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ভূনভকাাঃ 

 
জ্বাার্ন খাড্ি যকায কর্তবক গৃীি নফনবন্ন াংস্কায কাম বক্রভ, স্টদী ও নফড্দী নফননড্য়াগকাযীড্দয াাংগ্রণ উৎানি কযা িাড্দয 

কাম বাফরী ম বড্ফক্ষ্ণ কযায রড্ক্ষ্য যাজকীয় নযওড্য় যকাড্যয াঅনর্ বক ানুদান এফাং Norwegian Petroleum Directorate 

(NPD) এয কানযগনয ায়িায় জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয াধীড্ন উন্নয়ন প্রকল্প নড্ড্ফ াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয প্রর্ভ ম বাড্য়য 

কভ বকান্ড নফগি জুরাাআ ১৯৯৯-এ শুযম্ন ড্য় ভাি ব ২০০৬ ম বন্ত িড্র। যফিীড্ি ফাাংরাড্দড্য জ্বারানী খাড্িয াঅযও উন্নয়ড্নয রড্ক্ষ্য 

নযওড্য়নজয়ান যকায এীয় উন্নয়ন ব্যাাংড্কয িত্ত্বাফধাড্ন “Gas Transmission & Development Project” এয াঅওিায় 

নদ্বিীয় দপায় ৫(াঁি) নভনরয়ন ভানকবন ডরায ানুদান প্রদান কড্য। এ ানুদাড্নয স্টপ্রনক্ষ্ড্ি াাআড্রাকাফ বন াআউননে নদ্বিীয় ম বাড্য়য প্রকল্প 

নড্ড্ফ পুনযায় এনপ্রর ২০০৬ ড্ি এয কাম বক্রভ শুরু কড্য মা নডড্ম্বয ২০১৩ ম বন্ত িড্র। াাআড্রাকাফ বন াআউননে-স্টক গি ২০০৮ াড্র 

স্থায়ী কাঠাড্ভাড্ি রুদান কযা ড্য়ড্ছ। গি ০১ জানুয়ানয ২০১৪ িানযখ ড্ি যাজস্ব ফাড্জড্ে নযিানরি ড্ে।   

 

ানফ বক কভ বকান্ড ফা কাম বাফরীাঃ 
 

াাআড্রাকাফ বন াআউননড্ে প্রকড্ল্পয কাম বক্রভ শুরু ওয়ায য স্টর্ড্ক াদ্যফনধ স্টম ভস্ত কাম বক্রভ িড্র াঅড্ছ িায নফফযণ ননড্ম্ন প্রদান কযা 

’রাঃ 

  “Gas Reserve and Production” ীল বক ভানক প্রনিড্ফদন প্রকা; 

 “Gas  Production and Consumption” ীল বক ফানল বক প্রনিড্ফদন প্রণয়ন; 

 তির ও গ্যাড্য ভজুদ ও ম্ভাব্য উৎ ননরূন ও ারনাগাদকযণ; 

 জ্বারানী াংক্রান্ত ডাোড্ফ এয ারনাগাদকযণ ও ম্প্রাযণ;  

 উৎাদন ফন্টন চুনি এফাং স্টমৌর্ উড্দ্যাগ চুনি নফলড্য় ভিাভি প্রদান; 

 জ্বারানীয াবযন্তযীণ ও াঅঞ্চনরক ফাজায ম বড্ফক্ষ্ণ ও নফড্েলণ; 

  তির ও গ্যাড্য ানুন্ধান, উন্নয়ন ও উৎাদন এয নযকল্পনা ও ম বাড্রািনা; 

 জ্বারানী খাড্িয াংস্কায নফলড্য় সুানযকযণ এফাং কাম বক্রড্ভ াাংগ্রণ; 

 স্টফযকাযী খাড্িয নি স্টমাগাড্মাগ কযা াঅগ্রী উড্দ্যািাড্দয ায়িা প্রদান;  

 াঅন্তজবানিক ড্মানগিা, চুনি ও ভড্ঝািায় াাংগ্রণ; 

 গ্যাড্য উৎাদন ও নডড্েন নযকল্পনা প্রণয়ন;  

 নযড্ফ ও ননযািা াংক্রান্ত  নীনিভারা প্রণয়ড্ন ায়িা প্রদান; 

  স্টড্রানরয়াভ নযড্াধন, াংযক্ষ্ণ ও নফণন কাম বানদ ম বাড্রািনা ও নযফীক্ষ্ণ; 

 স্টড্রানরয়াভজাি দাড্র্ বয িানদা, ফাজাযজাি ম বাড্রািনা নযফীক্ষ্ণ কভ বকাড্ন্ড ায়িা প্রদান; 

  ভাাআননাং াংক্রান্ত প্রস্তাড্ফয উয ভিাভি প্রদান যাভ ব প্রদান; 

  কয়রা ান্যান্য খননজ ম্পদ নফলয়ক াঅাআন-কানুন এফাং নীনিভারা প্রভৃনি নফলড্য় ানফ বক ায়িা প্রদান; 

 জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয কানযগনয ায়ক নি নড্ড্ফ দানয়ত্ব ারন; 

 জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তবক ান বি ান্য স্টম স্টকান দানয়ত্ব ারন। 

 

াতা/১ 

 

 



                                                                                                                 
 

 

াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয াাংগঠননক কাঠাড্ভাাঃ 

 

 

 

ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

াাআড্রাকাফ বন াআউননে এয াাংগঠননক কাঠাড্ভাড্ি যাজস্ব খাড্ি াস্থায়ীবাড্ফ ২৬ টি এফাং িতুর্ ব স্টেনণয (াঅউে স্টা বর্িং এর মাধ্যবম ) 

১০টি দ সৃজন কযা ড্য়ড্ছ  এয ভড্ে ২ টি ড্দ স্টপ্রলড্ন এবিং ৫টি ড্দর নন স্টয়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন ড্য়ড্ছ এফাং াফনষ্ট ২১ টি ড্দয 

নফযীড্ি জনফর ননড্য়াগ প্রনক্রয়াধীন যড্য়ড্ছ। 

াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয ২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয জনফর াংক্রান্ত িথ্যাঃ 

        

াতা/২ 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

ানুড্ভানদি ড্দয নাভ  ানুড্ভানদি দ 

াংখ্যা  

ানুড্ভানদি ড্দয নফযীড্ি 

পূযণকৃি জনফর 

শূন্য দ াংখ্যা 

১। ভানযিারক ০১ ০১ (স্টপ্রলণ)  

২। নযিারক (নীনিভারা ও উন্নয়ন) 

 

০১ ০১ (স্টপ্রলণ)  

৩।  নযিারক (ানুন্ধান ও উৎাদন) 

 

০১ - ১ 

৪। উ নযিারক (ভাাআননাং ও াাড্যন) ০১ ০১  

৫। উ নযিারক (নযকল্পনা ও নএন) ০১ ০১  

৬। উ নযিারক (প্রান ও াঅাআনটি) ০১ - ১ 

৭। উ নযিারক (ানুন্ধান ও উৎাদন) ০১ - ১ 

৮। কাযী নযিারক (প্রান ও নাফ) ০১ - ১ 

৯। কাযী নযিারক (ভাাআননাং) ০১ - ১ 

১০। কাযী নযিারক (নএন ও নযপভ ব) ০১ - ১ 

১১। কাযী নযিারক (নযকল্পনা) ০১ - ১ 

১২। কাযী নযিারক (াঅাআনটি) ০১ - ১ 

১৩। কাযী নযিারক (নযজাববয়ায ও উৎাদন) ০১ - ১ 

১৪। কাযী নযিারক (ানুন্ধান) ০১ - ১ 

১৫।  কাযী নযিারক (াাড্যন) ০১ - ১ 

১৬। নননয়য কনম্পউোয াাড্যেয  ০১ - ১ 

১৭। প্রাননক কভ বকিবা  ০১ - ১ 

১৮।  নাফ যক্ষ্ণ কভ বকিবা ০১ - ১ 

১৯।  কনম্পউোয াাড্যেয ০৪ - ০৪ 

২০। রাাআবায  ০৩ ০৩  

২১। কাযী (নাফ) ০১ - ১ 

স্টভাে ২৬ ০৭ ১৯ 



        
 

 
 

াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয ২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয াঅউেড্ান বাং এ ননড্য়ানজি িতুর্ ব স্টেনণয জনফর াংক্রান্ত িথ্যাঃ 

 

 

 

 
 

 াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয ভস্যা এফাং িযাড্রঞ্জভাঃ 

 

 নব সৃর্জত িংস্থা 

 প্রব জনববর িংকট  

 অর্ভজ্ঞ ও দক্ষ কার্রগরী জনববর জন্য স্বল্প আর্থ িক সুর্বধা  

 স্টার্ড ও গববণার সুর্বধার স্বল্পতা 

 বববদর্লক প্রর্লক্ষণ ও র্ভর্জবটর ীমাবদ্ধতা  

 আর্িম ররগুবটরী কায িক্রবম দার্য়ত্ব ান  

 স্থায়ী ভববনর অভাব  

 

 

 াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয বনফষ্যৎ নযকল্পনাাঃ 

 

 জ্বাার্ন ও খর্নজ ম্পদ র্বভাবগর কার্রগরী ায়ক লর্ি র্াবব সুপ্রর্তষ্ঠা করা  

 র্নয়র্মত ওয়াকিল, রর্মনাবরর আবয়াজন 

 াইবরাকাব িন ইউর্নটবক আন্তজিার্তক মাবন উন্নীত করা  

 কম িকতিাবদর জ্বাার্ন রক্টবরর র্বর্ভন্ন প্রর্তষ্ঠান বত ব্যবার্রক অর্ভজ্ঞতা এবিং জ্ঞান অজিবনর র্নর্মবে স্বল্প মবয়র 

জন্য রপ্রবণর ব্যবস্থা করা 

 জ্বাার্ন ও খর্নজ রক্টবর  যুবগাবাযুর্গ র্বর্ভন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা  

 কম িকতিা/কম িিারীবদর রদলী/র্ববদলী প্রর্লক্ষবণর ব্যবস্থা করা  

 স্টার্ড ও গববণাধমী কম িম্পাদন  

 র্নজস্ব ভবন বতর্র করা 

 
াতা/৩ 

 

ক্রনভক 

নাং 

ানুড্ভানদি ড্দয নাভ ানুড্ভানদি দ 

াংখ্যা 

ানুড্ভানদি ড্দয নফযীড্ি 

পূযণকৃি জনফর 

     শূন্য দ  াংখ্যা 

১। ফািবাফাক ০১ ০১ - 
২ ানপ ায়ক ০৪ ০৪ ০১ 
৩। ননযািা প্রযী ০৪ ০৪ ০১ 
৪। নযেন্ন কভী ১ ১ - 

রমাট ১০ ০৮ ০২ 



                                                                                                                                       

         
 

 

 

 

 

নদ্বিীয় খন্ড 
 

 

 

 

 

ফাড্জে কাঠাড্ভা 
 

 

 নভন স্টেেড্ভন্ট 

 াাআড্রাকাফ বন াআউননে স্টকৌরগি উড্েশ্য ও কাম বক্রভভ 

 াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয াআউননেওয়ানয ব্যয় 

 ার্ বনননিক স্টকাড ানুমায়ী ব্যয় 

 প্রধান কভ বকৃনি ননড্দ বকভ 

 কাম বক্রভভ, পরাপর ননড্দ বক এফাং ননড্দ বড্কয রক্ষ্যভাত্রা 

 ২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয ার্ বনননিক স্টকাড  স্টকাডওয়ানয স্টভাে যাজস্ব প্রানি 

 ২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয ার্ বনননিক স্টকাড নবনিক উদ্বৃি নাফ নফফযণী 

 

 

 

 

 

 

 

 
াতা/৪ 



 

                                                                                                                                 
 

 

ফাড্জে কাঠাড্ভাাঃ 

         (াজায োকায়) 

নফলয় ২০১৫-১৬ ফাড্জে 

 

২০১৫-১৬ াংড্ানধি ফাড্জে 

ানুন্নয়ন ১৪১,০০ ১১৭,২০ 

উন্নয়ন - - 

স্টভাে ১৪১,০০ ১১৭,২০ 

যাজস্ব ১৪১,০০ ১১৭,২০ 

ভরধন - - 

স্টভাে ১৪১,০০ ১১৭,২০ 

                                                                                                                                                                              

নভন স্টেেড্ভন্টাঃ 

1.0  াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয নভন স্টেেড্ভন্টাঃ  

 

জ্বারানী ও খননজ ম্পদ এয নফনবন্ন উৎ ানুন্ধান, উন্নয়ন, উড্ওারন, াঅযণ, নফিযণ ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভােড্ভ 

স্টদড্য জ্বারানী ননযািা নননিিকযণ। 

 
 

২.০। াাআড্রাকাফ বন াআউননে স্টকৌরগি উড্েশ্য ও কাম বক্রভভাঃ 

 
স্টকৌরগি উড্েশ্য প্রধান কাম বক্রভ 

 
1. জ্বারানী ননযািা নননিিকযণ  

 প্রার্নভক জ্বারানী উৎড্য ফহুভৄখীকযণ (কয়রা, নফায়নড্মাগ্য জ্বারানী) 

 ওয়াকব/স্টনভনাড্যয াঅড্য়াজন 

 গড্ফলণা কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 

2. স্টদড্য কর াঞ্চড্র জ্বারানীয 

যফযা ও দক্ষ্ ব্যফায 

নননিিকযণ। 

 গ্যাড্য মর্ামর্ ব্যফায নননিিকযণ। 

 জ্বারানী স্টক্ষ্ড্ত্র স্টরর্ স্টপটি াআনবাাআযনড্ভন্টার (এাআিএাআ) 

নননিিকযণ।  

 

 

৩.০ াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয াআউননেওয়ানয ব্যয়াঃ 
                                                                                                                     (াজায োকায়)  

নফফযণ ফাড্জে 

 

 ফাড্জে 

২০১৫-১৬ 

াংড্ানধি 

২০১৫-১৬ 

ানপাযড্দয স্টফিন ২৭০০.০০ ২২০০.০০ 

কভ বিাযীড্দয স্টফিন ৪০০.০০ ১৭০.০০ 

বািানদ ৩৫৭০.০০ ১৯০০.০০ 

যফযা ও স্টফা ৬৪৮০.০০ ৬৫০০.০০  

স্টভযাভি ও াংযক্ষ্ণ ৪০০.০০ ৪০০.০০ 

ভরধন ব্যয় ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ 

ফ বড্ভাে ১৪১,০০.০০ ১১৭,২০.০০ 
 
 

 

 

 
 

 

 

াতা/৫ 



 

         
 

 

৪.০ ার্ বনননিক স্টকাড ানুমায়ী ব্যয়াঃ 

                                                                                                                             (াজায োকায়) 
 

ার্ বনননিক 

স্টকাড 

নফফযণ ফাড্জে  

ফাড্জে 

২০১৪-১৫ 

 

 

াংড্ানধি ফাড্জে 

   ২০১৪-১৫ 

 

   ফাড্জে 

 ২০১৫-১৬ 

াংড্ানধি ফাড্জে 

২০১৫-১৬    

২০১৫-১৬ 

 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৫০১ ানপাযড্দয স্টফিন ২৫০০ ১৫০০ ২৭০০ ২২০০ 

৪৬০১ কভবিাযীড্দয স্টফিন ৪০০ ২০০ ৪০০ ১৭০ 

 বািানদ     

৪৭০১ ভাাঘ ব বািা ৬০০ ৪০০ ৭০০ ২৮০ 

৪৭০৫ ফানি বািা বািা ৫৫০ ৫৫০ ১৭০০ ৮০০ 
৪৭০৯ োনভত্ম নফড্নাদন বািা  - ৭০ ১০০ ৫০ 

৪৭১৩ উৎফ বািা ৫০০ ৪০০ ৫৬৫ ৪০০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল ব বািা - - - ১০০ 

৪৭১৭ নিনকৎা বািা ৩৫০ ১০০ ২২০ ৮০ 

৪৭৩৩ াঅপ্যায়ন বািা ১০ ১০ ৮০ ১০ 

৪৭৫৫ টিনপন বািা ১৫ ১০ ১৫ ৫ 
৪৭৬৫ মািায়াি বািা ১৫ ১০ ১৫ ৫ 

৪৭৭৩ নক্ষ্া বািা ২০ ২০ ১৫ ১০ 

৪৭৯৩ স্টেনরড্পান বািা ১৫ ১৫ ১০ ১০ 

৪৭৯৫ ান্যান্য বািা ৩০০ ৩০০ ১৫০ ১৫০ 

 স্টভাে বািানদ ২৩৭৫ ১৮৮৫ ৩৫৭০ ১৯০০ 

 যফযা ও স্টফা     

৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ 

৪৮০৬ বািা ানপ ১৭০০ ১৭০০ ২১০০ ২৩০০ 

৪৮১৫ ডাক ২০ ২০ ২০ ২০ 

৪৮১৬ স্টেনরড্পান/স্টেনরগ্রাভ ২০০ ২০০ ২০০ ১৮০ 

৪৮১৯ ানন ১০০ ১০০ ১২০ ১৫০ 

৪৮২১ নফদ্যযৎ ১৮০ ১৮০ ২০০ ৩০০ 

৪৮২৩ স্টড্রার লুনিড্কন্ট ৩০০ ৩০০ ৩০০ ২০০ 

৪৮২৮ স্টেনানয ১০০ ১০০ ১৫০ ১০০ 

৪৮৩১ ফাআত্র ও াভনয়কী - - ৫০ ৫০ 

৪৮৩৩ প্রিায ও নফোন - ১৫০ ৫০ ১০০ 

৪৮৪০ প্রনক্ষ্ণ ১০০ ১০০ ২০০ ১৭৫ 

৪৮৪২ স্টনভনায, কনপাড্যন্স - - ৫০০ ৫০০ 

৪৮৭৭ প্রানধকাযভূি কভ বকিবাড্দয গািী যক্ষ্ণাড্ফক্ষ্ণ ব্যয় 

- 

৫৪০ ৫৪০ ৯৫ 

৪৮৮১ ননযািা প্রযী ১৪০০ ১৪০০ ১৪০০ ১৫৫৫ 

৪৮৮৩ ম্মানী বািা ৫০ ১০০ ৫০ ৭৫ 

৪৮৯৯ ান্যান্য ব্যয় ৪০০ ৬০০ ৪০০ ৫০০ 

স্টভাে যফযা ও স্টফা ৪৭৫০ ৫৬৯০ ৬৪৮০ ৬৫০০ 

স্টভাে যাজস্ব ব্যয় ১০০২৫ ৯২৭৫ ১৩১৫০ ১০৭৭০ 

স্টভযাভি ও াংযক্ষ্ণ     

৪৯০১ স্টভােয মানফান ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ 

৪৯০৬ াঅফাফত্র ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

৪৯১১ কনম্পউোয ও ানপ যঞ্জাভ ৫০ ৫০ ২০০ ২০০ 

                 ম্পদ াংগ্র/ক্রয় ৩০০ ৩০০ ৫৫০ ৫৫০ 

             ফ বড্ভাে ব্যয় ১০৫৭৫ ৯৮২৫ ১৪১০০ ১১৭২০ 
 

 

 

 

াতা/৬ 



 

         
 

 

৫.০। প্রধান কভ বকৃনি ননড্দ বকভাঃ 
 

 

ননড্দ বক াংনস্দষ্ট স্টকৌরগি উড্েশ্য 

এয ক্রনভক 

নযভাড্য 

একক 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

   াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃি াজবন রক্ষ্যভাত্রা াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

 
 

৬.০ কাম বক্রভভ, পরাপর ননড্দ বক এফাং ননড্দ বড্কয রক্ষ্যভাত্রাাঃ 
 

কাম বক্রভ পরাপর ননড্দ বক াংনস্দষ্ট 

স্টকৌরগি 

উড্েশ্য এয 

ক্রনভক 

নযভাড্য 

একক 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

    াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃি াজবন রক্ষ্যভাত্রা াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জ্বারানী ম্পড্দয ভজুদ াংক্রাভত্ম 

ভীক্ষ্া প্রনিড্ফদন প্রণয়ন 

ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

ওয়াকব/স্টনভনায 

 

ওয়াকব/ 

স্টনভনায 

নযিারনা 

১ াংখ্যা ৪ ৪ ৮ ৮ 

গড্ফলণা কাম বক্রভ গড্ফলণা ভীক্ষ্া ১ াংখ্যা - - ২ ২ 

 
 

 

 

 

 

 

 

৭.০ ২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয ার্ বনননিক স্টকাডওয়ানয স্টভাে যাজস্ব প্রানি 
 
 

                                                                                                                     (োকায়)  

 
ার্ বনননিক 

স্টকাড 

 

রক্ষ্যভাত্রা স্টভাে  প্রানি 

২০১৫-১৬ 
 

ভন্তব্য প্রর্ভ 

স্টকায়াে বায 

নদ্বিীয় 

স্টকায়াে বায 

র্তিীয় 

স্টকায়াে বায 

িতুর্ ব 

স্টকায়াে বায 

২০৩৭ - -  ১২৭০/- ১২৭০/-  

স্টভাে প্রকৃি প্রানি ১২৭০/-  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াতা/৭ 



          
 

 

৮.০ ২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয ার্ বনননিক স্টকাড নবনিক উদ্বৃি নাফ নফফযণীাঃ    

 

াতা/৮ 

ার্ বনননিক 

স্টকাড 

াঅাআড্েভ ২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয  

াংড্ানধি ফাড্জড্েয স্টভাে ফযাে 

২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয প্রাক্কনরি 

ব্যয় 

২০১৫-২০১৬ ার্ ব ফছড্যয 

উদ্বৃি 

 যাজস্ব ব্যয়    

৪৫০০ ানপাযড্দয স্টফিন ২২০০.০০ ১৭৬২.০০ ৪৩৮.০০ 

৪৬০১ কভবিাযীড্দয স্টফিন ১৭০.০০ ১৫৮.০০ ১২.০০ 

 বািানদ    

৪৭০১ ভাঘ ব বািা ২৮০.০০ ৭৬.০০ ২০৪.০০ 

৪৭০৫ ফানিবািা বািা ৮০০.০০ ৫৭৬.০০ ২২৪.০০ 

৪৭০৯ োনভত্ম নফড্নাদন বািা ৫০.০০ ৩৩.০০ ১৭.০০ 

৪৭১৩ উৎফ বািা ৪০০.০০ ৩৫৮.০০ ৪২.০০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল ব বািা ১০০.০০ ৩৭.০০ ৬৩.০০ 
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র্তিীয় খন্ড 

 
 

  াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয ম্পানদি কাম বক্রভ 
 

 

 ২০১৫-১৬  ার্ ব ফছড্যয ম্পানদি কাম বক্রভভ 

 নফনফধ প্রনিড্ফদনভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
াতা/৯ 

 



            
 

 
 

াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয ম্পানদি কাম বক্রভাঃ 

 
জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয কানযগনয ায়ক নি নড্ড্ফ াাআড্রাকাফ বন াআউননে িানদানুমায়ী নফনবন্ন নীনিভারা, MoU, গ্যা 

িানদা, গ্যা স্টক্ষ্ত্র উন্নয়ন, গ্যা স্টক্টড্যয বনফষ্যি নযকল্পনা, নএন’য স্টজাঅযন/স্টজএভন’য বায় ম বড্ফক্ষ্ক নড্ড্ফ াাংগ্রণ ও 

ান্যান্য াংনেষ্ট নফলয়ক নীনিভারা প্রণয়ড্ন নক্রয় 

াাংগ্রণ ও ভিাভি প্রদান কড্য াঅড্ছ। Mini Data 

Bank-এ গ্যা ভজুদ, ানানফষ্কৃি গ্যা ম্পদ, গ্যা 

উৎাদন াংক্রা ন্ত ডাো াংযক্ষ্ড্ণয াাান ডাোড্ফজ 

স্টর্ড্ক “Gas Reserve and Production“ ীল বক 

ভানক প্রনিড্ফদন প্রকা  ড্ে।এছািাও ভানক গ্যা 

উৎাদন এফাং খািওয়াযী ভানক ব্যফাড্যয উাড্িয 

উয নবনি কড্য “Annual Gas Production and 

Consumption“ ীল বক ফানল বক প্রনিড্ফদন প্রণয়ন কযা 

ড্ে।                                                                       

                                                                                     াাআড্রাকাফ বন াআউননে কর্তবক াঅড্য়ানজি ননয়নভি স্টনভনাড্যয একাাং 

 

 

 

 

 

 

২০১৫-১৬  ার্ ব ফছড্যয ম্পানদি কাম বক্রভভাঃ 
 

 Monthly Report on Gas Reserve and Production:  ১২টি।  

 Annual Report on Gas Production & Consumption: ০১টি।  

 Report on Energy Economics: ০১টি।   

 Report on Energy Scenario of Bangladesh: ০১টি।  

 Workshop/Seminar : ০৮টি। 

 

 Necessity of Harnessing Domestic Coal 

 Necessity of creating Coal related Department 

 Appropriate Method of Coal Mining in Bangladesh 

 Concept of Production Sharing Contract (PSC) in Coal Sector 

 National Coal Policy of Bangladesh 

 Energy Pricing Methodology 

 Role of LNG in Energy Sector of Bangladesh 

 Bangladesh Energy outlook 
 

 Training : ০২টি। 
 

 Sustainable Development Goals and Targets 

 Good Governance 
                                                                               

 

াতা/১০ 



             
 






 নফনফধ প্রনিড্ফদনভ  
 

1. ফাাংরাড্দ ার্ বনননিক ভীক্ষ্া ২০১৫ এয াআাংড্যজী াংস্কযড্ণ ান্তভূ বনিয জন্য ২০১৪-১৫ ার্ বফছড্য িথ্যানদ ার-নাগাদ পূফ বক 

প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ।    

2. ফাাংরাড্দ ার্ বনননিক ভীক্ষ্া ২০১৬ প্রণয়ড্নয নননভি প্রড্য়াজনীয় িথ্যানদ/নযাংথ্যান প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ । 

3. াঅাআনটি Action Items ফাস্তফায়ড্নয াগ্রগনি ম্পকীি প্রনিড্ফদন। 

4. াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয ফাস্তফায়ন াগ্রগনিয ভানক প্রনিড্ফদন, তত্রভানক ও াধ বফানল বক প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ। 

5. ভন্ত্ণারয় নবনিক যাজস্ব ও উন্নয়ন খাড্ি কভ বাংস্থাড্নয তত্রভানক এফাং াধ বফানল বক প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ । 

6. াননষ্পন্ন স্টনন স্টক াংক্রান্ত ভানক প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ। 

7. যাজস্ব খািভূি নন-কযাডায ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪র্ ব স্টেণীয শূন্যড্দয ভড্ে যানয ননড্য়াগড্মাগ্য ১০% াংযনক্ষ্ি শূন্য ড্দয ভানক 

প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ। 

8. ভনরা স্টকাো াংযক্ষ্ণ াংক্রান্ত তত্রভানক এফাং াধ বফানল বক প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ। 

9. যকাযী িাকুযীয স্টক্ষ্ড্ত্র ভৄনিড্মাদ্ধাড্দয িাকুযীয স্টকাো, ভৄনিড্মাদ্ধাড্দয ও ীদ ভৄনিড্মাদ্ধাড্দয পুত্র ও কন্যায ানুকূড্র ফরফৎ কযা 

ম্পকীি তত্রভানক প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ। 

10. নফদ্যযৎ ােয় াংক্রান্ত প্রনিড্ফদন ভানক প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ । 

11. ভন্বয় বায নদ্ধান্তভড্য ফাস্তফায়ন াগ্রগনি প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ 

12. ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ভল্যায়ড্নয ভানক প্রনিড্ফদন, তত্রভানক ও াধ বফানল বক ও ফানল বক প্রনিড্ফদন স্টপ্রযণ। 

13. জািীয় াংড্দ ২০১৬ াড্রয প্রর্ভ ানধড্ফড্ন ভাভান্য যাষ্ট্রনি কর্তবক প্রড্দয় বালড্ণ ান্তভূ বনিয জন্য িথ্যানদ স্টপ্রযণ। 

14. ২০১৫-১৬ ার্ বফছড্যয ফাড্জে ফিৃিায় ান্তভূ বনিয জন্য িথ্য স্টপ্রযণ।  

15. PSC এয Joint Management committee(JMC)/Joint Review Committee (JRC) বায ম বড্ফক্ষ্ণ 

প্রনিড্ফদন দানখর। 

16. জািীয় াংড্দ প্রড্নািয স্টপ্রযণ। 

 

 
াতা/১১ 



           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িতুর্ ব খন্ড 
 

 

 

                               াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয াজবন 

 
 

 নফড্দী যাভ বক প্রনিষ্ঠান ও স্টদীয় জ্বারানী নফড্লড্েয ভন্বড্য় জ্বারানী স্টক্টড্যয উয াাআড্রাকাফ বন াআউননে কর্তবক 

জানুয়ানয ২০০৯ ড্ি জুন ২০১৬ ম বন্ত স্টভাে ১১৩ টি নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনিড্ফদন প্রস্ত্িি কযা 

 

 স্টড্রাফাাংরা ও নফনন’য ব্যফাড্যয জন্য ৩টি পেওয়ায স্টডড্বর কড্য স্টড্রাফাাংরা ও নফনন স্টক স্তান্তয কযা  

 ান্যান্য গুরুত্বপূণ ব/উড্েখড্মাগ্য কভ বকান্ড 

 উাংায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
াতা/১২ 

 

 



                                                                                                                     
 

 
 

 
াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয াজবনাঃ 
 
নফড্দী যাভ বক প্রনিষ্ঠান ও স্টদীয় জ্বারানী নফড্লড্েয ভন্বড্য় জ্বারানী স্টক্টড্যয উয াাআড্রাকাফ বন াআউননে কর্তবক জানুয়ানয ২০০৯ ড্ি 

জুন ২০১৬ ম বন্ত স্টভাে ১১৩ টি নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনিড্ফদন প্রস্ত্িি কযা ড্য়ড্ছাঃ 
 

 Oil and Gas: 
 

 Annual Gas Production & consumption 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-
2014,2014-2015 (Total 06). 

 Monthly Gas Reserve & Production January 2009-December 2015 (Total 84)  

 Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine 

 Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractionation at 
Ashuganj 

 Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010 

 Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development  

 Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 2010 

 Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities 

 Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities 

 Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh. 

 Report on Energy Economics  

 Report on Energy Scenario of Bangladesh  

 Petroleum Refining and Marketing: 
 

 Review and Assessment Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  

 Recommendation Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  
 

 Mining: 
 

 Coal Sector Development Strategy. 

 Review of the existing Mining Act, Rules and Regulations and Recommendations. 

 Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and 

Recommendation on improvements. 
 Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects. 
 Mineral Resources Assessment. 

 
 

স্টড্রাফাাংরা ও নফনন’য ব্যফাড্যয জন্য ননড্ম্নাি ৩টি পেওয়ায স্টডড্বর কড্য স্টড্রাফাাংরা ও নফনন স্টক স্তান্তয কযা ড্য়ড্ছাঃ 

             
  Petroleum System Modeling (PetroMod) Software টিয ভােড্ভ  Sedimentary Basin এয Petroleum 

System Modeling তিযী কড্য Hydrocarbon Reservoir ম্পনকবি নফনফধ ভূ-িানত্ত্বক ধাযণা াওয়া মাড্ফ। 

 Cost Database Software Develop কড্য Demonstration কযা ড্য়ড্ছ। এাআ Software এয ভােড্ভ স্টদড্য 

গ্যা স্টক্ষ্ত্রভড্ স্টদী ও নফড্দী স্টকাম্পানী কর্তবক ানুন্ধান কাম বক্রভ ড্ি শুরু কড্য উৎাদন ফন্ধ ড্য় মাওয়া ম বন্ত 

কর ম বাড্য়য মাফিীয় নাফ-ননকা াওয়া মাড্ফ।  

 PDMS (Petroleum Database Management System) Software Develop কড্য Demonstration 

কযা ড্য়ড্ছ।  উি SOFTWARE এয  ভােড্ভ স্টড্রানরয়াভ ন্য াঅভদানন, যফযা, ভজুদ ও নফণন ম্বনরি 

প্রড্য়াজনীয় িথ্য/উাি াংযক্ষ্ণ কযা মাড্ফ।  

 

 

 

 

 

 

াতা/১৩ 



                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ান্যান্য গুরুত্বপূণ ব/উড্েখড্মাগ্য কভ বকান্ডাঃ   
   

    

1. জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তবক িানি জািীয় ও াঅন্তজবানিক স্বার্ ব াংনস্দষ্ট নফনবন্ন নফলড্য়য উয প্রনিড্ফদন ও 

ভিাভি প্রস্ত্িিপূফ বক স্টপ্রযণ।  

2. প্রাকৃনিক গ্যা ম্পড্দয সুষ্ঠ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত ‘‘Petroleum Resources Management’’ এফাং াাআড্রাকাফ বন 

াআউননে নিারীকযণ াংক্রান্ত ‘‘ Capacity Building of Human Resources for Hydrocarbon Unit’’ 

ীল বক ননডনন জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাড্গ স্টপ্রযণ কযা ড্য়ড্ছ 

 

 

 

 

 উাংাযাঃ 
 

াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয কভ বকিবা/কভ বিাযী ননড্য়াগ নফনধভারা ২০১৩ প্রনয়ণ কযা ড্য়ড্ছ। ননড্য়াগ নফনধভারায াধীড্ন যাজস্ব খাড্িয 

জনফড্রয ননড্য়াগ প্রনক্রয়াধীন। ফিবভাড্ন ীনভি জনফর নদড্য় াাআড্রাকাফ বন াআউননড্েয ানফ বক কভ বকান্ড িরভান যড্য়ড্ছ। ভাভনয়ক নফনবন্ন 

নফলড্য়য উয ননয়নভি স্টনভনায/ওয়াকব এয াঅড্য়াজন কযা ড্ে। 

 

ননড্য়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন ড্র এফাং এ ভস্ত জনফরড্ক প্রড্য়াজনীয় প্রনক্ষ্ড্ণয ভােড্ভ কানযগনয োড্ন ভদ্ধ কযড্ি াযড্র াদূয বনফষ্যড্ি 

াাআড্রাকাফ বন াআউননে স্টদড্য জ্বারানন ও খননজ ম্পদ খাড্িয উন্নয়ড্ন প্রভূি াফদান যাখড্ি াযড্ফ ফড্র াঅা কযা মায়।  
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