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১. ককাম্পাসন সযসচসত 



 

১। ককাম্পাসনয নাভ  :  রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড (অযসসজসএর) 

২। ংসেপ্ত েভূসভঃ  কদজ খসনজ ম্পবদয ভবে প্রাকৃসতক গ্যা ফাংরাবদবয জনগবণয অথ য-াভাসজক উন্নয়বন 

উবেখবমাগ্য ভূসভকা ারন কযবছ। এআ কদজ ম্পবদয ফহুমূখী ব্যফায কাসযগযীবাবফ স্বীকৃত 

এফং প্রসতসষ্ঠত। ফাংরাবদব মানফাবন ব্যফাবযয জন্য সফপুর সযভাণ জ্বারানী সফবদ বত 

অভদানীয ভােবভ একসদবক কমভন বফবদসক মূদ্রা ব্যয় য়, ন্যসদবক সযবফ দূসলত য়। 

ফাংরাবদবয ভত একটি উন্নয়নীর কদবয বফবদসক মূদ্রা াশ্রয় এফং সযবফ ফান্ধফ জ্বারানী 

ব্যফাবযয প্রবয়াজনীয়তায় ১৯৮২-১৯৮৫ াবর কবরাফাংরায ধীবন সফশ্ব ব্যাংবকয অসথ যক 

ায়তায় কবরার/সডবজবরয সফকল্প জ্বারানী সাবফ সএনসজ ব্যফাবযয ম্ভাব্যতা মাচাআবয়য 

রবেয একটি অথ য-কাসযগযী ভীো গ্রণ কযা য়। উি ভীো প্রকবল্পয উবেশ্য কাসযগযীবাবফ 

পর ওয়ায় ১৯৮৭ াবরয ১রা জানুয়াযী সএনসজ ককাম্পানী সরসভবেড গঠন কযা য়। 

যফতীবত প্রাকৃসতক গ্যা বত এরসসজ উৎাদবনয জন্য ১৯৮৯ াবর একটি ম্ভাব্যতা ভীো 

কযা য়। এবত কদখা মায়, ফাংরাবদব কম কয়টি গ্যা কেত্র অবছ, তম্মবে বকরাটিরা ও 

সফয়ানী ফাজায গ্যা কেত্র বত সফপুর সযভাবণয এনসজএর উৎাদন কযা ম্ভফ। এ ভীোয 

উয সবসি কবয এনসজএর প্রসক্রয়াকযণ উৎাসদত দ্রব্য এরসসজ-এভএ সফণন ও 

সযফবণয দাসয়ত্ব ত্র ককাম্পানীয উয স যত য় এফং ১৯৯১ াবর ককাম্পানীয নাভ সযফতযন 

কবয রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড গঠন কযা য়। 

৩। ককাম্পাসনয কাম যক্রভঃ  মানফাবন সএনসজ ব্যফাবয জনগণবক উদ্ধুদ্ধকযণ, ফাংরাবদব সএনসজ জ্বারানী সনবযয সযফন 

ফকাঠাবভা ব্যসিভাসরকানায় সএনসজ সপসরং কেন ও ওয়াকয স্থাবন ায়তা প্রদান 

নুবভাদন প্রদান, সনভ যাণ, ফাসনসজযকবাবফ  এয সযচারন ও ম্প্রাযণ  কদবয গ্যা কেত্র মূব 

প্রাপ্ত এনসজএর বত এরসসজ, কবরার ও সডবজর উৎাদন, সযফন এফং সফতযণ। যকায কদবয 

সফদ্যভান গ্যাবয ঘােসত ও ক্রভফধ যভান চাসদা কভোবত এফং জ্বারাসন সনযািা সনসিতকবল্প 

এরএনসজ োসভ যনার কডববরবভন্ট অভদাসন, াবযন, কাস যং কাম যক্রভ এরএনসজ 

সযগ্যাসসপবকন কবয জাতীয় গ্রীবড যফযা কযা বে।  ফায়ু দূলণবযাধ, জ্বারানী অভদানী খাবত 

বফবদসক মূদ্রায াশ্রয় এফং প্রাকৃসতক গ্যাবয ফহুভাসত্রক ব্যফাযবক ত্বযাসিত কযবত 

অযসসজসএর কাম যকয ভূসভকা ারন কযবছ । 

৪। তত্ত্বাফধায়ক ংস্থা :  ফাংরাবদ বতর, গ্যা ও খসনজ ম্পদ কযবাবযন (ববরাফাংরা)। 

৫। প্রাসনক ভন্ত্রণারয়ঃ  সফদ্যযৎ, জ্বারানী ও খসনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। জ্বারানী ও খসনজ ম্পদ সফবাগ। 

৬। ককাম্পাসন গঠনঃ  ককাম্পানী এযাক্ট ১৯১৩ এয Section 103(1) (a) to (d) ধাযা ফবর ০১-০১-১৯৮৭ আং 

তাসযবখ জবয়ন্ট ষ্টক ককাম্পানীবত সনফন্ধবনয ভােবভ কবম্প্রড ন্যাচাযার গ্যা ককাম্পানী নাবভ 

একটি াফসরক সরসভবেড ককাম্পানী গঠন কযা য়। যফতীবত ককাম্পানী এযাক্ট ১৯১৩ এয 

Section 11, Sub section (5), Act-vII, 1913 ধাযা ফবর ০৯-০২-১৯৯১আং তাসযবখ 

ত্র কভবপ্রড ন্যাচাযার গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড এয নাভ সযফতযন কবয রূান্তসযত প্রাকৃসতক 

গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড সাবফ ন্তভূ যি কযা য়। 

৭। ককাম্পাসনয কভাে নুবভাসদত মূরধন 

এয সযভাণঃ 
 ২০০.০০ (দ্যআত ককাটি) োকা  

(বভবভাবযন্ডাভ এন্ড অটি যবকর ফ এবাসবয়ন নুমায়ী) 

৮। ককাম্পাসনয সযবাসধত মূরধবনয 

সযভাণ: 
 ৭,৮৫৬.৬৯ (াত াজায অেত ছাপ্পান্ন দসভক ছয় নয়) রে োকা (জুন ’১৯ ম যন্ত )  

৯। ংযসেত কয়ায:  ০৭ (াত)টি (ববরাফাংরায কচয়াযম্যান, াঁচ জন সযচারক এফং সচফ) 

১০। সযচারনা ল যদঃ  ককাম্পানীয এযাক্ট নুমায়ী অযসসজসএর এয সযচারনা ল যদ গঠন কযা য় এফং ল যবদয 

সনবদ যনা নুমায়ী এয মাফতীয় কাম যক্রভ সযচাসরত বে। গত ১১-১১-২০০২আং এয কগবজে 

সফজ্ঞসপ্তয ভােবভ ১৫-০২-২০০৩আং তাসযখ আবত ককাম্পানী সফসধ কভাতাবফক ত্র ককাম্পানীয 

সযচারনা ল যদবক পূণ য স্বায়ত্বান প্রদান কযা য়। তদানুমায়ী জ্বারানী ও খসনজ ম্পদ সফবাগ 

প্রান-২ াখায সপ অবদ নং: জ্বাঃ সফঃ/প্রঃ-২/গ্যা-৩/৯২(ং)/৩২৫ তাসযখঃ 

০১/০৮/২০০৫আং তাসযখ নুাবয রব্ধ প্রসতসষ্ঠত কফযকাযী ব্যসিবদয ভিবয় সযচারনা ল যদ 

পুনগ যঠন কযা য়।  

১১। ককাম্পাসনয সযচারক ভন্ডরীয দস্য 

ংখ্াঃ 
 ০৯ জন 

১২। ককাম্পাসনয প্রধান কাম যারয়ঃ  অযসসজসএর বফন, সনউ এয়াযবাে য কযাড, প্লান্ট # ২৭, সনকুঞ্জ # ২, সখরবেত, ঢাকা। 

১৩। ককাম্পাসনয সযচারক ভন্ডরীয ১ভ 

বা নুসষ্ঠত ওয়ায তাসযখ    
 ২৪ কপব্রুয়াযী, ১৯৮৭আং     

১৪। ককাম্পাসন সযচারক ভন্ডরীয ১ভ ফাসল যক 

াধাযন বা নুসষ্ঠত ওয়ায তাসযখঃ 
 ২৩ বক্টাফয, ১৯৯০আং        

১৫। ফাসণসজযকবাবফ সএনসজ সফণন শুরু   কপ য়াযী, ১৯৯৬আং 

১৬। এরসসজ এফং এভএ উৎাদন ও 

সফণন শুরু 
 ১৭ ভাচ য, ১৯৯৮আং      

১৭। যাজস্ব অবয়য উৎ :   ক) সএনসজ-কত মানফান রূান্তয এফং সএনসজ সফণন  খ) এরসসজ, এভএ এফং এআচএসড 

উৎাদন ও সফণন গ) কনবডনবে যান্ডসরংও ঘ) এরএনসজ ভাসজযন । 

১৮। ককাম্পাসনয Website Addresst  www.rpgcl.org.bd 
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২. ককাম্পানীয কাম যক্রভ 

২.১) সএনসজ কাম যক্রভ ও ম্প্রাযণ কভ যসূচীঃ   
 

অসয দক বত অযসসজসএর সএনসজ প্রমৄসিয থপ্রদ যক সববফ ফাংরাবদব সফসবন্ন কভ যসূসচ গ্রন কবয অবছ। 

গনপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাবদ যকায ফায়ু-দূলনবযাধ, বফবদসক মূদ্রা াশ্রয় এফং প্রাকৃসতক গ্যাবয সনযাদ ও ভানম্মত ফহুমূখী ব্যফাবযয 

জন্য সফসবন্ন কাম যক্রভ পরতায াবথ ফাস্তফায়ন কযবছ। গ্যা খাবত যকায কর্তযক গৃসত সফসবন্ন কভ যসূসচ ফাস্তফায়বন অযসসজসএর 

ফ যদা বচষ্ট ও ঙ্গীকাযফদ্ধ। সএনসজ’য সনযাদ ও ভানম্মত ব্যফায সনসিতকযবনয রবেয গৃীত দবেমূ সনম্নরূঃ 

 ‡Kv¤úvbxi cÖavb Kvh©vjq¯’ wmGbwR †m›Uªvj IqvK©kc Ges  `wbqv¯’ †Rvbvj IqvK©k‡c bM`/†µwWU myweavq hvbevnb wmGbwR‡Z iƒcvšÍi, 

wmwjÛvi cybtcixÿY I iƒcvšÍwiZ hvbevnb mvwf©wms (wUDwbs, †¯úqvi cvU©m ms‡hvRb, c~Y©v½ wKU Iqvk, wmwjÛvi mvwf©wms)-Gi Kvh©µg 

cwiPvjbv|  

 AviwcwRwmGj-Gi I‡qemvBU (www.rpgcl.org.bd)-G Ab-jvBb †iwR‡÷ªk‡bi gva¨‡g wmwjÛvi cybtcixÿ‡Yi Rb¨ AMÖxg eywKs cÖ`v‡bi 

e¨e¯’v|  

 স্বচ্ছতার স্বার্থে  ‡Kv¤úvbxi cwiPvwjZ wmGbwR wdwjs †÷k‡b A‡Uv-wewjs c×wZ‡Z wmGbwR mieivn| 

 Avg`vwbK…Z wmGbwR mswkøó  gvjvgvjmg~n †mBd&wU †KvWm GÛ ó¨vÛvW© Abyhvqx mwVK gv‡bi i‡q‡Q wK-bv Zv cixÿv‡šÍ GmAviIÕi AvIZvq 

gvjvgvj QvoKi‡Yi cÖZ¨qbcÎ cÖ`vb|  

 wmGbwR †÷kbmg~n M¨vm AvBbÕ 2010 I wmGbwR wewagvjvÕ 2005 Ges AviwcwRwmGj-Gi Aby‡gv`b c‡Îi kZ©vbyhvqx cwiPvwjZ n‡”Q wK-bv 

†m welqwU wbwðZKi‡Yi Rb¨ Pjgvb †÷kb I Kbfvikb IqvK©kcmg~n wbqwgZfv‡e cwi`k©b|  

 wec¾bKfv‡e f¨v‡b, KvfvW©f¨v‡b I Ab¨vb¨ Abby‡gvw`Z hvbevn‡b wmGbwR mieivn I cwienb eÜ Kivi j‡ÿ¨ †gvevBj †KvU© cwiPvjbv|  

 wmGbwR wdwjs †÷k‡b Kg©iZ Rbejmn ¯’vcbvq we`¨gvb gvjvgvj Ges †÷k‡b AvMZ Rbmvavi‡Yi hvb I gv‡ji wbivcËv wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ 

AviwcwRwmGj-Gi Aby‡gv`b c‡Îi kZ©vejx h_vh_fv‡e cÖwZcvj‡bi Rb¨ wmGbwR †÷kbmg~‡n cÎ †cÖiY|  

 AviwcwRwmGj-Gi `ÿ, AwfÁ I cÖwkÿYcÖvß Kg©KZ©vM‡Yi Øviv wmGbwR †÷kbmg~‡n Kg©iZ Rbej‡`i ÔBb-nvDR cÖwkÿY Kg©m~Pxi AvIZvqÕ 

wmGbwR welqK KvwiMix I wbivcËvg~jK cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq|  

 we‡ùviK cwi`ß‡ii  cÖÁvcb I wmGbwR wewagvjvÕ 2005 Abyhvqx  hvbevn‡b e¨eüZ wmwjÛvi Ges wmGbwR †÷k‡bi K¨vm‡KW wmwjÛvi 5 

eQi ‡gqv` AwZµvšÍ cybtcix¶Y wel‡q cÖ‡qvRbxq Kvh©µg cwiPvjbv|  

 wbivc` wmGbwR e¨envi wel‡q Rbm‡PZbZvg~jK weÁwß m¨v‡UjvBU †Uwjwfkbmg~‡n m¤cÖPvi Ges RvZxq cwÎKvq cÖKvkmn †Kv¤úvbxi I‡qe 

(www.rpgcl.org.bd) mvB‡U mwbœ‡ek| GQvov GjBwW gywfs wWm‡cøi gva¨‡g †Kv¤úvbxi †m›Uªvj IqvK©k‡ci `„k¨gvb ¯’v‡b wej †evW© ¯’vcb 

c~e©K mZK©xKiY weÁwß cÖ`k©b |  

এক নজবয ফাংরাবদব সএনসজ কাম যক্রভঃ 
(২০১৯-২০২০ থ য ফছয,  , ২০২০ সিঃ ম যন্ত) 

থ য ফছয 
স্থাসত সএনসজ সপসরং 

কেবনয ংখ্া 

স্থাসত সএনসজ রূান্তয 

কাযখানায ংখ্া 

রূান্তসযত গাড়ীয 

ংখ্া 

কভাে সএনসজ চাসরত 

গাড়ীয ংখ্া 

(১৯৮৩ বত ২০০০ ম যন্ত) ০৭টি ১টি ১,৩৭৯টি ১,৩৭৯টি 

২০০০-২০০১ ০২টি ১টি ৮৩৯টি ৮৩৯টি 

২০০১-২০০২ ০৩টি ০৩টি ৪,৫১৬টি ৪,৫১৬টি 

২০০২-২০০৩ ০৬টি ০৩টি ১৮৮টি ১০,৫৭১টি 

২০০৩-২০০৪ ৪১  ১৯টি ৮,৫৭৫টি ৯,৩০৮টি 

২০০৪-২০০৫ ৪১টি ২২টি ১০,১৩৫টি ১০,৫২৫টি 

২০০৫-২০০৬ ২৩টি ৩১টি ২৩,৩৭৪টি ৩৮,৩১৩টি 

২০০৬-২০০৭ ৪২টি ২৮টি ২৫,৯৭৪টি ৩৮,৪৫৪টি 

২০০৭-২০০৮ ৮৫টি ১৩টি ২২,৭১৮টি ২৪,০৮২টি 

২০০৮-২০০৯ ২১৩টি ২০টি ২৪,৫১৬টি ২৬১৪১টি 

২০০৯-২০১০ ১১৯টি ২৯টি  ২৮,৬৭৬টি  ২৯৫৭৪টি  

২০১০-২০১১ ৫টি ১০টি ১৩,৩৪৩টি  ১৩,৪৭৬টি  

২০১১-২০১২ - - ৫,৭৯২টি ৫,৮৮১টি 

২০১২-২০১৩ - - ৪,৩৮২টি ৪,৩৮৯টি 

২০১৩-২০১৪ - - ৬,৪৮৭টি  ৬,৪৮৭টি 

২০১৪-২০১৫ ০২টি - ৩৭,৩৬৮টি ৩৫,১১৫টি 

২০১৫-২০১৬ ০১টি* - ৩২,২৮৯টি ৩৪,৫৪২টি 

২০১৬-২০১৭ ০৫টি*  ১০,৯১৬টি ২,০৪,১৫৮টি 

২০১৭-২০১৮ ০৩টি* - ৫,৩৮১টি ৫,৩৮১টি   

২০১৮-২০১৯  - ১,১৬২টি ১,১৬২টি 

২০১৯-২০২০ ০৩টি* (১২১)** ২৪৫টি ২৪৫টি 
* ভাভান্য াআবকাবে যয সনবদ যনায অবরাবক নুবভাদন প্রদান।** নুবভাদবনয পর  কাযেক্রম গ্রহণ না করায় অনুর্মাদর্নর লতানুযায়ী  ১২১টি  সিএন    কনভারলন ওয়াকে লর্পর অনুর্মাদন বাসত করা হর্য়র্ে। 

http://www.rpgcl.org.bd)-g/


সফঃ দ্রঃ  গ্যা সফনন ককাম্পানী মূবয তথ্যভবত াযাবদব   ,-২০২০ সিঃ ম যন্ত ৫৩৯টি সএনসজ সপসরং কেন ও ৫৯টি সএনসজ কনবাযন ওয়াকয চরভান 

অবছ এফং কভাে সএনসজ চাসরত গাড়ীয ংখ্া ৫,০৪,৫৩৮ অভদানীকৃত )। 

-০২- 

কদবয সএনসজ সপসরং কেন মূ বত ফতযভাবন ভাসক গবড় প্রায় ৯৮.৪৩ এভএভসএভ গ্যা সএনসজ মাবন ব্যফহৃত বে। মানফাবন 

অভদানীকৃত জ্বারানী কতবরয সযফবতয সএনসজ ব্যফাবযয পবর জ্বারা   অভদানী খাবত যকাবযয ভাসক প্রায় ১০  .৫     টি োকায ভসযভাণ 

বফবদসক মুদ্রা াশ্রয় বে।                                                           ।                                            

               জযাসতকবা         প্রংা জযন কবযবছ ।  

 

           Year-wise CNGActivities since inception (1983 – May, 2020) 

 

 

 

 



 

 

* সফঃ দ্রঃ  নুবভাসদত কনবাযন ওয়াকয এফং বক্টাফয, ২০১৬ ভাব সফঅযটিএ-এয কপ্রযীত তথ্য প্রসতবফদবন কদব সএনসজ সি-হুআরায 

বোসযক্সা-এয ংখ্া মৄি কযায় কভাে সএনসজ চাসরত গাসড়য ংখ্া বৃসদ্ধ কবয়বছ। সফঅযটিএ-এয প্রসতবফদন কভাতাবফক এ ভা 

ম যভত্ম সএনসজ সত্র-হুআরায বোসযক্সায কভাে ংখ্া ১,৯৩,২৪২টি। 
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২.২) এনসজএর ওকনবডনবে প্রসক্রয়াকযবণয ভােবভ এরসসজ, এভএ ও এআচএসড উৎাদন ও সফণন: 

দদশের আথ থসাভাজিক উন্নয়ন ও বফশদজেক মুদ্রা সাশ্রশয় দদেি খজনি সম্পশদর ফহুমুখী ব্যফহার কাজরগজরবাশফ স্বীকৃত ও 

প্রজতজিত। জ্বালাজন আভদাজন হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালাজন উৎাদন ও গ্যাস দেত্রসমূহ হশত প্রাপ্ত এনজিএল-এর সশফ থাচ্চ ব্যফহার জনজিত করার 

লশেে দকাম্পাজনর অধীশন প্রায় ৩৮ দকাটি টাকা ব্যশয় ১৯৯৮ সাশল জসশলটস্থ দগালাগশে বকলােটিলা এলজজি প্লান্ট (প্লান্ট-১) জনজভ থত হয়। 

রফতীশত, ২০০৭ সাশল উন্নয়ন প্রকশের আওতায় প্রায় ১০৬ দকাটি টাকা ব্যশয় প্লান্ট-১ এর সজন্নকশট আশরা একটি এনজিএল ও 

কনশেনশসট ফ্রাকেশনেন প্লান্ট (প্লান্ট-২) টান থ-কী জবজিশত স্থান ও কজভেজনিং পূফ থক চালু করা হয়। প্লান্ট দুটির ভাধ্যশভ এনজিএল এফিং 

কনশেনশসট প্রজিয়াকশর সালপার ও সীসামুক্ত জরশফে ফান্ধফ এলজজি, দশরালও জেশিল উৎাজদত হশে। উৎাজদত এলজজি 

জফজজস’র প্রজতিান এলজ গ্যাস জলজভশটে’-এর ভাধ্যশভ এফিং উৎাজদত দশরাল ও জেশিল জফজজস’র বতল জফণন দকাম্পাজনর (জওজসএল, 

এভজএল ও দিওজসএল) ভাধ্যশভ জফণন করা হশে। 

শুরু আবত এরসসজ, এভএ ও এআচএসড উৎাদবনয তুরনামূরক সফফযণীঃ 
 

থ য ফৎয 
এরসসজ উৎাদন এভএ উৎাদন এআচএসড উৎাদন 

(বভসরকেন) (সকবরাসরোয) (বভসরকেন) (সকবরাসরোয) (বভসরকেন) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৯৯৭-১৯৯৮ ১৬৭.০০ ৫৫৫.০০ ৪১৬.২৫ - - 

১৯৯৮-১৯৯৯ ৯৪৭.০০ ৩৫৫৩.০০ ২৬৬৪.৭৫ - - 

১৯৯৯-২০০০ ১৯৫১.০০ ৬৬৩৯.০০ ৪৯৭৯.২৫ - - 

২০০০-২০০১ ৭৪৩৫.০০ ১৩৯৮৫.০০ ১০৪৮৮.৭৫ - - 

২০০১-২০০২ ৮৩৩৮.০০ ১৩৮২৪.০০ ১৩৮২৪.০০ - - 

২০০২-২০০৩ ৮৯০৫.০০ ১৫২৭৪.০০ ১১৪৫৫.৫০ - - 

২০০৩-২০০৪ ৭৯৫৬.০০ ১২৯০০.০০ ৯৬৭৫.০০ - - 

২০০৪-২০০৫ ৭৮৫৭.০০ ১২১৫৯.০০ ৯১১৯.২৫ - - 

২০০৫-২০০৬ ৭৮৩১.৫৯ ১১৩০২.০০ ৮৪৭৬.৫০ - - 

২০০৬-২০০৭ ৫০১৪.১৩ ১৬১৭১.৮৬ ১২১২৮.৯০ - - 

২০০৭-২০০৮  ৫০৪৬.১৮ ২৬০১১.৪২ ১৯৫০৮.৬০ ৩২৬১.৪৫ ২৭৭২.২৩ 

২০০৮-২০০৯  ৫২৫৬.২৮ ৩৪৭৪৭.৯৩ ২৬০৬০.৯৫ ৭৯১২.৫৫ ৬৭২৫.৬৭ 

২০০৯-২০১০  ৪৩৩০.০০ ৩১৩০০.৩৫ ২৩৪৭৫.২৬ ৫৪৮৬.১৫ ৪৬৬৩.২৩ 

২০১০-২০১১ ৭৮৫৪.১৪ ৩৩৯৩১.২৯ ২৫৪৪৮.৫০ ৭১২৩.৮৬ ৬০৫৫.২৮ 

২০১১-২০১২ ৮১১৭.৩০  ৩৭০১৮.২০ ২৭৭৬৩.৬৫ ৭০৬৬.০০ ৬০০৬.১০ 

২০১২-২০১৩ ৫৭৪৭.০০ ৩১১৬৫.৩৩ ২৩৩৭৩.৯৯ ৫০৮৩.৪৬ ৪৩২০.৯৪ 

২০১৩-২০১৪ ৬২৪৯.৫৬ ৩৩৪৫৯.১৯ ২৫০৯৪.৩৯ ৭৮৩৮.৬৩ 
 

৬৬৬২.৮৪ 

২০১৪-২০১৫ ৬৬৯৯.০৬৫ ৩৯৮৯৫.২৫৫ ২৯৯২১.৪৪১ ১১১২১.২০৬ ৯৪৫৩.০২৫ 

২০১৫-২০১৬ ৬০৭৯.৫৪৮ ২৩৭৬৮.৩৮৮ ১৭৮২৬.২৯১ ৫০০৬.৪৪৮ ৪২৫৫.৮০৮ 

২০১৬-২০১৭ ৫৯৩৫.৯০১ ৩৫১৮২.৩২৯ ২৬৩৮৬.৭৪৬ ৮৬৫৬.৭০৫ ৭৩৫৮.১৯৯ 

২০১৭-২০১৮ ৫৫১৬.৫৪৬ ৪২২৫৪.৫২৯ ৩১৬৯০.৮৯৬ ১১৭১৫.৫৫৪ ৯৯৫৮.২২১ 

২০১৮-২০১৯ ৬৫৪৭.৯৭৬ ৩৫১৫৭.৭০৬ ২৬৩৬৮.২৭৯৫ ৯৯০২.২৪৪ ৪৮১৬.৯০৭ 

২০১৯-২০২০ 3299.481 20439.00 15329.25 4428.000 3763.8 

(২০১৯-২০২০ থ য ফৎয   , ২০২০     ম যন্ত) 

 

Year wise Comparative Data of LPG, MS & HSD Production 
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২.৩) অশুগঞ্জস্থ স্থানায় কনবডনবে যান্ডসরং কাম যক্রভঃ 
 

সবরে ঞ্চবরয গ্যা সপল্ডমূ মথা: অন্তজযাসতক গ্যা ককাম্পাসন কবযন-এয সফসফয়ানা ও জারারাফাদ গ্যা সপল্ড এফং 

সবরে গ্যা সপল্ড সরসভবেবডয সফয়ানীফাজায, বকরাটিরা ও যসদপুয গ্যা সপল্ড-এয গ্যাবয উজাত সববফ প্রাপ্ত কনবডনবে 

(সযবাসধত কতর) সজটিসএর-এয ভাসরকানাধীন ৬ আসঞ্চ ব্যা সফসষ্ট প্রায় ১৭৪ সকবরাসভোয দীঘ য উিয-দসেণ াআরাআন-এয 

ভােবভ অশুগবঞ্জ কপ্রযণ কযা য়। অশুগঞ্জ স্থানায কনবডনবে গ্রবণয জন্য প্রসতটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যাবযর ধাযণ েভতাম্পন্ন ০২টি 

কনবডনবে কোবযজ ট্াংক যবয়বছ। সবরে এরাকা বত কপ্রসযত কনবডনবে অশুগবঞ্জ স্থাসত অযসসজসএর-এয দ্যটি কোবযজ 

ট্াংবক গ্রণ ও ভজুত কবয কখান কথবক সফসস’য বতর সফণন ককাম্পাসন দ্মা, কভঘনা ও মমুনা এফং নুবভাসদতবফ-যকাসয 

সযপাআনাসয মূবয সনকে জাাজ কমাবগ কনবডনবে যফযাবয ব্যফস্থা কযাআ অশুগঞ্জ কনবডনবে যান্ডসরং স্থানায মূর কাজ। শুরু 

আবত যফযাকৃত কনবডনবে যান্ডসরং-এয তুরনামূরক সফফযণী সনভণরূঃ 
 

 
 

থফৎয সযভাণ (সরোয) 

২০০০-২০০১ ২,২৯,৪৭,০২১ 

২০০১-২০০২ ৬,৭৮,০০,৩৮৩ 

২০০২-২০০৩ ৮,৬৭,২৪,৪৭৫ 

২০০৩-২০০৪ ১১,১৮,৮১,৫৬৩ 

২০০৪-২০০৫ ১২,০৩,৯৬,০০৬ 

২০০৫-২০০৬ ১১,৮২,৬৪,৪৮৮ 

২০০৬-২০০৭ ১৫,৪১,৪৩,৭৫৭ 

২০০৭-২০০৮ ২৩,৯৪,৭৭,১৬৫ 

২০০৮-২০০৯ ২৬,২৪,৩৭,৬৫৭ 

২০০৯-২০১০ ১৭,০০,৭১,৮৫৫ 

২০১০-২০১১ ৮,০৭,১২,৬৭০ 

২০১১-২০১২ ৭,৭৯,৩৮,৮৯০ 

২০১২-২০১৩ ৮,৩৮,৬৩,৬৩৩ 

২০১৩-২০১৪ ৪,৭৮,১৪,৪২৮ 

২০১৪-২০১৫ ৮,৪৪,২১,৭৮৩ 

২০১৫-২০১৬ ২১,৪৪,৯৩,৫৯২ 

২০১৬-২০১৭ ৩৩৩,৩১৮,৬৯০ 

২০১৭-২০১৮ ৩৪১,৭০৮,৯০৬ 

২০১৮-২০১৯ 254,940,410 

২০১৯-২০২০ 141,842,987 
 

(২০১৯-২০২০ থ য ফৎয   , ২০২০     ম যন্ত) 

 

Year wise Condensate handling  
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পনী সরসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

৩. এক নজবয ভাপ্ত প্রকল্প মূ 

   
   প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ                                                                                             (রে োকায়) 

ক্র: 

নং 
প্রকবল্পয নাভ 

ফাস্তফায়ন 

অযবম্ভয তাসযখ 
নুবভাসদত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয়/ 

সফসনবয়াগ 

প্রকল্প ভাসপ্তয 

তাসযখ 
বথ যয উৎ 

       

১. সএনসজ প্রকল্প জুরাআ, ১৯৮৬আং 

স্থাঃ      ৫৯৪.৯৩ 

বফঃ     ১৬২৩.০০ 

কভােঃ  ২,২১৭.৯৩ 

২০১৭.৩৫ 

১২৮.৩৮ 

২১৪৫.৭৩ 

 
জুন, ১৯৯৫ আং 

 
অআসডএ 

(অংসক) 

       

২. 
 

বকরাটিরা এরসসজ প্লান্ট 

প্রকল্প 

জুরাআ, ১৯৮৬ 

স্থাঃ     ১৫৬৯.০০ 

বফঃ      ১৯২৯.০০ 

কভােঃ  ৩৪৯৮.০০ 

১৮৬৮.৮৮ 

১৯২৯.০০ 

৩৭৯৭.৮৮ 

জুন, ১৯৯৭ আং সজওসফ 

       

৩. 
এরসসজ সযফণ ও 

সফতযণ প্রকল্প 
বক্টাফয, ১৯৯১ 

 
স্থাঃ     ২৩৮০.০০ 

বফঃ      ৯৩৫০.০০ 

কভােঃ  ১১৭৩০.০০ 

 
৫৮২.৮৩ 

৩৩৬.৩৪ 

 ৯১৯.১৭ 

জুন, ১৯৯৬ আং অআসডএ 

       

৪. 

 

“Technical Assistance 

for Strengthening RPGCL  

Through CNG as 

Transportation fuel for 

Environmental 

Improvement”  প্রকল্প 

 

কবন্ফম্বয, ২০০০ 

স্থাঃ      - 

বফঃ     ৯১৩.৮৩ 

কভােঃ ৯১৩.৮৩ 

- 

৮৫৪.০২ 

৮৫৪.০২ 

এসপ্রর ২০০৫ আং 
আউএনসডস 

এফং কডসন 

       

৫. 
সযবফ দূলণ কযাধকবল্প 

সএনসজ প্রকল্প 
জানুয়াযী, ২০০০ 

 
স্থাঃ     ৪০২.৮২ 

বফঃ      ৮৩৯.০০ 

কভােঃ  ১২৪১.৮২ 

 

 ৪০১.৭৫ 

৮৩৯.০০ 

১২৪০.৭৫ 

জুন ২০০৫ আং সজওসফ  

৬. 

Technical Assistance for 

Development of Codes and 

Standards of CNG Refulling 

Station and Vehicle 

Conversion Workshop in 

Bangladesh. 

 

জুরাআ, ২০০২ 

স্থাঃ      ২.৯০ 

বফঃ      ২৬.১০ 

কভােঃ  ২৯.০০ 

২.০৩ 

২১.৩৫ 

২৩.৩৮ 

ভাচ য ২০০৩ আং এসডসফ  

৭. 

বকরাটিরা এনসজএর 

ফ্রাকবনন প্লান্ট স্থান 

প্রকল্প 

জানুয়াযী, ১৯৯৮ 

স্থাঃ      ২৬৭১.৩৩ 

বফঃ       ৭৪৪৩.২০ 

কভােঃ  ১০১১৪.৫৩ 

২৪১৪.৯ 

৭০৫২.৮১ 

৯৪৬৭.৭১ 

 
জুন, ২০০৮ আং 

সজওসফ 

৮. 
ঢাকা সিন পৄবয়র প্রকল্প 

(অযসসজসএর ং) 
জানুয়াযী, ২০০৩ 

স্থাঃ      ২০৫৭.৯০ 

বফঃ      ১২৭৯৮.৫০ 

কভােঃ  ১৪৮৫৬.৪০ 

  ১৬৬৭.৮২ 

  ৭৫৩৭.০১ 

১২৩২২.৮৩ 

 
সডবম্বয, ২০০৯ আং 

এসডসফ 

ও 

সজওসফ 

 

 

-০৬- 

 

 

 



৪. ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প মূ 
 

৪.১) সএনসজ প্রকল্পঃ 
 
১। প্রকবল্পয মূর উবেশ্য :  মানফাবন প্রাকৃসতক গ্যা ব্যফাবযয ভােবভ অভদানীকৃত জ্বারানী কতবরয উয সনবযযীরতা কভাবনা 

এফং সযবফ দূলণমুি যাখা। 

 
২। নুবভাসদত ম যায়ঃ  মূরঃ ২৯-০১-১৯৮৬ 

   ংবাসধতঃ ০৭-১২-১৯৯৪ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  অযম্ভ ভাপ্ত 

মূরঃ  জুরাআ ১৯৮৬ জুন ১৯৯০ 

   ংবাসধতঃ জুরাআ ১৯৮৬ জুন ১৯৯৬ 

 
৪। নুবভাসদত ব্যয় :  স্থানীয় :    ৫৯৪.৯৩ (রে োকা) 

   বফবদসক :  ১,৬২৩.০০ (রে োকা) 

   কভাে :  ২,২১৭.৯৩ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয় :  স্থানীয় :  ২,০১৭.৩৭ (রে োকা) 

  বফবদসক :    ১২৮.৩৮ (রে োকা) 

  কভাে :  ২,১৪৫.৭৩ (রে োকা) 

    
৬। উন্নয়ন বমাগীঃ  অআসডএ (অংসক) 

    
৭। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

 

 (i) ঢাকা বয ০৪টি সএনসজ সযপৄবয়সরং কেন স্থান এফং রূান্তসযত গাড়ীবত সএনসজ যফযা। 

 (ii) ৭৫০টি কবরার এফং ২৫০টি সডবজর গাড়ী সএনসজ জ্বারানীবত রূান্তবযয জন্য রূান্তয সকে ক্রয়। 

 (iii) ২০০০টি সএনসজ সসরন্ডায ক্রয় 

 (iv) ১টি কনৌমান সডবজর আসঞ্জন সএনসজ জ্বারানীবত রূান্তয কযণ াআরে প্রকল্প। 

   
৮। ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভঃ 

 

 (i) ঢাকা বয ০৪টি সএনসজ সপসরং কেন স্থান। 

 (ii) ৭৫০টি কবরার এফং ২৫০টি সডবজর সকে  ২০০০টি সএনসজ সসরন্ডায অভদানী কযা য়। 

 (iii) সএনসজ সপসরং কষ্টন মূ কভযাভত, যেণাবফেন ও সযচারনা কাবজয জন্য চুসি স্বােয। 

 (iv) সএনসজ কভসযন াআরে প্রকবল্প সনম্নসরসখত কাম যাসদ ন্তভূ যি সছরঃ 

  - অসযচায় ৪নং কপযী োসভ যনাবর একটি বাভান ফাজয ভাউবন্টড সএনসজ সযপৄবয়সরং কষ্টন স্থান। 

  - নবফাড য কভসযন সএনসজ কষ্টাবযজ সসরন্ডায কপযী কডবক স্থান 

  - সফঅআডসিউটিস এয একটি কক-োআ কপযী সএনসজ জ্বারানীবত রূান্তয কযা। 

   ফাস্তফাসয়ত কাম যাসদ 

  - বাভান ফাজয ভাউবন্টড সএনসজ সযপৄসরং কষ্টন স্থান ও কসভসনং কাজ কযায রবেয সএনসজ সযপৄবয়সরং ভসডউর মূ 

বাভান ফাবজয স্থান কযা য় এফং কভসযন সএনসজ কষ্টবনয কসভসনং কাজ ম্পন্ন কযায জন্য োন যসক ঠিকাদায কভা য 

সজআঅআ এয াবথ চুসি সছর। চুসিয তযানুমায়ী ঠিকাদায কর্তযক কসভসনং কাজ ম্পন্ন কযায কথা থাকবরও কাজ ভাপ্ত 

কবয নাআ। 

  - নবফাড য কভসযন সএনসজ কষ্টাবযজ সসরন্ডায ক্রয় পূফ যক কপযীবত স্থান কযা য়। 

  - সফঅআডসিউটিস এয একটি কক-োআ কপযী সএনসজবত রূান্তবযয প্রবয়াজনীয় মন্ত্রাং োণ য-কী চুসিয ধীবন অভদানী 

কবয তা কপযীবত ংবমাজন কযা য়। 
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৪.২) বকরাটিরা এরসসজ প্লান্ট প্রকল্পঃ 

 
১। প্রকবল্পয উবেশ্য :  জ্বারানী অভদানীয উয সনবযযীরতা হ্রা  দূলণমুি জ্বারানী উৎাদবনয উবেবশ্য এরসসজ প্লান্ট 

স্থান কযা। 

 
২। নুবভাসদত ম যায়ঃ  ংবাসধতঃ ২৬-০৭-১৯৯৫ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  অযম্ভ ভাপ্ত 

মূরঃ জুরাআ ১৯৮৬ জুন ১৯৮৮ 

  ংবাসধতঃ জুরাআ ১৯৮৬ জুন ১৯৯৭ 

 * প্রকল্পটি জুন ১৯৯৭ াবর ভাপ্ত বরও এয কসভসনং কাজ ভাপ্ত য় এসপ্রর ১৯৯৮ াবর। 

 
৪। প্রাক্কসরত ব্যয় :  স্থানীয়ঃ  ১,৫৬৯.০০ (রে োকা) 

   বফবদসকঃ  ১,৯২৯.০০ (রে োকা) 

   কভােঃ  ৩,৪৯৮.৯৩ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ  স্থানীয়ঃ  ১,৮৬৮.৮৮ (রে োকা) 

   বফবদসকঃ  ১,৯২৯.০০ (রে োকা) 

   কভােঃ  ৩,৭৯৭.৮৮ (রে োকা) 

      
৬। বথ যয উৎঃ  সজওসফ   

 
৭। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভঃ  

 

 

 বকরাটিরায় একটি ফ্রাকবনন প্লান্ট স্থান কযত: ফাসল যক ২১,০০০ কভসিক েন এনসজএর ফ্রাকবনন এয ভােবভ ফাসল যক ৫,০০০ 

কভসিক েন এরসসজ, ৭,৬০০ কভসিক েন কবরার ও ৮,৪০০ কভসিক েন সডবজর উৎাদবনয সযকল্পনা কযা য়। 

  
৮। ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভঃ  

 

 প্রাথসভক বাবফ কদবয ক্রভফধ যভান এরসসজ চাসদা পূযবণয রবেয অযসসজসএর এয অওতায় ১৯৯৮ াবর বকরাটিরা এরসসজ 

প্লান্ট স্থাসত য় এফং ভাচ য ১৯৯৮ ভয় আবত আায ফাসণসজযক উৎাদন শুরু য়। Hyundai Engineering Co. Ltd. উি 

প্লান্টDesign, Procurement & Construction কাজ ম্পন্ন কবয। SGFL-এয বকরাটিরা এভএটিআ প্লাে আবত 

উৎাসদত Condensate এফং Light NGL ম্বসরত mixed stream NGL প্রসক্রয়াকযবণয ভােবভ ফাসল যক ৫,০০০কভসরক 

েন LPG, ৭,৬০০ কভসরক েন MS ও ৮,৪০০ কভসরক েন HSD উৎাদবনয রবেয প্লান্টটি সডজাআন কযা য়। তবফ প্লান্ট 

কসভসনং কাবর ভস্যা কদখা কদওয়ায় বফবদসক যাভ যক এয ভতাভত নুমায়ী mixed stream NGL এয সযফবতয শুধুভাত্র 

Light NGL প্রসক্রয়াকযবণয ব্যফস্থা কনওয়া য়। Feed stream এ সতসযি Propane ও Heavy component না থাকায় 

প্লাবন্টয De-butanizer এয ভােবভ LPG ও MS উৎাদন কযা য়। প্লাবন্ট এনসজএর প্রসক্রয়াকযবণয ভােবভ ারপায ও 

ীামুি সযবফ ফান্ধফ উন্নতভাবনয এরসসজ ও এভএ উৎাসদত বে। ককটিএর প্লাবন্ট উৎাসদত এরসসজ সফসসয ধীনস্থ 

প্রসতষ্ঠান এরস গ্যা সরসভবেড এয ভােবভ এফং এভএ (ববরার) দ্মা, কভঘনা ও মমুনা ওবয়র ককাম্পানীয ভােবভ সফণন কযা 

বে।  
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৪.৩) সযবফ দূলণ কযাধকবল্প সএনসজ প্রকল্পঃ 
 

 

১। প্রকবল্পয উবেশ্য:  কবরার চাসরত মানফাবন সএনসজ ব্যফাবযয ভােবভ অভদানীকৃত জ্বারানী কতবরয উয সনবযযীরতা 

কভাবনা এফং ঢাকা বয ফায়ুদূলণ হ্রাকযণ। 

 
২। নুবভাদন ম যায়ঃ  ংবাসধতঃ ২৪-১০-২০০৪ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  অযম্ভ ভাপ্ত 

জানুয়াযী ২০০০ জুন ২০০৫ 

  

 
৪। নুবভাসদত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ  ৪০২.৮২ (রে োকা) 

  বফবদসকঃ  ৮৩৯.০০ (রে োকা) 

  কভােঃ ১২৪১.৮২ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ  ৪০১.৭৫ (রে োকা) 

  বফবদসকঃ  ৮৩৯.০০ (রে োকা) 

  কভােঃ ১২৪০.৭৫ (রে োকা) 

    
৬। বথ যয উৎঃ সজওসফ  

    
৭। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

  

 (i) ০৬টি সএনসজ সযপৄবয়সরং কেন অভদানী  ঢাকা বয কফযকাযী উবদ্যািাবদয ভােবভ Hire Purchase 

Agrement /নগদ মূবে স্থান ও কসভসনং। 
। 

 (ii) ১০০০টি কবরাো্র চাসরত মানফান রূান্তয সকে ও ১০০০টি এনসজসব সসরন্ডায ক্রয়। 
 

 (iii) ০১টি কবসকযার ডায়াগনসষ্টক আকুআবভন্ট ক্রয়। 
 

 (iv) পূতয সনভ যাণ। 
 

 (v) যাভ যক কফা গ্রণ। 
 

 (vi) প্রসেবণয ভােবভ সএনসজ কাম যক্রবভ দে ও সবজ্ঞ জনসি গবড় কতারা। 

   

৮। ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভ/প্রকবল্পয গ্রগসতঃ  
    

 (i) অভদানীকৃত ০৬টি সএনসজ সপসরং কষ্টবনয ভবে ০৫টি কষ্টন কফযকাযী উবদ্যািাবদয সকে Hire Purchase 

Agreement নগদ মূবে সফক্রয় ও স্থান কযা য়। প্রাসনক ভন্ত্রণারবয়য সদ্ধান্তক্রবভ অযসসজসএর এয সনজস্ব 

ব্যফস্থানায় ০১টি কষ্টন ককাম্পানীয কজায়াযাাযস্থ ঙ্গবণ স্থান কযা য়। 
 

 (ii) ককাম্পানীয ওয়াকযব কবরার চাসরত মানফাবন সএনসজ রূান্তয কাবজ ক্রয়কৃত সকে ও সসরন্ডায ব্যফহৃত বয়বছ। 
 

 (iii) কবসকযার ডায়াগনসষ্টক আকুআবভন্ট অভদানীপুফ যক ককাম্পনীয কজায়াযাাযা সএনসজ ওয়াকযব স্থান কযা বয়বছ। 
 

 (iv) প্রকবল্পয অওতায় ককাম্পানীয কজায়াযাাযাস্থ সনজস্ব জায়গায় সনসভ যত ছয় তরা পাংনার বফবন অযসসজসএর এয প্রধান 

কাম যারয় স্থাসত বয়বছ। 
 

 (v) সএনসজ কাম যক্রবভ ফ যাধুসনক প্রমৄসিগত দেতা জযবনয জন্য ০৭ জন প্রবকৌরী ও ০১ জন কপাযম্যান বফবদসক প্রসেণ 

গ্রণ কবযবছন। 
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৪.৪)Technical Assistance for Strengthening RPGCL through Training  

On CNG Transportation Fuel for Environment Improvement প্রকল্পঃ 
 

 

১। প্রকবল্পয উবেশ্য:  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, সএনসজ ষ্টযান্ডাড য ও কপটি ককাড প্রণয়ন, স্থাসত সএনসজ সপসরং কেবনয 

ভান সনধ যাযণ ও উন্নয়ন, সএনসজ ব্যফাবয গণবচতনা বৃসদ্ধ আতযাসদ। 

 
২। নুবভাদন 

ম যায়ঃ 
 মূরঃ ১৫-১১-২০০০ 

ংবাসধতঃ ২৫-০২-২০০৪ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  অযম্ভ ভাপ্ত 

মূরঃ কবন্ফম্বয ২০০০ - 

   ংবাসধতঃ কবন্ফম্বয ২০০০ এসপ্রর ২০০৫ 

  
৪। নুবভাসদত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ - 

  বফবদসকঃ ৯১৩.৮৩ (রে োকা) 

  কভােঃ ৯১৩.৮৩ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ - 

  বফবদসকঃ ৮৫৪.০২ (রে োকা) 

  কভােঃ ৮৫৪.০২ (রে োকা) 

    
৬। বথ যয উৎঃ আউএনসডস এফং ডযাসন  

 
৭। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

  

 (i) সএনসজ কাম যক্রবভয াবথ মৃ্পি ভাঠ ম যাবয়য জনফরবক প্রমৄসিগত দেতা জযবনয রবেয প্রাসতষ্ঠাসনক 

প্রসেণ প্রদান ও দে প্রসেক বতযী। 
 

 (ii) সএনসজ েযান্ডাড য ও কপটি ককাড প্রণয়ন 
 

 (iii) স্থাসত সএনসজ সপসরং কেবনয ভান সনধ যাযণ ও উন্নয়ন। 
 

   
৮। প্রকল্প ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভঃ   

 (i) প্রকবল্পয অওতায় সএনসজ কাম যক্রবভয াবথ মৃ্পি ভাঠ ম যাবয়য জনফরবক প্রমৄসিগত দেতা জযবনয রবেয 

৩০০ জনবক স্থানীয় ও ৪৮ জনবক বফবদসক প্রসেণ প্রদান কযা য়। 
 

 (ii) সএনসজ েযান্ডাড য ও কপটি ককাড প্রণয়ন  
 

 (iii) স্থাসত সএনসজ সপসরং কেবনয ভান সনধ যাযণ ও উন্নয়ন। 
 

 (iv) রূান্তসযত মানফাবনয দূলণভাত্রা সনরূণ 
 

 (v) কসভনায/কভ যারা, সরপবরে ও জাতীয় গণভােবভ প্রচায-প্রচাযণায় সএনসজ ব্যফাবয গণবচতনতা সৃসষ্ট । 
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৪.৫) এরসসজ সযফণ ও সফতযণ প্রকল্পঃ 
 

১। প্রকবল্পয উবেশ্যঃ  অশুগঞ্জ আবত এবরঙ্গা ম যন্ত ২৪ সক: সভ: (৪” ব্যা) এরসসজ াআ রাআন সনভ যাণ কসযয়া কদবয 

উিয ও সিভাঞ্চবর এরসসজ ব্যফাবযয ভােবভ জ্বারানী কাবঠয ব্যফায হ্রা কযত: 

সযবফগত বাযাম্য এফং তুরনামূরকবাবফ কদবয পূফ যাঞ্চবরয সত একটি অথ য াভাসজক 

ভতা যো কযা। 

২। নুবভাদন ম যায়ঃ  আনপযভারঃ ২৪-১০-১৯৯১আং 

প্রাসনকঃ ১০-০১-১৯৯৩আং 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  অযম্ভ ভাপ্ত 

মূর- বক্টাফয ১৯৯১আং জুন  ১৯৯৪আং 

   ংবাসধত- বক্টাফয ১৯৯১আং জুন ১৯৯৬আং 

  
৪। নুবভাসদত ব্যয়   স্থানীয়ঃ  ২৩৮০.০০ (রে োকায়) 

  বফবদসকঃ  ৯৩৫০.০০ (রে োকায়) 

  কভােঃ  ১১৭৩০.০০ (রে োকায়) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়   স্থানীয়ঃ  ৫৮২.৮৩ (রে োকায়) 

  বফবদসকঃ  ৩৩৬.৩৪ (রে োকায়) 

  কভােঃ  ৯১৯.১৭ (রে োকায়) 

 
৬। বথ যয উৎঃ  অআসডএ  (বক্রসডে নং- ২২৬৩ সফসড)  

     

৭। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

  

 (i) অশুগঞ্জ আবত এবরঙ্গা ম যন্ত ১২৪ সক: সভ: (৪” ব্যা) এরসসজ াআ রাআন সনভ যাণ 

 (ii) কভঘনা এফং ফানয নদী সতক্রবভয জন্য সডবযকনার সিসরং ম্পাদন। 

 (iii) উবদষ্টা াসব য 

 (iv) অযসসজসএর এয কভ যকতযা ও কভ যচাযীগণবক প্রসেণ প্রদান। 

    
৮। প্রকবল্পয ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভঃ 

 

  

 কনারবেন্পী, জসভ ক্রয়, জসভ উন্নয়ন, পূতয সনভ যাণ, মানফান ক্রয়, স্থানীয় প্রসেণ  প্রকল্পটিবত কভাে ৯১৯.১৭ রে 

োকা ব্যয় বয়বছ। প্রকল্পটিয IDA Credit-2263 সফসড এয অওতায় ফাস্তফাসয়তব্য সছর। IDA এয তযানুমায়ী 

অশুগঞ্জ স্থানায় এনসজএর ফ্রাকবনন প্লান্ট সনভ যাবণয চুসি না ওয়ায় IDA ফাস্তফতা সফবফচনায় যফতীবত ঋবণয থ য 

ফমুি কবয নাআ পবর প্রকবল্পয ফসষ্ট কাজ অয ভাপ্ত কযা য়সন। এভতাফস্থায় প্রকল্পটি সযতযি য়। 
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৪.৬) Technical Assistance for Development of Codes and Standards of 

CNG Refueling Station and Vehicle Conversion Workshop in 

Bangladesh. 
 

 

 

 
৪। নুবভাসদত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ২.৯০ (রে োকা) 

  বফবদসকঃ ২৬.১০ (রে োকা) 

  কভােঃ ২৯.০০ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ২.০৩ (রে োকা) 

  বফবদসকঃ ২১.৩৫ (রে োকা) 

  কভােঃ ২৩.৩৮ (রে োকা) 

    
৬। বথ যয উৎঃ এীয় উন্নয়ন ব্যাংক 

৭। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভঃ   

 ক) Consultancy services on (i) information regarding safety code in the use of CNG as an 

automotive fuel, (ii) standards for conversion equipment and filliing stations, (iii) repair 

and maintenance standards and regulation related to conversion and the use of CNG 

equipment for the transport sector; and (iv) standardized layouts for CNG filling stations. 

 (খ) Study tour of 3 RPGCL Engineers to India. 

 (গ) Workshop/seminar of 100 participants on CNG safety. 

 (ঘ) Procurement of Office Equipment. 

   
৮। ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভঃ   

 ক) Consultancy services on (i) information regarding safety code in the use of CNG as an 

automotive fuel, (ii) standards for conversion equipment and filling stations, (iii) repair and 

maintenance standards and regulations related to conversion and the use of CNG 

equipement for the transport sector; and  (iv) standardized layouts for CNG filling stations. 

 (খ) Study tour of 3 RPGCL Engineers to India. 

 (গ) Workshop/seminar of 100 participants on CNG safety. 

 (ঘ) Procurement of Office Equipment. 
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১। প্রকবল্পয উবেশ্য :  The main objective of this TA project is to cover sharing of information 

between Rupantarita Prakritik Gas Company Limited (RPGCL) of 

Bangladesh and the Gas Authority of India Limited (GAIL) in the fields of (i) 

information regarding safety code in the use of CNG as an authomotive fuel, 

(ii) standards for conversion equipment and filling stations, (iii) repair and 

maintenance standards and regulation related to conversion and the use of 

CNG equipment for the transport sector; and (iv) standardized layouts for 

CNG filling stations. 
 

২। নুবভাদন ম যায়ঃ  মূর        : ০৩-০৭-২০০২আং 

ংবাসধতঃ ১০-০২-২০০৩আং 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ   অযম্ভ ভাপ্ত 

(ক) মূর জুরাআ ২০০২ সডবম্বয ২০০২ 

(খ) ংবাসধত জুরাআ ২০০২ ভাচ য ২০০৩* 

  



৪.৭) বকরাটিরা এনসজএর ফ্রাকবনন প্লান্ট স্থান প্রকল্পঃ 

 

১। প্রকবল্পয মূর উবেশ্য :  এরসসজ ও ন্যান্য কবরাসরয়াভ জাতীয় দাবথ যয চাসদা কভোবনায রবেয অনুলসঙ্গক 

সুসফধা   বদসনক ১১০ কভসরক েন এনসজএর ফ্রাকবনন েভতা ম্পন্ন একটি প্লান্ট 

স্থান। 

 

২। নুবভাসদত ব্যয়ঃ 

 

  মূর সস নুমায়ী 

(রে োকা) 

ংবাসধত সস নুমায়ী 

(রে োকা) 

   স্থানীয় ২৪৮৩.৯৯ ২৬৭১.৩৩ 

   বফবদসক ৬৮০৬.৩৪ ৭৪৪৩.২০ 

   কভাে ৯২৯০.৩৩ ১০১১৪.৫৩ 

     
৩। প্রকৃত ব্যয়ঃ  স্থানীয় :  ২৪১৪.৯০ (রে োকা)  

   বফবদসকঃ  ৭০৫২.৮১ (রে োকা)  

   কভােঃ  ৯৪৬৭.৭১ (রে োকা)  

      
৪। 

 

প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন কার 

(সস নুমায়ী) 
 মূর ংবাসধত 

অযম্ভঃ      জানুয়াযী, ১৯৯৮আং 

ভাসপ্তঃ   জুন, ২০০৪আং 

অযম্ভঃ      জানুয়াযী, ১৯৯৮ আং 

ভাসপ্তঃ     জুন, ২০০৮আং 
 

৫। প্রকবল্পয নুবভাদন 

ম যায়ঃ 
 নুবভাসদত (ংবাসধত সস ২৮-০৮-২০০৭আং তাসযবখ একবনক কর্তযক নুবভাসদত য়)। 

 

৬। প্রকবল্পয থ যায়বনয উৎঃ 

 

 সজওসফ 

৭। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভ  :   

 ক)  এরসসজ ও ন্যান্য কবরাসরয়াভ জাতীয় দাবথ যয চাসদা কভোবনায রবেয অনুলসঙ্গক সুসফধা   বদসনক ১১০ 

কভসরক েন (ফাসল যক ৩৬,৩০০ কভসরক েন) এনসজএর প্রসক্রয়াকযণ কসযয়া ফাসল যক ৮৫৬০ কভসিক েন এরসসজ 

১৩,১৪০ কভসরক েন কবরার এফং ১৪,৬০০ কভসিক েন  সডবজর উৎাদন কযা। 
 

 খ) যাভ যক কফা গ্রণ 
 

 গ) পূতয সনভ যাণ 

   
৮। ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভ :   

 ক) Completed Procurement and installation of NGL Fractionation Plant under Turn-key 

contract. 
 

 (খ) Engaged international consulting firm for engineering, Management and Construction 

Supervision Services. 
 

 (গ) Completed construction of functional building. 
 

 (ঘ) i) Construction of single storied residential building could not be undertaken. 
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প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ 

৪.৮) ঢাকা সিন পৄবয়র প্রকল্প (অযসসজসএর-ং): 
 

 
 

      
     

১। প্রকবল্পয মূর উবেশ্য :  ঢাকা য, ঢাকা বযয সনকেফতী এরাকা ঢাকা-চিগ্রাভ ভাড়বক সএনসজ সযপৄবয়সরং 

কেন ও রূান্তয কাযখানা স্থান পূফ যক উি এরাকায় মানফান মূবক সএনসজবত রূান্তয 

কবয কবরাবরয সযফবতয সএনসজ ব্যফাবযয ভােবভ সযবফবয উন্নয়ন াধন কযা।  
 

 

২। প্রাক্কসরত ব্যয় :   মূর সডসস নুমায়ী 

(রে োকা) 

ংবাসধত সডসস নুমায়ী 

(রে োকা) 

   স্থানীয় মূদ্রা  ৯৯০০.৫৭ ২০৫৭.৮৯ 

   বফবদসক মূদ্রা ২৬১২৫.৩১ ১২৭৯৮.৫১ 

   কভাে ৩৬০২৫.৮৮ ১৪৮৫৬.৪০ 
    

 

 

৩। প্রকবল্পয ফাস্তফায়ন কার :   মূর সডসস নুমায়ী ংবাসধত সডসস নুমায়ী 

   অযম্ভ  জানুয়াযী, ২০০৩আং  জানুয়াযী, ২০০৩আং  

   ভাপ্ত সডবম্বয, ২০০৬আং  সডবম্বয, ২০০৮আং  
   

 
 

৪। 
 

প্রকবল্পয নুবভাদন ম যায় : 
 

 মূর সডসস : ০৫ নববম্বয ২০০৩আং  
 

 

৫। প্রকবল্পয থ যায়বনয উৎঃ  Asian Development Bank (ADB), Nordic Development Fund 

(NDF) এফং ফাংরাবদ যকায।  
 

৬। প্রকবল্পয অওতাধীন কাম যক্রভঃ  
 

 

  মূর সডসস নুমায়ী প্রস্তাসফত ংবাসধত সডসস নুমায়ী 
 

 ক) ২৬টি সএনসজ সযপৄবয়সরং কেন স্থান 
 

ক) ২৬টি সএনসজ সযপৄবয়সরং কেন স্থান 
 

 খ) ১০০০০টি কবরার চাসরত মানফাবনয জন্য ১০০০০টি সএনসজ 

রূান্তয সকে এফং ১০,০০০টি (৪০, ৫০, ৬০ ও ৯০ সরোয াসন 

ধাযণ েভতা ম্পন্ন) সএনসজ সসরন্ডায অভদানী 

খ) ৫০০০টি কবরার চাসরত মানফাবনয জন্য ৫০০০টি 

সএনসজ রূান্তয সকে এফং ৬,০০০টি (৪০, ৫০, ৬০ ও 

৯০ সরোয াসন ধাযণ েভতা ম্পন্ন) সএনসজ 

সসরন্ডায অভদানী 
 
 

 গ) মানফান সএনসজবত রূান্তবযয জন্য ২টি কাযখানা এফং ১টি 

সএনসজ চাসরত মানফান কভযাভত ও যেণাবফেণ কাযখানা 

স্থান। 
 

গ) ঢাকা-নাযায়নগঞ্জ ড়কস্থঃ দসনয়ায় যকাবযয ড়ক 

ও জনথ সফবাগ আবত আজাযাকৃত জায়গায় একটি 

সএনসজ রূান্তয কাযখানা স্থান ও সএনসজ রূান্তয 

কাবজ মন্ত্রাং ক্রয়।   
 

 ঘ) ৩০০টি সএনসজ চাসরত ফা অভদানী 
 

ঘ) ১০০টি সএনসজ চাসরত ফা অভদানী 
 

 ঙ) ২০০০টি সএনসজ চাসরত কপায কষ্ট্রাক কফফীবেক্সী অভদানী ঙ) অযসসজসএর এয কজায়াযাাাযাস্থ  সএনসজ রূান্তয ও 

কভযাভত কাযখানা অধুসনকায়ন  াবত করবভ প্রসেণ 

প্রদাবনয ব্যফস্থা।  
 

 চ) যাভ যক কফা ও প্রসেণ ব্যফস্থা   চ) যাভ যক কফা ও প্রসেণ ব্যফস্থা।  
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৭। ফাস্তফাসয়ত কাম যক্রভ :  

  

 
 

২৬টি সএনসজ সপসরং কেন ংগ্রঃ 
 

  ব্যসি উবদ্যািাবদয ভােবভ ২৬টি সএনসজ সপসরং কেবনয ভবে ২৩টি সএনসজ সপসরং কেন অভদানী স্থাণ ও 

কসভসনং কাজ ম্পন্ন বয়বছ। ঢাকা-ভাওয়া াআওবয়য াব গ্যা াআরাআন না থাকায় সনধ যাসযত ০২টি সএনসজ 

সপসরং কেন স্থান কাজ ফাদ কযবখ প্রকল্প ফাস্তফায়বনয জন্য ভন্ত্রণারয় ম যাবয় সদ্ধান্ত গ্রণ কযা বয়বছ।  
 

 

 
রূান্তসযত সকে ও সসরন্ডায ক্রয়ঃ 
 

 প্রকবল্পয অওতায় ৫,০০০ টি সএনসজ রূান্তয সকে অভদানী ম্পন্ন বয়বছ। 
 

প্রকবল্পয অওতায় ৫৯৬৬ টি সএনসজ সসরন্ডায অভদানী ম্পন্ন বয়বছ। 

  

 
ব্যাংক /সরসজং ককাম্পানীয ভােবভ সএনসজ ফা ক্রয়ঃ 
 

  ব্যসি উবদ্যািাবদয ভােবভ সএনসজ চাসরত ফা অভদানীয রবেয ম্পাসদত ঋণ চুসিয অবরাবক ২টি ব্যাংক ও ২টি 

সরসজং ককাম্পানী দ্বাযা এ ম যন্ত কভাে ১৪৯টি সএনসজ ফা ক্রয় কযা বয়বছ। 

 
 

 কনবাযন ওয়াকয স্থানঃ 

  সএনসজ রূান্তয কাযখানা স্থাবণয জন্য দসনয়ায় একটি Referral CNG Conversion Workshop 

Building, ীভানা প্রাচীয সনভ যাণ, সসরন্ডায কোবযজ কড সনভ যাণ ন্যান্য অনুলসঙ্গক পূতয সনভ যাণ কাজ ম্পন্ন 

বয়বছ। 

দসনয়া ও কজায়াযাাযা ওয়াকযব মন্ত্রাসত ও টুর ক্রয় এফং স্থাবণয কাজ ভাপ্ত বয়বছ।  

কজায়াযাাযাস্থ CNG Conversion Workshop এয াবশ্বয চাযতরা বফন সনভ যাণ ও কজায়াযাাযা সএনসজ 

ওয়াকযটি অধুসনকীকযণ কাজ কল বয়বছ। 

  

 
উবদষ্টা সনবয়াগঃ  

  উবদষ্টা প্রণীত Safety Codes & Standard for CNG vehicles এফং CNG refueling station কগবজে 

অকাবয প্রকাবয রবেয ফাংরা বালায় নুফাদ কযা বয়বছ। জ্বারানী ও খসনজ ম্পদ সফবাগ, অআন ভন্ত্রণারয়, 

কবরাফাংরা, BERC, এক্সবপ্রাসব এফং অযসসজসএর বত প্রসতসনসধয ভিবয় একটি Review কসভটি Codes & 

Standard চূড়ান্তকযবণয রবেয কাজ কযবছ। 

  

 
প্রসেণঃ 

 

 

বফবদসক প্রসেণ কাম যক্রভ ভাপ্ত বয়বছ। 
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 রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন)  

 

 

 

 ৫.১ গ্যা/এনসজএর/সকে/সসরন্ডায ক্রবয়য সফফযণী 

 
          গ্যাঃএভ এভ সএভ 

          এনসজএর/ কনবডনবেঃ সরোয 

            মূে    মূেঃ সভসরয়ন োকায় 

প্রসতবফদন কারঃ কভ, ২০২০সি: এককঃংখ্ায় 

 

ক্রসভক 

নং ককাম্পানীয 

নাভ/গ্যা সপবল্ডয 

নাভ 

উাদান 

সফগত ভা 

 

চরসত ভা 

 
সফগত ফৎবযয কভাে 

চরসত ফৎবযয 

ক্রভপুসঞ্জত 
প্রাযম্ভ আবত ক্রভপুসঞ্জত 

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    (২০১৮-২০১৯) (২০১৯-২০২০) 

সযভাণ মূে সযভাণ মূে সযভাণ মূে সযভাণ মূে সযভাণ মূে 

 

AviwcwRwmGj/ 

•KjvkwUjv 

GjwcwR cøv›U, 

†MvjvcMÄ, 

wm‡jU| 

স্থানীয় ক্রয়ঃ কপব্রুয়াসয 

১।  গ্যা 0.0059 0.189 0.0051 0.165 1.9649 67.250 1.4396 49.259 39.632  

২।  এনসজএর (বকটিএর প্লান্ট)                                      931000 30.021 1112000 35.858 
27,305,00

0 
880.479 

20,202,000 
651.433 567,920,321 

 

৩।  কনবডনবে (বকটিএর প্লান্ট)                                                         0 0.000 527838 19.493 30,632,561 
1131.27

3 
21,448,802 791.648 336,397,884 

 

সফবদ আবত ক্রয়ঃ 

 ১।  সকে                 ১১,২৪০ কে   

 ২।  সসরন্ডায                    

ক)  ৯০ সরোয েভতা                 ২,৭০০ টি   

খ)  ৮০ সরোয েভতা                    

গ)  ৬০ সরোয েভতা                 ৫,৩০০ টি   

ঘ)  ৫০ সরোয েভতা                 ৮৬৭ টি   

ঙ)  ৪০ সরোয েভতা         ৩২৭৯ টি  

কভাে (১ + ২)           

 

 

 

১৬ 



 

রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

 

৫.২) উৎাদন সফফযণী 

 
         এরসসজ         : কভ.েন  

         এভএ           : সরোয  

 প্রসতবফদন কারঃ কভ, ২০২০সি:   
            এআচএসড       : সরোয 

ক্রসভক 

নং 
ককাম্পানীয নাভ উাদান 

চরসত ফৎয 

রেযভাত্রা  

(২০২০-২১)  

সফগত ফৎবযয 

রেযভাত্রা        

(২০১৯-২০) 

সফগত ভা 

প্রকৃত 

চরসত ভা 

প্রকৃত 

সফগত ফৎবযয 

কভাে (প্রকৃত) 

 

চরসত ফৎবযয 

ক্রভপুসঞ্জত (প্রকৃত) 

প্রাযম্ভ আবত 

ক্রভপুসঞ্জত  

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    (২০১৮-২০১৯) (২০২০-২০২১)   প্রকৃত 

  

  

  

  

  

অযসসজসএর/ 

বকরাটিরা এরসসজ 

প্লান্ট, কগারাগঞ্জ, 

সবরে। 

এরসসজ 
5,500 5,500 197.244 239.19 6,547.976 4,717.094 134,563.541 

এভ. এ 

 

30,000,000 30,000,000 656582 989.602 35,157,706 26,845,318 539,183,709 

এআচএসড  
7,000,000 7,000,000 37080 1,48,721 9,902,244 5,185,028 95,359,293 
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  রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

৫.৩)  রূান্তয/ ংবমাগ ও সফক্রয়/ যফযা সফফযণী 

গ্যা : এভএভসএভ  মূে : সভসরয়ন োকায় 

ন্যান্য জ্বারানী : সরোয একক : ংখ্ায় 

প্রসতবফদন কারঃ কভ, ২০২০সি: 

সফফযণ 

সফগত ভা   চরসত ভা সফগত ফৎবযয কভাে চরসত ফৎবযয ক্রভপুসঞ্জত 
প্রাযম্ভ আবত ক্রভপুসঞ্জত 

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    (২০১৮-২০১৯) (২০১৯-২০২০) 
ংখ্া মূে ংখ্া মূে ংখ্া মূে ংখ্া মূে ংখ্া  মূে 

ক) কবরার/ সডবজর চাসরত গাসড় রুান্তয (সসরন্ডায ংবমাজন ) 

রেযভাত্রা 5 0.208 5 0.208 60 2.50 50 2.29    

প্রকৃত 0 0 0 0 93 4.63 31 1.87 8522  

খ) সসরন্ডায কেসষ্টংঃঃ 

রেযভাত্রা 100 0.25 100 0.25 800 2.40 833 2.8    

প্রকৃত 0 0 0 0.004 1683 5.407 1618 5.329 11882  

গ) খুচযা মন্ত্রাং সফক্রয় ও কভযাভত (সভসরয়ন োকায়) 

রেযভাত্রা* jU 0.15 jU 0.15 jU 1.8 jU 1.19   

প্রকৃত jU 0 jU 0 jU 1.448 jU 0.72   

কবরাসরয়াভজাত দ্রব্যসদ সফক্রয়: (ককরাটিরা এরসসজপ্লান্ট, কগারাগঞ্জ, সবরে) 

 ক) এআচএসড (সরোয) 

 েযভাত্রা*  583,333   583,333   7,000,000   6,416,667       352.92     

 প্রকৃত  90,000 4.950 144,000 7.920 10,242,000      563.31  5,202,000        286.11  95,265,000   

 খ) এভএ (সরোয) 

রেযভাত্রা 2,500,000   2,500,000   30,000,000   27,500,000     1,650.00    
 

প্রকৃত 477,000 28.620 1,422,000 85.320 35,235,000 2,114.10 25,938,000     1,556.28  537,395,907  

 গ) এরসসজ (বভঃ েন) 

রেযভাত্রা* 458.33   458.33   5,500.00   6,050,132.00        193.60     

প্রকৃত 177.829 6.416 150.863 5.443 6,685.361        256.72  4,616.282        168.35  134,389.214  

ঘ) কনবডনবে (সরোয): (অশুগঞ্জ স্থানা বত কনবডনবে যফযা)  

রেযভাত্রা* 18,333,333   18,333,333   220,000,000   183,333,333 121.917    

প্রকৃত  14,033,928 13.048 14,375,308 14.375 254,940,410      261.683  213,426,714      196.656  3,099,909,539  

  
১৮ 

 



 

 

রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

 

৫.৪)   সএনসজ সফক্রয় সফফযণী 

                                                                                                                                                                     সযভাণঃ  ক) সএনসজঃ  এভএভসএভ 

প্রসতবফদন কারঃ কভ, ২০২০সি: 

                                    খ)  মূেঃ      সভসরয়ন োকায় 

 

   সপসরং কষ্টবনয নাভ 

সফগত ভা 

 

চরসত ভা 

 
সফগত ফৎবযয কভাে চরসত ফৎবযয ক্রভপুসঞ্জত 

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    (২০১৮-২০১৯) (২০১৯-২০) 

সযভাণ মূে সযভাণ মূে সযভাণ মূে সযভাণ মূে 

০১। 

  

  

কন্ট্রার সএনসজ ওয়াকয ও সযপৄবয়সরং কেন, সখরবেত,  

ঢাকা।   
            

কবরাসরয়ভজাত দ্রফাসদ সফক্রয় (সএনসজ)               

 রেযভাত্রা 0.167 6.667 0.167 6.667 2.00 80.000           1.833  73.333 

প্রকৃত 0.0058 0.247 0.0048 0.204 2.173 86.997 1.6378 70.415 

কভােঃ 

রেযভাত্রা 0.167 6.667 0.167 6.667 2.00 80.000           1.833  73.333 

প্রকৃত 0.0058 0.247 0.0048 0.204 2.173 86.997 1.6378 70.415 
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 
 

৫.৫ জাতীয় গ্যাগ্রীবড অযএরএনসজ/সযগ্যাসপাআড প্রাকৃসতক গ্যা যফযা সচত্র 

 
প্রসতবফদন কারঃ  কভ, ২০২০সি:     
 

 

    
মূেঃ     সভসরয়ন োকা 

ভা 

রেযভাত্রা
 

(২০ ৯-২০২০) 
জাতীয় গ্রীড-এ অযএরএনসজ যফযাবয সযভান     মূে 

প্রাযম্ভ ’কত ক্রভপুসঞ্জত যফযা             

(অগষ্ট, ১৮ বত  কভ, 

২০২০সি:ম যন্ত) 

এভএভসএভ ঘনসভোয এভএভসএপ 
   সভসরয়ন োকা @ 

এভএভসএপ 
এভএভসএপ 

RyjvB Õ19 

4.90 

467,188,706.65 16,498.60   132384.48 

AvM÷ Õ19        47,60,27,186.28            16,810.73   149195.21 

‡m‡Þ¤î Õ19 476,410,492.67 16,824.30   166019.51 

A‡±vei Õ19 491,693,706.72 17,364.00   183383.51 

b‡f¤î Õ19 477,312,084.36 16,856.10   200,239.61 

wW‡m¤^i Õ19 497,278,560.23 17,561.30   217,800.91 

Rvbyqvix Õ20 50,968,967.17 17,998.60   235,799.51 

‡deªæqvix Õ20 448,933,637.75 15,854.00   251,653.51 

gvP© Õ20 515,841,631.75 18,216.80   269,870.31 

GwcÖj Õ20 47,96,55,880.9 16,938.80   286,809.11 

‡g Õ20 46,83,06,865.84 16,538.10 
  303,347.21 
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

(ববরাফাংরায একটি ককাম্পানী) 

 

 

৫.৬) সএনসজ কাম যক্রভ (কভ, ২০২০সি:ম যন্ত ) 

    প্রসতবফদন কারঃ কভ, ২০২০সি: 

সফফযণ 

১৯৯৬-২০০১সিঃ ২০০১-২০১৫সিঃ (ম্প্রাযণ ম যায়)  ২০১৫-২০২০ সিঃ (ফতযভান ম যায়*)  

জুন -৯৬ 

সিঃ 

বক্টাফয-

০১সিঃ  
বৃসদ্ধ 

বক্টাফয-

০১সিঃ  

বক্টাফয, 

১৫সিঃ 
বৃসদ্ধ  

বক্টাফয, 

১৫সিঃ 
কভ, ২০২০সিঃ বৃসদ্ধ  

১ ২ ৩ ৪=(৩-২) ৫ ৬ ৭=(৬-৫) ৮ ৯ 
১০=(৯-৮) 

রূান্তয কাযখানা (ংখ্া)** ১ ২ ১ ২ ১৮০ ১৭৮ ১৮০ ৫৯ -121 

সযপৄবয়সরং কেবনয 

(ংখ্া) 

নুবভাসদত ৩ ১২ ৯ ১২ ৫৮৯ ৫৭৭ ৫৮৯ 603 14 

চরভান ৩ ৬ ৩ ৬ ৫৬০ ৫৫৪ ৫৬০ 538 -22 

রূান্তসযত গাড়ী (ংখ্া) ৫৮ ১,৬২৪ ১,৫৬৬ ১,৬২৪ ২৪৫,৩৭২ ২৪৩,৭৪৮ ২৪৫,৩৭২ 270,966 25,594 

সএনসজ চাসরত গাড়ী, অভদানীকৃত 

(ংখ্া)  
৫৮ ১,৬২৪ ১,৫৬৬ ১,৬২৪ ২৮০,৪৮৭ ২৭৮,৮৬৩ ২৮০,৪৮৭ 

311,349 +1,93,242 *** 

30,862 
= 504,591 

বদসনক গ্যা ব্যফায (সভসরয়ন ঘনপৄে) ০.০০১ ০.০৬৫ ০.০৬৪ ০.০৬৫ ১১৮.২১২ ১১৮.১৪৭ ১১৮.২১২ 

113.82 
-4.392 

 

 

*      বক্টাফয, ২০১৫  ভাব ‘‘সএনসজ কষ্টবনয জন্য নতুন ককান ংবমাগ প্রদান কযা বফ না’’ ভবভ য জ্বারাসন ও খসনজ ম্পদ সফবাগ বত প্রজ্ঞান জাসয কযা বয়বছ। তবফ যফতীবত ভাভান্য 

 াআবকাবে যয সনবদ যনায অবরাবক ২০১৯ -২০২০ থ যফছয ম যন্ত নুবভাদন প্রদান কযা বয়বছ। 

**    নুবভাদবনয য কাম যক্রভ গ্রণ না কযায় নুবভাদবনয তানুমায়ী ১২১টি সএসনজ কনবাযন ওয়াকযবয নুবভাদন ফাসতর কযা বয়বছ। 

***  ‘নুবভাসদত কনবাযন ওয়াকয এফং বক্টাফয, ২০১৬সিঃ ভাব কপ্রসযত তথ্য/প্রসতবফদন কভাতাবফক কদব সএনসজ সি-হুআরায বোসযক্সায-এয ংখ্া মৄি কযায় কভাে সএনসজ চসরত গাসড়য 

ংখ্া বৃসদ্ধ কবয়বছ। সফঅযটিএ-এয প্রসতবফদন কভাতাবফক এ ভা মন্ত সএনসজ সি-হুআরায বোসযক্মায ংখ্া =১,৯৩,২৪২টি, মা ‘সএনসজ চাসরত গাড়ী (ংখ্া)’ বৃসদ্ধ (করাভ-১০)-এ প্রদস যত 

কনআ।   
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

 

৬.  থ য সফবাগ 
 
৬.১)  মূরধন ংক্রান্ত তথ্যাসদ 

    প্রসতবফদন কার:   , ২০২০ সিঃ 

মূরধবনয সযভাণঃ 
 

১. নুবভাসদত মূরধনঃ প্রসতটি কয়ায ১০.০০ োকা 

মূবেয ২০,০০,০০,০০০ টি কয়ায : 
 

 

২০০.০০ (দ্যআ ত) ককাটি োকা 

২. সযবাসধত মূরধনঃ সযবাসধত মূরধন 

আকুআটিঃ 
 

 

৭৮,৫৬,৬৮,৫৪০.০০ োকা (জুন, ২০১৯সিঃ ম যন্ত)। 

 
 

ঋণ এফং মূরধবনয সযভাণ ও নুাত (বকাটি োকায়): 
 

ফৎয ঋণ (Debt) মূরধবনয 

(Equity) 

কভাে সফসনবয়াগকৃত মূরধন  

(Total Capital 

Employed) 

ঋণ ও মূরধবনয নুাত 

১৯৮৭-৮৮ 

১৯৮৮-৮৯ 

৪.৮২ 

৪.৮২ 

২.৫৪ 

২.৫৪ 

৭.৩৬ 

৭.৩৬ 

৬৫:৩৫ 

৬৫:৩৫ 

১৯৮৯-৯০ 

১৯৯০-৯১ 

৫.১৫ 

৬.২২ 

২.৫৪ 

১.৯৩ 

৭.৬৮ 

৮.১৫ 

৬৭:৩৩ 

৭৬ঃঃ২৪ 

১৯৯১-৯২ 

১৯৯২-৯৩ 

২.৯৬ 

৩.৪২ 

৬.৩৯ 

৭.৪৬ 

৯.৩৫ 

১০.৮৮ 

৩২:৬৮ 

৩১:৬৯ 

১৯৯৩-৯৪ 

১৯৯৪-৯৫ 

৪.৮৩ 

১১.৫১ 

২২.০৩ 

২৫.৭৯ 

২৬.৮৬ 

৩৭.৩০ 

১৮:৮২ 

৩১:৬৯ 

১৯৯৫-৯৬ 

১৯৯৬-৯৭ 

১৩.৯৮ 

১৩.৭৪ 

২৬.৮৫ 

২০.৮৫ 

৪০.৮৩ 

৩৪.৫৯ 

৩৪:৬৬ 

৪০:৬০ 

১৯৯৭-৯৮ 

১৯৯৮-৯৯ 

৮.৬৮ 

৩৬.৫২ 

১৬.৭৬ 

২১.১৫ 

২৫.৪৪ 

৫৭.৬৭ 

৩৪:৬৬ 

৬৬:৩৭ 

১৯৯৯-২০০০ 

২০০০-২০০১ 

৩৭.৮৭ 

৩৮.০২ 

১৯.২৮ 

২০.১৫ 

৫৭.১৫ 

৫৮.১৭ 

৬৬:৩৪ 

৬৫:৩৫ 

২০০১-২০০২ 

২০০২-২০০৩ 

৩৫.৫৫ 

৩১.৯১ 

১৭.৬৩ 

২৩.৩৩ 

৫৩.১৮ 

৫৫.২৪ 

৬৭:৩৩ 

৫৮:৪২ 

২০০৩-২০০৪ 

২০০৪-২০০৫ 

২৯.৭৩ 

২৮.০১ 

২৫.২৬ 

৩০.৭৬ 

৫৪.৯৯ 

৫৮.৭৭ 

৫৪:৪৬ 

৪৮:৫২ 

২০০৫-২০০৬ 

২০০৬-২০০৭ 

১৯.৪১ 

১৪.৩০ 

৪১.৮৮ 

৫৭.১৯ 

৬১.২৯ 

৭১.৪৯ 

৩২:৬৮ 

২০:৮০ 

২০০৭-২০০৮ 

২০০৮-২০০৯ 

৭৭.১৪ 

৭৫.০০ 

১৩১.৭০ 

৪৭.৯৯ 

২০৮.৮৪ 

২৬৩.২৩ 

৩৭:৬৩ 

৬১:৩৯ 

২০০৯-২০১০ 

২০১০-২০১১ 

১৮৪.৭৫ 

১৬৪.৪২ 

৫৩.৫৪ 

৭৮.৫৭ 

৪৮৪.৮৮ 

২৪২.৯৯ 

৭৮:২২ 

৬৮:৩২ 

২০১১-২০১২ 

২০১২-২০১৩ 

১২৬.৪৫ 

১০৫.৪৩ 

৭৮.৫৭ 

৭৮.৫৭ 

২০৫.০২ 

১৮৪.০০ 
 

৬২:৩৮ 

৫৭:৪৩ 

২০১৩-২০১৪ 

২০১৪-২০১৫ 

১১৭.৫৯ 

৯৪.৮৭ 

৭৮.৫৭ 

৭৮.৫৭ 

১৯৬.১৬ 

১৭৩.৪৪ 

৬০:৪০ 

৫৫:৪৫ 

২০১৫-২০১৬ 

২০১৬-২০১৭ 

৭২.০২৪ 

৪৯.৮৬৪ 

৭৮.৫৭ 

৭৮.৫৭ 

১৫০.৫৯ 

১২৮.৪৩ 

৪৮:৫২ 

৩৯:৬১ 

২০১৭-২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ 

২৬.৩৫২ 

১৫.২৬৬ 

৭৮.৫৭ 

৭৮.৫৭ 

১০৪.৯১ 

৯৩.৮৩ 

২৫:৭৫ 

১৬:৮৪ 
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যান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

৬.২)  অয় ও ব্যয় সফফযণী (২) 

                প্রসতবফদন কারঃ  কভ, ২০২০সি:  

 (সভসরয়ন োকা)  

ক্রসভক নং সফফযণ 

সফগত ভা চরসত ভা সফগত ফৎবয কভাে চরসত ফৎবযয ক্রভপুসঞ্জত ফাবজে (চরসত থ য ফছয) 

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    (২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০) (২০১৯-২০২০) 

প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত ফাবজে ফাবজে * 

ক) সফক্রয়ঃ 

১। সএনসজ  0.247 0.204 86.997 70.415 73.333 80.000 

২। এভএ সফক্রয় ফাফদ (বযাে ) 28.620 85.320 2114.100 1556.280 1650.000 1800.00 

৩। এরসসজ (বভসরক েন)  6.416 5.443 256.718 168.354 193.600 211.200 

৪। কনবডনবে যান্ডসরং চাজয (যকাযী)  0.174 0.000 4.223 2.958 
121.917 133.000 

    কনবডনবে যান্ডসরং চাজয (বফযকাযী)  12.874 14.375 257.460 193.698 

৫। এরএনসজ ম্যাবনজবভন্ট চাজয * 23.983 23.415 628.123 265.416 779.167 850.000 

৬। গাড়ী রূান্তয চাজয (বযাে ) 0.000 0.000 4.626 1.869 2.292 2.500 

৭। খুচযা মন্ত্রাং সফক্রয় (বযাে ) 0.000 0.000 1.448 0.721 1.188 1.296 

৮। এআচ এ সড সফক্রয়  (বযাে) 4.950 7.920 563.310 286.110 352.917 385.000 

৯। বযাে সযবফে         0.000 0.000 

১০। সসরন্ডায কেসষ্টং 0.000 0.004 5.40700 5.329 2.750 3.000 

কভাে (ক)  77.264 136.681 3922.412 2551.150 3177.163 3465.996 

খ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

যাজস্বব্যয়ঃ 

১। বযাে (এভএ ও এআচএসড ফাফদ)  4.379 12.162 349.228 240.311 208.703 227.676 

২। এভএ ও এআচএসড সযফন ব্যয় 0.312 0.861 25.010 17.125 15.263 16.650 

৩। এভএ ও এআচএসড এয কিসন্ডং খযচ 1.250 1.250 18.000 13.750 13.750 15.000 

৪। গ্যা ক্রয় (এভএভসএভ) 0.189 0.165 67.250 49.259 58.667 64.000 

৪। পৄবয়র গ্যা ক্রয়  1.517 1.517 15.000 16.687 16.683 18.200 

৫। এনসজএর ক্রয় (বযাে ) 30.021 35.858 880.479 651.433 727.151 793.26 

৬। কনবডনবে ক্রয় (বযাে ব্যসতত)  0.000 19.493 1131.273 791.648 846.313 923.250 

৭। গাড়ী রূান্তয ব্যয় 0.000 0.000 3.47 1.404 
5.580 6.087 

৮। খুচযা মন্ত্রাং ব্যয় 0.000 0.000 1.087 0.541 

৯। কফতন ও বাতাসদ  25.691 23.293 242.034 236.475 30.250 305.650 

১০। প্রাসনক ও ব্যফস্থানা ব্যয়  8.951 7.828 245.962 122.785 245.300 267.600 

১১। ঋবণয সুদ সযবাধ  0.000 0.000 7.314 3.873 5.500 6.000 

১২। ফচয় 6.244 6.244 75.000 68.693 110.917 121.000 

১৩। এযাবভাযোআবজন 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

১৪। কভযাভত ও যেণাবফেণ 1.922 1.720 32.240 16.890 11.917 13.000 

১৫। ন্যান্য/াভাসজক দায়ফদ্ধতা  0.000 0.000 0.685 0.000 22.642 24.700 

কভাে ব্যয় (খ) (১-১৫) 80.476 110.391 3094.032 2230.87 2568.563 2802.069 
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

 

৬.২)  অয় ও ব্যয় সফফযণী (২) 
        

    প্রসতবফদন কার:  কভ, ২০২০সি:  মূেঃ সভসরয়ন োকায় 
        

ক্রসভক সফফযণ 

সফগত ভা চরসত ভা সফগত ফৎবয কভাে চরসত ফৎবযয ক্রভপুসঞ্জত ফাবজে (চরসত থ য ফছয) 

(GwcÖj, 2020) (‡g, 2020) (২০১৮-২০১৯) (২০১৯-২০২০) (২০১৯-২০২০) 

প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত ফাবজে  ফাবজে  

গ) সযচারনায মুনাপা (ক - খ) -3.212 26.290 828.380 320.276 2568.56 663.927 

ঘ) সফসফধ অয় (নন াবযটিং অয়) 25.00 25.00 240.00 275.00 165.00 180.00 

ঙ) 
কয পূফ য মুনাপা/(বরাকান) 

(গ+ঘ) 
21.788 51.29 1068.380 595.276 773.600 843.927 

চ) কতযন 

  ১। শ্রসভবকয ংীদাসযত্ব তসফর            

  ২। ফযােকৃত অয়কয (বভাে)            

ছ) কযবন্ত নীে মুনাপা/(বরাকান)            

জ) 
যাষ্ট্রীয় ককালাগাবয রবযাং 

(সডসববডন্ট) 
           

ঝ) 

যাষ্ট্রীয় ককালাগাবয রবযাং 

প্রদাবন্ত নীে মুনাপা/ (বরাকান) 

(ছ - জ) 
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

 

 ৬.৩) যাষ্ট্রীয় ককালাগাবয থ য প্রদাবনয সফফযণী 

 প্রসতবফদন কার:  কভ, ২০২০সি: মূেঃ সভসরয়ন োকায়  

ক্রসভক নং সফফযণ 
সফগত ভা চরসত ভা সফগত ফৎবযয কভাে চরসত ফৎয ক্রভপুসঞ্জত 

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    (২০১৮-২০১৯) ২০১৯-২০২০) 
ক) প্রকৃত প্রদান সবসিকঃ     

 ১। অফগাযী শুল্ক/বযাে ও াসপ্লবভন্টাযী কয  4.379 12.162 351.654 240.312 

 ২। অয়কয  2.236 5.839 150.493 117.17 

 ৩। যাষ্ট্রীয় ককালাগাবয রবযাং 

প্রদান/সডসববডন্ট      
240.000 120.000 

 ৪। কাষ্টভ কয        0.000 

 ৫। সড এ এর    16.634 69.344 50.394 

 ৬। ন্যান্য          

 কভাে (ক) 6.615 34.635 811.491 527.876 

খ)  একরুয়ার সবসিকঃ      

 ১। অফগাযী শুল্ক/বযাে ও াসপ্লবভন্টাযী কয  - - - - 

২। অয়কয - - - - 

৩। যাষ্ট্রীয় ককালাগাবয রবযাং প্রদান - - - - 

৪। কাষ্টভ কয - - - - 

৫। সড এ এর - - - - 

৬। ন্যান্য - - - - 

কভাে (খ)      

কভাে (খ)  - - - - 
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৬.৪) খাতওয়াসয ফবকয়া কদনা-াওনায সফফযণ 

প্রসতবফদন কার:  কভ, ২০২০সি:        g~j¨t wgwjqb UvKvq 

µwg
K 
bs  

cÖwZôv‡bi bvg 

weMZ gv‡mi 
†kl w`b 

ch©šÍ e‡Kqv 
cvIbv 

mgš̂q 

mgš̂‡qi 
cieZ©x 
weMZ 
gv‡mi 
e‡Kqvi 
cwigvb 

PjwZ gvm PjwZ 

gv‡mi †kl 
w`b ch©šÍ 
e‡Kqv 
cvIbv 

gvwmK 
Mo 

weµq 

e‡Kqv 
cvIbv 
KZ 

gv‡mi 
Mo 

weµ‡qi 
mgZzj¨ 

e‡Kqv cvIbvi Kvj e‡Kqv Av`v‡qi Kvj 

weµq Av`vq 
2017-

2018 I 
Zrc~e© 

2018
-

2019 
2019-20 2017-18 2018-19 2019-2020 

  1 2 3 4(=2+3) 5 6 7 8 9 (=7/8) 10 11 12(=7-10-11) 13 14 15 

1| wmGbwR weµq eve`t 

K) miKvix 
0.000 

 
0.000 0.204 0.204 0.000 6.401 0.000 0.000 0.000 0.000 79.187 86.998 

61.933 

L) †emiKvix 24.892 
 

24.892 
 

0.000 24.892 0.962 0.000 24.892 0.000 0.000 0.000 
 

 †gvU (K + L) 24.892 
 

24.892 0.204 0.204 24.892 7.363 0.000 24.892 0.000 0.000 79.187 86.998 61.933 

2| GgGm Ges GBPGmwW weµq eve`t 

K) miKvix 1723.167 
 

1723.167 93.240 204.210 1612.197 259.957 6.202 0.000 0.000 1612.197 3507.574 2210.130 1232.033 

L) †emiKvix 

 
0.000 

 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 

0.00

0 
0.000 0.000 0.000 

 †gvU (K + L) 1723.167 
 

1723.167 93.240 204.210 1612.197 259.957 6.202 0.000 0.000 1612.197 3507.574 2210.130 1232.033 

3| GjwcwR weµq eve`t 

K) miKvwi 132.354  132.354 5.443 0.000 137.797 27.559 5.000 0.000 0.000 137.797 214.171 281.790 83.585 

L) †emiKvix 
      

0.000 
      

 †gvU (K + L) 132.354 
 

132.354 5.443 0.000 137.797 27.559 5.000 0.000 0.000 137.797 214.171 281.790 83.585 

4| Ab¨vb¨ weµq eve`t 

K) miKvix* 247.548 
 

247.548 23.987 49.792 221.743 1.630 136.047 0.000 0.000 221.743 20.266 355.095 351.995 

L) †emiKvix 0.000 
     

0.000 Ñ 
      

†gvU (K + L) 247.548 
 

247.548 23.987 49.792 221.743 1.630 136.047 0.000 0.000 221.743 20.266 459.319 351.995 

5 কনবডনবে 
K) miKvix 13.659 

 
13.659 14.375 14.375 13.659 1.138 12.003 0.000 0.000 13.659 306.845 225.177 193.698 

L) †emiKvix 
  

0.000 
  

0.000 0.000 
 

0.000 
 

0.000 
   

†gvU (K + L) 13.659 
 

13.659 14.375 14.375 13.659 1.138 12.003 
 

0.000 13.659 306.845 225.177 193.698 

‡gvU K) miKvix 2116.728 0.000 2116.728 137.249 268.581 1985.396 296.685 6.692 0.000 0.000 1985.396 4128.043 3159.190 1923.244 

L) †emiKvix 
24.892 

 
24.892 0.000 0.000 24.892 0.962 0.000 24.892 

0.00

0 
0.000 

   

me©‡gvU 2141.620 0.000 2141.620 137.249 268.581 2010.288 297.647 6.90 24.892 0.000 1985.396 4128.043 3159.190 1923.244 

-২৬- 
 

 



রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী রসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

 

৬.৫)   সফগত ভাবয তুরনায় চরসত ভাবয তাযতম্য সফবেলণ 

 

প্রসতবফদন কার: কভ, ২০২০সি: 

ক্রসভক 

নং 
সফফযণ 

চরসত ভা সফগত ভা সফগত ভাবয 

তুরনায় 

হ্রা/বৃসদ্ধয কাযণ 

 

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    

 

০১। সএনসজ রূান্তয (ংখ্ায়) 
0 0 

  
 

০২। সএনসজ সযপৄবয়সরং কষ্টন স্থান (ংখ্ায়) -  
  

 

০৩। ক্রয় ফাফদ ব্যয়   - - 
 

ক) গ্যা (সভসরয়ন োকায়) 0.165 0.189    

খ) এনসজএর (সভসরয়ন োকায়) 35.858 30.021   
 

গ) কনবডনবে  19.493 0.000   
 

০৪। সএনসজ সফক্রয় ফাফদ অয় (সভসরয়ন োকায়) 
0.204 

0.247 

  

 

০৫। ন্যান্য অয় (সভসরয়ন োকায়) 
161.477 102.017 

   

০৬। কভাে ব্যয় (সভসরয়ন োকায়) 
110.391 80.476 

   

০৭। কযপূফ য মুনাপা( সভসরয়ন োকায়, সনযীোপূফ য) 
51.290 21.788 

  
 

০৮। যাষ্ট্রীয় ককালাগাবয জভা (সভসরয়ন োকায়) 
34.635 6.615 

  
 

০৯। অদায় (সভসরয়ন োকায়) 26.062 268.581   
 

১০। অয়কয সযবাধ (সভসরয়ন োকায়) 
5.839 2.236 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-২৭-  

 



রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী রসভবেড 
 (ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

 
             প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ 

 

৬.৬) ককাম্পানীয সডে ংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

ক) সডে অসি ংক্রান্ত তথ্যঃ ফাসণসজযক সডে অসিয াধাযণ ও গ্রীভ এফং বফবদসক াায্য পুষ্ট প্রকবল্পয াধাযণ ও গ্রীভ 

অসি ংক্রান্ত। 

ভন্ত্রণারয়/ংস্থায নাভ/বকাম্পানীয 

নাভ 
সডে অসিয ংখ্া োকায সযভাণ 

ব্রডীবে জফাবফয  

ংখ্া 

সনষ্পসিয 

ংখ্া 
কজয ভন্তব্য  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

we`y¨r, R¡vjvbx I LwbR 

m¤ú` gš¿Yvjq / 

†c‡Uªvevsjv/ iƒcvšÍwiZ 

cÖvK…wZK M¨vm †Kv¤úvbx 

wjwg‡UW 

evwYwR¨K wbix¶v   

msµvšÍ AvcwËt 

 

mvaviY AvcwË t 205 

AMÖxg AvcwË   t 190 

 

 

 

75,22,94,067.01 

168,58,12,446.89 

 

 

 

205 

190 

 

 

 

175 

109 

 

 

 

30 

81 

 

•e‡`wkK mvnvh¨ cyó  

cÖK‡íi evwYwR¨K wbix¶v   

msµvšÍ AvcwË t  

mvaviY AvcwË t 71 

AMÖxg AvcwË   t 01 

 
 

 

2,93,35,069.00 

75,073.00 

 

 

 

71 

01 

 

 

 

70 

00 

 

 

 

01 

01 

 

 

খ) সডে সযবাবে য গুরুতয/ফড় যকবভয ককান জাসরয়াসত/থ য 

অত্মাৎসনয়ভ ধযা বড় থাকবর ক ফ ককমূবয তাসরকা     
: 

উবেসখত সফলবয় ত্র ককাম্পানীয সডে  

সযবাবে য গুরুতয/ যকবভয ককান 

জাসরয়াসত/থ যঅত্মাৎংক্রান্ত অসি নাআ।  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
-২৮- 

 

 

 

 

 

 



রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড  
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পানী) 

  

৭. প্রান সফবাগ 

 

৭.১ জনফবরয সফফযণ 

 

প্রসতবফদন কার: কপব্রুয়াসয, ২০২০সি : 

ক্রসভক নং কফতনক্রভ 
পূযণকৃত 

বদয ংখ্া 
ভন্তব্য 

০১। ২,০০,০০০/-  1 Pzw³wfwËK (wba©vwiZ)| Z‡e, 28/11/2019 ZvwiL n‡Z 

Pzw³wfwËK e¨e¯’vcbv cwiPvjK g‡nv`‡qi †gqv` DËx‡Y©i 

‡cÖwÿ‡Z ‡c‡Uªvevsjvi cwiPvjK (Acv‡ikb GÛ gvBÝ) 

AwZwi³ `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb|  

০২। ৬০,০০০/- 1 Pzw³wfwËK (wba©vwiZ)| Z‡e, A_© K¨vWv‡ii 01 (GK) Rb 

gnve¨e¯’vcK ch©v‡qi Kg©KZ©v cwiPvjK (A_©) c‡` RvZxq 

‡eZb †¯‹j 2015 Gi †MÖW-3 Gi wecix‡Z wb‡qvwRZ 

i‡q‡Qb| GqvovI gnve¨e ’̄vcK (wmGbwR) cwiPvjK 

(Acv‡ikb) Gi AwZwi³ `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb|  

০৩। ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/- 5 wcwRwmGj n‡Z KvwiMix K¨vWv‡ii 01(GK) Rb Kg©KZ©v 

gnve¨e¯’vcK (GjGbwR) c‡` AÎ †Kv¤úvwb‡Z †cÖl‡Y 

wb‡qvwRZ i‡q‡Qb|  KwiMwi K¨vWv‡ii GKRb gnve¨e ’̄vcK 

wRwUwmGj-G cÖl‡Y Kg©iZ Av‡Qb|  

০৪। ৫০,০০০-৭১,২০০/- 15 KvwiMix K¨vWv‡ii 01 (GK) Rb Dc-gnve¨e ’̄vcK 

wewRwWwmGj -G †cÖl‡Y Kg©©iZ Av‡Qb|   

০৫। ৪৩,০০০-৬৯৮৫০/- 25 wUwRwUwWwmGj n‡Z KvwiMix K¨vWv‡ii 01 (GK) Rb 

e¨e ’̄vcK AÎ †Kv¤úvwb‡Z †cÖl‡b wb‡qvwRZ i‡q‡Qb|  

০৬। ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- 25   

 ০৭।  ২২,০০০-৫৩০৬০/- 34   

০৮। ১৬,০০০-৩৮৬৪০/- 32   

০৯। ১২,৫০০-৩০,২৩০/- 13   

১০। ১১,০০০-২৬৫৯০/- 13   

১১। ১০,২০০-২৪,৬৮০/- 21   

১২। ৯,৩০০-২২,৪৯০/- 3   

১৩। ৮,৫০০-২০৫৭০/- 2   

কভাে  19০  

কভ যচাযী অউেবাস যং দ্ধসতবত বাড়ায় 

সনবয়াসজত কভী : 113  

ফ যবভাে ৩০৩  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-২৯- 

 



রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ  

৭.২) ফৎয সবসিক ককাম্পানীয কভাে জন ংখ্ায (সযংখ্ান): 

 

থ য ফছয কভ যকতযা কভ যচাযী কভাে জনফর     

১৯৮৭-১৯৮৮ ০৮ ২০ ২৮ - 

১৯৮৮-১৯৮৯ ০৮ ১৬ ২৪ - 

১৯৮৯-১৯৯০ ১০ ১১ ২১ - 

১৯৯০-১৯৯১ ১০ ৩০ ৪০ - 

১৯৯১-১৯৯২ ৩০ ৩০ ৬০ - 

১৯৯২-১৯৯৩ ২৭ ৩০ ৫৭ - 

১৯৯৩-১৯৯৪ ২৭ ৫০ ৭৭ - 

১৯৯৪-১৯৯৫ ২৯ ৭৩ ১০২ - 

১৯৯৫-১৯৯৬ ৩০ ৭৩ ১০৩ - 

১৯৯৬-১৯৯৭ ২৫ ৬৯ ৯৪ - 

১৯৯৭-১৯৯৮ ৩৪ ৫০ ৮৪ - 

১৯৯৮-১৯৯৯ ৫৬ ৫২ ১০৮ - 

১৯৯৯-২০০০ ৫০ ৫০ ১০০ - 

২০০০-২০০১ ৪৯ ৪৯ ৯৮ - 

২০০১-২০০২ ৬০ ৫০ ১১০ - 

২০০২-২০০৩ ৬০ ৪৫ ১০৫ - 

২০০৩-২০০৪ ৭৯ ৬৪ ১৪৩ - 

২০০৪-২০০৫ ৭৯ ৬৫ ১৪৪ - 

২০০৫-২০০৬ ৯৩ ৭৫ ১৬৮ - 

২০০৬-২০০৭ ৯৮ ৭৬ ১৭৪ - 

২০০৭-২০০৮ ৯৫ ৭৬ ১৭১ - 

২০০৮-২০০৯ ৯৬ ৭৫ ১৭১ - 

২০০৯-২০১০ ১০৭ ৭৫ ১৮২ - 

২০১০-২০১১ ১১২ ৬৭ ১৭৯ - 

২০১১-২০১২ ১০৮ ৬৬ ১৭৪ - 

২০১২-২০১৩ ১০৬ ৬৬ ১৭২ - 

২০১৩-২০১৪ ১১৭ ৬৯ ১৮৬ - 

২০১৪-২০১৫ ১০ ৬১ ১৮১ - 

২০১৫-২০১৬ ১১৯ ৫৯ ১৭৮ - 

২০১৬-২০১৭ ১১৮ ৫৮ ১৭৬ - 

২০১৭-২০১৮ ১৪৩ ৫৫ ১৯৮ - 

২০১৮-২০১৯ ১৪৫ ৫৫ ২০০  

২০১৯-২০২০ ১৩৮ ৫২ ১৯০ - 

-৩০- 

 



রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

 

    প্রসতবফদন কার: কভ, ২০২০সি: 

 
৭.৩) জনফর ংক্রান্ত ন্যান্য তথ্যঃ 
 

১। করাকফর সনবয়াগ ংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

১ভ কশ্রণীয কভ যকতযা  ২য় কশ্রণীয কভ যকতযা ৩য় ও ৪থ য কশ্রণীয কভ যচাযী কভাে সনবয়াগকৃত ংখ্া 

- - - - 

 

২। কভ যকতযা/কভ যাচাযীবদয বদান্নসত ংক্রান্ত তথ্য : 

১ভ কশ্রণীয কভ যকতযা ২য় কশ্রণীয কভ যকতযা ৩য় ও ৪থ য কশ্রণীয কভ যচাযী কভাে বদান্নসতয ংখ্া 

- - - - 

 
৩। অত্মীকযণ/ফয গ্রণ/সঅযএর গ্রণ/বাক ংফাদ/আস্তপা/ফযখাস্ত : 
 

৩.১ অত্মীকযণঃ 
 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী সযসচসত নং অত্মীকযবণয তাসযখ 

- - - 

 

৩.২ ফয/সঅযএরএ গ্রণ : 
 

কভ যকতযা ও কভ যচাযীয নাভ ও দফী সযসচসত নং সঅযএর গ্রবণয তাসযখ 

- - - 

৩.৩ কাক ংফাদঃ 
 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী ব্যসিগত নসথ নং মৃতুযয তাসযখ 

- - - 

 

৩.৪ চাকুযী আবত আস্তপাঃ 
 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী সযসচসত নং আস্তপায তাসযখ 

- - - 

 

৩.৫ চাকুযী আবত াযণ/ফযখাস্ত: 
   

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী সযসচসত নং াযণ/ফযখাস্ত ও তাসযখ 

- - - 

 

 

 

 

-৩১-



  রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

৭.৪)   ভজুদ সফফযণী 

      একক                   :   ংখ্ায় 

     এনসজএর, কনবডনবে, এভএ, এআচএসড                  : সরোয  

প্রসতবফদন কার: কভ, ২০২০সি: 

 

   এরসসজ              :  কভ.েন 

   মূে                                                                   :   সভসরয়ন োকায় 

ক্রসভক নং   

সফগত ভা চরসত ভা সফগত ফৎবযয কভাে চরসত ফৎবযয ক্রভপুসঞ্জত 

   (GwcÖj, 2020)       (‡g, 2020)    (২০১৮-২০১৯) ২০১৯-২০২০) 

সযভাণ/ংখ্া মূে সযভাণ/ংখ্া মূে  মূে সযভাণ/ংখ্া মূে 

১। সকে (বে)         
  EFI (Galilio) 68   68   68   68  

  Carburator (Galilio) 241   241   241   241  

  Disel Conversion Kit 248   248   248   248  

  Carburator (Lovato 
DCFP) 

708   708   736   708  

  EFI (Lovato DCFP) 1004   1004   1025   1004  

২। সসরন্ডায (ংখ্া)                

ক) ৯০ সরোয েভতা 842   842   850   842  

খ) ৮০ সরোয েভতা                

গ) ৬২ সরোয েভতা                

ঘ) ৬০ সরোয েভতা 234   234   271   234  

ঙ) ৫৭ সরোয েভতা                

চ) ৫০ সরোয েভতা                

ছ) ৪০ সরোয েভতা 19   19   38   19  

৩। এনসজএর (ককরাটিরা) 24,280   24,965         

৪। কনবডনবে (ককরাটিরা) 363,200   369,495          

৫। এরসসজ (ককরাটিরা)  37.940   126.267          

৬। এভএ (ককরাটিরা) 1,927,927   1,489,462          

৭। এআচএসড (ককরাটিরা) 91,008   95,729          

৮। কনবডনবে (অশুগঞ্জ স্থানা )   1,894,746   4,302,592          
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড                                                    

(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

 

প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ 

৮. ক্রয় ংক্রান্ত তথ্য : 

৮.১) স্থানীয় ক্র    

 

ক্রসভক  

নং 

নসথ/চুসি/ক্রয়াবদনম্বযওতাসযখ সফলয় দ্রব্যাসদয ংখ্া/সযভাণ যফযাকাযী প্রসতষ্ঠাবনয নাভ যফযাবয         

সনধ যাসযত  

তাসযখ 

ক্রয়াবদ মূে (োকা/ 

আউএ ডরায) 

কেন্ডায দ্ধসত আবন্ডসন্টং  

সফবাবগয নাভ 

- -  - - - - - - - 

- - -  - -. - - - - 

 

৮.২) বফবদসক ক্রয় : 
 
 

ক্রসভক 

নং 

ক্রয়াবদ নম্বয ও 

তাসযখ 

দ্রব্যাসদয নাভ দ্রব্যাসদয 

ংখ্া/সযভাণ 

যফযাকাযী 

প্রসতষ্ঠাবনয নাভ 

ক্রয়াবদ মূে আবন্ডসন্টং সফবাবগয নাভ এফং 

আনবডন্ট কদওয়ায তাসযখ 

সবভন্ট 

এয তাসযখ 

অভদানীকৃত চারান খারা 

কযায তাসযখ 

ভন্তব্য 

- - - - - - - - - - 

 

 

-৩৩- 

 

 

 



 

রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

                          প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ 

 

৮.৩) পূতয সনভ যাণ কাবজয সফফযণীঃ 
 

ক্রসভক 

নং 
চরভান পূতয সনভ যাণ কাবজয সফফযণ 

কাম যাবদ মূে  

(রে োকা) 
কাজ শুরু তাসযখ কাজ ভাসপ্তয তাসযখ 

প্রসতবফদনকারীন 

ভাব গ্রগসত % 

ক্রভপুসঞ্জত 

গ্রগসতয  

% মন্তবয 

ফাস্তফ অসথ যক ফাস্তফ অসথ যক 

- - - - - - - - - - 
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

   cÖwZ‡e`b gvm :   , ২০২০ সিঃ   

৮.৪  মাসিক প্রসিক্ষণ প্রসিবেদন  

বে‡`wkK cÖwk¶Y t              
 

µwgK 
bs 

cÖwk¶Y/‡mwgbvi/Kg©m~Pxi bvg D‡`¨vMx ms ’̄v/G‡RÝxi bvg 
 gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb 

ms¯’vmg~n †_‡K 
AskMÖnYKvixi msL¨v 

cÖwk¶Y/åg‡bi †gqv` gন্তe¨ 

1 2 3 4 5 6 

 

- 

- - - - - 

¯’vbxq cÖwিক্ষY t 

µwgK 
bs 

cÖwk¶Y/†mwgbv‡ii bvg D‡`¨vMx ms ’̄v/ 
G‡RÝxi bvg 

 

gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb 
ms¯’vmg~n †_‡K AskMÖnYKvixi 

msL¨v 

cÖwk¶Y/åg‡bi †gqv` 

gন্তe¨ 

- - 

 

- 

- 
- 

- 
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রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ 

 

৮.৫)৫) ৮.৫৮.৫ সযকল্পনা ও উন্নয়ন সফবাগ কর্তযক কপ্রসযত সনয়সভত প্রসতবফদন মূবয তাসরকা 
 

ক্রসভক 

নং 

কপ্রসযতব্য প্রসতবফদন মাায সনকে কপ্রযণ 

কসযবত আবফ 

কম তাসযবখয 

কবতয কপ্রযণ 

কসযবত আবফ 

গ্রগাভী ত্র স্বােযকাযী  

০১। ভন্ত্রণারবয়য ছক নুমায়ী ভাসক গ্রগসত প্রসতবফদন। কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয ০২ 

তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

০২। ককাম্পানীবত সফচাযাধীন ভাভরায প্রসতবফদন।  কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয ০৭ 

তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

০৩। ভাসক প্রসেণ প্রসতবফদন। কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয ০৩ 

তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

 ০৪। কগারবেসফর অবরাচনায় উস্থাসতব্য তথ্য ারনাগাদ 

কবয সনয়সভত কপ্রযণ প্রবঙ্গ। 

কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয ১৫ 

তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

০৫। ভাসক এভঅআএ প্রসতবফদন। কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয ২৫ 

তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

০৬। ককাম্পাসনয ক্রয়-সফক্রয় (কাঁচাভার এফং উৎাদন) 

ংক্রান্ত তথ্য কপ্রযণ প্রবঙ্গ। 

কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয ২৫ 

তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

০৭। ভন্ত্রণারয়/সফবাগমূবয ফাসল যক প্রসতবফদন 

প্রস্ত্তুতকবল্প তথ্য কপ্রযণ প্রবঙ্গ। 

কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ফছয জুরাআ 

ভাবয ০৩ 

তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

০৮। সনস্পন্ন সফলবয়য উয তথ্য কপ্রযণ প্রংবগ। 

 

কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয           

০২ তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

০৯। কৌয সফদ্যযৎ সবষ্টভ স্থান গ্রগসত প্রসতবফদন। কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয           

০৭ তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

১০। ভাসক সযবফ ও সনযািা প্রসতবফদন। 

 

 

কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয           

০৭ তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

১১। সফদ্যযৎ াশ্রবয়য াসেক প্রসতবফদন। কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

 

ভাব ০২ ফায 

০৭ ও ২০ তাসযখ  

ব্যফস্থানা সযচারক 

১২। ফাসল যক কভ যম্পাদন চুসি (APA)-এয গ্রগসত 

প্রসতবফদন। 

কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয           

০৪ তাসযখ  

ব্যফস্থানা সযচারক 

১৩। ভসন্ত্রবা বফঠবক গৃীত সদ্ধান্ত মূবয ফাস্তফায়ন 

গ্রগসত প্রসতবফদন। 

কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয           

০৫ তাসযখ  

ব্যফস্থানা সযচারক 

১৪। সচফ বায  সদ্ধান্ত  ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয           

০৫ তাসযখ  

ব্যফস্থানা সযচারক 

১৫। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রসতশ্রুসত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ারনাগাদ 

প্রসতবফদন। 

সযচারক 

(াবযনএন্ডভাআন্প), 

কবরাফাংরা, ঢাকা। 

প্রসত ভাবয           

০৫ তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 

১৬। আ-সজসবত ক্রয় কাম যক্রভ ংক্রান্ত প্রসতবফদন। কচয়াযম্যান, 

কবরাফাংরা, ঢাকা।  

প্রসত ভাবয           

০৭ তাসযখ 

ব্যফস্থানা সযচারক 
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প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ  

৮.৬)  ককাম্পাসনয Environment & Safety সফলয়ক প্রসতবফদন: 
   

স্থানায নাভ 
 

সযবফ ম্পকীয় গৃীত কাম যক্রভ  কআপটি সফলবয় গৃীত কাম যক্রভ 

(বআপটি সফসধভারা/অআবনয অবরাবক প্রকল্প 

কাবজ/াবযনার সফলয় ম্পসকযত) 

কন্ট্রার সএনসজ 

ওয়াকয ও সযপৄবয়সরং 

কেন, সখরবেত, ঢাকা 

সযবফ ংযেবণয জন্য সএনসজ সপসরং কেবন 

ব্যফহৃত Lube oil এফং Solid wastage (সফসবন্ন 

ধযবনয সপল্টাযস্ আতযাসদ) ংযেণ ও াযবণয 

জন্য Safety code নুমায়ী সনসদ যষ্ট স্থাবন Tank  

স্থাসত অবছ। 

কআপটি ংক্রান্ত মাফতীয় ব্যফস্থা বন্তালজনক। কর 

স্থানায সি সনফ যাক ব্যফস্থায অওতায় সফসবন্ন বয়বন্ট 

সি সনফ যাক মন্ত্র স্থাসত অবছ এফং সযচারন 

উবমাগী। 

 

কজানার ওয়াকয, 

যাবয়যফাগ, দসনয়া, ঢাকা 

বকরাটিরা প্লান্ট,  

কগারাগঞ্জ, সবরে  

সযবফ ংযেবণয জন্য ককটিএর প্লাবন্ট ব্যফহৃত 

Lube oil এফং Solid wastage (সফসবন্ন ধযবনয 

সপল্টাযস্ আতযাসদ) ংযেণ ও াযবণয জন্য 

Safety code নুমায়ী সনসদ যষ্ট স্থাবন Tank  স্থাসত 

অবছ। Water Drainage  এফং প্লাবন্টয যং-এয 

কাজ ম্পাদন কযা বয়বছ।  

অশুগঞ্জ কনবডনবে 

যান্ডসরং স্থানা,  

সফ-ফাড়ীয়া  

সযবফ ংযেবণয জন্য প্লাবন্টয ফজযয দাথ য Solid 

wastage (সফসবন্ন ধযবনয সপল্টাযস্ আতযাসদ) 

ংযেণ ও াযবণয জন্য Safety code নুমায়ী 

সনসদ যষ্ট স্থাবন Tank  স্থাসত অবছ। 

 

ভাসক দ্যঘ যেনা/নুঘে যনা (Accident/Incident) ংক্রান্ত প্রসতবফদন 

ংঘটিত দ্যঘেনায ংখ্াঃনাআ। 

দ্যঘ যেনায প্রকায কবদ দূঘ যেনায ংখ্া প্রাণাসন ম্পদ েসত (োকায়) 

ক) ভাযািক - - - 

খ) াল্কা - - - 
 

নুঘেনায ধযণ (অবযাবমাগ্য কর কেবত্র):  প্রবমাজয নয় 
ক) াবযনার দ্যঘ যেনা /নুঘেনা 

খ) সযবফগত দ্যঘ যেনা/নুঘেনা 

গ) প্রা     ব্যফাযকাযী আবত ংঘটিত দ্যঘ যেনা 

ঘ) ন্যান্য। 
 

ংঘটিত দ্যঘ যেনা/নুঘেনায ংখ্া তাসযখ ও ভয়ঃ প্রবমাজয নয়। 

তাসযখঃ   ভয়ঃ 
 

অত/সনত েীয় তথ্যঃ নাআ। 
 

সযবফগত সফদজনক দ্রবব্যয সছদ্রবথ সনঃযণ/বফয ওয়া/ঝযা:   নাআ। 
 

ক) কতর----------- সফঃ ব্যাবযর   

খ) উৎাসদত াসন------------- সফঃ ব্যাবযর। 

গ) ন্যান্য ---------------------------- 

ঘ) উদ্ধাযকৃত সযভাণ ------------------- 
 

দ্যঘ যেনা/নুঘেনায জন্য গৃীত কাম যক্রভ (াপকযণ দ্ধসত, কভযাভত আতযাসদ): প্রবমাজয কেবত্র দ্রুত ব্যফস্থা সনবত েভ। 

 

-৩৭- 



 

 

-৩৫-রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 
(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 

 

 
প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ  

 

 

৯.  ককাম্পাসন সচফারয় 

 
 

৯.১)  সযচারক ল যদ ংক্রান্ত কাম যাফরীঃ 
 

ক. সযচারকভন্ডরীয বা 

ংখ্া - 

তাসযখ 
- 

 

খ. সযচারকভন্ডরীয বায ক্রভপুসঞ্জত ংখ্া (শুরু আবত) 

 

৩৮০ তভ 

 

গ. ফাসল যক াধাযণ বা 

ংখ্া 
 

০১টি 

 

তাসযখ ২৫/০৯/২০১৯সিঃ 

ঘ. ফাসল যক াধাযণ বায ক্রভপুসঞ্জত ংখ্া ৩২ তভ 
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9.2Av`vj‡Z ‡Kv¤úvbxi wePvivaxb gvgjv mg~‡ni AMÖMwZi cÖwZ‡e`b                                                         cÖwZ‡e`b Kvjt ‡g,2020wLªt 

 
ক্রসভক 

নং 
ভাভরা 

দাবয়বযয 

তাসযখ 

ভাভরা 

নং 
অবফদনকাযী 

ও প্রসতবেয 

নাভ 

ভাভরায সফলয়ফস্ত্তি (ংবেব) 

 

অআনজীফীয 

নাভ ও  

সনবয়াবগয 

তাসযখ 

ভাভরায ফতযভান ফস্থা পূফ যফতী ভাব 

ংসস্দষ্ট ভাভরায 

সফলবয় গৃসত 

ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

কসন্ডং 

থাকায 

কাযণ 

 

অআনজীফী 

সনবয়াগ 
ককন 

সপ 
শুনানী অীর/ 

সযসবউ  
সনষ্পন্ন 

ক)  অীর সফবাগ 
০১ - - - - - - - - - - - - 

খ)  াআবকাে য সফবাগ 
০১ তাসযখ 

১২-১১-

২০০৬ 

যীে 

সটি

ন নং-

১০২২৭

/২০০৬ 

জনাফ কভা: 

নুযম্নর আরাভ 
ফনাভ 

অযসসজসএর 

 ককাম্পানীয সবরেস্থ বকরাটিরা স্দাবন্ট প্রাসনক 

এফং অফাসক বফন সনভ যাবণয রবে ৮৪ (চুযাস) 

তাং জসভ সধগ্রণ কযা য়। উি জসভয ৪৮ 

(অেচসরস্দ) তাংবয উয জকনক নুযম্নর আরাভ 

কর্তযক ফাংরাবদ যকাবযয বে কজরা প্রাক, 

সবরে-কক সফফাদী কবয ভাভান্য াআবকাে য সফবাবগ যীে 

সটিন নং-১০২২৭/২০০৬ দাবয়য কযা য়। 

 যফতীকাবর কজরা প্রাক, সবরে ভবাদবয়য সূত্র নং-

৩১৫, তাসযখ ১৬/১০/২০০৭-এয ত্র ভাযপত সনবদ যনা 

এফং ককাম্পানীয স্বাথ য সযপূণ যবাবফ যোবথ য 

অযসসজসএর ০৬/১২/২০০৭ তাসযবখ এ ভাভরায় 

েভুি কবয ভাভরাটি সযচারনা কবয অবছ। 

 এআ ভাভরায় ০৬/০২/২০০৮ তাসযবখ নাসরা জসভয 

উয যম্নর সনস্পসি না ওয়া ম যভত্ম স্থসগতাবদ জাযী 

কযা য়। 

এেনী 

কজনাবযর  
জনাফ 

ভাবুবফ 

অরভ 
 

তাসযখঃ 

১৪- ০৭-

২০১৯ 

- - - - - অআনজীফীয 

াবথ 

একাসধকফায 

যাসয এফং 

কেসরবপাসনক 

কমাগাবমাগ 

ম্পাদন কযা 

বয়বছ 

স্থসগতাবদ 

ফরফৎ 
যবয়বছ 

০২ তাসযখ 

০৮-১০- 
২০১৭ 

 

যীে সটিন 

নং-

১৩১৩২/ 

২০১৭ 
 

অযসসজসএর 
ফনাভ 

প্রবকৌরী এ 

এপ এভ 

াভীভ 
(ফযখাত্মকৃত) 

 অযসসজসএর-এয সবরেস্থ বকরাটিরা এরসসজ  স্দান্ট 

বত কতর চুসয ন্যান্য সববমাবগয দাবয়  ফযখাত্মকৃত  

উ-ভাব্যফস্থাক প্রবকৌরী জনাফ এ এপ এভ াভীভ 

কর্তযক ভাভান্য াআবকাে য সডসববন সযে সটিন নং-

১৩১৩২/২০১৭ দাবয়য কযা য়। 

 তৎবপ্রেবত ভাভান্য াআবকাে য সফবাগ শুনানী কবল 

০৮/১০/২০১৭ তাসযবখ সনভণরূ সফলবয় কাযণ জানবত কচবয় 

সনবদ যনা প্রদান কবযনঃ 
 ০৫নং সফফাদী কর্তযক জাযীকৃত সপ অবদ সূত্র নং-

০৩.০৭.০১/২৬৩ তাসযখ-১২/০১/২০১৭ এফং অীর খাসযজ 

অবদ সূত্র নং-২৮.১৯.০০০০.৩০৩.৪৬. ০০১.১৬-১৪৬ 

তাসযখ-১৭/০৮/২০১৭ ককন এখসতয়ায ফসভূ যত ও কফধ 

কঘালণা কযা বফ না ক সফলবয় যম্নর জাসয; 

 ককন ফাদীবক তায প্রাপ্য সুবমাগ-সুসফধা চাকুসযবত পুন: 

ফার কযা বফ না;               

এেনী 

কজনাবযর  
জনাফ 

ভাবুবফ 

অরভ 
 

তাসযখঃ 

৩০- ১০-

২০১৭ 

- - - - - অআনজীফীয াবথ 

একাসধকফায 

যাসয এফং 

কেসরবপাসনক 

কমাগাবমাগ 

ম্পাদন কযা 

বয়বছ 

 

 

 

- 

-৩৯-
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ক্রসভক 
নং 

ভাভরা 

দাবয়বযয 

তাসযখ 

ভাভরা 

নং 
অবফদনকাযী 

ও প্রসতবেয 

নাভ 

ভাভরায সফলয়ফস্ত্তি (ংবেব)  
 

অআনজীফীয 

নাভ ও  

সনবয়াবগয 

তাসযখ 

ভাভরায ফতযভান ফস্থা পূফ যফতী ভাব 

ংসস্দষ্ট 

ভাভরায সফলবয় 

গৃসত 

ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

কসন্ডং 

থাকায 

কাযণ 

 
 

অআনজীফী 

সনবয়াগ 
ককন 

সপ 
শুনানী অীর/ 

সযসবউ  
সনষ্পন্ন 

০৩ তাসযখ 
৩০-১০-

২০১৭ 
 

যীে 

সটি

ন নং-

১৫৩৩

২/২০১

৭ 
 

অযসসজসএ

র 
ফনাভ 

কভাঃ াসফবুয 

যভান 

(ফযখাত্মকৃত) 

অযসসজসএর-এয সবরেস্থ বকরাটিরা 

এরসসজ  স্দান্ট বত কতর চুসযয সববমাবগ 

ফযখাত্মকৃত স্দান্ট াবযেয কভাঃ াসফবুয 

যভান কর্তযক ভাভান্য াআবকাে য সফবাবগ যীে 

সটিন নং-১৫৩৩২/২০১৭ দাবয়য কযা য়। 

তৎবপ্রসেবত ভাভান্য াআবকাে য সফবাগ শুনানী কবল 

৩০/১০/২০১৭ তাসযবখ সনভণরূ সফলবয় কাযণ জানবত 

কচবয় নবদ যনা প্রদান কবযনঃ 

০৫নং সফফাদী কর্তযক জাযীকৃত দাপ্তসযক সপ অবদ সূত্র 

নং-০৩.০৭.০১/৪১০, তাসযখ-১২/০১/২০১৭ ককন এখসতয়ায 

ফসভূ যত ও কফধ কঘালণা কযা বফ না ক সফলবয় কাযণ 

দ যাবনায জন্য ভাভান্য অদারত কর্তযক রূর জাসয কযা য়। 

এেনী 

কজনাবযর  
জনাফ 

ভাবুবফ 

অরভ 
 
তাসযখঃ ২৪-

১২-২০১৭ 

- - 

 

 

 

 

 

- - - অআনজীফীয 

াবথ 

একাসধকফায 

যাসয এফং 

কেসরবপাসনক 

কমাগাবমাগ 

ম্পাদন কযা 

বয়বছ 

- 

০৪ তাসযখ 
১২-০৩-

২০১৭ 

যীে  
সটিন  

নং- 
২৮০৬/ 
২০১৭ 

অযসসজসএর 
ফনাভ 
কভাঃ 

কখাযবদ 

অরভ 

অযসসজসএর-এয কাযী কভ যকতযা জনাফ 

কভা: কখাযবদ অরভ এফং ন্যান্য কর্তযক 

কাযী ব্যফস্থাক বদ কজযষ্ঠতা বদান্নসত 

কচবয় ভাভান্য াআবকাে য সফবাবগ যীে সটিন 

নং-২৮০৬/২০১৭ দাবয়য কযা য়। 

তদবপ্রসেবত ভাভান্য াআবকাে য সফবাগ শুনানী কবল 

১২/০৩/২০১৭ তাসযবখ সনভণরূ সফলবয় কাযণ জানবত 

কচবয় সনবদনা প্রদান কবযনঃ 
০৩ নং সফফাদী কর্তযক জাযীকৃত সপ অবদ 

সূত্র নং- ০৩.০৬.০২ (বসর-৭)/৪২ তাসযখ-

২৮/১২/২০১৪ ককন এখসতয়ায ফসভূ যত ও কফধ 

কঘালণা কযা বফ না; 

ককন ফাদীবদযবক কাযী কভ যকতযা কথবক 

মথাসফসত কজযষ্ঠতা কাযী ব্যফস্থাক বদ 

বদান্নসত কদয়া বফ না; 

একআাবথ ভাভান্য অদারত রূর সনস্পসি না 

ওয়া ম যভত্ম কাযী ব্যফস্থাকবদ বদান্নসতয 

সফলবয় স্থসগতাবদ জাযী কবযন। 

উি স্থসগতাবদ ০৮/০৭/২০১৮ তাসযবখ সযফতযন 

কবয মহামান্য অদারত ফাদী ০৩(সতন) জবনয 

জন্য দ ংযেণপূফ যক কাযী ব্যফস্থাক বদ 

বদান্নসতয সফলবয় ভত্মযফতীকারীন অবদ 

প্রদান কবযন। 

এযাডববাবকে 
নুরূর হুদা  

 
তাসযখঃ 

১০-০৪-

২০১৭ 

- - - - -   সফগত 

০৪/০২/২০২০  ও 

০৫/০২/২০২০ 

তাসযবখ 

ভাভান্য 

াআবকাে 

ভাভরায 

ভাভরায শুনানী 

নুসষ্ঠত বয়বছ। 
 

   শুনানীয 

       

ভাভান্য 

অদারত পূফ য 

প্রদি যম্নর ভবভ য 

অবদ প্রদান 

কবযন।  
 

   যাবয়য 

াটি যপআড কস 

উবিারনপূফ যক 

যাবয়য সফযীবত 

অসর দাবয়বযয 

জন্য ককাম্পাো্নীয 

অআনজফফীবক 

সনবদ যনা প্রদান 

কযা বয়বছ। 

- 

 

-৪০- 

 



9.2Av`vj‡Z ‡Kv¤úvbxi wePvivaxb gvgjv mg~‡ni AMÖMwZi cÖwZ‡e`b                                                                

cÖwZ‡e`b Kvjt ‡g,2020wLªt 

ক্রসভক 
নং 

ভাভরা 

দাবয়বযয 

তাসযখ 

ভাভরা নং অবফদনকাযী 

ও প্রসতবেয 

নাভ 

ভাভরায সফলয়ফস্ত্তি (ংবেব)  
 

অআনজীফীয 

নাভ ও  

সনবয়াবগয 

তাসযখ 

ভাভরায ফতযভান ফস্থা পূফ যফতী ভাব 

ংসস্দষ্ট 

ভাভরায সফলবয় 

গৃসত 

ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

কসন্ডং 

থাকায 

কাযণ 

 

অআনজীফী 

সনবয়াগ 
ককন 

সপ 
শুনানী অীর/ 

সযসবউ  
সনষ্পন্ন 

০৫ তাসযখ 
১৮-০৩-

২০১৮ 

যীে 

সটিন 

নং-

৩৪৪৯/ 
২০১৮ 

অযসসজসএ

র 
ফনাভ 

কভাঃ অআয়ুফ 

অরী 

অযসসজসএর-এয কাযী কভ যকতযা জনাফ 

কভাঃ অআয়ুফ অরী এফং ন্যান্য কর্তযক 

ভাভান্য াআবকাে য সডসববন যীে সটিন নং 

৩৪৪৯/২০১৮ দাবয়য কযা য়। 
তৎ       ভাভান্য াআবকাে য সফবাগ শুনানী কবল 

১৮/০৩/২০১৮ তাসযবখ সনভণরূ সফলবয় কাযণ জানবত 

কচবয় যম্নরসনস জাযী কবযনঃ 
 

০৫ নং সফফাদী কর্তযক জাযীকৃত সপ অবদ 

সূত্র নং- ২৮.১৯.০০০০.৩০৩.১৯.০০১. 

০৩/৩৯২ তাসযখ-০৩/০৪/২০১৭ মাবত 

ংস্থান ও থ য ভন্ত্রণারয় প্রদি সনবদ যনায 

াবথ াংঘসল যক এফং কসভটি কর্তযক প্রনীত 

খড়া বজষ্ঠযতা তাসরকা ককন এখসতয়ায 

ফসভূ যত ও কফধ কঘালনা কযা বফ না; 

ফাদীবদযবক কগ্রড ১১ (কাযী কভ যকতযা, 

কসম্পউোয) বদ অিীকযণ না কযাো ককন 

এখসতয়ায ফসভূ যত ও কফঅআসন কঘালণা কযা 

বফ না; 

ককন ফাদীবদযবক ০১/০১/২০১০ ার কথবক চাকুসযয কগ্রড 

১১ (কাযী কভ যকতযা, কসম্পউোয) বদ অিীকযণ 

চাকুসযবত সনয়সভতকযণ কযায সন   না কদয়া বফ না। 

ব্যাসযষ্টায 

অবুর 

নাবয 

অমাদ 

 
তাসযখঃ 

১৫-০৫-

২০১৮ 

- - - - -  ভাভরাটি 

অদারবতয 

কাম যতাসরকায় 

       বয়বছ।  

 
 ফতযভাবন ভাভরা 

শুনাসনয      

         

যবয়বছ ভবভ য 

অআনজীফী সূবত্র 

জানা কগবছ| 

 

গ) সনভণ অদারত 

০১ ১৭-০২-

২০১২ 

সডসক্র জাসয 

কভাকেভা নং  

০৩/২০১২ 

অযসসজসএ

র  ফনাভ 
কভা য 

কাাগ 

সএনসজ  

সপসরং 

কেন, 

ভাখারী,  

ঢাকা 

অযসসজসএর-এয সএনাসজ কেন কথবক 

সফক্রয়রব্ধ ফবকয়া াওনা ৮৫,১৬,০৮৩.৫৯ 

োকা অদাবয়য      ভাসন ভাভরা নং- 

০২/২০০৬ দাবয়য কযা য়; 

তৎ       সফজ্ঞ অদারত ২৫/১০/২০১০ 

তাসযবখ কদাতযপা সূবত্র সফনা খযবচ 

অযসসজসএর-এয    সডসক্র প্রদান কবযন। 

যফসতযবত সফফাদী কর্তযক ককাম্পাসনয াওনা 

থ য সযবাধ না কযায় ককাম্পাসনয     

সডসক্র জাসয কভাকেভা নং ০৩/২০১২ দাবয়য 

কযা য়। ফতযভাবন ভাভরাটিয শুনাসন ব্যাত 

যবয়বছ | 

ড. কাভার 

উেীন 

ভূ ূঁআয়া 
 

তাসযখ 
২০-১০-

২০০৪ 

- - - - -  অগাসভ 

০২/০৪/২০২০ 

তাসযখ অাসভয 

সফযম্নবদ্ধ ওয়াবযন্ট 

জাসয ংক্রান্ত 

তদসফয গ্রবণয 

সফলবয় অদারত 

কর্তযক সদন ধাম য 

কযা বয়বছ । উি 

তাসযবখ অাসভয 

সফযম্নবদ্ধ ওয়াবযন্ট 

জাসয ংক্রান্ত 

সফলবয় সফজ্ঞ 

অদারবত 

রনাভা দাসখর 

কযবত বফ ভবভ য 

অআনজীফী সূবত্র 

জানা কগবছ। 

- 

 

-৪ -



9.2Av`vj‡Z ‡Kv¤úvbxi wePvivaxb gvgjv mg~‡ni AMÖMwZi cÖwZ‡e`b                                                         cÖwZ‡e`b Kvj †g,2020wLªt 

ক্রসভক 
নং 

ভাভরা 

দাবয়বযয 

তাসযখ 

ভাভরা নং অবফদনকাযী ও 

প্রসতবেয নাভ 
ভাভরায সফলয়ফস্তু (ংবেব)  অআনজীফীয 

নাভ ও  

সনবয়াবগয 

তাসযখ 

ভাভরায ফতযভান ফস্থা পূফ যফতী ভাব 

ংসস্দষ্ট ভাভরায 

সফলবয় গৃসত 

ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

কসন্ডং 

থাকায 

কাযণ 

 

অআনজীফী 

সনবয়াগ 
ককন 

সপ 
শুনানী অীর/ 

সযসবউ 
সনষ্পন্ন 

০২ ৩০-০১-

২০১৭ 
সডসক্র জাসয 

কভাকেভা নং  

০৪/২০১৭ 

অযসসজসএ

র ফনাভ 
কক এভ কগারাভ 

কভা পা 

ায়দায 

(ফযখাত্মকৃত) 

 অযসসজসএর-এয ফবকয়া াওনা ১,৭০৫৫২.০৬ োকা 

অদাবয়য      কক এভ কগারাভ কভাত্মপা ায়দায 

(বকাম্পাসনয প্রািন গ্যা সডবন্পায) এয সফযম্নবদ্ধ ভাসন 

ভাভরা নং ১০/২০০৬ দাবয়য কযা য়। 

 তৎ    কত ভাভান্য অদারত ২৬/০২/২০০৯ তাসযবখ 

অযসসজসএর-এয    সনবন্াি সডক্রী প্রদানকবযনঃ 

‘সফফাদী ফাদী প্রসতষ্ঠানবক ত্র যাবয়য ৩ (সতন) ভাবয ভবে 

১,৭০৫৫২.০৬ োকা সদবত ফাে। ব্যথ যতায় অদারবতয 

ভােবভ উি োকা অদায় কযা মাবফ। কভাকেভাটি দ্যতযপা 

সূবত্র খযচা ব্যসতত সডসক্র বরা। সুদ ম্পবকয অদারত ককান 

অবদ সদবরন না।’ 
 উবযাি যাবয়য সফযীবত সফফাদী কর্তযক ১৪/০৭/২০০৯ 

তাসযবখ ঢাকা কজরা জজ ও দায়যা জজ অদারবত ভাসন 

অসর নং-০৫/২০০৯ দাবয়য কযা য়। ভাভান্য অদারত 

৪/০৮/২০০৯ তাসযবখ ভাভরায শুনানীয সদন ধায্যয কবযন। উি 

তাসযবখ অদারত ভাভরাটি ৭ নং মৄগ্ম কজরা ও দায়যা জজ 

অদারবত ফদরীয অবদ কদন। 
 ভাভান্য অদারত শুনাসন কবল ৩০/০১/২০১৭ তাসযবখ ভাসন 

অসর নং ০৫/২০০৯ খাসযজ ভবভ য অবদ প্রদান কবযন। 
 যফসতযবত সফফাদী কর্তযক ককাম্পাসনয াওনা থ য সযবাধ 

না কযায়বকাম্পাসনয    সডসক্র জাসয কভাকেভা নং 

০৪/২০১৭দাবয়য কযা য়। ফতযভাবন ভাভরাটিয শুনাসন 

ব্যাত যবয়বছ। 

ড. কাভার 

উেীন 

ভূ ূঁআয়া 
 

তাসযখ 
১৬-০৫-

২০০৬ 

- - - - - অগাভী 

২৩/০৬/২০২০ 

ভন 

কপযতপূফ যক 

ভাভরা শুনানীয 

জন্য সদন ধাম য  

কযা অবছ ভবভ য 

অআনজীফী সূবত্র 

জানা কগবছ। 

- 

০৩ তাসযখ 
২২-১১-

২০০৪ 

ভাসন 

কভাকেভা 

নং 

২৬/২০০৪ 

অযসসজসএ

র ফনাভ 
ফাংরাবদ 

স    সড 

কস্পাে য   

িাফ কবরার 

াম্প, 

অাদবগে, 

ঢাকা 

অযসসজসএর-এয সএনাসজ কেন কথবক সফক্রয়রব্ধ 

ফবকয়া াওনা ৮৫,৮১,৮৭০.৬৪ োকাো্ অদাবয়য র    

ভাসন কভাকেভা নং ২৬/২০০৪ দাবয়য কযা য়। উি 

ভাভরায সফযীবত ২১-৫-২০০৬ তাসযবখ সতনজন 

অযসফবরেবযয নাভ দাসখর কযা য়। 

ভাভরা কাম যক্রবভয অওতায় ১৫/০১/২০০৭ তাসযবখ সফফাদী 

   সতনজন অযসফবরেবযয নাভ ও দযখাত্ম শুনাসনয 

জন্য সদন ধাম য সছর। সফফাদী   সনধ যাসযত ভবয় 

অযসফবরেবযয নাভ দাসখর কবযসন। সফজ্ঞ অদারত একজন 

অযসফবরেবযয নাভ সনধ যাযণ কবয অবদ কদন। 

সকন্তু সফফাদী  উি অবদবয সফযম্নবদ্ধ ভাভান্য 

াআবকাবে য সসবর সযসবন নং ৩১৬২/২০০৬ দাবয়য কযায় 

উি ককাবে যয য অবদব কভাকেভায কাম যক্রভ স্থসগত যবয়বছ। 

 সফফাদী   য দাবয়যকৃত সসবর সযসবন নং 

৩১৬২/২০০৬ এয সফযীবত  ককাম্পানীয অআনজীফী কর্তযক 

Affidavit-in-opposition (সরসখত জফাফ) প্রস্ত্তিত 

কবয ১২/০৫/০৯ তাসযবখ ভাভান্য াআবকাে য সফবাবগ 

দাসখর কযা য়। 

ব্যাসযোয 

অফদ্যরস্দা 

অর ভামুন 
 

তাসযখ 
১৫-০৮-

২০০৪ 

- - - - - অআনজীফীয 

াবথ 

একাসধকফায 

যাসয এফং 

কেসরবপাসনক 

কমাগাবমাগ 

ম্পাদন কযা 

বয়বছ 

- 

-৪২-



9.2Av`vj‡Z ‡Kv¤úvbxi wePvivaxb gvgjv mg~‡ni AMÖMwZi cÖwZ‡e`b                                                     cÖwZ‡e`b Kvjt   ,2020wLªt 

 
ক্রসভক 

নং 
ভাভরা 

দাবয়বযয 

তাসযখ 

ভাভরা নং অবফদনকাযী 

ও প্রসতবেয 

নাভ 

ভাভরায সফলয়ফস্ত্তি (ংবেব)  
 

অআনজীফীয 

নাভ ও  

সনবয়াবগয 

তাসযখ 

ভাভরায ফতযভান ফস্থা পূফ যফতী ভাব 

ংসস্দষ্ট 

ভাভরায সফলবয় 

গৃসত 

ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

কসন্ডং 

থাকায 

কাযণ 

 

অআনজীফী 

সনবয়াগ 
ককন 

সপ 
শুনানী অীর/ 

সযসবউ  
সনষ্পন্ন 

০৪ তাসযখ 
২২-১১-

২০০৪ 

ভাসন 

কভাকেভা 

নং 

২৭/২০০৪ 

অযসসজসএ

র ফনাভ 
কভা য 

যভান 

সপসরং 

কেন, 

ভসতসঝর, 

ঢাকা 

 অযসসজসএর-এয সএনাসজ কেন কথবক সফক্রয়রব্ধ 

ফবকয়া াওনা- ১,৫৭,০৪,৭০৭.১০ োকা অদাবয়য র     

ভাভরা দাবয়য কযা য়।  সফগত ০৭-৪-২০০৫ তাসযবখ 

Agreement এয Arbitration clause-40 নুমায়ী 

Arbitrator সনবয়াবগয জন্য ভাননীয় অদারত সনবদ য 

প্রদান কযায় সফচাসযক কাম যক্রভ স্থসগত যবয়বছ। 

 অআনবজ্ঞয যাভ যক্রবভ ককাম্পানীয     Arbitrator 
সনবয়াবগয জন্য নাভ কপ্রযণ কযা বয়বছ। সফফাদী    

Arbitrator সনবয়াবগয জন্য নাভ কপ্রযণ কবযসন।  ককাম্পানী 

   য অআনজীফী Arbitration কাম যক্রবভয গ্রগসত য় 

নাআ সফধায় সফজ্ঞ অদারবত ১৭/০৩/২০০৯ তাসযবখ ভাভরা চালু 

কযায সটিন (দযখাত্ম ) দাসখর কবযবছন। ভাভরাটি 

সতসযি াফ জজ অদারবত সফচাবযয জন্য এসপ্রর’২০০৯ 

ভাব ফদরীয অবদ বয়বছ। 

 ন্যসদবক, কর্তয   য সদ্ধাভত্ম ফাত্মফায়বন সফসস 

কর্তযক জ্বারানী কতর ব্যফায় কাবরা তাসরকাভুসিয সফ   

সফফাদী কর্তযক ভাভান্য াআবকাবে য সযে সটিন নং-

৪৩০৭/০৬ দাবয়য কযা য়। এ সটিবন 

অযসসজসএরবকও কযনবডন্ট নং ০৬ কযা য়। 

 যীে সটিন নং-৪৩০৭/০৬-এ কযবন্ডন্ট ককাম্পানীয   

    Affidavit-in opposition (সরসখত জফাফ) প্রস্ত্তিত 

কবয ১২/০৫/০৯ তাসযবখ দাসখর কযা য়। 

 উবরস্দখ্, ফসণ যত ০২ জন সএনসজ সডরাযবক অযসসজসএর 

কর্তযক ংসস্দষ্ট ব্যফায় ১১/০৫/২০০৬ তাসযবখয সত্রকায় 

সফজ্ঞান প্রকাবয ভােবভ  Blacklisted কযা য়। 

ভাভরা দ্রম্নত সনস্পসিয      সফজ্ঞ অআনজীফীবক 

১০/১০/২০১৮ তাসযবখ ককাম্পাসনয তযবপ ফ যবল ত্র কপ্রযণ 

কযা বয়বছ। 

ব্যাসযোয 

অফদ্যরস্দা 

অর ভামুন 
 

তাসযখ 
১৫-০৮-

২০০৪ 

- - - - - অআনজীফীয 

াবথ 

একাসধকফায 

যাসয এফং 

কেসরবপাসনক 

কমাগাবমাগ 

ম্পাদন কযা 

বয়বছ 

- 

 

    াযং  ঃ 
 

 কভাে ভাভরায ংখ্া: ০৯টি।  

 সনম্ন অদারবত: ০৪টি (০২ টি ভাসন কভাকেভা ও ০২ টি জাসয ভাভরা) 

 উচ্চ অদারবত: ০৫টি (০৫ টি যীে ভাভরা)  । 

 থ য সফজযন: ৪টি ভাসন কভাকেভায সফযীবত ককাম্পাসনয কভাে াওনা ৩,২৯,৭৩,২১৩.৩৫ োকা (সতন ককাটি উনসত্র রে সতয়ািয াজায দ্যআত কতয োকা য়সত্র য়া) 

(০৩ জন সএনসজ সডরায এয সনকে কভাে ফবকয়া াওনা োকা ৩,২৮,০২৬৬১.২৯ + অত্মাৎকৃত ঔলবধয সফযীবত াওনা  োকা ১,৭০,৫৫২.০৬)।  
 ককাম্পাসন ফাদী সাবফ ভাভরায ংখ্া: ০৪ । 

    ম্পাসন সফফাদী সাবফ ভাভরায ংখ্া: ০৫টি। 

 সনস্পসিঃ কভ ’২০২০ ভাব ককান ভাভরা সনসস্পসি য়সন। 

-৪৩- 



রূান্তসযত প্রাকৃসতক গ্যা ককাম্পানী সরসভবেড 

(ববরাফাংরায একটি ককাম্পাসন) 
প্রসতবফদন কারঃ   , ২০২০ সিঃ  

৯.৩)  ICT এফং ককাম্পাসনয আ-গবণ যবভন্ট ংক্রান্ত তথ্য : 
 

i) স্থায়ী জনফর কভ যকতযা ১৩৮ জন কভ যচাযী  ৫২ জন কভাে ১৯০ 

অউেবাস যং দ্ধসতবত বাড়ায় সনবয়াসজত কভী 

(যফযাকাযী প্রসতষ্ঠান বত বাড়ায় সনবয়াসজত) 

কভ যচাযী :   ৩ ফ যবভাে  ৩০৩ 

ii) PC ব্যফাযকাযী কভ যকতযা ৫৫ জন   PC ব্যফাযকাযী কভ যচাযী ১৫ জন   PC ব্যফাযকাযী কভাে জনফর ৭০ জন   

   কসম্পউোয এফং যঞ্জভাসদয সফফযণ : 
 

i) PC -ংখ্া-৭০টি iv) Printer - ংখ্া-৬৫টি 

ii) Server – ংখ্া-০২টি v) Scanner - ংখ্া-১০টি 

iii) Laptop Computer - ংখ্া-০৭টি vi) Multimedia Projectors - ংখ্া-০১টি 

  অযসসজসএর এয সনজস্ব ওবয়ফাআে : www.rpgcl.org.bd 
 

  অযসসজসএর এয Domain এ উবেখবমাগ্য আ-কভআর ঠিকানামূ সনম্নরূঃ   
 

ক্রসভক নং দফী/সফবাগ আ-কভআর ঠিকানা 

1.  ব্যফস্থানা সযচারক md@rpgcl.org.bd 

2.  সযচারক (াবযন) dirops@rpgcl.org.bd 
3.  ভাব্যফস্থাক (সযকল্পনা ও উন্নয়ন) planning@rpgcl.org.bd 
4.  ভাব্যফস্থাক (থ য) dirfin@rpgcl.org.bd 
5.  ভাব্যফস্থাক (প্রান) admin@rpgcl.org.bd 
6.  ভাব্যফস্থাক (সএনসজ) gmcng@rpgcl.org.bd 

7.  ভাব্যফস্থাক (  এনসজ) gmlng@rpgcl.org.bd 

8.  ককাম্পানী সচফ cosec@rpgcl.org.bd 
9.  উভাব্যফস্থাক (সাফ)  dgmac@rpgcl.org.bd 
10.  উভাব্যফস্থাক (থ য) dgmfin@rpgcl.org.bd 
11.  উভাব্যফস্থাক (সযকল্পনা) dgmplanning@rpgcl.org.bd 

12.  উভাব্যফস্থাক (সএনসজ) dgmcng@rpgcl.org.bd 
13.  উভাব্যফস্থাক (প্লান্ট াবযন) dgmplantope@rpgcl.org.bd 
14.  উভাব্যফস্থাক (এআচ অয) dgmhr@rpgcl.org.bd 
15.  উভাব্যফস্থাক (সডে) dgmaudit@rpgcl.org.bd 

16.  উভাব্যফস্থাক (অশুগঞ্জ স্থানা) dgmashu@rpgcl.org.bd 

17.  ব্যফস্থাক (বন্ট্রার সএনসজ ওয়াকয) workshop@rpgcl.org.bd 
18.  ব্যফস্থাক (সযকল্পনা) mplan@rpgcl.org.bd 

19.  ব্যফস্থাক (ক্রয়) mprocure@rpgcl.org.bd 
20.  ব্যফস্থাক (বরসনং) mtraining@rpgcl.org.bd 

21.  ব্যফস্থাক (সএনসজ) mcng@rpgcl.org.bd 

       ২১. ব্যফস্থাক (অআসটি) mict@rpgcl.org.bd 

       ২২. উ-ব্যফস্থাক (ক্রয়) dmproc@rpgcl.org.bd 

       ২৩. উব্যফস্থাক (অআসটি) ict@rpgcl.org.bd 
 
 

১. আন্টাযবনবেয াবথ ংবমাগকৃত সস এয ংখ্া - ৭৫টি    
 

২. ককাম্পাসনয আন্টাযবনে ংবমাবগয ধযণ- ব্রডব্যান্ড 
 

৩. আ-কভআর ব্যফাযকাযী কভ যকতযায ংখ্া আবতবছ - ৭৫ জন 
 

৪. ককাম্পানীবত LAN (Local Area Net Work) ব্যফস্থা- ৭৫টি কসম্পউোয এয ংবমাগ এয ভােবভ কাম যক্রভ চসরবতবছ। 

৫. Desktop PC-ও কেবত্র ককাম্পানীবত (ক) Windows 7 খ) Windows 2000 Professional এফং (গ) Windows XP ব্যফায কযা 

আবতবছ। 
 

৬. ককাম্পাসনবত ব্যফহৃত Application Programme গুসর আবতবছ (১) MS Word (২) MS Excel (৩) Power Point  (৪) Access  

(৫) Autocad-2013। 
 

৭. ককাম্পাসনয কভ যকতযা/কভ যচাযীবদযবক যকাযী, অধাযকাযী ও প্রাআববে প্রসতষ্ঠাবনয ভােবভ সফসবন্ন Software ব্যফায প্রসেণ কদওয়া বচছ। 
 

৮. ককাম্পাসনয পযাক্স নম্বয -৮৮-০২-৫৮৯৫৩৯৪৮। 
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