জ্বারানন ননযাত্তা নননিতকযণ ও মৃদ্ধ ফাাংরাদদ
ভীয মভোোম্মদ অরোভ উদ্দিন
র্ থনীদ্দি এফং অদৄদ্দনক বযিোয ভরচোদ্দরকো দ্দি চ্ছে জ্বোরোদ্দন । িোআ, মদচ্ছয র্ থনীদ্দিয দ্দবিচ্ছক ভজবুি কচ্ছয মোনোয
ফোংরো গড়োয রচ্ছযয জ্বোরোদ্দন দ্দনযোত্তো দ্দনদ্দিিকচ্ছে ফ থকোচ্ছরয ফ থচ্ছেষ্ট ফোঙোদ্দর , প্রজ্ঞোফোন  দ্দফচযণ যোষ্ট্রনোয়ক, জোদ্দিয দ্দিো ফঙ্গফন্ধু
মখ ভৄদ্দজবুয যভোন ১৯৭৫ োচ্ছরয ৯ অগস্ট িৎকোরীন দ্দিটি মির মকোম্পোদ্দন মর চ্ছয়র এয দ্দনকট মর্চ্ছক দ্দিিো
, দ্দফগঞ্জ,
যদ্দদপুয, ককরোটিরো  ফোখযোফোদ -এ ৫টি গ্যোচ্ছযত্র নোভভোত্র ৪ .৫ দ্দভদ্দরয়ন োউন্ড স্টোদ্দরংথ ভচ্ছে ক্রয় কচ্ছয যোষ্ট্রীয় ভোদ্দরকোনোয়
স্তোন্তচ্ছযয কোম থক্রভ ম্পন্ন কচ্ছযন । ৯ অগস্ট িোআ ফোংরোচ্ছদচ্ছয জ্বোরোদ্দন খোচ্ছিয জন্য একটি দ্দফস্মযণীয় দ্দদন। জ্বোরোদ্দন ম্পচ্ছকথ
চ্ছচিনিো বৃদ্দি , নতুন নতুন প্রভেদ্দি দ্দনচ্ছয় অচ্ছরোচনো-ভোচ্ছরোচনো  গচ্ছফলণো , গ্যো ন্যোন্য প্রোর্দ্দভক জ্বোরোদ্দনয নুন্ধোন 
উচ্ছত্তোরন বৃদ্দি জ্বোরোদ্দন খোচ্ছি গদ্দি অনোয জন্য ২০১০ োর মর্চ্ছক ৯ অগস্ট ‘জোিীয় জ্বোরোদ্দন দ্দনযোত্তো দ্দদফ’ দ্দচ্ছচ্ছফ োদ্দরি
চ্ছে।
ফঙ্গফন্ধুয যোজননদ্দিক প্রজ্ঞো, কৃদ্দত্রভ মদচ্ছপ্রভ, দ্দচন্তো মচিোনোয দূযদদ্দিথ ো  জনগচ্ছণয র্ থননদ্দিক ভৄদ্দি জথচ্ছন দ্দফচযণিোয
জন্য দ্রুি দ্দিোন্ত দ্দনচ্ছয় নোভভোত্র ভচ্ছে গ্যো মযত্রগুচ্ছরো ক্রয় কযচ্ছি মচ্ছযদ্দছচ্ছরন। উদ্দিদ্দখি ৫টি গ্যো মযচ্ছত্রয ( Gas Initially in
Place (GIIP) ভজুদ ২০.৭৯ দ্দিদ্দরয়ন ঘনফুট। ফ থচ্ছল প্রোক্করন নুমোদ্দয় ম ভয় ৫টি গ্যো মযচ্ছত্রয উচ্ছত্তোরনচ্ছমোগ্য গ্যো ভজুচ্ছদয
দ্দযভোণ দ্দছর ১৫.৪৪ দ্দিদ্দরয়ন ঘনফুট- মোয ফিথভোন ভদ্দিি গড় দ্দফক্রয় ভে প্রোয় ৪৯.৮৯ দ্দফদ্দরয়ন ভোদ্দকনথ ডরোয। ৪৬ ফৎয য
এআ াঁচটি গ্যোচ্ছযত্র মভোট গ্যো উৎোদচ্ছনয এক-তৃিীয়োং মমোগোন দ্দদচ্ছে। র্ থোৎ জ্বোরোদ্দন দ্দনযোত্তোয মযচ্ছত্র তুরনীয় ফদোন মযচ্ছখ
চরচ্ছছ।
জোদ্দিয দ্দিো ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄদ্দজবুয যভোন স্বোধীনিোয য জোিীয় গ্রগদ্দিয রচ্ছযয মম কর দ্দফষ্মযণীয়  দূযদী
কোম থক্রভ গ্রণ কচ্ছযদ্দছচ্ছরন িন্চ্ছে জোিীয় জ্বোরোদ্দনয দ্দনযোত্তোয দ্দফলয়টি দ্দনদ্দিিকযণ দ্দছর ন্যিভ । দ্য স্বোধীন মদচ্ছয র্ থননদ্দিক
ভদ্দি জথচ্ছনয জন্য একটি দ্দিোরী জ্বোরোদ্দন ফকোঠোচ্ছভো গচ্ছড় মিোরোয প্রিযচ্ছয় ১৯৭২ োচ্ছরয
৪ নচ্ছবম্বয গৃীি গণপ্রজোিন্ত্রী
ফোংরোচ্ছদচ্ছয ংদ্দফধোচ্ছনয ১৪৩ (১) ধোযোয় ফোংরোচ্ছদচ্ছয মম মকোচ্ছনো ভূদ্দভয ন্তঃস্থ কর খদ্দনজ  ন্যোন্য ভেম্পন্ন োভগ্রী
;
ফোংরোচ্ছদচ্ছয যোষ্ট্রীয় জরীভোয ন্তফ থিী ভোোগচ্ছযয ন্তঃস্থ দ্দকংফো ফোংরোচ্ছদচ্ছয ভীচ্ছোোচ্ছনয উদ্দযস্থ ভোোগচ্ছযয ন্তঃস্থ কর
ভূদ্দভ, খদ্দনজ  ন্যোন্য ভেম্পন্ন োভগ্রী; এফং অআনঙ্গিবোচ্ছফ প্রজোিচ্ছন্ত্রয উয ন্যস্ত মম মকোচ্ছনো ভূদ্দভ ফো স্পদ্দত্ত প্রজোিচ্ছন্ত্রয উয
ন্যস্ত কযো য় । ২৬ ভোচ ,থ ১৯৭২ োচ্ছরয যোষ্ট্রদ্দিয অচ্ছদ নং ২৭ এয ভোেচ্ছভ মদচ্ছয কির , গ্যো  খদ্দনজ ম্পদ নুন্ধোন 
উন্নয়চ্ছনয রচ্ছযয ফোংরোচ্ছদ দ্দভনোচ্ছযর, চ্ছয়র এন্ড গ্যো কযচ্ছোচ্ছযন (দ্দফএভদ্দজদ্দ) গঠন কযো য় । যফিীচ্ছি, ফোংরোচ্ছদ
থ
দ্দভনোচ্ছযর, চ্ছয়র এন্ড গ্যো কযচ্ছোচ্ছযন (দ্দফএভদ্দজদ্দ)-মক ফোংরোচ্ছদ চ্ছয়র এন্ড গ্যো কযচ্ছোচ্ছযন (দ্দফদ্দজদ্দ) নোচ্ছভ পুনগঠন
কযো য় এফং ১৯৭৪ োচ্ছরয ২২ অগস্ট যোষ্ট্রদ্দিয অচ্ছদ নং ১৫ এয ভোেচ্ছভ দ্দফদ্দজদ্দ ’মক ‘মচ্ছিোফোংরো’ নোচ্ছভ ংদ্দযপ্ত নোভকযণ
কযো য়।
থ কফচ্ছদদ্দক ভৄদ্রোয দ্দফযোট একটি ং
মদচ্ছয অর্ থোভোদ্দজক উন্নয়চ্ছন জ্বোরোদ্দন মির একটি দ্দযোম থ ণ্য। মদচ্ছয কষ্টোদ্দজি
ব্যয় য় জ্বোরোদ্দন মির অভদোদ্দন খোচ্ছি। জোদ্দিয দ্দিো ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄদ্দজবুয যভোন স্বোধীনিো উত্তযকোচ্ছর মদচ্ছয র্ থননদ্দিক উন্নয়ন
এফং স্বদ্দনবথযিোয রচ্ছযয মম কর দূযদী দ্দিোন্ত গ্রণ কচ্ছযদ্দছচ্ছরন িন্চ্ছে ১৯৭২ োচ্ছর ফোংরোচ্ছদ যোফোনডযোন্ড মপ্রোোটি থ অচ্ছদ
(দ্দনং ১৬ , ১৯৭২) এয ভোেচ্ছভ োদ্দকস্থোন ন্যোনোর চ্ছয়র মকোম্পোদ্দন দ্দরঃ , দোউদ মচ্ছিোদ্দরয়োভ দ্দরদ্দভচ্ছটড , আস্টোণ থ দ্দযপোআনোদ্দয
দ্দরদ্দভচ্ছটড, ফোভথো আস্টোণ থ দ্দরঃ , আিযোদ্দদ দ্দধগ্রচ্ছণয ভোেচ্ছভ জ্বোরোদ্দন মির খোিচ্ছক যোষ্ট্রীয় দ্দনয়ন্ত্রচ্ছণ অনো দ্দছর ন্যিভ। ১৯৭৫ োচ্ছরয
১৪ ভোচ থ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এয ভোেচ্ছভ ফোংরোচ্ছদচ্ছ ফদ্দস্থি ভেিযোচ্ছষ্ট্রয
ESSO Eastern Inc.-মক যকোদ্দযবোচ্ছফ গ্রণ কচ্ছয জ্বোরোদ্দন মিচ্ছরয ভজুদ , যফযো  দ্দফিযচ্ছণ এফং যভিো জথচ্ছন ভেগোন্তকোযী
দচ্ছয গ্রণ কচ্ছযন।
োজোয ফছচ্ছযয মেষ্ঠ ফোঙোদ্দর ফঙ্গফন্ধু মখ ভৄদ্দজবুয যভোন দ্দফশ্বো কযচ্ছিন ফচ্ছঙ্গোোগয অভোচ্ছদয জন্য একটি অীফ থোদ। এ
দ্দফশ্বো মর্চ্ছকআ ১৯৭৪ োচ্ছর ো কদ্দযদ্দছচ্ছরন “ The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 ” মো এ
ঞ্চচ্ছর ভদ্র ংক্রোন্ত প্রর্ভ অআন। এয ধোযোফোদ্দকিোয় ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োদ্দনোয ঐকোদ্দন্তক প্রচ্ছচষ্টোয় ভৄচ্ছদ্র অভযো জথন
কচ্ছযদ্দছ এক রয ১৮ োজোয অটি ১৩ ফগ থ দ্দকচ্ছরোদ্দভটোয এরোকো। এখোনকোয ম্পদ ম্ভোফনোয োয দ্বোয উচ্ছম্মোচন কযচ্ছফ। এ জন্য
জ্বোরোদ্দন  খদ্দনজ ম্পদ দ্দফবোচ্ছগয ধীন ‘ব্লু আচ্ছকোনদ্দভচ্ছর’ গঠন কযো চ্ছয়চ্ছছ। এ মর ভৄচ্ছদ্র গচ্ছফলণোয োোোদ্দ ন্যোন্য দপ্তয 
ংস্থোয োচ্ছর্ ভিয় কযচ্ছফ।
ফঙ্গফন্ধুয জ্বোরোদ্দন নীদ্দি নুযণ কচ্ছয ফিথভোন যকোয মদচ্ছয জ্বোরোদ্দন দ্দনযোত্তো দ্দনদ্দিিকযণ , নতুন নতুন জ্বোরোদ্দনয উৎ
উদ্ভোফন, জ্বোরোদ্দন ভি মদ অঞ্চদ্দরক চ্ছমোদ্দগিো ম্প্রোযচ্ছণয ভোেচ্ছভ মদচ্ছক উন্নয়চ্ছনয দ্দদচ্ছক এদ্দগচ্ছয় দ্দনচ্ছয় মোচ্ছে
।

-২যকোচ্ছযয দ্দফদ্দবন্ন ফোস্তফভৄখী দ্দযকেনো গ্রণ  কভথকোচ্ছেয পচ্ছর মদচ্ছয দ্রুি র্ থননদ্দিক প্রবৃদ্দি  জীফন মোত্রোয ভোনউন্নয়চ্ছনয োচ্ছর্
জ্বোরোদ্দনয চোদ্দদো দ্রুি বৃদ্দি োচ্ছে । জ্বোরোদ্দনয ক্রভফধ থভোন চোদ্দদো পূযচ্ছণয রচ্ছযয যকোয মদজ জ্বোরোদ্দন প্রোকৃদ্দিক গ্যো , কয়রো
অযণ  উৎোদন এফং িযরীকৃি প্রোকৃদ্দিক গ্যো (এরএনদ্দজ) অভদোদ্দনয জন্য ব্যোক দ্দযকেনো গ্রণ  ফোস্তফোয়ন কযচ্ছছ ।
ফোচ্ছক্স গ্যো/মির নুন্ধোন খনন কোম থক্রচ্ছভয োোোদ্দ োরদো নদী , োফোজপুয, মপঞ্চুগঞ্জ, মভৄিোং, মফগভগঞ্জ, গ্যো
মযত্র মর্চ্ছক কদদ্দনক প্রোয় ১১৬ দ্দভদ্দরয়ন ঘনফুট গ্যো উৎোদন কযচ্ছছ। ফোচ্ছক্স কতৃথক অদ্দফষ্কৃি এ কর গ্যোচ্ছযচ্ছত্র ১.৬ টিদ্দএপ
গ্যো ভজুদ যচ্ছয়চ্ছছ। দ্দংচ্ছগর চ্ছয়ন্ট ভৄদ্দযং , আঅযএরআউদ্দনট-২, এরএনদ্দজ টোদ্দভ থনোর, এরদ্দদ্দজ টোদ্দভনথ োর, মির ঞ্চোরন োআরোআন
প্রভৃদ্দি চরভোন প্রকেগুচ্ছরো ফোস্তফোদ্দয়ি চ্ছর জ্বোরোদ্দন খোচ্ছি দৃশ্যভোন দ্দযফিথন দ্দযরদ্দযি চ্ছফ। িোছোড়ো চ্ছটোচ্ছভন কোম থক্রভ জ্বোরোদ্দন
খোিচ্ছক অন্তজথোদ্দিক ভোচ্ছনয অদৄদ্দনক ব্যফস্থোনোয োচ্ছর্ ংভেি কযচ্ছফ।
এক নজদয জ্বারানন ও খননজম্পদ নফবাগ (২০০৯-২০২০) এয অজজনগুদরা ভদে দরা- ২০০৯ াদর দদননক প্রাকৃনতক
গ্যা যফযা কযা দতা ১৭৪৪ নভনরয়ন ঘনফুট থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ৩৩০০ নভনরয়ন ঘনফুট; ২০০৯ াদর
এরএননজ আভদানন ক্ষভতা শূন্য থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ১০০০ এভএভনএপনি; ২০০৯ াদর গ্যাদক্ষত্র ২৩টি
থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ২৭টি; ২০০৯ াদর গ্যা ঞ্চারন াইরাইন ননভজাণ ২০২৫ নকিঃনভিঃ থথদক ২০২০ াদর তা
বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ২৮৮৭ নকিঃনভিঃ; ২০০৯ াদর থতর-গ্যা অনুন্ধান নিভানত্রক জনয থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায়
২,৬৮০ রাইন নকিঃনভিঃ; ২০০৯ াদর থতর-গ্যা অনুন্ধান নত্রভানত্রক জনয থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ৭৬৬
জ
ফগনকিঃনভিঃ;
২০০৯ াদর ভূ-তানিক জনয থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ৫৫৭ রাইন নকনভিঃ; ২০০৯ াদর জ্বারানন থতর
যফযা থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ৪০.৪৩ রক্ষ থভিঃটন; ২০০৯ াদর জ্বারানন থতর ভজুদক্ষভতা থথথক ২০২০ াদর
তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ৩০ নদন (৯ রক্ষ থভিঃটন); ২০০৯ াদর এরননজ যফযা থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ৪৫ াজায
থভিঃটন; ২০০৯ াদর এরননজ যফযাকাযী থকাম্পানন থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ৫টি; ২০০৯ াদর এরননজ‘যমূল্য
(১২ থকনজ) থথদক ২০২০ াদর তা বৃনদ্ধ থদয় দাঁড়ায় ১৪০০ টাকা।
ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী জনচ্ছনত্রী মখ োদ্দনোয মনতৃত্বোধীন ফিথভোন যকোয গ্যো উৎোদন বৃদ্দি
, মপ্রচ্ছিোর উৎোদচ্ছন
স্বয়ংম্পূণ থিো জথন, কয়রো উৎোদন বৃদ্দি , িযরীকৃি মচ্ছিোদ্দরয়োভ গ্যোচ্ছয ফহুভৄখী ব্যফোয, িযরীকৃি প্রোকৃদ্দিক গ্যো অভদোদ্দন , দ্দদ্বোদ্দযক ফো ফহু-োদ্দযক ম্পচ্ছকথয অিোয়  অঞ্চদ্দরক চ্ছমোদ্দগিো বৃদ্দিয ভোেচ্ছভ জ্বোরোদ্দন চোদ্দদো  মমোগোন এয ভচ্ছে বোযোম্য
যযো কচ্ছয জ্বোরোদ্দন দ্দনযোত্তো দ্দনদ্দিি কযচ্ছছ। কফদ্দশ্বক ভোভোদ্দয কোচ্ছযোনোয প্রবোফ জ্বোরোদ্দন খোচ্ছি চ্ছড়দ্দন ফরচ্ছরআ চচ্ছর। পচ্ছর চোদ্দদো
নুমোয়ী দ্দফদ্যযৎ উৎোদন কযো মোচ্ছে। দ্দচ্ছে দ্দনযফদ্দেন্ন মির-গ্যো ফো দ্দফদ্যযৎ যফযো কযো মোচ্ছে। ফতজভান যকায থঘানলত রূকল্প২০২১ (ভেভ আদয়য থদ), রূকল্প-২০৪১ ( মৃদ্ধ ফাাংরাদদ), ননফ জাচনন অঙ্গীকায, থটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা (এনিনজ),
ঞ্চফানল জক নযকল্পনা, থপ্রনক্ষত নযকল্পনা ও ফিী নযকল্পনা ফাস্তফায়নকদল্প যকাদযয ননদদ জনা থভাতাদফক জ্বারানন ও
খননজম্পদ নফবাগ ও এয আওতাধীন প্রনতষ্ঠানমূ ননযরবাদফ কাজ কদয মাদে। দফনিক ভাভানয থকানবি-১৯ এয াংক্রাভদণয
থপ্রনক্ষদতও জ্বারানন ও খননজম্পদ নফবাগ ২০২০-২১ অথ জফছদয ফানল জক উন্নয়ন কভজসূনচদত ১০৪.২৭% ফাস্তফায়ন কদযদছ। থকানবি
ভাভানযয ভদেও রূকল্প-২০৪১ ননদদ জনতবাদফই ফাাংরাদদ এনগদয় চরদছ। মোয মোয উয দ্দ থি দোদ্দয়ত্ব দ্দনষ্ঠোয োচ্ছর্ োরন কযচ্ছর
ফোংরোচ্ছদচ্ছয জ্বোরোদ্দন দ্দনযোত্তো সুদ্দনদ্দিি চ্ছয় রূকে-২০৪১ দ্দনধ থোদ্দযি ভচ্ছয়য পূচ্ছফ থআ ফোস্তফোদ্দয়ি
দয় ফাাংরাদদ চ্ছফ – মৃদ্ধ
ফাাংরাদদ।
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