষযমাত্রা ২৭০০ বগঞৃ্জক.ঞ্জম. ঞ্জনধাৃঞ্জরত রপয়পছ। 

   ২০১৯-২০ মাঠ সমৌসুপম সসমুতাং গ্যাস সক্ষত্র এলাকায় ২০০ বগ ৃঞ্জক. ঞ্জম. এলাকার উোত্ত সংগ্রপের েঞ্জরকল্পনা রপয়পছ, এর মপে জুলাই, ২০১৯ মাপস ৪০ বগ ৃঞ্জক. ঞ্জম. 

উোত্ত সংগৃেীত েপয়পছ। বর্াৃ সমৌসুপমর কারপে আগষ্ট মাপস সকান উোত্ত সংগৃেীত েয় নাই। 

২ রুেকল্প ১ খনন প্রকল্পঃ ২টি অনুসন্ধান কূে (শ্রীকাইল ইষ্ট-১ ও সালদা নথ-ৃ১) ( ২য় সংপ াঞ্জধত)   

(০১-০৭-২০১৬ েপত ৩০-০৬-২০২০)  

৩,০০০.০০ 

(১০৩৭.০০) 

২৫.৩৮ 

(০.৮৫%) 

৬৬.49% 

 

৭০% 

সালদা নথ-ৃ১:  

 প্রকপল্পর আওতায় অপক্টাবর ২০১৮ সত খনন সম্পন্ন েপয়পছ। গ্যাপসর অঞ্জস্তত্ব োওয়া সগপছ। তপব বাঞ্জনঞ্জেযকভাপব উপত্তালনপর্াগ্য গ্যাস োওয়া র্ায় নাই। 

শ্রীকাইল ইষ্ট-১:  

 প্রকল্প এলাকায় ঞ্জরগ ঞ্জবঞ্জডং এবং সগািাউন, অস্থায়ী শ্রঞ্জমক স ি ও আনসার স ি ঞ্জনমাৃপের কাে স র্ েপয়পছ । 

 ওয়যার লাইন ও ঞ্জসল্ক লাইন লঞ্জগং, ঞ্জিএসটি সম্পঞ্জকৃত র্ততীয়েক্ষীয় সসবার চুঞ্জি স্বাক্ষঞ্জরত েপয়পছ। 

 অপক্টাবর ২০১৯ এ খনন শুরু েপব বপল আ া করা র্ায়। 

৩ 

  

রুেকল্প ২ খনন প্রকল্পঃ ২টি অনুসন্ধান কূে (সসমুতাং-দঞ্জক্ষে-১, েঞ্জকগি-১) (১ম সংপ াঞ্জধত) 

০১-০৭-২০১৬ েপত ৩০-০৬-২০২০  

১,৮৫০.০০ 

(১০৬৪.০০) 

০.০০ 

(০.০%) 

৬০% 

 

৬৭% 

 

সসমুতাং-দঞ্জক্ষে-১: 

 প্রকপল্পর আওতায় খনন সম্পন্ন েপয়পছ। তপব বাঞ্জনঞ্জেযকভাপব উপত্তালনপর্াগ্য গ্যাস োওয়া র্ায় নাই।  

েঞ্জকগি-১: 

 ভূঞ্জম উন্নয়ন কার্কৃ্রম চলমান আপছ। 

 পূত ৃকাপের ১ টি দরেপত্রর কার্াৃপদ   ীঘ্রই প্রদান করা েপব। 

 পূত ৃকােসে খনন মালামাল সংগ্রপের লপক্ষয ৩টি ঞ্জসঞ্জসঞ্জেঞ্জে এর অনুপমাদপনর েন্য মন্ত্রোলপয় অনুপমাদপনর অপেক্ষায় আপছ।   

 ববপদঞ্জ ক মালামাল ক্রয় ও র্ততীয় েক্ষীয় সসবা ক্রয় কার্কৃ্রম চলমান রপয়পছ। 

 ZJ50DBS ঞ্জরগ দ্বারা ঞ্জসপলট গ্যাস ঞ্জিপডর ঞ্জসপলট-৯ কূে খনন কপর উি ঞ্জরগ দ্বারা েঞ্জকগি-১ কূে খনন করা েপব। 

৪ রূেকল্প ৩ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূে (কসবা-১, মাদারগি-১) (১ম সংপ াঞ্জধত) 

০১-০৭-২০১৬ েপত ৩০-১২-২০১৯ 

১১৬.০০ 

 

০.০০ 

(০.০%) 

3৬.১৯% 

 

১০০% 

 

কসবা-১:  

 প্রকপল্পর আওতায় খনন সম্পন্ন েপয়পছ। গ্যাপসর অঞ্জস্তত্ব োওয়া সগপছ। তপব বাঞ্জনঞ্জেযকভাপব উপত্তালনপর্াগ্য গ্যাস োওয়া র্ায় নাই। 

মাদারগি-১:  (SOCAR-AQS এর মােপম টাে-ৃকী ঞ্জভঞ্জত্তপত খনন চুঞ্জি স্বাক্ষঞ্জরত েয়) 

 েঞ্জম অঞ্জধগ্রেন, রাস্তা ঞ্জনমাৃে ও ভূঞ্জম উন্নয়ে কাে সম্পন্ন েপয়পছ। 

 সকার কর্তকৃ Termination Letter প্রদান করায় মন্ত্রনালয় কর্তকৃ কার্কৃ্রম সমাপ্ত সরপখ প্রকল্প সমাপপ্ত ঞ্জসদ্ধান্ত গৃেীত েয়। 

৫ রুেকল্প-৫ খনন প্রকল্পঃ ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূে (সবগমগি-৪) এবং ১টি ওয়াকৃওভার 

(সবগমগি-৩) (১ম সংপ াঞ্জধত) 

০১-০৪-২০১৭ েপত ৩০-০৬-২০১৯ 

১৩,৪৬৭.০০ 

 

০.০০ 

(০.০%) 

13.63% 

 

১০০% 

 

সবগমগি-৩:  ওয়াকৃওভার সম্পন্ন েপয়পছ। বতমৃাপন বদঞ্জনক ৬.২ এমএমঞ্জসএিঞ্জি গ্যাস বাখরাবাদ সরবরাে লাইপন ঞ্জবতরে চলপছ। 

 

সবগমগি-৪: (SOCAR-AQS এর মােপম টাে-ৃকী ঞ্জভঞ্জত্তপত খনন েপব) 

 ভূঞ্জম অঞ্জধগ্রেে, েঞ্জম ভরাট ও সংপর্াগ সড়ক ভরাট, প্র স্তকরে ও উন্নয়ন কাে সম্পন্ন েপয়পছ। সবগমগি-৪ কূে এলাকায় ঞ্জরগ ঞ্জ িটিং কার্কৃ্রম সম্পন্ন। 

 সকার কর্তকৃ Termination Letter প্রদান করায় মন্ত্রনালয় কর্তকৃ কার্কৃ্রম সমাপ্ত সরপখ প্রকল্প সমাপপ্ত ঞ্জসদ্ধান্ত গৃেীত েয়। 

৬ রুেকল্প ৯: ২ঞ্জি সাইসঞ্জমক প্রকল্প 

০১-০৪-২০১৭ েপত ৩০-০৬-২০১৯ 

1400.00 

(৮০০.০০) 

০.০০ 

(০.০%) 

60.46% 100% 

 

 প্রকপল্পর আওতায় চলঞ্জত ২০১৯-২০ মাঠ সমৌসুপম জুন, ২০২০ ের্নৃ্ত ৬৩০ লাইন ঞ্জকঃঞ্জমঃ উোত্ত সংগ্রপের লক্ষযমাত্রা ঞ্জনধাৃঞ্জরত েপয়পছ। প্রকপল্পর সময়াদ জুন, ২০১৯ মাপস 

স র্ েপয় র্াওয়ায় প্রকপল্পর সময়াদ বৃঞ্জদ্ধর েন্য ঞ্জিঞ্জেঞ্জে সংপ াধন কপর সেপরাবাংলায় সপ্ররে করা েপয়পছ। 

 



 

 

উন্নয়ন কূে t ঞ্জসপলট-৯ (বাপেক্স কর্তকৃ খননকৃত): 

ঞ্জবেয়-১২ ঞ্জরগ দ্বারা খনন কাে শুরু েপব। এসঞ্জেএিএল কর্তকৃ বতমৃাপন ক্রয় কার্কৃ্রম চলমান রপয়পছ। ক্রয় এবং আনুসাঞ্জিক কার্কৃ্রম 

সম্পন্ন েপল বাপেক্স কর্তকৃ োনুয়ারী ২০২০ সাপল খনন শুরু েপব বপল আ া করা র্ায়। 

ওয়াকৃওভার কূে : 

wZZvm-৯:  

wZZvm-৯ -এ নরঞ্জসংঞ্জদ েপত ঞ্জবেয়-১১ ঞ্জরগ স্থানান্তর করা েপব। বর্াৃকাল েওয়ায় বৃঞ্জষ্টর কারপন োঞ্জন েপম র্াওয়ায় ঞ্জরগ স্থানান্তর 

ঞ্জবলঞ্জম্বত েপে। বৃঞ্জষ্টর ব্যেকতা কমার ের ঞ্জরগ স্থানান্তপরর কাে চলপব। 

 

ঞ্জততাস-১৩:  

ঞ্জততাস-১৩ -এ ঞ্জরগ ঞ্জবঞ্জডং সম্পন্ন েপয়পছ। কঞ্জম ঞ্জনং চলপছ। 

 

 


