
মৃদ্ধ আগাভীয থমাত্রায় জ্বারানন ননযাত্তা 

ভীয মভাাম্মদ আরাভ উনিন 

 

স্বাধীনতায য মদশয অথ থনীনতয নবতশে ভজবুত েশয মানায ফাাংরা গড়ায প্রতযশয় জ্বারানন ননযাত্তা নননিতেশে, 

স্বাধীন  াফ থশবৌভ ফাাংরাশদশয ভান স্থনত, স্বননব থয ফাাংরাশদশয স্বপ্নদ্রষ্টা, ফ থোশরয ফ থশেষ্ঠ ফাঙানর ইনতাশয ভানায়ে 

জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুনজবুয যভান ১৯৭৫ াশরয ৯ আগস্ট তৎোরীন নিটি মতর মোম্পানন মর অশয়র এয ননেট 

মথশে ৫টি গ্যাশেত্র- নততা, নফগঞ্জ, যনদপুয, কেরাটিরা  ফাখযাফাদ নাভভাত্র মূশে ক্রয় েশয যাষ্ট্রীয় ভানরোনায় 

স্তান্তশযয োম থক্রভ ম্পন্ন েশযন। যাষ্ট্রীয় ভানরোনায় মনয়ায য মথশে তুরনামূরে ােয়ী জ্বারাননয উৎাদে নশশফ এ 

গ্যাশেত্রগুশরা অদ্যাফনধ মদশয অথ থনননতে নফোশ এফাং জ্বারানন ননযাত্তায মেশত্র অতুরনীয় ভূনভো মযশখ চরশছ। ফতথভাশন 

এ গ্যাশেত্রগুশরা শত মভাট যফযাশয এে-তৃতীয়াাং গ্যা যফযা েযা শে। 

 

ফাাংরাশদশয এই অপ্রনতশযাধ্য অগ্রমাত্রা অব্যাত যাখা এফাং মদশয জনগশেয ানফ থে মুনি নননিত েযা এফাং উন্নয়ন 

নযেেনায ধাযাফানেতা ফজায় মযশখ  জানতয নতায দানযদ্রযমুি  কফলম্যীন ভাজ প্রনতষ্ঠায স্বশপ্নয পুশযাপুনয ফাস্তফায়শনয 

রশেয ফঙ্গফন্ধুয সুশমাগ্য েন্যা মখ াননা ২০১৯ াশরয ৭ জানুয়ানয চতুথ থ ফাশযয ভশতা গেপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাশদ যোশযয 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দানয়ত্ব গ্রে েশযন। ফঙ্গফন্ধুয জ্বারানন নীনত অনুযে েশয ফতথভান যোয মদশয জ্বারানন ননযাত্তা 

নননিতেযে, নতুন নতুন জ্বারাননয উৎ উদ্ভাফন, জ্বারানন মৃদ্ধ মদ আঞ্চনরে শমানগতা ম্প্রাযশেয ভাধ্যশভ মদশে 

উন্নয়শনয নদশে এনগশয় ননশয় মাশে। 

 

েশযানাোরীন ভশয় গ্যা যফযাশয ভাধ্যশভ ননযফনেন্নবাশফ নফদ্যযৎ নে োযখানা চালু মযশখ মদশয অথ থনননতে 

প্রবৃনদ্ধয ধাযা অব্যাত যাখশত মশরাফাাংরা ব্যাে ভূনভো ারন েযশছ। নফশলত, নফদ্যযৎ উৎাদশনয প্রায় ৬০ তাাং গ্যা 

ননব থয য়ায় এয মমাগান অব্যাত যাখাই নছর এেটি ফশড়া চযাশরঞ্জ। এ চযাশরঞ্জমে মভাোশফরা েশয গৃীত নযেেনা 

ফাস্তফায়শন অনজথত অগ্রগনত  বনফষ্যৎ েভ থনযেেনায য মশরাফাাংরা  এয আতাধীন নফশলানয়ত মোম্পাননমূ 

ননযরবাশফ োজ েযশছ। জ্বারানন খাশত যোশযয ফতথভান মভয়াশদ (জানুয়ানয, ২০১৯ শত নডশম্বয, ২০২০) অজথন ননশে তুশর 

ধযা শরা: 

 

নতুন গ্যাশেত্র আনফষ্কাশযয রশেয যোশযয ফতথভান মভয়াশদ ২টি অনুন্ধান কূ, ১টি উন্নয়ন কূ  ৭টি 

য়থােবায কূ খনন েযা শয়শছ। ২০১৯ শত ২০২০ ভয়োশর ফাশক্স ২,৬৯০ রাইন নেিঃনভিঃ ২নড াইনভে াশব থ, ২৬০ 

ফগ থ নেিঃনভিঃ ৩নড াইনভে াশব থ  ১৭৩ রাইন নেিঃনভিঃ ভূ-তানিে জনয ম্পন্ন েশয ২টি নতুন স্ট্রােচায নচনিত এফাং 

শ্রীোইর ইস্ট নাশভ এেটি নতুন গ্যা মেত্র আনফষ্কায েশযমছ। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াননা যোশযয দানয়ত্ববায গ্রশেয য তাঁয ননশদ থনা অনুমায়ী গৃীত েভ থসূনচয পর 

ফাস্তফায়শনয পশর মদীয় উৎানদত গ্যা  আভদাননকৃত এরএননজ ফতথভাশন গ্যা যফযা েভতা কদননে েভশফন 

৩,৭৫২ নভনরয়ন ঘনফুশট উন্নীত শয়শছ। ফতথভাশন ৮টি গ্রাে মেনেশত প্রায় ৪৩ রে গ্রাশেয ননেট গ্যা যফযা েযা শে। 

নযেনেত নোঞ্চশর, মমভন : মফজা, ইনশজড, নফনে ইতযানদশত গ্যা যফযাশয রশেয গ্যা অফোঠাশভা ননভ থাশে 

অগ্রানধোয প্রদান েযা শে। গ্যাশয ঘাটনত ননযশনয রশেয েক্সফাজাশযয ভশখারীশত স্থানত কদননে ৫০০ নভনরয়ন ঘনফুট 

েভতাম্পন্ন মদশয প্রথভ বাভান এরএননজ টানভ থনার (FSRU) এয াাান কদননে ৫০০ নভনরয়ন ঘনফুট েভতাম্পন্ন 

অয এেটি FSRU শত ৩০ এনপ্রর, ২০১৯ তানযখ শত ফানেনজযেবাশফ জাতীয় গ্যা গ্রীশড নয-গ্যানপাইড এরএননজ 

যফযা শুরু শয়শছ।স্পট ভাশেথট শত এরএননজ আভদাননয রশেয মথামথ প্রনক্রয়া অনুযে েশয মশরাফাাংরায াশথ ১৪টি 

প্রনতষ্ঠাশনয MSPA স্বােনযত শয়শছ। যোশযয অনুশভাদন অনুমায়ী েক্সফাজাশযয ভাতাযফানড় এরাোয় কদননে ১,০০০ 

নভনরয়ন ঘনফুট েভতাম্পন্ন ১টি স্থরনবনত্তে এরএননজ টানভ থনার ননভ থাশেয োম থক্রভ চরভান আশছ। 

 

মদশয উত্তয-পূফ থ অঞ্চশর প্রাপ্ত গ্যা েনশডনশট মৃদ্ধ য়ায় এ অঞ্চশরয অনধোাং গ্যাশেশত্র শুরু শত 

ফ্রােশনন প্ল্যাশে েনশডনশট প্রনক্রয়ােযে েশয মশরার, নডশজর  মেশযানন জাতীয় মশরানরয়াভ দাথ থ উৎাদন েযা 

শে। মশরাফাাংরায ৩টি মোম্পাননয ৬টি ফ্রােশনন প্ল্যাশে প্রনক্রয়া েশয ২০১৯ শত ২০২০ ভশয় মভাট ২৩,৪০,৭৮২ ব্যামযর 

মশরার, ৬,১১,৭৬৫ ব্যাশযর নডশজর, ২,৬৮,৭৪৯ ব্যাশযর মেশযানন এফাং ৮,৮৩৩ মভনরে টন এরননজ উৎাদন েযা শয়শছ। 

নফনফয়ানা গ্যা নপশে নরকুইড নযেবাযী ইউননট (এরআযইউ) স্থাশনয পশর প্রাপ্ত ফনধ থত েনশডনশট প্রনক্রয়ােযশেয জন্য 

যনদপুশয এনজএপএর েতৃথে কদননে ৪,০০০ ব্যাশযর েভতাম্পন্ন ফ্রােশনন প্ল্যাে স্থাশনয োম থক্রভ জুন, ২০১৯ ভাশ 

ম্পন্ন শয়শছ। 
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ফাাংরাশদশ এমাফৎ ৫টি েয়রা মেত্র আনফষ্কৃত শয়শছ মায মভাট ম্ভাব্য ভজুশদয নযভাে প্রায় ৭,৯৬২ নভনরয়ন 

মভনরে টন। মদশয এেভাত্র উৎাদনীর েয়রা খনন ফড়পুকুনযয়া মথশে ফ থাধুননে প্রমৄনি রাংয়ার ট মোর মেনবাং 

(এরটিনন) দ্ধনতশত গশড় কদননে প্রায় ৩,০০০-৩,৫০০ মভনরে টন উন্নতভাশনয নফটুনভনা েয়রা উশত্তারন েযা শে। এ খনন 

মথশে ২০১৯ শত ২০২০ ভয়োশর উশত্তানরত ১৫,১৫,৯৫৬ মভনরে টন েয়রায মুদয় অাংই খনন মুশখ স্থানত ননডনফ'য 

আতাধীন ৫২৫ মভগায়াট েভতাম্পন্ন মোর মফইজড ায়ায প্ল্যাশে নফদ্যযৎ উৎাদশনয োশজ ব্যফহৃত শয়শছ। েয়রায 

ক্রভফধ থভান চানদায েথা নফশফচনা েশয এ খনন শত েয়রায উৎাদন বৃনদ্ধয রশেয নফদ্যভান খননটি উত্তয  দনেোাংশ 

ফনধ থতেযশেয নননভত্ত নযচানরত স্টানড প্রেশেয োজ ইশতাভশধ্য ভাপ্ত শয়শছ এফাং দীনঘাড়া েয়রা মেত্র উন্নয়শনয রশেয 

এেটি নপনজনফনরটি স্টানড প্রেে ভাচ থ, ২০২০ ভাশ  ভাপ্ত শয়শছ। 

 

ভধ্যাড়া গ্রানাইট ভাইননাং মোম্পানন নরনভশটড (এভনজএভনএর) মদশয এেভাত্র ভূগবথস্থ আশেয় নরা খনন। ২০১৯ 

াশর এ খনন মথশে প্রায় ৮.৩৫ রে মভনরে টন াথয উৎাদন এফাং ৬.৪৫ রে মভনরে টন াথয নফক্রয় েশয এভনজএভনএর 

এয যাজস্ব আয় শয়শছ প্রায় ১৪৩ মোটি টাো। অযনদশে, ২০২০ াশর কফনিে েশযানা নযনস্থনত মভাোশফরা েশয খনন মথশে 

প্রায় ৮.৩০ রে মভনরে টন াথয উৎাদন এফাং ১১.৯০ রে মভনরে টন াথয নফক্রয় েশয এভনজএভনএর এয যাজস্ব আয় 

শয়শছ প্রায় ২৫১ মোটি টাো। ত প্রনতকূরতা মনযশয় এভনজএভনএর ২০১৯  ২০২০ াশর যোশযয এেটি রাবজনে 

প্রনতষ্ঠাশন নযেত শয়শছ। 

 

আন্তজথানতে আদারশতয যাশয়য ভাধ্যশভ ফশঙ্গাাগশয ভীশাান ১,১৮,৮১৩ ফগ থ নেশরানভটায মুদ্র এরাোয় 

ফাাংরাশদশয আইনগত স্বীকৃনত অনজথত শয়শছ।ফাাংরাশদশয মুদ্র এরাোয় ২২টি ব্লশে মভাট ৩২,০০০ রাইন নেশরানভটায 2D 

Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey নযচারনায জন্য TGS-SCHLUMBERGER JV এফাং 

মশরাফাাংরায ভশধ্য গত ১১ ভাচ থ, ২০২০ তানযখ এেটি চুনি স্বােনযত শয়শছ। ফাাংরাশদশয মুদ্র এরাোয় অপশায ভশডর 

নএন-২০১৯ এয আতায় মতর-গ্যা অনুন্ধাশনয রশেয “ফাাংরাশদ অপশায নফনডাং যাউন্ড ২০২০” আশয়াজশনয উশদ্যাগ 

মনয়া শয়শছ। চরভান মোনবড-১৯ নযনস্থনত ম থাশরাচনা েশয নতুন নফনডাং যাউন্ড মঘালো েযা শফ। 

 

প্রনত ফছয গ্যা খাত শত যোনয মোলাগাশয উশেখশমাগ্য নযভাে অথ থ মমাগান মদয়া শয় থাশে। ২০১৯ শত 

২০২০ ভয়োশর ননড/অন্যান্য, নডএএর, রবযাাং, আয়েয  এনড বযাট ইতযানদ ফাফদ যোনয মোলাগাশয ১৪,৪০৩ মোটি 

টাো জভা মদয়া শয়শছ। 

 

জানতয নতায জন্তফানল থেী  স্বাধীনতায সুফে থ জয়ন্তী- এ ঐনতানে দ্যর থব মুহুশতথ সুখী, মৃদ্ধ, েোেমুখী 

বনফষ্যৎ নফননভ থাশে নদনফদশরয নদ রূেে ২০২১ পরবাশফ ফাস্তফায়ন, ২০৩০ াশরয ভশধ্য ক্ষুধা  দানযদ্রযমুি ফাাংরাশদ 

গড়ায স্বপ্ন ফাস্তফায়ন এফাং তাযই ধাযাফানেতায় ২০৪১ ামরয ভশধ্য জানতয নতায আজীফন রানরত স্বপ্ন ‘মানায ফাাংরাশদ’ 

প্রনতষ্ঠা শফ। 

 

# 

১০.০১.২০২১                                               নআইনড নপচায 

 


