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২।  াংরেপ্ত েভূরভঃ  কদজ খরনজ ম্পটদয ভটে প্রাকৃরতক গ্যা ফাাংরাটদটয জনগটণয আথ য-াভারজক উন্নয়টন 

উটরস্দখটমাগ্য ভূরভকা ারন কযটছ। এই কদজ ম্পটদয ফহুমূখী ব্যফায কারযগযীবাটফ স্বীকৃত 

এফাং প্ররতরষ্ঠত। ফাাংরাটদট মানফাটন ব্যফাটযয জন্য রফপুর রযভাণ জ্বারানী রফটদ টত 

আভদানীয ভােটভ একরদটক কমভন বফটদরক মূদ্রা ব্যয় য়, অন্যরদটক রযটফ দূরলত য়। 

ফাাংরাটদটয ভত একটি উন্নয়নীর কদটয বফটদরক মূদ্রা াশ্রয় এফাং রযটফ ফান্ধফ জ্বারানী 

ব্যফাটযয প্রটয়াজনীয়তায় ১৯৮২-১৯৮৫ াটর কটরাফাাংরায অধীটন রফশ্ব ব্যাাংটকয আরথ যক 

ায়তায় কটরার/রডটজটরয রফকল্প জ্বারানী রাটফ রএনরজ ব্যফাটযয ম্ভাব্যতা মাচাইটয়য 

রটেয একটি আথ য-কারযগযী ভীো গ্রণ কযা য়। উি ভীো প্রকটল্পয উটেশ্য কারযগযীবাটফ 

পর ওয়ায় ১৯৮৭ াটরয ১রা জানুয়াযী রএনরজ ককাম্পানী রররভটেড গঠন কযা য়। যফতীটত 

প্রাকৃরতক গ্যা টত এরররজ উৎাদটনয জন্য ১৯৮৯ াটর একটি ম্ভাব্যতা ভীো কযা য়। 

এটত কদখা মায়, ফাাংরাটদট কম কয়টি গ্যা কেত্র আটছ, তম্মটে বকরাটিরা ও রফয়ানী ফাজায 

গ্যা কেত্র টত রফপুর রযভাটণয এনরজএর উৎাদন কযা ম্ভফ। এ ভীোয উয রবরি কটয 

এনরজএর প্ররক্রয়াকযণ উৎারদত দ্রব্য এরররজ-এভএ রফণন ও রযফটণয দারয়ত্ব অত্র 

ককাম্পানীয উয অর যত য় এফাং ১৯৯১ াটর ককাম্পানীয নাভ রযফতযন কটয রূারযন্তরযত 

প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড গঠন কযা য়। 

৩। ককাম্পারনয কাম যক্রভঃ  মানফাটন রএনরজ ব্যফাটয জনগণটক উদ্ধুদ্ধকযণ, ফাাংরাটদট রএনরজ জ্বারানী রনবযয রযফন 

অফকাঠাটভা ব্যরিভাররকানায় রএনরজ রপররাং কেন ও ওয়াকয স্থাটন ায়তা প্রদান 

অনুটভাদন প্রদান, রনভ যাণ, ফারনরজযকবাটফ  এয রযচারন ও ম্প্রাযণ  কদটয গ্যা কেত্র মূট 

প্রাপ্ত এনরজএর টত এরররজ, কটরার ও রডটজর উৎাদন, রযফন এফাং রফতযণ। যকায কদটয 

রফদ্যভান গ্যাটয ঘােরত ও ক্রভফধ যভান চারদা কভোটত এফাং জ্বারারন রনযািা রনরিতকটল্প এরএনরজ 

োরভ যনার কডটবরটভন্ট আভদারন, অাটযন,টার যাংকাম যক্রভ এরএনরজ রযগ্যাররপটকন কটয 

জাতীয় গ্রীটড যফযা কযা টে।  ফায়ু দূলণটযাধ, জ্বারানী আভদানী খাটত বফটদরক মূদ্রায াশ্রয় এফাং 

প্রাকৃরতক গ্যাটয ফহুভারত্রক ব্যফাযটক ত্বযারিত কযটত আযররজরএর কাম যকয ভূরভকা ারন 

কযটছ। 

৪। তত্ত্বাফধায়ক াংস্থা :  ফাাংরাটদ বতর, গ্যা ও খরনজ ম্পদ কযটাটযন (টটরাফাাংরা)। 

৫। প্রারনক ভন্ত্রণারয়ঃ  রফদ্যযৎ, জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়। জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ রফবাগ। 

৬। ককাম্পারন গঠনঃ  ককাম্পানী এযাক্ট ১৯১৩ এয Section 103(1) (a) to (d) ধাযা ফটর ০১-০১-১৯৮৭ ইাং তারযটখ 

জটয়ন্ট ষ্টক ককাম্পানীটত রনফন্ধটনয ভােটভ কটম্প্রড ন্যাচাযার গ্যা ককাম্পানী নাটভ একটি াফররক 

রররভটেড ককাম্পানী গঠন কযা য়। যফতীটত ককাম্পানী এযাক্ট ১৯১৩ এয Section 11, Sub 

section (5), Act-vII, 1913 ধাযা ফটর ০৯-০২-১৯৯১ইাং তারযটখ অত্র কভটপ্রড ন্যাচাযার 

গ্যা ককাম্পানী রররভটেড এয নাভ রযফতযন কটয রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

রাটফ অন্তভূ যি কযা য়। 

৭। ককাম্পারনয কভাে অনুটভারদত মূরধন 

এয রযভাণঃ 
 ২০০.০০ (দ্যইত ককাটি) োকা  

(টভটভাটযন্ডাভ এন্ড আটি যটকর অফ এটারটয়ন অনুমায়ী) 

৮। ককাম্পারনয রযটারধত মূরধটনয 

রযভাণ: 
 ৭,৮৫৬.৬৯ (াত াজায আেত ছাপ্পান্ন দরভক ছয় নয়) রে োকা (জুন ২১ ম যন্ত )  

৯। াংযরেত কয়ায:  ০৭ (াত)টি (টটরাফাাংরায কচয়াযম্যান, াঁচ জন রযচারক এফাং রচফ) 

১০। রযচারনা ল যদঃ  ককাম্পানীয এযাক্ট অনুমায়ী আযররজরএর এয রযচারনা ল যদ গঠন কযা য় এফাং ল যটদয রনটদ যনা 

অনুমায়ী এয মাফতীয় কাম যক্রভ রযচাররত টে। গত ১১-১১-২০০২ইাং এয কগটজে রফজ্ঞরপ্তয ভােটভ 

১৫-০২-২০০৩ইাং তারযখ ইটত ককাম্পানী রফরধ কভাতাটফক অত্র ককাম্পানীয রযচারনা ল যদটক পূণ য 

স্বায়ত্বান প্রদান কযা য়। তদানুমায়ী জ্বারানী ও খরনজ ম্পদ রফবাগ প্রান-২ াখায অরপ 

আটদ নাং: জ্বাঃ রফঃ/প্রঃ-২/গ্যা-৩/৯২(অাং)/৩২৫ তারযখঃ ০১/০৮/২০০৫ইাং তারযখ অনুাটয রব্ধ 

প্ররতরষ্ঠত কফযকাযী ব্যরিটদয ভিটয় রযচারনা ল যদ পুনগ যঠন কযা য়।  

১১। ককাম্পারনয রযচারক ভন্ডরীয দস্য 

াংখ্াঃ 
 ০৯ জন 

১২। ককাম্পারনয প্রধান কাম যারয়ঃ  আযররজরএর বফন, রনউ এয়াযটাে য কযাড, প্লান্ট # ২৭, রনকুঞ্জ # ২, রখরটেত, ঢাকা। 

১৩। ককাম্পারনয রযচারক ভন্ডরীয ১ভ 

বা অনুরষ্ঠত ওয়ায তারযখ 
 ২৪ কপব্রুয়াযী, ১৯৮৭ইাং    

১৪। ককাম্পারন রযচারক ভন্ডরীয ১ভ ফারল যক 

াধাযন বা অনুরষ্ঠত ওয়ায তারযখঃ 
 ২৩ অটক্টাফয, ১৯৯০ইাং        

১৫। ফারণরজযকবাটফ রএনরজ রফণন শুরু   কপব্রুয়াযী, ১৯৯৬ইাং 

১৬। এরররজ এফাং এভএ উৎাদন ও 

রফণন শুরু 
 ১৭ ভাচ য, ১৯৯৮ইাং      

১৭। যাজস্ব আটয়য উৎ :   ক) রএনরজ-কত য এফাং রএনরজ রফণন  খ) এরররজ, এভএ এফাং এইচএরড উৎাদন ও রফণন গ) 

কনটডনটে যান্ডররাংঘ) এরএনরজ ভারজযন। 

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

 
 

২.১) রএনরজ কাম যক্রভ ও ম্প্রাযণ কভ যসূচীঃ 

 
AvwkÕi `kK n‡Z AviwcwRwmGj wmGbwR cÖhyw³i c_ cÖ`k©K wn‡m‡e evsjv‡`‡k wewfbœ Kg©m~Px MÖnY K‡i Avm‡Q| MYcÖRvZš¿x 

evsjv‡`k miKv‡ii evqy-`~lY‡iva, ˆe‡`wkK gy`ªv mvkªq Ges cÖvK…wZK M¨v‡mi wbivc` I gvbm¤§Z eûgyLx e¨envi 

wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ AÎ †Kv¤úvwb wewfbœ Kvh©µg mdjZvi mv‡_ ev¯Íevqb K‡i‡Q| AviwcwRwmGj M¨vm Lv‡Z miKvi KZ©„K 

M„nxZ wewfbœ Kg©m~Px ev¯Íevq‡b me©`v m‡Pó I A½xKvive×| wmGbwRÕi wbivc` I gvbm¤§Z e¨envi wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ M„nxZ 

c`‡¶cmg~n wbgœiƒc t 

 

 ‡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|  

 ¯^”QZvi ¯^v‡_© wmGbwR widz‡qwjs †÷kb n‡Z wmGbwR weµq Kvh©µg A‡Uvwewjs wm‡÷‡g cwiPvjbv Kiv| 

 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 wmGbwR wdwjs †÷kb I Kbfvikb IqvK©kcmg~n 

wbqwgZfv‡e cwi`k©b| cwi`k©bKv‡j cÖvß AmvgÄm¨Zv `~ixKi‡Yi Rb¨ MÖvnK‡K SMS Utility Systems Gi gva¨‡g 

wbqwgZ ZvMv`v cÖ`vb Ges cwi`k©b cÖwZ‡e`b †Kv¤úvwbi I‡qemvBU (www.rpgcl.org.bd)-G cÖKvk Kiv | 

 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|  

 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‡ýviK 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` AwZµv‡šÍ 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|  

 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 

|  
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এক নজটয ফাাংরাটদট রএনরজ কাম যক্রভঃ 

(২০২০-২০২১ অথ য আগে-২০২১রি: ম যন্ত) 

 

অথ য ফছয 

স্থারত রএনরজ 

রপররাং কেটনয 

াংখ্া 

স্থারত রএনরজ রূান্তয 

কাযখানায াংখ্া 

রূান্তরযত গাড়ীয 

াংখ্া 

কভাে রএনরজ 

চাররত গাড়ীয 

াংখ্া 

(১৯৮৩ টত 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 ৪১ে ১৯টি ৮,৫৭৫টি ৯,৩০৮টি 

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

২০০৫-২০০৬ ২৩টি ৩১টি ২৬,০২৩টি 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 - - ১১৬২টি ১১৬২টি 

২০১৯-২০২০ ০৩টি* (১২১)** ৩৬৮টি ৩৬৮টি 

২০২০-২০২১   ৫১৪টি ৫১৪টি 

২০২১-২০২২   ১৩১টি ১৩১টি 

 

* ভাভান্য াইটকাটে যযরনটদ যনাযআটরাটক অনুটভাদন প্রদান।** অনুটভাদটনযযকাম যক্রভ গ্রণ না কযায় অনুটভাদটনয তানুমায়ী ১২১টি 

রএনরজ কনবাযনওয়াকযটযঅনুটভাদনফারতর কযা টয়টছ। 

 

রফঃ দ্রঃ  গ্যা রফনন ককাম্পানী মূটয তথ্যভটত াযাটদট আগে-২০২১রিঃ ম যন্ত ৫২৮টি রএনরজ রপররাং কেন ও ৫৯টি রএনরজ  

কনবাযন ওয়াকয চরভান আটছ এফাং কভাে রএনরজ চাররত গাড়ীয াংখ্া ৫,০৫,৩০৬ (আভদানীকৃত )।  
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কদটয রএনরজরপররাং কেন মূ টত ফতযভাটন ভারক গটড় প্রায় ৬৬.৭৬ এভএভরএভ গ্যা রএনরজ মাটন ব্যফহৃত টে। 

মানফাটন আভদানীকৃত জ্বারানী কতটরয রযফটতয রএনরজ ব্যফাটযয পটর জ্বারানী আভদানী খাটত যকাটযয ভারক প্রায় ৭৩০.৮২ 

ককাটিোকায ভরযভাণ বফটদরক মুদ্রা াশ্রয় টে। রএনরজ’য ফহুর ব্যফাটযয কাযটন ফায়ুদূলটণয ভাত্রা ব্যাক াটয হ্রা কটয়টছ। 

ফায়ুদূলণ কযাধকটল্প রএনরজ কাম যক্রভ ম্প্রাযটণ যকায কর্তযক অতীটত গৃীত রফরবন্ন দটে জাতীয় ও আন্তজযারতকবাটফ ভূয়ী 

প্রাংা অজযন কটযটছ।  

 

Year-wise CNG Activities since inception (1983 August, 2021) 
 

 
* রফঃ দ্রঃ  অটক্টাফয, ২০১৬ ভাট রফআযটিএ-এয কপ্রযীত তথ্য প্ররতটফদটন কদট রএনরজ রি-হুইরায অটোরযক্সা-এয াংখ্া মৄি কযায় কভাে 

রএনরজ চাররত গারড়য াংখ্া বৃরদ্ধ কটয়টছ। রফআযটিএ-এয প্ররতটফদন কভাতাটফক এ ভা ম যন্ত রএনরজ রত্র-হুইরায অটোরযক্সায 

কভাে াংখ্া ১,৯৩,২৪২টি। 
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২.২) এনরজএর ও কনটডনটে প্ররক্রয়াকযটণয ভােটভ এরররজ, এভএ ও এইচএরড উৎাদন ও রফণন : 
  

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 

লশেেশকাম্পাজনর অধীশন প্রায়৩৮ দকাটি টাকা ব্যশয় ১৯৯৮ সাশল জসশলটস্থশগালাগশেককলােটিলা এলজজি প্লান্ট (প্লান্ট-১) জনজভ থত হয়। 

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

এনজিএলওকনশেনশসটফ্রাকেশনেন প্লান্ট (প্লান্ট-২) টান থ-কী জবজিশত স্থান ও কজভেজনিংপূফ 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 প্রজতিানএলজ গ্যাস জলজভশটে’-এর ভাধ্যশভ এফিং উৎাজদত দশরাল ও জেশিল জফজজস’র বতল জফণন দকাম্পাজনর (জওজসএল, 

এভজএল,  দিওজসএল) ভাধ্যশভ জফণন করা হশে। 

শুরু ইটত এরররজ, এভএ ও এইচএরড উৎাদটনয তুরনামূরক রফফযণীঃ 
 

অথ য ফৎয 
এরররজ উৎাদন এভএ উৎাদন এইচএরড উৎাদন 

(টভররকেন) (রকটরাররোয) (টভররকেন) (রকটরাররোয) (টভররকেন) 

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 6,547.976 35157.706 ২৬৩৬৮.২৭৯৫ ৯৯০২.২৪৪ ৪৮১৬.৯০৭ 

২০১৯-২০২০ ৫১১৯.০১৫ ৩০৩৯২.২৪৪ ২২৭৯৪.১৮ ৫৯৩৪.২৩০ ৫০৪৪.১০ 

২০২০-২০২১ ৬৭০.০৮৮ ৬৩৮৬.১৬৯ ৪৬৯৩.৮৩৪ ৭৯৮.৪৭৬   ৬৬২.৭৩৫ 

২০২১-২০২২      

(২০২০-২০২১ অথ য ফৎয আগে-২০২১রি: ম যন্ত) 

Year wise Comparative Data of LPG, MS & HSD Production 
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২.৩) আশুগঞ্জস্থ স্থানায় কনটডনটে যান্ডররাং কাম যক্রভঃ 
 রটরে অঞ্চটরয গ্যারপল্ডমূ মথা: আন্তজযারতক গ্যা ককাম্পারন কবযন-এয রফরফয়ানা ও জারারাফাদ গ্যা রপল্ড এফাং 

রটরে গ্যা রপল্ড রররভটেটডয রফয়ানীফাজায, বকরাটিরা ও যরদপুয গ্যা রপল্ড-এয গ্যাটয উজাত রটটফ প্রাপ্ত কনটডনটে 

(অরযটারধত কতর) রজটিরএর-এয ভাররকানাধীন ৬ ইরঞ্চ ব্যা রফরষ্ট প্রায় ১৭৪ রকটরারভোয দীঘ য উিয-দরেণ াইরাইন-এয ভােটভ 

আশুগটঞ্জ কপ্রযণ কযা য়। আশুগঞ্জ স্থানায কনটডনটে গ্রটণয জন্য প্ররতটি প্রায় ১৫,২০০ ব্যাটযর ধাযণ েভতাম্পন্ন ০২ টি কনটডনটে 

কোটযজ ট্াাংক যটয়টছ। রটরে এরাকা টত কপ্ররযত কনটডনটে আশুগটঞ্জ স্থারত আযররজরএর-এয দ্যটি কোটযজ ট্াাংটক গ্রণ ও 

ভজুত কটয কখান কথটক রফরর’য বতর রফণন ককাম্পারন দ্মা, কভঘনা ও মমুনা এফাং অনুটভারদত কফ-যকারয রযপাইনারযমূটয রনকে 

জাাজটমাটগ কনটডনটে যফযাটয ব্যফস্থা কযাই আশুগঞ্জ কনটডনটে যান্ডররাং স্থানায মূর কাজ। শুরু ইটত যফযাকৃত 

কনটডনটে যান্ডররাং-এয তুরনামূরক রফফযণী রনভণরূঃ 
 

 

অথ য ফৎয রযভাণ (ররোয) 

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 ২৩,৬০,৪০,০৮৮ 

২০২০-২০২১ ৩৫,৮১,৯৮,০৯৩ 

২০২১-২০২২ ৪,৮২,০৬,৯৫৫ 

,৭(২০২০-২০২১ অথ য ফৎয আগে-২০২১রি:ম যন্ত) 

Year wise Condensate handling                  
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পনী রররভটেড 

৩. এক নজটয ভাপ্ত প্রকল্প মূ 

    
 

প্ররতটফদন কারঃ আগে২০২১রি:                               

(রে োকায়) 
 

ক্র: 

নাং 
প্রকটল্পয নাভ 

ফাস্তফায়ন 

আযটম্ভয তারযখ 
অনুটভারদত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয়/ 

রফরনটয়াগ 

প্রকল্প ভারপ্তয 

তারযখ 
অটথ যয উৎ 

       

১. রএনরজ প্রকল্প জুরাই, ১৯৮৬ইাং 

স্থাঃ      ৫৯৪.৯৩ 

বফঃ     ১৬২৩.০০ 

কভােঃ  ২,২১৭.৯৩ 

২০১৭.৩৫ 

১২৮.৩৮ 

২১৪৫.৭৩ 

 
জুন, ১৯৯৫ ইাং 

 
আইরডএ 

(আাংরক) 

       

২. 
 

বকরাটিরা এরররজপ্লান্ট 

প্রকল্প 

জুরাই, ১৯৮৬ 

স্থাঃ     ১৫৬৯.০০ 

বফঃ      ১৯২৯.০০ 

কভােঃ  ৩৪৯৮.০০ 

১৮৬৮.৮৮ 

১৯২৯.০০ 

৩৭৯৭.৮৮ 

জুন, ১৯৯৭ ইাং রজওরফ 

       

৩. 
এরররজ রযফণ ও 

রফতযণ প্রকল্প 
অটক্টাফয, ১৯৯১ 

 
স্থাঃ     ২৩৮০.০০ 

বফঃ      ৯৩৫০.০০ 

কভােঃ  ১১৭৩০.০০ 

 
৫৮২.৮৩ 

৩৩৬.৩৪ 

 ৯১৯.১৭ 

জুন, ১৯৯৬ ইাং আইরডএ 

       

৪. 

 

“Technical Assistance 

for Strengthening RPGCL  

Through CNG as 

Transportation fuel for 

Environmental 

Improvement”  প্রকল্প 

 

কটেম্বয, ২০০০ 

স্থাঃ      - 

বফঃ     ৯১৩.৮৩ 

কভােঃ ৯১৩.৮৩ 

- 

৮৫৪.০২ 

৮৫৪.০২ 

এরপ্রর ২০০৫ ইাং 
ইউএনরডর এফাং 

কডরন 

       

৫. 
রযটফ দূলণ কযাধকটল্প 

রএনরজ প্রকল্প 
জানুয়াযী, ২০০০ 

 
স্থাঃ     ৪০২.৮২ 

বফঃ      ৮৩৯.০০ 

কভােঃ  ১২৪১.৮২ 

 

 ৪০১.৭৫ 

৮৩৯.০০ 

১২৪০.৭৫ 

জুন ২০০৫ ইাং রজওরফ  

৬. 

Technical Assistance for 

Development of Codes and 

Standards of CNG Refulling 

Station and Vehicle 

Conversion Workshop in 

Bangladesh. 

 

জুরাই, ২০০২ 

স্থাঃ      ২.৯০ 

বফঃ      ২৬.১০ 

কভােঃ  ২৯.০০ 

২.০৩ 

২১.৩৫ 

২৩.৩৮ 

ভাচ য ২০০৩ ইাং এরডরফ  

৭. 

বকরাটিরা এনরজএর 

ফ্রাকটননপ্লান্ট  স্থান 

প্রকল্প 

জানুয়াযী, ১৯৯৮ 

স্থাঃ      ২৬৭১.৩৩ 

বফঃ       ৭৪৪৩.২০ 

কভােঃ  ১০১১৪.৫৩ 

২৪১৪.৯ 

৭০৫২.৮১ 

৯৪৬৭.৭১ 

 
জুন, ২০০৮ ইাং 

রজওরফ 

৮. 
ঢাকা রিন পৄটয়র প্রকল্প 

(আযররজরএর অাং) 
জানুয়াযী, ২০০৩ 

স্থাঃ      ২০৫৭.৯০ 

বফঃ      ১২৭৯৮.৫০ 

কভােঃ  ১৪৮৫৬.৪০ 

  ১৬৬৭.৮২ 

  ৭৫৩৭.০১ 

১২৩২২.৮৩ 

 
রডটম্বয, ২০০৯ ইাং 

এরডরফ 

ও 

রজওরফ 
 

 

 

-০৭- 

 



৪. ভাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প মূ 
 

৪.১) রএনরজ প্রকল্পঃ 
 
১। প্রকটল্পয মূর উটেশ্য :  মানফাটন প্রাকৃরতক গ্যা ব্যফাটযয ভােটভ আভদানীকৃত জ্বারানী কতটরয উয রনবযযীরতা কভাটনা 

এফাং রযটফ দূলণমুি যাখা। 

 
২। অনুটভারদত ম যায়ঃ  মূরঃ ২৯-০১-১৯৮৬ 

   াংটারধতঃ ০৭-১২-১৯৯৪ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  আযম্ভ ভাপ্ত 

মূরঃ  জুরাই ১৯৮৬ জুন ১৯৯০ 

   াংটারধতঃ জুরাই ১৯৮৬ জুন ১৯৯৬ 

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

   বফটদরক :  ১,৬২৩.০০ (রে োকা) 

   কভাে :  ২,২১৭.৯৩ (রে োকা) 

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

  বফটদরক :    ১২৮.৩৮ (রে োকা) 

  কভাে :  ২,১৪৫.৭৩ (রে োকা) 

    
৬। উন্নয়ন টমাগীঃ  আইরডএ (আাংরক) 

    
৭। প্রকটল্পয আওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

 

 (i) ঢাকা টয ০৪টি রএনরজ রযপৄটয়ররাং কেন স্থান এফাং রুান্তরযত গাড়ীটত রএনরজ যফযা। 

 (ii) ৭৫০টি কটরার এফাং ২৫০টি রডটজর গাড়ী রএনরজ জ্বারানীটত রূান্তটযয জন্য রূান্তয রকে ক্রয়। 

 (iii) ২০০০টি রএনরজ রররন্ডায ক্রয় 

 (iv) ১টি কনৌমান রডটজর ইরঞ্জন রএনরজ জ্বারানীটত রূান্তয কযণ াইরে প্রকল্প। 

   
৮। ফাস্তফারয়ত কাম যক্রভঃ 

 

 (i) ঢাকা টয ০৪টি রএনরজ রপররাং কেন স্থান। 

 (ii) ৭৫০টি কটরার এফাং ২৫০টি রডটজর রকে  ২০০০টি রএনরজ রররন্ডায আভদানী কযা য়। 

 (iii) রএনরজ রপররাং কষ্টন মূ কভযাভত, যেণাটফেন ও রযচারনা কাটজয জন্য চুরি স্বােয। 

 (iv) রএনরজ কভরযন াইরে প্রকটল্প রনম্নরররখত কাম যারদ অন্তভূ যি রছরঃ 

  - আরযচায় ৪নাং কপযী োরভ যনাটর একটি বাভান ফাজয ভাউটন্টড রএনরজ রযপৄটয়ররাং কষ্টন স্থান। 

  - অনটফাড য কভরযন রএনরজ কষ্টাটযজ রররন্ডায কপযী কডটক স্থান। 

  - রফআইডরিউটির এয একটি কক-োই কপযী রএনরজ জ্বারানীটত রূান্তয কযা। 

   ফাস্তফারয়ত কাম যারদ : 

  - বাভান ফাজয ভাউটন্টড রএনরজ রযপৄররাং কষ্টন স্থান ও করভরনাং কাজ কযায রটেয রএনরজ রযপৄটয়ররাং ভরডউর মূ 

বাভান ফাটজয স্থান কযা য় এফাং কভরযন রএনরজ কষ্টটনয করভরনাং কাজ ম্পন্ন কযায জন্য োন যরক ঠিকাদায কভা য 

রজইআই এয াটথ চুরি রছর। চুরিয তযানুমায়ী ঠিকাদায কর্তযক করভরনাং কাজ ম্পন্ন কযায কথা থাকটরও কাজ ভাপ্ত 

কটয নাই। 

  - অনটফাড য কভরযন রএনরজ কষ্টাটযজ রররন্ডায ক্রয় পূফ যক কপযীটত স্থান কযা য়। 

  - রফআইডরিউটির এয একটি কক-োই কপযী রএনরজটত রূান্তটযয প্রটয়াজনীয় মন্ত্রাাং োণ য-কী চুরিয অধীটন আভদানী 

কটয তা কপযীটত াংটমাজন কযা য়। 
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৪.২) বকরাটিরা এরররজ প্লান্ট প্রকল্পঃ 

 
১। প্রকটল্পয উটেশ্য :  জ্বারানী আভদানীয উয রনবযযীরতা হ্রা  দূলণমুি জ্বারানী উৎাদটনয উটেটশ্য এরররজ প্লান্ট 

স্থান কযা। 

 

২। অনুটভারদত ম যায়ঃ  াংটারধতঃ ২৬-০৭-১৯৯৫ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  আযম্ভ ভাপ্ত 

মূরঃ জুরাই ১৯৮৬ জুন ১৯৮৮ 

  াংটারধতঃ জুরাই ১৯৮৬ জুন ১৯৯৭ 

 * প্রকল্পটি জুন ১৯৯৭ াটর ভাপ্ত টরও এয করভরনাং কাজ ভাপ্ত য় এরপ্রর ১৯৯৮ াটর। 

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

   বফটদরকঃ  ১,৯২৯.০০ (রে োকা) 

   কভােঃ  ৩,৪৯৮.৯৩ (রে োকা) 

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

   বফটদরকঃ  ১,৯২৯.০০ (রে োকা) 

   কভােঃ  ৩,৭৯৭.৮৮ (রে োকা) 

      
৬। অটথ যয উৎঃ  রজওরফ   

 
৭। প্রকটল্পয আওতাধীন কাম যক্রভঃ  

 

 

 বকরাটিরায় একটি ফ্রাকটনন প্লান্ট স্থান কযত: ফারল যক ২১,০০০ কভরিক েন এনরজএর ফ্রাকটনন এয ভােটভ ফারল যক ৫,০০০ 

কভরিক েন এরররজ, ৭,৬০০ কভরিক েন কটরার ও ৮,৪০০ কভরিক েন রডটজর উৎাদটনয রযকল্পনা কযা য়। 

  
৮। ফাস্তফারয়ত কাম যক্রভঃ  

 

 প্রাথরভক বাটফ কদটয ক্রভফধ যভান এরররজ চারদা পূযটণয রটেয আযররজরএর এয আওতায় ১৯৯৮ াটর বকরাটিরা এরররজ 

প্লান্ট স্থারত য় এফাং ভাচ য ১৯৯৮ ভয় ইটত ইায ফারণরজযক উৎাদন শুরু য়। Hyundai Engineering Co. Ltd. উি 

প্লান্টDesign, Procurement & Construction কাজ ম্পন্ন কটয। SGFL-এয বকরাটিরা এভএটিইপ্লাে ইটত 

উৎারদত Condensate এফাং Light NGL ম্বররত mixed stream NGL প্ররক্রয়াকযটণয ভােটভ ফারল যক ৫,০০০কভররক 

েন LPG, ৭,৬০০ কভররক েন MS ও ৮,৪০০ কভররক েন HSD উৎাদটনয রটেয প্লান্টটি রডজাইন কযা য়। তটফ প্লান্ট 

করভরনাং কাটর ভস্যা কদখা কদওয়ায় বফটদরক যাভ যক এয ভতাভত অনুমায়ী mixed stream NGL এয রযফটতয শুধুভাত্র 

Light NGL প্ররক্রয়াকযটণয ব্যফস্থা কনওয়া য়। Feed stream এ অরতরযি Propane ও Heavy component না থাকায় 

প্লাটন্টয De-butanizer এয ভােটভ LPG ও MS উৎাদন কযা য়। প্লাটন্ট এনরজএর প্ররক্রয়াকযটণয ভােটভ ারপায ও 

ীামুি রযটফ ফান্ধফ উন্নতভাটনয এরররজ ও এভএ উৎাদন য়। ককটিএর প্লাটন্ট উৎারদত এরররজ রফররয অধীনস্থ 

প্ররতষ্ঠান এরর গ্যা রররভটেড এয ভােটভ এফাং এভএ (টটরার) দ্মা, কভঘনা ও মমুনা ওটয়র ককাম্পানীয ভােটভ রফণন কযা 

য়। তটফ ২০০৭                               -২                                        -১     উৎাদন 

ফন্ধ টয় মায়। 
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৪.৩) রযটফ দূলণ কযাধকটল্প রএনরজ প্রকল্পঃ 
 

 

১। প্রকটল্পয উটেশ্য:  কটরার চাররত মানফাটন রএনরজ ব্যফাটযয ভােটভ আভদানীকৃত জ্বারানী কতটরয উয রনবযযীরতা 

কভাটনা এফাং ঢাকা টয ফায়ুদূলণ হ্রাকযণ। 

 
২। অনুটভাদন ম যায়ঃ  াংটারধতঃ ২৪-১০-২০০৪ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  আযম্ভ ভাপ্ত 

জানুয়াযী ২০০০ জুন ২০০৫ 

  

 
৪। অনুটভারদত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ  ৪০২.৮২ (রে োকা) 

  বফটদরকঃ  ৮৩৯.০০ (রে োকা) 

  কভােঃ ১২৪১.৮২ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ  ৪০১.৭৫ (রে োকা) 

  বফটদরকঃ  ৮৩৯.০০ (রে োকা) 

  কভােঃ ১২৪০.৭৫ (রে োকা) 

    
৬। অটথ যয উৎঃ রজওরফ  

    
৭। প্রকটল্পয আওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

  

 (i) ০৬টি রএনরজ রযপৄটয়ররাং কেন আভদানী  ঢাকা টয কফযকাযী উটদ্যািাটদয ভােটভ Hire Purchase 

Agrement /নগদ মূটে স্থান ও করভরনাং। 
। 

 (ii) ১০০০টি কটরাো্র চাররত মানফান রুান্তয রকে ও ১০০০টি এনরজরব রররন্ডায ক্রয়। 
 

 (iii) ০১টি কবরকযার ডায়াগনরষ্টক ইকুইটভন্ট ক্রয়। 
 

 (iv) পূতয রনভ যাণ। 
 

 (v) যাভ যক কফা গ্রণ। 
 

 (vi) প্ররেটণয ভােটভ রএনরজ কাম যক্রটভ দে ও অরবজ্ঞ জনরি গটড় কতারা। 

   

৮। ফাস্তফারয়তকাম যক্রভ/প্রকটল্পযঅগ্রগরতঃ  
    

 (i) আভদানীকৃত ০৬টি রএনরজ রপররাং কষ্টটনয ভটে ০৫টি কষ্টন কফযকাযী উটদ্যািাটদয রকে Hire Purchase 

Agreement নগদ মূটে রফক্রয় ও স্থান কযা য়। প্রারনক ভন্ত্রণারটয়য রদ্ধান্তক্রটভ আযররজরএর এয রনজস্ব 

ব্যফস্থানায় ০১টি কষ্টন ককাম্পানীয কজায়াযাাযস্থ অঙ্গটণ স্থান কযা য়। 
 

 (ii) ককাম্পানীয ওয়াকযট কটরার চাররত মানফাটন রএনরজ রূান্তয কাটজ ক্রয়কৃত রকে ও রররন্ডায ব্যফহৃত টয়টছ। 
 

 (iii) কবরকযার ডায়াগনরষ্টক ইকুইটভন্ট আভদানীপুফ যক ককাম্পনীয কজায়াযাাযা রএনরজ ওয়াকযট স্থান কযা টয়টছ। 
 

 (iv) প্রকটল্পয আওতায় ককাম্পানীয কজায়াযাাযাস্থ রনজস্ব জায়গায় রনরভ যত ছয় তরা পাাংনার বফটন আযররজরএর এয প্রধান 

কাম যারয় স্থারত টয়টছ। 
 

 (v) রএনরজ কাম যক্রটভ ফ যাধুরনক প্রমৄরিগত দেতা অজযটনয জন্য ০৭ জন প্রটকৌরী ও ০১ জন কপাযম্যান বফটদরক প্ররেণ 

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

On CNG Transportation Fuel for Environment Improvementপ্রকল্পঃ 
 

 

১। প্রকটল্পয উটেশ্য:  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন, রএনরজ ষ্টযান্ডাড য ও কপটি ককাড প্রণয়ন, স্থারত রএনরজ রপররাং কেটনয 

ভান রনধ যাযণ ও উন্নয়ন, রএনরজ ব্যফাটয গণটচতনা বৃরদ্ধ ইতযারদ। 

 
২। অনুটভাদন 

ম যায়ঃ 
 মূরঃ ১৫-১১-২০০০ 

াংটারধতঃ ২৫-০২-২০০৪ 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  আযম্ভ ভাপ্ত 

মূরঃ কটেম্বয ২০০০ - 

   াংটারধতঃ কটেম্বয ২০০০ এরপ্রর ২০০৫ 

  
৪। অনুটভারদত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ - 

  বফটদরকঃ ৯১৩.৮৩ (রে োকা) 

  কভােঃ ৯১৩.৮৩ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ - 

  বফটদরকঃ ৮৫৪.০২ (রে োকা) 

  কভােঃ ৮৫৪.০২ (রে োকা) 

    
৬। অটথ যয উৎঃ ইউএনরডর এফাং ডযারন  

 
৭। প্রকটল্পয আওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

  

 (i) রএনরজ কাম যক্রটভয াটথ মৃ্পি ভাঠ ম যাটয়য জনফরটক প্রমৄরিগত দেতা অজযটনয রটেয প্রারতষ্ঠারনক 

প্ররেণ প্রদান ও দে প্ররেক বতযী। 
 

 (ii) রএনরজ েযান্ডাড য ও কপটি ককাড প্রণয়ন 
 

 (iii) স্থারত রএনরজ রপররাং কেটনয ভান রনধ যাযণ ও উন্নয়ন। 
 

   
৮। প্রকল্প ফাস্তফারয়ত কাম যক্রভঃ   

 (i) প্রকটল্পয আওতায় রএনরজ কাম যক্রটভয াটথ মৃ্পি ভাঠ ম যাটয়য জনফরটক প্রমৄরিগত দেতা অজযটনয রটেয 

৩০০ জনটক স্থানীয় ও ৪৮ জনটক বফটদরক প্ররেণ প্রদান কযা য়। 
 

 (ii) রএনরজ েযান্ডাড য ও কপটি ককাড প্রণয়ন  
 

 (iii) স্থারত রএনরজ রপররাং কেটনয ভান রনধ যাযণ ও উন্নয়ন। 
 

 (iv) রুান্তরযত মানফাটনয দূলণভাত্রা রনরূণ 
 

 (v) করভনায/কভ যারা, ররপটরে ও জাতীয় গণভােটভ প্রচায-প্রচাযণায় রএনরজ ব্যফাটয গণটচতনতা সৃরষ্ট । 
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৪.৫) এরররজ রযফণ ও রফতযণ প্রকল্পঃ 
 

১। প্রকটল্পয উটেশ্যঃ  আশুগঞ্জ ইটত এটরঙ্গা ম যন্ত২৪ রক: রভ: (৪” ব্যা) এরররজ াই রাইন রনভ যাণ করযয়া কদটয 

উিয ও রিভাঞ্চটর এরররজ ব্যফাটযয ভােটভ জ্বারানী কাটঠয ব্যফায হ্রা কযত: 

রযটফগত বাযাম্য এফাং তুরনামূরকবাটফ কদটয পূফ যাঞ্চটরয রত একটি আথ য াভারজক 

ভতা যো কযা। 

২। অনুটভাদন ম যায়ঃ  ইনপযভারঃ ২৪-১০-১৯৯১ইাং 

প্রারনকঃ ১০-০১-১৯৯৩ইাং 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ  আযম্ভ ভাপ্ত 

মূর- অটক্টাফয ১৯৯১ইাং জুন  ১৯৯৪ইাং 

   াংটারধত- অটক্টাফয ১৯৯১ইাং জুন ১৯৯৬ইাং 

  
৪। অনুটভারদত ব্যয়   স্থানীয়ঃ  ২৩৮০.০০ (রে োকায়) 

  বফটদরকঃ  ৯৩৫০.০০ (রে োকায়) 

  কভােঃ  ১১৭৩০.০০ (রে োকায়) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়   স্থানীয়ঃ  ৫৮২.৮৩ (রে োকায়) 

  বফটদরকঃ  ৩৩৬.৩৪ (রে োকায়) 

  কভােঃ  ৯১৯.১৭ (রে োকায়) 

 
৬। অটথ যয উৎঃ  আইরডএ  (টক্ররডে নাং- ২২৬৩ রফরড)  

     

৭। প্রকটল্পয আওতাধীন কাম যক্রভঃ 

 

  

 (i) আশুগঞ্জ ইটত এটরঙ্গা ম যন্ত ১২৪ রক: রভ: (৪” ব্যা) এরররজ াই রাইন রনভ যাণ 

 (ii) কভঘনা এফাং ফানয নদী অরতক্রটভয জন্য রডটযকনার রিররাং ম্পাদন। 

 (iii) উটদষ্টা ারব য 

 (iv) আযররজরএর এয কভ যকতযা ও কভ যচাযীগণটক প্ররেণ প্রদান। 

    
৮। প্রকটল্পয ফাস্তফারয়ত কাম যক্রভঃ 

 

  

 কনারটেন্সী, জরভ ক্রয়, জরভ উন্নয়ন, পূতয রনভ যাণ, মানফান ক্রয়, স্থানীয় প্ররেণ  প্রকল্পটিটত কভাে ৯১৯.১৭ রে 

োকা ব্যয় টয়টছ। প্রকল্পটিয IDA Credit-2263 রফরড এয আওতায় ফাস্তফারয়তব্য রছর। IDA এয তযানুমায়ী 

আশুগঞ্জ স্থানায় এনরজএর ফ্রাকটনন প্লান্ট রনভ যাটণয চুরি না ওয়ায় IDA ফাস্তফতা রফটফচনায় যফতীটত ঋটণয অথ য 

অফমুি কটয নাই পটর প্রকটল্পয অফরষ্ট কাজ আয ভাপ্ত কযা য়রন। এভতাফস্থায় প্রকল্পটি রযতযি 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। অনুটভারদত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ২.৯০ (রে োকা) 

  বফটদরকঃ ২৬.১০ (রে োকা) 

  কভােঃ ২৯.০০ (রে োকা) 

 
৫। প্রকৃত ব্যয়ঃ স্থানীয়ঃ ২.০৩ (রে োকা) 

  বফটদরকঃ ২১.৩৫ (রে োকা) 

  কভােঃ ২৩.৩৮ (রে োকা) 

    
৬। অটথ যয উৎঃ এীয় উন্নয়ন ব্যাাংক 

৭। প্রকটল্পয আওতাধীন 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। ফাস্তফারয়ত 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। প্রকটল্পয উটেশ্য :  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। অনুটভাদন ম যায়ঃ  মূর        : ০৩-০৭-২০০২ইাং 

াংটারধতঃ ১০-০২-২০০৩ইাং 

    
৩। ফাস্তফায়ন কারঃ   আযম্ভ ভাপ্ত 

(ক) মূর জুরাই ২০০২ রডটম্বয ২০০২ 

(খ) াংটারধত জুরাই ২০০২ ভাচ য ২০০৩* 

  



 

৪.৭)বকরাটিরা এনরজএর ফ্রাকটনন প্লান্ট স্থান প্রকল্পঃ 

 

১। প্রকটল্পয মূর উটেশ্য :  এরররজ ও অন্যান্য কটরাররয়াভ জাতীয় দাটথ যয চারদা কভোটনায রটেয আনুলরঙ্গক 

সুরফধা   বদরনক ১১০ কভররক েন এনরজএর ফ্রাকটনন েভতা ম্পন্ন একটি 

প্লান্টস্থান। 

 
২। অনুটভারদত ব্যয়ঃ 

 

  মূর রর অনুমায়ী 

(রে োকা) 

াংটারধত রর অনুমায়ী 

(রে োকা) 

   স্থানীয় ২৪৮৩.৯৯ ২৬৭১.৩৩ 

   বফটদরক ৬৮০৬.৩৪ ৭৪৪৩.২০ 

   কভাে ৯২৯০.৩৩ ১০১১৪.৫৩ 

     
৩। প্রকৃত ব্যয়ঃ  স্থানীয় :  ২৪১৪.৯০ (রে োকা)  

   বফটদরকঃ  ৭০৫২.৮১ (রে োকা)  

   কভােঃ  ৯৪৬৭.৭১ (রে োকা)  

      
৪। 

 

প্রকটল্পয ফাস্তফায়ন কার 

(রর অনুমায়ী) 
 মূর াংটারধত 

আযম্ভঃ      জানুয়াযী, ১৯৯৮ইাং 

ভারপ্তঃ     জুন, 

২০০৪ইাং 

আযম্ভঃ      জানুয়াযী, ১৯৯৮ ইাং 

ভারপ্তঃ     জুন, ২০০৮ইাং 
 

৫। প্রকটল্পয অনুটভাদন 

ম যায়ঃ 
 অনুটভারদত (াংটারধত রর ২৮-০৮-২০০৭ইাং তারযটখ একটনক কর্তযক অনুটভারদত য়)। 

 

৬। প্রকটল্পয অথ যায়টনয উৎঃ 

 

 রজওরফ 

৭। প্রকটল্পয আওতাধীন কাম যক্রভ  :   

 ক)  এরররজ ও অন্যান্য কটরাররয়াভ জাতীয় দাটথ যয চারদা কভোটনায রটেয আনুলরঙ্গক সুরফধা   বদরনক ১১০ 

কভররক েন (ফারল যক ৩৬,৩০০ কভররক েন) এনরজএর প্ররক্রয়াকযণ করযয়া ফারল যক ৮৫৬০ কভরিক েন এরররজ 

১৩,১৪০ কভররক েন কটরার এফাং ১৪,৬০০ কভরিক েন  রডটজর উৎাদন কযা। 
 

 খ) যাভ যক কফা গ্রণ 
 

 গ) পূতয রনভ যাণ 

   
৮। ফাস্তফারয়ত 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)  Construction of single storied residential building could not be undertaken. 
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প্ররতটফদন কারঃ আগে- ২০২১রি: 

 

৪.৮) ঢাকা রিন পৄটয়র প্রকল্প (আযররজরএর-অাং):    
  

১। প্রকটল্পয মূর উটেশ্য :  ঢাকা য, ঢাকা টযয রনকেফতী এরাকা ঢাকা-চিগ্রাভ ভাড়টক রএনরজ রযপৄটয়ররাং 

কেন ও রূান্তয কাযখানা স্থান পূফ যক উি এরাকায় মানফান মূটক রএনরজটত রূান্তয 

কটয কটরাটরয রযফটতয রএনরজ ব্যফাটযয ভােটভ রযটফটয উন্নয়ন াধন কযা।  
 

 

২। প্রাক্কররত ব্যয় :   মূর রডরর অনুমায়ী 

(রে োকা) 

াংটারধত রডরর অনুমায়ী 

(রে োকা) 

   স্থানীয় মূদ্রা  ৯৯০০.৫৭ ২০৫৭.৮৯ 

   বফটদরক মূদ্রা ২৬১২৫.৩১ ১২৭৯৮.৫১ 

   কভাে ৩৬০২৫.৮৮ ১৪৮৫৬.৪০ 
    

 

 

৩। প্রকটল্পয ফাস্তফায়ন কার :   মূর রডরর অনুমায়ী াংটারধত রডরর অনুমায়ী 

   আযম্ভ  জানুয়াযী, ২০০৩ইাং  জানুয়াযী, ২০০৩ইাং  

   ভাপ্ত রডটম্বয, ২০০৬ইাং  রডটম্বয, ২০০৮ইাং  
   

 

 

৪। 
 

প্রকটল্পয অনুটভাদন ম যায় : 
 

 মূর রডরর : ০৫ নটবম্বয ২০০৩ইাং  
 

 

৫। প্রকটল্পয অথ যায়টনয উৎঃ  Asian Development Bank (ADB), Nordic Development Fund 

(NDF) এফাং ফাাংরাটদ যকায।  
 

৬। প্রকটল্পয আওতাধীন কাম যক্রভঃ  
 

 

  মূর রডরর অনুমায়ী প্রস্তারফত াংটারধত রডরর অনুমায়ী 
 

 ক) ২৬টি রএনরজ রযপৄটয়ররাং কেন স্থান 
 

ক) ২৬টি রএনরজ রযপৄটয়ররাং কেন স্থান 
 

 খ) ১০০০০টি কটরার চাররত মানফাটনয জন্য ১০০০০টি রএনরজ 

রুান্তযরকে এফাং ১০,০০০টি (৪০, ৫০, ৬০ ও ৯০ ররোয ারন 

ধাযণ েভতা ম্পন্ন) রএনরজ রররন্ডায আভদানী 

খ) ৫০০০টি কটরার চাররত মানফাটনয জন্য ৫০০০টি 

রএনরজ রূান্তয রকে এফাং ৬,০০০টি (৪০, ৫০, ৬০ ও 

৯০ ররোয ারন ধাযণ েভতা ম্পন্ন) রএনরজ 

রররন্ডায আভদানী 
 
 

 গ) মানফান রএনরজটত রূান্তটযয জন্য ২টি কাযখানা এফাং ১টি 

রএনরজ চাররত মানফান কভযাভত ও যেণাটফেণ কাযখানা 

স্থান। 
 

গ) ঢাকা-নাযায়নগঞ্জ ড়কস্থঃ দরনয়ায় যকাটযয ড়ক 

ও জনথ রফবাগ ইটত ইজাযাকৃত জায়গায় একটি 

রএনরজ রূান্তয কাযখানা স্থান ও রএনরজ রূান্তয 

কাটজ মন্ত্রাাং ক্রয়।   
 

 ঘ) ৩০০টি রএনরজ চাররত ফা আভদানী 
 

ঘ) ১০০টি রএনরজ চাররত ফা আভদানী 
 

 ঙ) ২০০০টি রএনরজ চাররত কপায কষ্ট্রাক কফফীটেক্সী আভদানী ঙ) আযররজরএর এয কজায়াযাাাযাস্থ  রএনরজ রূান্তয ও 

কভযাভত কাযখানা আধুরনকায়ন  াটত করটভ প্ররেণ 

প্রদাটনয ব্যফস্থা।  
 

 চ) যাভ যক কফা ও প্ররেণ ব্যফস্থা   চ) যাভ যক কফা ও প্ররেণ ব্যফস্থা।  
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৭। ফাস্তফারয়তকাম যক্রভ :  

  

 
 

২৬টি রএনরজ রপররাং কেন াংগ্রঃ 
 

  ব্যরি উটদ্যািাটদয ভােটভ ২৬টি রএনরজ রপররাং কেটনয ভটে ২৩টি রএনরজ রপররাং কেন আভদানী স্থাণ ও 

করভরনাং কাজ ম্পন্ন টয়টছ। ঢাকা-ভাওয়া াইওটয়য াট গ্যা াইরাইন না থাকায় রনধ যারযত ০২টি রএনরজ 

রপররাং কেন স্থান কাজ ফাদ কযটখ প্রকল্প ফাস্তফায়টনয জন্য ভন্ত্রণারয় ম যাটয় রদ্ধান্ত গ্রণ কযা টয়টছ।  
 

 

 
রূান্তয রকে ও রররন্ডায ক্রয়ঃ 
 

 প্রকটল্পয আওতায় ৫,০০০ টি রএনরজ রূান্তয রকে আভদানী ম্পন্ন টয়টছ। 
 

প্রকটল্পয আওতায় ৫৯৬৬ টি রএনরজ রররন্ডায আভদানী ম্পন্ন টয়টছ। 

  

 
ব্যাাংক /রররজাং ককাম্পানীয ভােটভ রএনরজ ফা ক্রয়ঃ 
 

  ব্যরি উটদ্যািাটদয ভােটভ রএনরজ চাররত ফা আভদানীয রটেয ম্পারদত ঋণ চুরিয আটরাটক ২টি ব্যাাংক ও ২টি 

রররজাং ককাম্পানী দ্বাযা এ ম যন্ত কভাে ১৪৯টি রএনরজ ফা ক্রয় কযা টয়টছ। 

 
 

 কনবাযন ওয়াকয স্থানঃ 

  রএনরজ রূান্তয কাযখানা স্থাটণয জন্য দরনয়ায় একটি Referral CNG Conversion Workshop 

Building, ীভানা প্রাচীয রনভ যাণ, রররন্ডায কোটযজ কড রনভ যাণ অন্যান্য আনুলরঙ্গক পূতয রনভ যাণ কাজ ম্পন্ন 

টয়টছ। 

দরনয়া ও কজায়াযাাযা ওয়াকযট মন্ত্রারত ও টুর ক্রয় এফাং স্থাটণয কাজ ভাপ্ত টয়টছ।  

কজায়াযাাযাস্থ CNG Conversion Workshop এয াটশ্বয চাযতরা বফন রনভ যাণ ও কজায়াযাাযা রএনরজ 

ওয়াকযটি আধুরনকীকযণ কাজ কল টয়টছ। 

 
 

  

 
প্ররেণঃ  

  বফটদরক প্ররেণ কাম যক্রভ ভাপ্ত টয়টছ। 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন)  

 

৫.১ গ্যা/এনরজএর/রকে/রররন্ডায ক্রটয়য রফফযণী 

         গ্যাঃএভ এভ রএভ 

         এনরজএর/ কনটডনটেঃ ররোয 

         মূে    মূেঃ রভররয়ন োকায় 

প্ররতটফদন কারঃ    -২০২১রি: এককঃাংখ্ায় 

ক্ররভক 

নাং 

ককাম্পানীয 

নাভ/গ্যা 

রপটল্ডয নাভ 

উাদান 

রফগত ভা 

 

চররত ভা 

 রফগত ফৎটযয কভাে 

( ২০১৯-২০২০) 

চররত ফৎটযয 

ক্রভপুরঞ্জত(২০২০-২০২১) 
প্রাযম্ভ ইটত ক্রভপুরঞ্জত 

  

(জুরাই-২০২১) (আগে- ২০২১) 

রযভাণ মূে রযভাণ মূে রযভাণ মূে রযভাণ মূে রযভাণ মূে 

  

আযররজরএর/ 

বকরাটিরা 

এরররজপ্লান্ট, 

কগারাগঞ্জ, 

রটরে। 

স্থানীয় ক্রয়ঃ 

১।  গ্যা 0.128 4.08 0.169 5.40 2.005 66.43 0.296 9.48 42.04 
  

২।  এনরজএর (টকটিএর প্লান্ট)                                      0.00 0.00 0.00 0.00 3212000 103.58 0 0.00 573040321 
  

৩।  কনটডনটে (টকটিএর প্লান্ট)                                                         0.00 0.00 0.00 0.00 5559945 205.33 0 0.00 345031070 
  

রফটদ ইটত ক্রয়ঃ 

 ১।  রকে                 11240 †mU   

 ২।  রররন্ডায                     

ক)  ৯০ ররোয েভতা                 2700 wU   

খ)  ৮০ ররোয েভতা                     

গ)  ৬০ ররোয েভতা                 5300 wU   

ঘ)  ৫০ ররোয েভতা                 867 wU   

ঙ)  ৪০ ররোয েভতা         3279 wU  

কভাে (১ + ২)           
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড   

৫.২) উৎাদন রফফযণী  

            

         এরররজ         : কভ.েন  

   
  

    এভএ           : ররোয  

প্ররতটফদন কারঃ    -২০২১রি:    
এইচএরড       : ররোয  

 

ক্ররভ

ক নাং 
 ককাম্পানীয নাভ উাদান 

চররত ফৎয 

রেযভাত্রা *  

(২০২০-২১)  

রফগত ফৎটযয 

রেযভাত্রা        

(২০১৯-২০) 

রফগত ভা 

প্রকৃত 

*চররত ভা 

প্রকৃত 
রফগত ফৎটযয 

কভাে (প্রকৃত) 

 (২০১৯-২০) 

চররত ফৎটযয 

ক্রভপুরঞ্জত 

(প্রকৃত) 

প্রাযম্ভ ইটত 

ক্রভপুরঞ্জত  

(    -2021)  (আগে-2021) (২০২০-২০২১)    প্রকৃত 

  

  

  

  

  

আযররজরএর/ 

বকরাটিরা 

এরররজ প্লান্ট, 

কগারাগঞ্জ, 

রটরে। 

GjwcwR 0.00 843.11 0.00 0.00 670.088 ০ 135635.550 

Gg. Gm 0.00 54,09,000 0.00 0.00 6386169 ০ 549116804 

GBPGmwW 0.00 810,000 0.00 0.00 798467 ০ 96906.962 

* প্রাক্কররত।  

*                            ০১-০৯-২০২০                            ০২/০৯/২০২০                                                               । 

-১৮-  
 

 

 



     রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

৫.৩)  রূান্তয/ াংটমাগ ও রফক্রয়/ যফযা রফফযণী 

গ্যা : এভএভরএভ  মূে : রভররয়ন োকায় 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

 

রফফযণ 

রফগত ভা   চররত ভা রফগত ফৎটযয কভাে চররত ফৎটযয ক্রভপুরঞ্জত 
প্রাযম্ভ ইটত ক্রভপুরঞ্জত 

(    -2021)  (আগে-2021) (২০১৯-২০) (২০২০-২০২১) 

াংখ্া মূে াংখ্া মূে াংখ্া মূে াংখ্া মূে াংখ্া  মূে 

ক) কটরার/ রডটজর চাররত গারড় রুান্তয (রররন্ডায াংটমাজন ) 

রেযভাত্রা 3 0.21 3 0.21 34 2.50 7 0.21     

প্রকৃত 0 0.00 2 0.14 33 2.43 2 0.14 8559 8538 

খ) রররন্ডায কেরষ্টাং: 

রেযভাত্রা 150 0.25 105 0.25 1300 2.40 210 0.63    

প্রকৃত 15 0.05 94 0.30 1131 3.65 109 0.35 13100 12.00 

গ) খুচযা মন্ত্রাাং রফক্রয় ও কভযাভত (রভররয়ন োকায়) 

রেযভাত্রা* jU 0.15 jU 0.15 jU 1.80 jU 0.11 jU   

প্রকৃত jU 0.01 jU 0.08 jU 0.67 jU 0.09 jU   

কটরাররয়াভজাত দ্রব্যরদ রফক্রয়: (ককরাটিরা এরররজপ্লান্ট, কগারাগঞ্জ, রটরে) 

 ক) এইচএরড (ররোয) 

 েযভাত্রা*  500,000  0  810,000  0 -    

 প্রকৃত  0.00 0.00 0.00 0.00 1,179,000 64.85 0 0.00 96,894,000   
 খ) এভএ (ররোয) 

রেযভাত্রা 2,500,000  0  5,409,000  0 -   

প্রকৃত 0.00 0.00 0.00 0.00 5,409,000 324.54 0 0.00 547,286,907  
গ) এরররজ (টভঃ েন) 

রেযভাত্রা* 416.667  0.00  843.11  0.000 0.00   

প্রকৃত 0.00 0.00  0.00 849.907 25.71 0.000 0.00 135,583.107  

N)Kb‡Wb‡mU

(wj:) 

414855.00 15.74 0.00 0.00 0.00  414,855.00 15.74 414,855.00  

ঙ) কনটডনটে (ররোয): (আশুগঞ্জ স্থানা টত কনটডনটে যফযা) 

রেযভাত্রা* 13,333,333  23,333,333  300,000,000  46,666,667 41.00   

প্রকৃত 22,625.186 22.625 25,581.769 25.58 358,198,093 324.79 48,206.955 48.21 3,528,927,961  

* প্রাক্কররত (অথ য রফবাটগয প্রস্তুতকৃতফাটজে ফই টত প্রদি)। 

-১৯-  



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

 

৫.৪)   রএনরজ রফক্রয় রফফযণী                                    

 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

রযভাণঃ  ক) রএনরজঃ  এভএভরএভ            

              খ)  মূেঃ রভররয়ন োকায় 

   রপররাং কষ্টটনয নাভ 

রফগত ভা চররত ভা রফগত ফৎটযয কভাে চররত ফৎটযয ক্রভপুরঞ্জত 

(    -2021)  (আগে-2021) (২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) 

রযভাণ মূে রযভাণ মূে রযভাণ মূে রযভাণ মূে 

০১। 

  

  

কন্ট্রার রএনরজ ওয়াকয ও রযপৄটয়ররাং কেন, রখরটেত,  ঢাকা।               

কটরাররয়ভজাত দ্রফারদ রফক্রয় (রএনরজ)               

* রেযভাত্রা 0.014 6.02 0.014 6.02 2.000 86.00 0.028 12.04 

প্রকৃত 0.139 5.98 0.184 7.90 2.080 89.42 0.323 13.89 

কভােঃ 

রেযভাত্রা 0.014 6.02 0.014 6.02 2.00 86.00 0.028 12.04 

প্রকৃত 0.139 5.98 0.184 7.90 2.080 89.42 0.323 13.89 

 

       * প্রাক্কররত (অথ য রফবাটগয প্রস্তুতকৃতফাটজে ফই টত প্রদি)। 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

৫.৫ জাতীয় গ্যাগ্রীটড আযএরএনরজ/রযগ্যারপাইড প্রাকৃরতক গ্যা যফযা রচত্র 

      

প্ররতটফদন কারঃআগে-২০২১রি: 

    
মূেঃ রভররয়ন োকা 

ভা 

রেযভাত্রা
 

(২০২০-২০২১) 
জাতীয় গ্রীড-এ আযএরএনরজ যফযাটয রযভান মূে 

প্রাযম্ভ ’কত ক্রভপুরঞ্জত যফযা             

(আগষ্ট, ১৮ টত আগে-

২০২১রিঃ ম যন্ত) 

এভএভরএভ ঘনরভোয এভএভরএপ 
রভররয়ন োকা @ 

এভএভরএপ 
এভএভরএপ 

    -২০২১ 

7,493.20 

624749998.99 22,062.63  556,924.94 

   -২০২১ 619800204.34 21,888.04  578,812.98 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

কভাে 1244550203.33 43,950.67    



  রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পানী) 
 

৫.৬) রএনরজ কাম যক্রভ (আগে-২০২১রি: ম যন্ত ) 

 

রফফযণ 

১৯৯৬-২০০১রিঃ ২০০১-২০১৫রিঃ (ম্প্রাযণ ম যায়)  ২০১৫-২০২১ রিঃ (ফতযভান ম যায়*)  

জুন -৯৬ 

রিঃ 

অটক্টাফয-

০১রিঃ 
বৃরদ্ধ 

অটক্টাফয-

০১রিঃ  

অটক্টাফয, 

১৫রিঃ 
বৃরদ্ধ  

অটক্টাফয, 

১৫রিঃ 
আগে-২০২১ রিঃ বৃরদ্ধ  

১ ২ ৩ ৪=(৩-২) ৫ ৬ ৭=(৬-৫) ৮ ৯ 10=9-8) 

রূান্তয কাযখানা (াংখ্া)** ১ ২ ১ ২ ১৮০ ১৭৮ 180 59 -121.00 

রযপৄটয়ররাং কেটনয (াংখ্া) 

অনুটভারদত ৩ ১২ ৯ ১২ ৫৮৯ 589 ৫৮৯ ৬০৩ ১৪ 

চরভান ৩ ৬ ৩ ৬ ৫৬০ 560 5৬০ ৫২৮ -৩২ 

রূান্তরযত গাড়ী (াংখ্া) ৫৮ ১,৬২৪ ১,৫৬৬ ১,৬২৪ ২৪৫,৩৭২ ২৪৩,৭৪৮ 245,372 ২৭১,৬৮১ 26,309.00 

রএনরজ চাররত গাড়ী, আভদানীকৃত (াংখ্া)  ৫৮ ১,৬২৪ ১,৫৬৬ ১,৬২৪ ২৮০,৪৮৭ ২৭৮,৮৬৩ 280,487 

৩,১২,০৪৬+১,৯৩,২৪২ *** 
31,577.00 

=৫,০৫,৩০৬ 

বদরনক গ্যা ব্যফায (রভররয়ন ঘনপৄে) ০.০০১ ০.০৬৫ ০.০৬৪ ০.০৬৫ ১১৮.২১২ ১১৮.১৪৭ 118.212 ৮৪.১৯ -৩৪.০২ 
 

 

*     অটক্টাফয, ২০১৫  ভাট ‘‘রএনরজ কষ্টটনয জন্য নতুন ককান াংটমাগ প্রদান কযা টফ না’’ ভটভ য জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাগ টত প্রজ্ঞান জারয কযা টয়টছ।তটফ যফতীটত ভাভান্য াইটকাটে যয 

রনটদ যনায আটরাটক ২০১৯-২০২০ অথ যফছয ম যন্ত অনুটভাদন প্রদান কযা টয়টছ। 

**    অনুটভাদটনয য কাম যক্রভ গ্রণ না কযায় অনুটভাদটনয তযানুমায়ী ১২১টিরএনরজ কনবাযন ওয়াকযটয অনুটভাদন ফারতর কযা টয়টছ। 

*** ‘অনুটভারদত কনবাযন ওয়াকয এফাং অটক্টাফয, ২০১৬রিঃ ভাট কপ্ররযত তথ্য/প্ররতটফদন কভাতাটফক কদটরএনরজ রি-হুইরায অটোরযক্সায-এয াংখ্া মৄি কযায় কভাে রএনরজ চররত গারড়য াংখ্া 

বৃরদ্ধ কটয়টছ। রফআযটিএ-এয প্ররতটফদন কভাতাটফক এভা ম যন্ত রএনরজ রি–হুইরায অটোরযক্সায াংখ্া =১,৯৩,২৪২টি, মা ‘রএনরজ চাররত গাড়ী (াংখ্া)’ বৃরদ্ধ (করাভ-১০)-এ প্রদর যত কনই।    

 

 

 

 

 

-২২- 
 

 



রূান্তরযতপ্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

৬. অথ য রফবাগ 
৬.১)  মূরধন াংক্রান্ত তথ্যারদ         প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১ 

মূরধটনয রযভাণঃ 
 

১. অনুটভারদত মূরধনঃ প্ররতটি কয়ায ১০.০০ োকা 

মূটেয ২০,০০,০০,০০০ টি কয়ায : 

 

 

২০০.০০ (দ্যই ত) ককাটি োকা 

২. রযটারধত মূরধনঃ রযটারধত মূরধন ইকুইটিঃ  

 

৭৮,৫৬,৬৮,৫৪০.০০ োকা (জুন- ২০২১রিঃ ম যন্ত)। 

 

ঋণ এফাং মূরধটনয রযভাণ ও অনুাত (টকাটি োকায়): 

ফৎয ঋণ (Debt) 
মূরধটনয 

(Equity) 

কভাে রফরনটয়াগকৃত মূরধন 

(Total Capital Employed) 

ঋণ ও মূরধটনয 

অনুাত 

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 

৭৬:২৪ 

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 

২০১৯-২০২০ 

২০২০-২০২১ 

২.০৪৪৭ 

১.১২০৬ 

৭৮.৫৭ 

৭৮.৫৭ 

৮০.৬১ 

৭৯.৬৯ 

৩:৯৭ 

১:৯৯ 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
৬.২) আয় ও ব্যয় রফফযণী(১) 

             প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: মূে: রভররয়ন োকা 

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ 

রফগত ভা চররত ভা রফগত ফৎটয কভাে চররত ফৎটযয ক্রভপুরঞ্জত ফাটজে (চররত অথ য ফছয) 
(    -2021)  (আগে-2021) (২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) (২০২১-২০২২) 

প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত ফাটজে ফাটজে * 
ক) রফক্রয়ঃ 

১। রএনরজ 5.98 7.90 89.42 13.89 12.04 72.24 

২। এভএ রফক্রয় ফাফদ (বযাে ) 0.00 0.00 324.54 0.00 0.00 0.00 

৩। এরররজ (টভররক েন) 0.00 0.00 25.71 0.00 0.00 0.00 

৪। কনটডনটে যান্ডররাং চাজয (যকাযী) 0.00 0.00 5.89 0.00 

41.00 246.00 

কনটডনটে যান্ডররাং চাজয(টফযকাযী) 22.63 25.58 318.89 48.21 

৫। এরএনরজ ম্যাটনজটভন্ট চাজয * 31.24 30.99 305.96 62.23 62.44 374.66 

৬। গাড়ী রূান্তয চাজয (বযাে ) 0.00 0.14 2.43 0.14 0.21 1.25 

৭। খুচযা মন্ত্রাাং রফক্রয় (বযাে ) 0.01 0.08 0.67 0.09 0.11 0.67 

৮। এইচ এ রড রফক্রয়  (বযাে) 0.00 0.00 64.85 0.00 0.00 0.00 

৯। বযাে রযটফে 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

১০। রররন্ডায কেরষ্টাং 0.05 0.30 3.65 0.35 0.63 3.78 

11| Kb‡Wb‡mU 15.74 0.00 0.00 15.74 0.00 0.00 

কভাে (ক) 75.64 64.99 1142.01 140.63 116.43 698.60 

খ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যাজস্ব ব্যয়ঃ 

১। বযাে (এভএ ও এইচএরড ফাফদ) 0.00 0.00 50.79 0.00 0.00 0.00 

২। এভএ ও এইচএরড রযফন ব্যয় 0.00 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 

৩। এভএ ও এইচএরড এয কিরন্ডাং খযচ 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 

৪। গ্যা ক্রয় (এভএভরএভ) 4.08 5.40 66.43 9.48 9.80 58.80 

৪। পৄটয়র গ্যা ক্রয় 1.67 1.67 18.20 3.33 3.33 20.00 

৫। এনরজএর ক্রয় (বযাে ) 0.00 0.00 103.58 0.00 0.00 0.00 

৬। কনটডনটে ক্রয় (বযাে ব্যরতত) 0.00 0.00 205.33 0.00 0.00 0.00 

৭। গাড়ী রূান্তয ব্যয় 0.00 0.10 1.82 0.10 

0.17 1.02 

৮। খুচযা মন্ত্রাাং ব্যয় 0.01 0.06 0.50 0.07 

৯। কফতন ও বাতারদ 24.75 15.15 218.06 39.90 45.80 274.80 

১০। প্রারনক ও ব্যফস্থানা ব্যয় 8.35 8.47 102.14 16.82 43.39 260.35 

১১। ঋটণয সুদ রযটাধ 0.00 0.00 2.36 0.00 0.11 0.68 

১২। অফচয় 6.24 6.240 74.93 12.49 13.33 80.00 

১৩। এযাটভাযোইটজন 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

১৪। কভযাভত ও যেণাটফেণ 1.72 1.69 22.19 3.41 2.75 16.50 

১৫। অন্যান্য/াভারজক দায়ফদ্ধতা 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 9.95 

কভাে ব্যয় (খ) (১-১৫) 46.83 38.78 872.45 85.61 120.35 722.10 

                 *  প্রাক্কররত (অথ য রফবাটগয  ফাটজে ফই টত প্রদি)।                                                                                          

-২৪- 



 

 

রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

 

৬.২)  আয় ও ব্যয় রফফযণী (২) 

        

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি:  মূেঃ রভররয়ন োকায় 
        

ক্ররভক রফফযণ 

রফগত ভা চররত ভা রফগত ফৎটযয কভাে চররত ফৎটযয ক্রভপুরঞ্জত 
ফাটজে 

 (চররত অথ য ফছয) 

(    -2021)  (আগে-2021) (২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) (২০২১-২০২২) 

প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত প্রকৃত ফাটজে * ফাটজে * 

গ) রযচারনায মুনাপা (ক - খ) 28.82 26.21 269.56 55.03 -3.92 -23.50 

ঘ) রফরফধ আয় (নন অাটযটিাং আয়) 15.00 21.00 250.00 42.00 41.67 250.00 

ঙ) কয পূফ য মুনাপা/(টরাকান) (গ+ঘ) 43.82 47.21 519.56 97.03 37.75 226.50 

চ) কতযন 

  ১। শ্ররভটকয অাংীদারযত্ব তরফর - - - - - - 

  ২। ফযােকৃত আয়কয (টভাে) - - - - - - 

ছ) কযঅটন্ত নীে মুনাপা/(টরাকান) - - - - - - 

জ) 
যাষ্ট্রীয় ককালাগাটয রবযাাং 

(রডরবটডন্ট) 
- - - - - - 

ঝ) 
যাষ্ট্রীয় ককালাগাটয রবযাাং প্রদাটন্ত 

নীে মুনাপা/ (টরাকান) (ছ - জ) 
- - - - - - 

* প্রাক্কররত(অথ য রফবাটগয  ফাটজে ফই টত প্রদি)। 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

 

 ৬.৩) যাষ্ট্রীয় ককালাগাটয অথ য প্রদাটনয রফফযণী 

 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

মূেঃ রভররয়ন োকায় 

ক্ররভক নাং রফফযণ 
রফগত ভা চররত ভা রফগত ফৎটযয কভাে চররত ফৎয ক্রভপুরঞ্জত 

(    -2021)  (আগে-2021) (২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) 

ক) প্রকৃত প্রদান রবরিকঃ - -   

 ১। আফগাযী শুল্ক/বযাে ও ারপ্লটভন্টাযী কয  0.00 0.00 50.79 0.00 

 ২। আয়কয  0.00 0.00 24.49 0.00 

 ৩। যাষ্ট্রীয় ককালাগাটয রবযাাং প্রদান/রডরবটডন্ট  0.00 0.00 100.00 0.00 

 ৪। কাষ্টভ কয  0.00 0.00 0.00 0.00 

 ৫। রড এ এর  0.00 0.00 64.17 0.00 

 ৬। অন্যান্য  0.00 0.00 0.00 0.00 

 কভাে (ক) 0.00 0.00 239.46 0.00 

খ)  একরুয়ার রবরিকঃ  - - - - 

 ১। আফগাযী শুল্ক/বযাে ও ারপ্লটভন্টাযী কয  - - - - 

২। আয়কয - - - - 

৩। যাষ্ট্রীয় ককালাগাটয রবযাাং প্রদান - - - - 

৪। কাষ্টভ কয - - - - 

৫। রড এ এর - - - - 

৬। অন্যান্য  - - - 

কভাে (ক) - - - - 

কভাে (খ) - - - - 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

৬.৪) খাতওয়ারয ফটকয়া কদনা-াওনায রফফযণ 

প্ররতটফদন কারঃআগে-২০২১রি:                                           g~j¨t wgwjqb UvKvq 

 

µwgK 

bs  

cÖwZôv‡bi bvg 

PjwZ gv‡mi 

†kl w`b ch©šÍ 

e‡Kqv cvIbv 

mgš^q 

mgš^‡qi 

cieZ©x 

weMZ gv‡mi 

e‡Kqvi 

cwigvb 

PjwZ gvm      

(AvM÷-2021) 

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 

2019-

2020 

2020-

21 

202১-2২ 2019-2020 2020-21 202১-2২ 

  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 1.94 

 

1.94 
7.90 

7.75 2.09 0.52 4.00 0.00 0.00 2.09 87.00 61.93 101.22 

L) †emiKvix 24.89 

 

24.89 0.00 0.00 24.89 0.96 25.88 24.89 0.00 0.00 

 

  †gvU (K + L)  26.83 

 

26.83 7.90 7.75 26.98 1.48 29.88 24.89 0.00 2.09 87.00 61.93 101.22 

2| GgGm Ges GBPGmwW weµq eve`t 

K) miKvix 353.85 72.48 281.37 0.00 0.00 281.37 50.43 5.58 0.00 0.00 281.37 2210.13 1232.03 2148.26 

L) †emiKvix 0.00 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 

  †gvU (K + L)  353.85 72.48 281.37 0.00 0.00 281.37 50.43 5.58 0.00 0.00 281.37 2210.13 
1232.03 2148.26 

3| GjwcwR weµq eve`t 

K) miKvwi 175.92 159.38 16.54 0.00 0.00 16.54 3.31 5.00 0.00 0.00 16.54 281.79 83.59 0.00 

L) †emiKvix 

      

0.00 

     

  †gvU (K + L)  175.92 159.38 16.54 0.00 0.00 16.54 3.31 5.00 0.00 0.00 16.54 281.79 83.59 0.00 

4| Ab¨vb¨ weµq eve`t (গারড় কনবাযন, টিউরনাং, খুচযা মন্ত্রাাং রফক্রয় এফাং এরএনরজ ভারজযন) 

K) miKvix 375.65 

 

375.65 31.45 17.22 389.89 2.13 183.39 0.00 0.00 389.89 355.10 352.00 198.43 

L) †emiKvix 0.00 

   

0.00 

 

0.00 Ñ 

      

†gvU (K + L)  375.65 

 

375.65 31.45 17.22 389.89 2.13 183.39 0.00 0.00 389.89 459.32 352.00 198.43 

5| Kb‡Wb‡mU n¨vÛwjs eve`t 

K) miKvix 16.90 

 

16.90 25.58 25.58 16.90 1.41 12.00 0.00 0.00 16.90 225.18 193.70 375.38 

L) †emiKvix 

  

0.00 

  

0.00 

  

0.00 

 

0.00 

   

†gvU (K + L)  16.90 

 

16.90 25.58 25.58 16.90 1.41 12.00 

 

0.00 16.90 225.18 193.70 375.38 

‡gvU K) miKvix 924.25 231.87 692.39 64.94 50.55 706.78 57.79 12.23 0.00 0.00 706.78 3159.19 1923.24 2823.28 

L) †emiKvix 24.89 

 

24.89 0.00 0.00 24.89 0.96 25.88 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

me©‡gvU 949.15 231.87 717.28 64.940 50.550 731.67 58.75 12.45 24.89 0.00 706.78 3159.19 1923.24 2823.28 

-27- 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী ররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

 

৬.৫)   রফগত ভাটয তুরনায় চররত ভাটয তাযতম্য রফটেলণ 

 

প্ররতটফদন কারঃ    -২০২১রি: 

ক্ররভক 

নাং 
রফফযণ 

চররত ভা রফগত ভা রফগত ভাটয 

তুরনায় হ্রা/বৃরদ্ধয 

কাযণ 

 

(   -2021)  (জুরাই-2021) 

 

০১। রএনরজ রূান্তয (াংখ্ায়) 
2 0 

  
 

০২। রএনরজ রযপৄটয়ররাং কষ্টন স্থান (াংখ্ায়) 
-    

 

০৩। ক্রয় ফাফদ ব্যয়  - 
 

 

ক) গ্যা (রভররয়ন োকায়) 5.40 4.08    

খ) এনরজএর (রভররয়ন োকায়) 0.00 0.00   
 

গ) কনটডনটে   0.00 0.00   
 

০৪। রএনরজ রফক্রয় ফাফদ আয় (রভররয়ন োকায়) 
7.90 5.98 

  

 

০৫। অন্যান্য আয় (রভররয়ন োকায়) 
78.09 84.66 

   

০৬। কভাে ব্যয় (রভররয়ন োকায়) 
38.78 46.83 

   

০৭। কযপূফ য মুনাপা( রভররয়ন োকায়, রনযীোপূফ য) 
47.21 43.82 

  
 

০৮। যাষ্ট্রীয় ককালাগাটয জভা (রভররয়ন োকায়) 
0.00 0.00 

  
 

০৯। আদায় (রভররয়ন োকায়) 50.55 42.21   
 

১০। 
আয়কয রযটাধ (রভররয়ন োকায়) 0.00 0.00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
 (টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

 

 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

৬.৬) ককাম্পানীয অরডে াংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

ক) অরডে আরি াংক্রান্ত তথ্যঃ ফারণরজযক অরডে আরিয াধাযণ ও অগ্রীভ এফাং বফটদরক াায্য পুষ্ট প্রকটল্পয াধাযণ ও 

অগ্রীভ আরি াংক্রান্ত। 

ভন্ত্রণারয়/াংস্থায 

নাভ/টকাম্পানীয নাভ 
অরডে আরিয াংখ্া োকায রযভাণ 

ব্রডীটে 

জফাটফয  

াংখ্া 

রনষ্পরিয 

াংখ্া 
কজয ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রফদ্যযৎ, জ্বারানী ও 

খরনজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় / 

কটরাফাাংরা/ 

রূান্তরযত প্রাকৃরতক 

গ্যা ককাম্পানী 

রররভটেড 

ফারণরজযক রনযীো   

াংক্রান্ত আরি: 

াধাযণ আরি: ২০৫ 

অগ্রীভ আরি   : ১৯০ 

 

৭২,৩৯১,৪৪৭৯.০১ 

১,৬৮৫,৮২৮,৫২০.৯৯ 

 

২০৫ 

১৯০ 

 

১৮৬ 

১২০ 

 

১৯ 

৭০ 

 

বফটদরক াায্য পুষ্ট  

প্রকটল্পয ফারণরজযক  

রনযীো াংক্রান্ত আরিঃ  

াধাযণ আরি: ৭১ 

অগ্রীভ আরি  : ০১ 

 

 

২,৯৩,৩৫,০৬৯.০০ 

৭৫,০৭৩.০০ 

 

 

৭১ 

০১ 

 

 

৭০ 

০০ 

 

 

০১ 

০১ 

 

খ)অরডে রযটাটে য গুরুতয/ফড় যকটভয ককান জাররয়ারত/অথ য 

আত্মাৎঅরনয়ভ ধযা টড় থাকটর ক ফ ককমূটয 

তাররকা    : 

: 
উটেরখত রফলটয় অত্র ককাম্পানীয অরডে  

রযটাটে য গুরুতয/ যকটভয ককান 

জাররয়ারত/অথ যআত্মাৎাংক্রান্ত আরি নাই।  
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড  
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পানী) 

  

৭. প্রান রফবাগ 

৭.১ জনফটরয রফফযণ 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

µwgK 

bs 

†eZbµg 

c~iYK…Z 

c‡`i msL¨v  

gšÍe¨  

০১। 2,00,000/-  1 
Pzw³ wfwËK (wba©vwiZ)|  

০২। 60,000/- 0 Pzw³ wfwËK (wba©vwiZ)|  

০৩। 56,500-74,400/- 5 ‡Kv¤úvwbi A_© K¨vUvMwii 01 (GK) Rb  

gnve¨e ’̄vcK wUwRwUwWwmGj -G e`jx nb|  

Kv¤úvwbi KvwiMwi c‡`i 01 (GK) Rb 

gnve¨e ’̄vcK ‡c‡Uªvevsjvq †cÖl‡Y Kg©iZ 

Av‡Qb| 

 ‡Kv¤úvwbi cÖkvmwbK c‡`i 01 (GK) Rb  

gnve¨e ’̄vcK †c‡Uªvevsjvq †cÖl‡Y Kg©iZ 

Av‡Qb| 

০৪। 50,000-71,200/- 16  ‡Kv¤úvwbi KvwiMix K¨vWv‡ii 01 (GK) Rb 

Dcgnve¨e ’̄vcK wewRwWwmGj-G †cÖl‡b Kg©iZ 

Av‡Qb| 

‡Kv¤úvwbi cÖkvmwbK c‡`i 01 (GK) Rb 

Dcgnve¨e ’̄vcK-‡K †Kv¤úvwb mwP‡ei PjwZ 

`vwqZ¡ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

‡Kv¤úvwbi A_© c‡`I 01(GK) Rb 

Dcgnve¨e ’̄vcK-‡K gnve¨e ’̄vcK (A_©) c‡`i  

PjwZ `vwqZ¡ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

০৫। 43,000-69850/- 25  ‡Kv¤úvwbi cÖkvmwbK c‡`I 1(GK) Rb 

e¨e ’̄vcK‡K Dcgnve¨e ’̄vcK c‡`I PjwZ `vwqZ¡ 

cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

০৬। 35,500-67,010/- ২৪ ‡Kv¤úvwbi cÖkvmwbK c‡`i 01 (GK) Rb 

Dce¨e ’̄vcK wUwRwUwWwmGj-G †cÖl‡b Kg©iZ 

Av‡Qb| 

 ০৭।  22,000-53060/- ৩৩   

০৮। 16,000-38640/- ২৮   

০৯। 12,500-30,230/- 12    

১০। 11,000-26590/- 13   

১১। 10,200-24,680/- ২০   

১২। 9,300-22,490/- ৩  

১৩। 8,500-20570/- ১   

কভাে  ১৮১  

কভ যচাযী আউেটার যাংদ্ধরতটতবাড়ায়রনটয়ারজতকভী : ১১০  

ফ যটভাে ২৯১  
 

 
 

*ররজরএর টত কারযগরয টদয ০১ (এক) জন কভ যকতযা ভাব্যফস্থাক (এরএনরজ) টদ কপ্রলটণ রনটয়াজত আটছন। 

* কটরাফাাংরা টত প্রারনক টদয ০১ (এক) জন কভ যকতযা ভাব্যফস্থাক (প্রান) টদ কপ্রলটণ রনটয়াজত আটছন। 

                             ০১                   -                                           । 

-৩০- 



 

    

রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

৭.২) ফৎয রবরিক ককাম্পানীয কভাে জন াংখ্ায (রযাংখ্ান) : 

 

অথ য ফছয কভ যকতযা কভ যচাযী কভাে জনফর ভন্তব্য 

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 ১২০ ৬১ ১৮১ - 

২০১৫-২০১৬ ১১৯ ৫৯ ১৭৮ - 

২০১৬-২০১৭ ১১৮ ৫৮ ১৭৬ - 

২০১৭-২০১৮ ১৪৩ ৫৫ ১৯৮ - 

২০১৮-২০১৯ ১৪৪ ৫৫ ১৯৯  

২০১৯-২০২০ ১৩৪ ৫১ ১৮৫ - 

২০২০-২০২১ ১৩২ ৪৯ ১৮১  

 

 

-৩১-  



 

রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

৭.৩) জনফর াংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যঃ 
 

১। করাকফর রনটয়াগ াংক্রান্ত তথ্যঃ 
 

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

- - - - 

 

২। কভ যকতযা/কভ যাচাযীটদয টদান্নরত াংক্রান্ত তথ্য : 

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

- - - - 

 
৩। আত্মীকযণ/অফয গ্রণ/রআযএর গ্রণ/টাক াংফাদ/ইস্তপা/ফযখাস্ত : 
 

৩.১ আত্মীকযণঃ 
 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী রযরচরত নাং আত্মীকযটণয তারযখ 

- - - 

 

৩.২ অফয/রআযএরএ গ্রণঃ 
 

কভ যকতযা ও কভ যচাযীয নাভ ও দফী রযরচরত নাং রআযএর গ্রটণয তারযখ 

- - - 

৩.৩ কাক াংফাদঃ 
 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী ব্যরিগত নরথ নাং মৃতুযয তারযখ 

- - - 

 

৩.৪ চাকুযী ইটত ইস্তপাঃ 
 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী রযরচরত নাং ইস্তপায তারযখ 

- - - 

 

৩.৫ চাকুযী ইটত অাযণ/ফযখাস্ত: 
 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয নাভ ও দফী রযরচরত নাং অাযণ/ফযখাস্তও তারযখ 

- - - 

 

 

 

 

 
 

 

-৩২-
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  রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
৭.৪)   ভজুদ রফফযনী 

      একক                                                   : াংখ্ায় 

     এনরজএর, কনটডনটে, এভএ, এইচএরড  : ররোয  

     এরররজ                                                : কভ.েন 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি:     মূে                                                    :  রভররয়ন োকায় 

ক্ররভ

ক নাং 
 

রফগত ভা চররত ভা রফগত ফৎটযয কভাে চররত ফৎটযয ক্রভপুরঞ্জত 

(    -2021)  (আগে-2021) (২০২০-২০২১) (২০২১-২০২২) 

রযভাণ/াংখ্া মূে রযভাণ/াংখ্া মূে  মূে রযভাণ/াংখ্া মূে 

১। রকে (টে)              

  EFI (Galilio) 68   68   68   68  

  Carburator (Galilio) 241   241   241   241  

  Disel Conversion Kit 248   248   248   248  

  
Carburator (Lovato 
DCFP) 

718   718   718   718  

  EFI (Lovato DCFP) 979   977   979   977  

২। রররন্ডায (াংখ্া)                

ক) ৯০ ররোয েভতা 817   817   817   817  

খ) ৮০ ররোয েভতা                

গ) ৬২ ররোয েভতা                

ঘ) ৬০ ররোয েভতা 185   180   185   180  

ঙ) ৫৭ ররোয েভতা                

চ) ৫০ ররোয েভতা                

ছ) ৪০ ররোয েভতা 1   1   1   1  

৩। এনরজএর (ককরাটিরা) 0.000   0.000         

৪। কনটডনটে (ককরাটিরা) 9,961.000   9,961.000          

৫। এরররজ (ককরাটিরা)  4.592   4.592          

৬। এভএ (ককরাটিরা) 1,443,387.00   1,437,473.00          

৭। এইচএরড (ককরাটিরা) 9,703   9,703          

৮। কনটডনটে (আশুগঞ্জ স্থানা )   1,738,644  1,611,448          



 

রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

  প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

৮. ক্রয় াংক্রান্ত তথ্য : 
 
 

৮.১) স্থানীয় ক্রয়:  

 

ক্ররভক 

নাং 
নরথ/চুরি/ক্রয়াটদ নম্বয ও তারযখ রফলয় 

দ্রব্যারদয 

াংখ্া/রযভাণ 
যফযাকাযী প্ররতষ্ঠাটনয নাভ 

যফযাটয         

রনধ যারযত 

তারযখ 

ক্রয়াটদ মূে (োকা/ 

ইউএ ডরায) 
কেন্ডাযদ্ধরত 

ইটন্ডরন্টাং  

রফবাটগযনাভ 

- - - - - - - - - 

 

 

৮.২) বফটদরক ক্রয় : 

 

ক্ররভক 

নাং 

ক্রয়াটদ নম্বয ও 

তারযখ 

দ্রব্যারদয 

নাভ 

দ্রব্যারদয 

াংখ্া/রযভাণ 

যফযাকাযী প্ররতষ্ঠাটনয 

নাভ 
ক্রয়াটদ মূে 

ইটন্ডরন্টাং 

রফবাটগয নাভ 

এফাং ইনটডন্ট 

কদওয়ায তারযখ 

রটভন্ট এয 

তারযখ 

আভদানীকৃত 

চারান খারা 

কযায তারযখ 

ভন্তব্য 

- - - - - - - - - - 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 
         

 

   প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

 

৮.৩) পূতয রনভ যাণ কাটজয রফফযণীঃ 

 

ক্ররভক 

নাং 
চরভান পূতয রনভ যাণ কাটজয রফফযণ 

কাম যাটদ মূে 

(রে োকা) 
কাজ শুরু তারযখ 

কাজ ভারপ্তয 

তারযখ 

প্ররতটফদনকারীন ভাট 

অগ্রগরত % 

ক্রভপুরঞ্জত 

অগ্রগরতয 

% 
ভন্তব্য 

 

ফাস্তফ আরথ যক ফাস্তফ আরথ যক 

০২। 

‡Kv¤úvwbi cÖavb Kvh©vj‡q Kg©iZ KwZcq 

Kg©KZ©v-Kg©Pvixi we`¨gvb Avmb e¨e ’̄v 

cybwe©b¨vm Ges cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨ ‡givgZ 

KvR| 

2,55,622.00 22/06/2021wLªt | 14/09/2021wLªt ৪০% - ৮০% - 
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পানী) 

৮.৪  ভারক প্ররেণ প্ররতটফদন  
         প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

 

বফটদরক প্ররেণ : 

 

ক্ররভক 

নাং 
প্ররেণ/টরভনায/কভ যসূচীয নাভ  উটদ্যাগী াংস্থা/এটজন্সীয নাভ 

 ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

াংস্থামূ কথটক অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্া 
প্ররেণ/ভ্রভটনয কভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 

স্থানীয়প্ররেণ :  

৩৬-

ক্ররভক 

নাং 
প্ররেণ/টরভনাটযয নাভ 

উটদ্যাগী াংস্থা/এটজন্সীয নাভ 

 

ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন 

াংস্থামূ কথটক অাংগ্রণকাযীয 

াংখ্া 

প্ররেণ/ভ্রভটনয কভয়াদ ভন্তব্য 

ক্ররভক নাং প্ররেণ/টরভনাটযয নাভ উটদ্যাগী াংস্থা/ 
এটজন্সীয নাভ 

 

ভন্ত্রণারয় এফাং আওতাধীন াংস্থামূ 

কথটক অাংগ্রণকাযীয াংখ্া 
প্ররেণ/ভ্রভটনয কভয়াদ 

 

০১। „Office Management‟                   ০৪ জন ০১-০৩      ২০২১  

০২। 
„5

th
 Safety and Accident Prevention Web 

Seminar‟ 
            ১৫ জন ০৪      ২০২১  

০৩। 'Human Resources Management'          ০৪ জন ০৮-১০      ২০২১  

০৪।  'Land Records Management'              ০৩ জন ০৮-১২      ২০২১  

০৫। 
„Annual Performance Agreement, 2021-22; 

Guidelines and Execution Procedures‟ 
         ১০ জন ১৭-১৯      ২০২১  

০৬। 
‘                        ,          

                         ’ 

(                         ) 

 
০১ জন ১৮      ২০২১  

০৭। 
‘                                 

                 ’ 

(                         ) 

 
০২ জন 

১৯      ২০২১ 

 
 

০৮। „Online Office Management‟           ০২ জন ২২    -০৫         ২০২১  

০৯ „Operation and Supply Chain Management‟           ০৭ জন ২৬-২৮      ২০২১  



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

 

৮.৫) রযকল্পনা ও উন্নয়ন রফবাগ কর্তযক কপ্ররযত রনয়রভত প্ররতটফদন মূটয তাররকা 
 

ক্ররভক 

নাং 
কপ্ররযতব্য প্ররতটফদন 

মাায রনকে কপ্রযণ করযটত 

ইটফ 

কম তারযটখয 

কবতয কপ্রযণ 

করযটত ইটফ 

অগ্রগাভী ত্র স্বােযকাযী 

০১। ভন্ত্রণারটয়য ছক অনুমায়ী ভারক অগ্রগরত প্ররতটফদন। কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয 

০২ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

০২। ককাম্পানীটত রফচাযাধীন ভাভরায প্ররতটফদন।  কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয 

০৭ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

০৩। ভারক প্ররেণ প্ররতটফদন। কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয 

০৩ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

 ০৪। কগারটেরফর আটরাচনায় উস্থারতব্য তথ্য ারনাগাদ কটয 

রনয়রভত কপ্রযণ প্রটঙ্গ। 

কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয 

১৫ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

০৫। ভারক এভআইএ প্ররতটফদন। কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয 

২৫ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

০৬। ককাম্পারনয ক্রয়-রফক্রয় (কাঁচাভার এফাং উৎাদন) াংক্রান্ত তথ্য 

কপ্রযণ প্রটঙ্গ। 

কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয 

২৫ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

০৭। ভন্ত্রণারয়/রফবাগমূটয ফারল যক প্ররতটফদন প্রস্ত্তুতকটল্প তথ্য 

কপ্রযণ প্রটঙ্গ। 

কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ফছয 

জুরাই 

ভাটয ০৩ 

তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

০৮। অরনস্পন্ন রফলটয়য উয তথ্য কপ্রযণ প্রাংটগ। 

 

কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয           

০২ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

০৯। কৌয রফদ্যযৎ রটষ্টভ স্থান অগ্রগরত প্ররতটফদন। 

 

 

কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয           

০৭ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

১০। ভারক রযটফ ও রনযািা প্ররতটফদন। 

 

 

কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয           

০৭ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

১১। রফদ্যযৎ াশ্রটয়য ারেক প্ররতটফদন। কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

 

ভাট ০২ 

ফায 

০৭ ও ২০ 

তারযখ  

ব্যফস্থানা রযচারক 

১২। ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি (APA)-এয অগ্রগরত প্ররতটফদন। কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয           

০৪ তারযখ  

ব্যফস্থানা রযচারক 

১৩। ভরন্ত্রবা বফঠটক গৃীত রদ্ধান্তমূটয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

প্ররতটফদন। 

কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয           

০৫ তারযখ  

ব্যফস্থানা রযচারক 

১৪। রচফ বায  রদ্ধান্ত  ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয           

০৫ তারযখ  

ব্যফস্থানা রযচারক 

১৫। ভাননীয়প্রধানভন্ত্রীযপ্ররতশ্রুরতফাস্তফায়নাংক্রান্তারনাগাদপ্ররতটফদন। রযচারক 

(অাটযনএন্ডভাইন্স), 

কটরাফাাংরা, ঢাকা। 

প্ররত ভাটয           

০৫ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

১৬। ই-রজরটতক্রয়কাম যক্রভাংক্রান্তপ্ররতটফদন। কচয়াযম্যান, 

কটরাফাাংরা, ঢাকা।  

প্ররত ভাটয           

০৭ তারযখ 

ব্যফস্থানা রযচারক 

-৩৭-৫- 



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

 

৮.৬)  ককাম্পারনয Environment & Safety রফলয়ক প্ররতটফদন: 
   

স্থানায নাভ 
 

রযটফ ম্পকীয় গৃীত কাম যক্রভ 

কইপটি রফলটয় গৃীত কাম যক্রভ 

(টইপটি রফরধভারা/আইটনয আটরাটক প্রকল্প 

কাটজ/অাটযনার রফলয় ম্পরকযত) 

কন্ট্রার রএনরজ 

ওয়াকয ও রযপৄটয়ররাং 

কেন, রখরটেত, ঢাকা 

রযটফ াংযেটণয জন্য রএনরজ রপররাং কেটন 

ব্যফহৃত Lube oil এফাং Solid wastage 

(রফরবন্ন ধযটনয রপল্টায ইতযারদ) াংযেণ ও 

অাযটণয জন্য Safety code অনুমায়ী রনরদ যষ্ট 

স্থাটন Tank  স্থারত আটছ। 

কইপটি াংক্রান্ত মাফতীয় ব্যফস্থা টন্তালজনক। 

কর স্থানায অরি রনফ যাক ব্যফস্থায আওতায় 

রফরবন্ন টয়টন্ট অরি রনফ যাক মন্ত্র স্থারত আটছ এফাং 

রযচারন উটমাগী। 

 

কজানার ওয়াকয, 

যাটয়যফাগ, দরনয়া, ঢাকা 

বকরাটিরা প্লান্ট,  

কগারাগঞ্জ, রটরে  

রযটফ াংযেটণয জন্য ককটিএর প্লাটন্ট ব্যফহৃত 

Lube oil এফাং Solid wastage (রফরবন্ন ধযটনয 

রপল্টায ইতযারদ) াংযেণ ও অাযটণয জন্য 

Safety code অনুমায়ী রনরদ যষ্ট স্থাটন Tank  

স্থারত আটছ। Water Drainage  এফাং প্লাটন্টয 

যাং-এয কাজ ম্পাদন কযা টয়টছ।  

আশুগঞ্জ কনটডনটে 

যান্ডররাং স্থানা,  

রফ-ফাড়ীয়া  

রযটফ াংযেটণয জন্য প্লাটন্টয ফজযয দাথ য Solid 

wastage (রফরবন্ন ধযটনয রপল্টায ইতযারদ) 

াংযেণ ও অাযটণয জন্য Safety code 

অনুমায়ী রনরদ যষ্ট স্থাটন Tank  স্থারত আটছ। 
 

ভারক দ্যঘ যেনা/অনুঘে যনা (Accident/Incident) াংক্রান্ত প্ররতটফদন 

াংঘটিত দ্যঘেনায াংখ্াঃনাই। 

দ্যঘ যেনায প্রকাযটবদ দূঘ যেনায াংখ্া প্রাণারন ম্পদ েরত (োকায়) 

ক) ভাযািক - - - 

খ) াল্কা - - - 

 

অনুঘেনায ধযণ (আটযাটমাগ্য কর কেটত্র):  প্রটমাজয নয় 
ক) অাটযনার দ্যঘ যেনা/অনুঘেনা  

খ) রযটফগত দ্যঘ যেনা/অনুঘেনা 

গ) প্রাযরম্ভক ব্যফাযকাযী ইটত াংঘটিত দ্যঘ যেনা 

ঘ) অন্যান্য। 
 

াংঘটিত দ্যঘ যেনা/অনুঘেনায াংখ্া তারযখ ও ভয়ঃপ্রটমাজয নয়। 

তারযখঃ   ভয়ঃ 
 

আত/রনত েীয় তথ্যঃ নাই। 
 

রযটফগত রফদজনক দ্রটব্যয রছদ্রটথ রনঃযণ/টফয ওয়া/ঝযা:   নাই। 
 

ক) কতর----------- রফঃ ব্যাটযর   

খ) উৎারদত ারন------------- রফঃ ব্যাটযর। 

গ) অন্যান্য ---------------------------- 

ঘ) উদ্ধাযকৃত রযভাণ ------------------- 
 

দ্যঘ যেনা/অনুঘেনায জন্য গৃীত কাম যক্রভ (াপকযণ দ্ধরত, কভযাভত ইতযারদ): প্রটমাজয কেটত্র দ্রুত ব্যফস্থা রনটত েভ। 

 

-৩৮- 

 



৩৫ 

-রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
 (টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

 

 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

৯.  ককাম্পারন রচফারয় 

 
 

৯.১)  রযচারক ল যদ াংক্রান্ত কাম যাফরীঃ 
 

ক. রযচারকভন্ডরীয বা 

াংখ্া - 

তারযখ - 

খ. রযচারকভন্ডরীয বায ক্রভপুরঞ্জত াংখ্া (শুরু ইটত) ৩৯৩তভ 

গ. ফারল যক াধাযণ বা 

াংখ্া 
 

০১টি 

 

তারযখ ২৬/১১/২০২০রি. 

ঘ. ফারল যক াধাযণ বায ক্রভপুরঞ্জত াংখ্া ৩৩ তভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-৩৯- 



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

৯.২ রফচাযাধীন ভাভরা াংক্রান্ত প্ররতটফদন 

ক্ররভক 

 

ভাভরা 

দাটয়টযয 

তারযখ 

ভাভরা 

নাং 

আটফদনকাযী 

ও প্ররতটেয 

নাভ 

ভাভরায রফলয়ফস্তু (াংটেট) আইনজীফীয 

নাভ ও  

রনটয়াটগয 

তারযখ 

ভাভরায ফতযভান অফস্থা পূফ যফতী ভাট াংরেষ্ট ভাভরায রফলটয় গৃরত 

ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

করন্ডাং 

থাকায 

কাযণ 

আইনজীফী 

রনটয়াগ 

ককন 

অরপ 

শুনানী আীর/ 

রযরবউ 

রনষ্পন্ন 

ক)আীর রফবাগ 

 

১। 

 

১৯ 

অটক্টাফয 

২০২০ 

 

ররবর 

রটিন পয 

ররব টু 

আরর নাং-

১৬৮১/২০২০ 

 

(রযে  

রটিন  

নাং- 

২৮০৬/ 

২০১৭ টত 

উদূ্ভত)  

 

 

আযররজরএর 

ফনাভ 

কভাঃ কখাযটদ 

আরভ, কভাঃ 

ভরনরুজ্জাভান 

ও যাটদ 

আফদ্যো, 

কাযী 

কভ যকতযা  

 

 

আযররজরএর-এয কাযী কভ যকতযা 

জনাফ কভাঃ কখাযটদ আরভ, কভাঃ 

ভরনরুজ্জাভান ও যাটদ আফদ্যো 

কাযী ব্যফস্থাক টদ কজযষ্ঠতা 

টদান্নরত কচটয় ভাভান্য াইটকাে য 

রফবাটগ রযে রটিন নাং-২৮০৬/২০১৭ 

দাটয়য কটযন। 

 

 

 

ব্যারযোয 

আবুর নাায 

আমাদ 

 

তারযখ:    

১৯/০২/২০২০ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ররবর 

রটিন পয 

ররব টু 

আরর নাং-

১৬৮১/ 

২০২০ 

  

ভাভান্য াইটকাে য রফবাগ শুনানীঅটন্ত ১১ 

কপব্রুয়ারয ২০২০ তারযটখ রনম্নরূ যায় কদন: 

 

 “In the result  the Rule is made 

absolute. Thus, the impugned memo 

dated 28.12.2018 (Annexure-A) is 

hereby declared to be without lawful 

authority in so far as promotion of 

respondent Nos. 6-10, to the post of 

Assistant Manager is concerned. 

 ............the authority is directed to 

promote the petitioners to the post of 

Assistant Manager within a period of 

15 (fifteen) working days from receipt 

of the copy of this order and then 

regularize the seniority list among the 

Assistant Managers in line with the 

seniority list (Annexure-C) and then 

proceed for subsequent promotion in 

accordance with law. The respondent 

authority is also directed to maintain 

the seniority list in subsequent 

promotions. Since the petitioners were 

unlawfully deprived of their promotion 

to the post of Assistant Manager with 

effect from 28.12.2014, they will get all 

the benefits of Assistant Manager with 

effect from 28.12.2014” 

 

  যাটয়য াটি যপাইড কর ১১ অটক্টাফয ২০২০ তারযটখ 

ককাম্পারন ফযাফয দারখর কযা য়। 

  উরেরখত যাটয়য রফযীটত ১৯ অটক্টাফয ২০২০ 

তারযটখ ককাম্পারনয টে ররবর রটিন পয ররব টু 

আরর নাং-১৬৮১/২০২০ দাটয়য কযা য়। 

 তৎরযটপ্ররেটত ভাভান্য কচম্বায জাজ শুনারন 

কটল ২৫/০৪/২০২১ তারযখ ম যন্ত াইটকাে য 

রফবাগ কর্তযক প্রদি যায় স্থরগত কযা য়। 
 

 রফগত ২৫/০৪/২০২১ তারযটখ ভাভরাটি 

ভাভান্য আদারটতয বদনরিন কাম যতাররকায় 

অন্তর্ভ যি ওয়ায কথা থাকটরও            ম য  

কো য়রন      আইনজ্ঞ সূটত্র জানা কগটছ। 

 

 

আীর 

শুনারনয 

অটোধী

ন যটয়টছ।  

-৪০- 



 

ক্ররভক 

 

ভাভরা 

দাটয়টযয 

তারযখ 

ভাভরা 

নাং 

আটফদনকাযী 

ও প্ররতটেয 

নাভ 

ভাভরায রফলয়ফস্তু (াংটেট) আইনজীফীয 

নাভ ও  

রনটয়াটগয 

তারযখ 

ভাভরায ফতযভান অফস্থা পূফ যফতী ভাট াংরেষ্ট ভাভরায রফলটয় গৃরত 

ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

করন্ডাং 

থাকায 

কাযণ 

আইনজীফী 

রনটয়াগ 

ককন 

অরপ 

শুনানী আীর/ 

রযরবউ 

রনষ্পন্ন 

খ)াইটকাে য রফবাগ 

 

১। 

 

১২  

নটবম্বয 

২০০৬ 

 

রযে 

রটিন 

নাং-

১০২২৭ 

/২০০৬ 

 

জনাফ কভা: নুরুর 

ইরাভ, 

কগারাগঞ্জ, 

রটরে  

 

ফনাভ 

 

কজরা প্রাক, 

রটরে।  

 

ের্ভি 

আযররজরএর 

 

 ককাম্পারনয রটরেস্থ বকরাটিরা 

প্লাটন্টয রন্নরকটে ডযটভেরয/আফারক 

বফন রনভ যাটণয রটেয ৮৪ (চুযার) 

তাাং জরভ কজরা প্রাক, রটরে 

কর্তযক ০২/০১/০৬ তারযটখ 

অরধগ্রটণয রফলয়টি অনুটভারদত য়। 

১০/৮/২০০৬ তারযটখ ককাম্পারনটক 

জরভ বুরঝটয় কদয়া য়। একটি 

আফারক বফনও রনরভ যত য়।    

 যফতী ভটয় উি জরভয ৪৮ 

(আেচরে) তাাংটয উয জকনক 

নুরুর ইরাভ  ফাাংরাটদ যকাটযয 

টে কজরা প্রাক, রটরে-কক 

রফফাদী কটয ভাভান্য াইটকাে য 

রফবাটগ যীে রটিন নাং-

১০২২৭/২০০৬ দাটয়য কটযন।  

 কজরা প্রাক, রটরে ত্র সূত্র নাং-

৩১৫, তারযখ ১৬/১০/২০০৭-এয 

ভােটভ স্বীয় স্বাথ য যোটথ য 

আযররজরএর-কক ের্ভি ওয়ায 

জন্য অনুটযাধ কটযন। তৎটপ্ররেটত, 

গত ০৬ রডটম্বয ২০০৭ তারযটখ এ 

ভাভরায় আযররজরএর ের্ভি 

টয়টছ।  

 

ররনয়য 

এযাডটবাটকে 

জনাফ এ এভ 

আরভন 

উরেন 

০২/১২/২০২

০ 

 

ব্যারযোয 

তারভনা 

রর 

রযচারনা 

কযটছন। 

 

তারযখ: 

০৮/০৭/২০১

৯ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 ভাভান্য াইটকাে য রফবাগ এই ভাভরায় ০৬ 

কপব্রুয়ারয ২০০৮ তারযটখ নাররা জরভয 

ওয রুর রনস্পরি না ওয়া ম যন্ত 

স্থরগতাটদ প্রদান কটযন। 

 

 গত ০৩/০৩/২০২১ তারযটখ ভাভরাটি ভাভান্য 

াইটকাে য রফবাগ কর্তযক ককাম্পারনয টে 

খারযজ (Discharged) কযা টয়টছ 

ভটভ য আইনজ্ঞ সূটত্র জানা কগটছ। 

 

 রফজ্ঞ আইনজীফীটক প্রদি যাটয়য াটি যপাইড 

কর কতারায জন্য অনুটযাধ কযা টয়টছ। 

 

            ম য  যাটয়য াটি যপাইড কর 

                 । 

 

 

 

স্থরগতাটদ 

ও ভাভরা 

খারযজ 

টয়টছ 

ভটভ য 

আইনজ্ঞ 

কর্তযক জানা 

কগটছ।  

 

২। 

 

০৮  

অটক্টাফয  

২০১৭ 

 

 

রযে 

রটিন 

নাং-

১৩১৩২/

২০১৭ 

 

প্রটকৌরী এ 

এপ এভ াভীভ 

(ফযখাস্তকৃত) 

 

ফনাভ 

 

আযররজরএর 

 

 

 আযররজরএর-এয রটরেস্থ 

বকরাটিরা এরররজ  প্লান্ট কথটক 

যাটতয কফরায় কতর চুরয একারধক 

অন্যান্য অরবটমাটগয দাটয় তদটন্ত 

কদালী াব্যস্ত ওয়ায় চাকরয 

প্ররফধানভারায রবরিটত প্রটকৌরী 

জনাফ এ এপ এভ াভীভ, 

উভাব্যফস্থাক-কক চাকরয কথটক  

ফযখাস্ত কযা য়।  

 তৎটপ্ররেটত, ফযখাস্তকৃত কভ যকতযা  

ভাভান্য াইটকাে য রডরবটন 

ককাম্পারনয ফযখাস্ত আটদটয রফরুটদ্ধ 

রযে রটিন নাং-১৩১৩২/২০১৭ 

দাটয়য কটযন।  

 

ব্যারযোয 

তারভনা 

রর 

রযচারনা 

কযটছন। 

তারযখ: 

৩০/১০/২০১

৭ 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - 

ভাভান্য াইটকাে য শুনারন কটল গত ৮ অটক্টাফয 

২০১৭ তারযটখ  ৫নাং রফফাদী (ভাব্যফস্থাক-

প্রান) কর্তযক জারযকৃত অরপ আটদ সূত্র নাং-

০৩.০৭.০১/২৬৩ তারযখ-১২/০১/২০১৭ এফাং 

আীর খারযজ আটদ সূত্র নাং-২৮.১৯.০০০০. 

৩০৩. ৪৬.০০১.১৬-১৪৬ তারযখ: ১৭/০৮/২০১৭ 

ককন এখরতয়ায ফরভূ যত ও অকফধ কঘালণা কযা 

টফ না এফাং ককন ফাদীটক তায প্রাপ্য সুটমাগ-

সুরফধা চাকরযটত পুন:ফার কযা টফ না তায 

কাযণ জানটত কচটয় রুর জারয কটযন।  

আইনজীফীয াটথ রনয়রভত যারয এফাং 

কেররটপারনক কমাগাটমাগ     কযা টে। 

           ম য                   

    । 

 

- 

-৪১- 



 

 

 

ক্ররভক 

 

ভাভরা 

দাটয়টযয 

তারযখ 

ভাভরা 

নাং 

আটফদনকা

যী ও 

প্ররতটেয 

নাভ 

ভাভরায রফলয়ফস্তু (াংটেট) আইনজীফীয 

নাভ ও  

রনটয়াটগয 

তারযখ 

ভাভরায ফতযভান অফস্থা পূফ যফতী ভাট াংরেষ্ট ভাভরায রফলটয় 

গৃরত ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

করন্ডাং 

থাকায 

কাযণ 

আইনজী

ফী রনটয়াগ 

ককন 

অরপ 

শুনানী আীর/ 

রযরবউ 

রনষ্পন্ন 

 

৩। 

 

৩০ 

অটক্টাফয 

২০১৭ 

 

রযে 

রটিন 

নাং-

১৫৩৩২/ 

২০১৭ 

 

জনাফ কভাঃ 

ারফবুয 

যভান 

(ফযখাস্তকৃত)  

 

ফনাভ 

 

আযররজরএর 

 

 বকরাটিরা এরররজ  প্লান্ট টত 

যাটতয কফরায় কতর চুরয একারধক 

অন্যান্য অরবটমাটগয দাটয় তদটন্ত 

কদালী াব্যস্ত ওয়ায় চাকরয 

প্ররফধানভারায রবরিটত জনাফ কভাঃ 

ারফবুয যভান, প্লান্ট অাটযেয-কক 

চাকরয কথটক ফযখাস্ত কযা য়।  

 তৎটপ্ররেটত, ফযখাস্তকৃত কভ যচাযী  

ভাভান্য াইটকাে য রডরবটন 

ককাম্পারনয ফযখাস্ত আটদটয রফরুটদ্ধ 

রযে রটিন নাং ১৫৩৩২/২০১৭ দাটয়য 

কটযন। 

 

ব্যারযোয 

তারভনা রর 

তারযখ: 

২৪/১২/২০১৭ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 ভাভান্য াইটকাে য রফবাগ শুনারন কটল ৩০ 

অটক্টাফয ২০১৭ তারযটখ ৫নাং রফফাদী 

(ভাব্যফস্থাক-প্রান) কর্তযক জারযকৃত 

অরপ আটদ সূত্র নাং-০৩.০৭.০১/৪১০, 

তারযখ-১২/০১/২০১৭ ককন এখরতয়ায ফরভূ যত 

ও অকফধ কঘালণা কযা টফ না ক রফলটয় 

কাযণ দ যাটনায জন্য রূর জারয কটযন।  

 আইনজীফীয াটথ রনয়রভত যারয এফাং 

কেররটপারনক কমাগাটমাগ     কযা টে। 

            ম য                       । 

 

- 

 

৪। 

 

১৮  

ভাচ য 

 ২০১৮ 

 

যীে 

রটিন 

নাং-৩৪৪৯/ 

২০১৮ 

 

জনাফ কভাঃ 

আইয়ুফ আরী ও 

নাজনীন 

সুরতানা,  

কাযী 

কভ যকতযা  

 

ফনাভ  

 

আযররজরএর 

 

 জনাফ কভাঃ আইয়ুফ আরী এফাং 

নাজনীন সুরতানা ককাম্পারনয ঢাকা 

রিন পৄটয়র প্রকটল্প করম্পউোয 

অাটযেয টদ প্রকল্পবরিক রনটয়ারজত 

রছটরন। প্রকল্প কভয়াদ কল ওয়ায য 

২২/২/১০ তারযটখ তাঁটদযটক 

কর্তযটেয অনুটভাদনক্রটভ যাজস্ব 

খাটত াাংগঠরনক কাঠাটভায শূন্য টদ 

নতুনবাটফ ‘করম্পউোয অাটযেয’ 

টদ রনটয়াগ প্রদান কযা য়। তাঁযা এ 

টদ কমাগদান কটযন। যফতী ভটয় 

রনধ যারযত কভয়াদাটন্ত রটরকন 

করভটিয সুারযটয রবরিটত 

২৮/১২/১৪ তারযটখ তাযা  কাযী 

কভ যকতযা টদ টদান্নরতপূফ যক টদান্নরত 

প্রাপ্ত টদ কমাগদান কটযন।   

 ১৮ ভাচ য  ২০১৮ তারযটখ উবয়ই ১ 

জানুয়ারয ২০১০ তারযখ কথটক কগ্রড-১১ এ 

তাটদযটক কাযী কভ যকতযা টদ 

আিীকযণ এফাং করভটি প্রণীত খড়া 

কজযষ্ঠতা তাররকায় তাটদয অফস্থান 

মথাস্থাটন অন্তর্ভ যরিয জন্য ভাভান্য 

াইটকাে য রফবাটগ রযে রটিন নাং-

৩৪৪৯/২০১৮ দাটয়য কটযন।   

 

ব্যারযোয  

আবুর নাায 

আমাদ 

 

তারযখঃ 

১৫/০৫/২০১৮ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 ভাভান্য াইটকাে য রফবাগ শুনারন কটল ১৮ 

ভাচ য ২০১৮ তারযটখ ৫ নাং রফফাদী 

(ভাব্যফস্থাক-প্রান) কর্তযক জারযকৃত 

অরপ আটদ সূত্র নাং- 

২৮.১৯.০০০০.৩০৩.১৯.০০১.০৩/৩৯২ 

তারযখ: ০৩/০৪/২০১৭ াংস্থান ও অথ য 

ভন্ত্রণারয় প্রদি রনটদ যনায াটথ ককন 

াাংঘরল যক টফ না,  

 

 করভটি কর্তযক প্রণীত খড়া বজষ্ঠযতা তাররকা 

ককন এখরতয়ায ফরর্ভ যত ও অকফধ কঘালণা 

কযা টফ না এফাং 

 ককন ফাদীদ্বয়টক ০১/০১/২০১০ ন কথটক 

চাকরযয কগ্রড-১১ (কাযী কভ যকতযা, 

করম্পউোয) টদ আিীকযণ চাকরযটত 

রনয়রভতকযণ কযায রনটদ যনা কদয়া টফ না 

ভটভ য কাযণ দ যাটনায জন্য রুর জারয কটযন।  

 রফজ্ঞ আইনজীফী      ভাভরা              

           । 

            ম য                       । 

 

ফতযভাটন 

ভাভরা 

শুনারনয  

রটেয 

অটেভান 

যটয়টছ ভটভ য 

আইনজীফী 

সূটত্র জানা 

কগটছ। 

 

-৪২- 



 

 
ক্ররভক 

 

ভাভরা 

দাটয়টযয 

তারযখ 

ভাভরা 

নাং 

আটফদনকা

যী ও 

প্ররতটেয 

নাভ 

ভাভরায রফলয়ফস্তু (াংটেট) আইনজীফীয 

নাভ ও  

রনটয়াটগয 

তারযখ 

ভাভরায ফতযভান অফস্থা পূফ যফতী ভাট াংরেষ্ট ভাভরায রফলটয় 

গৃরত ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

করন্ডাং 

থাকায 

কাযণ 

আইনজী

ফী রনটয়াগ 

ককন 

অরপ 

শুনানী আীর/ 

রযরবউ 

রনষ্পন্ন 

গ) রনম্নআদারত 

 

১। 
 

১৭ 

কপব্রুয়ারয 

২০১২ 

 

রডরক্র জারয 

কভাকেভা 

নাং  

০৩/২০১২ 

 

কভাকাভ-

ঢাকা মৄগ্ম 

কজরা জজ, 

৬ষ্ঠ 

আদারত। 

(ভারন 

ভাভরা নাং- 

২৫/২০০৪ 

কথটক 

উদ্ভূত) 

 

আযররজরএর   

 

ফনাভ 

 

কভা য 

কাাগ 

রএনরজ  

রপররাং 

কেন, 

ভাখারী,  

ঢাকা 

 

 আযররজরএর-এয রএনরজ 

রফক্রটয়য রডরায রটটফ কভা য 

কাাগ রএনরজ  রপররাং কেন, 

ভাখারী,  ঢাকা এয াটথ চুরি 

ম্পারদত য়।  

 

 উি রডরায চুরিয তযানুমায়ী 

রএনরজ রফক্রয়রব্ধ অথ য ককাম্পারনয 

রনকে রনয়রভত জভা কটযরন। পটর, 

ফটকয়া াওনা  ৮৫,১৬,০৮৩.৫৯ 

োকা দাঁড়ায়। ফধযটনয প্রটচষ্টা 

রফপর ওয়ায় ফটকয়া আদাটয়য 

রটেয ককাম্পারনয ে কথটক 

রডরাটযয রফরুটদ্ধ ভারন ভাভরা দাটয়য 

কযা য়।  

 

ড. কাভার 

উেীন ভূ ূঁইয়া 

 

তারযখ 

২৭/০৩/২০১২  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 রফজ্ঞ আদারত ২৫ অটক্টাফয ২০১০ তারযটখ 

দ্য’তযপা সূটত্র রফনা খযটচ আযররজরএর-

এয টে রডরক্র প্রদান কটযন। 

 

 যফতীটত রফফাদী কর্তযক ককাম্পারনয াওনা 

অথ য রযটাধ না কযায় ককাম্পারনয টে 

রডরক্র জারয কভাকেভা নাং ০৩/২০১২ দাটয়য 

কযা য়। ফতযভাটন ভাভরাটিয শুনারন 

অব্যাত যটয়টছ। 

 ০৬ কভ ২০২১ তারযখ আারভয রফরুটদ্ধ তদরফয 

গ্রণ াংক্রান্ত শুনারনয জন্য রদন ধাম য রছর মা 

যারষ্ট্রয় রকডাউটনয কাযটন অনুরষ্ঠত য়রন। 

রফজ্ঞ আদারটতয কার্য্কক্রযভ ফতযভাটন রনয়রভত  

               ম য  ভাভরায যফতী 

       তারযখ       াওয়া মায়রন ভটভ য রফজ্ঞ 

আইনজীফী সূটত্র জানা কগটছ। 

 

যফতী 

শুনারনয 

তারযখ 

আইনজ্ঞ 

কর্তযক জানা 

মায়রন।  

 

২। 
 

২২ 

 নটবম্বয 

২০০৪ 

 

ভারন 

কভাকেভা 

নাং 

২৭/২০০৪ 

 

কভাকাভ-

ঢাকা মৄগ্ম 

কজরা জজ, 

৪থ য 

আদারত। 

  

স্থানান্তরযত 

অরতরযি 

াফ জজ 

আদারত।  

 

(কাটরাতাররকা 

র্ভরিয  রফরুটদ্ধ 

রফফাদী 

াইটকাটে য রযে 

রটিন নাং-

৪৩০৭/০৬ 

দাটয়য কটয) 

 

আযররজরএর  

 

ফনাভ 

 

কভা য যভান 

রপররাং কেন, 

ভরতরঝর, ঢাকা 

 

 

 আযররজরএর-এয রএনরজ 

রফক্রটয়য রডরায রটটফ কভা য 

যভান রপররাং কেন, ভরতরঝর, ঢাকা 

এয াটথ চুরি ম্পারদত য়।  

 

 উি রডরায চুরিয তযানুমায়ী 

রএনরজ রফক্রয়রব্ধ অথ য ককাম্পারনয 

রনকে রনয়রভত জভা কটযরন। পটর, 

ফটকয়া াওনা  ১,৫৭,০৪,৭০৭.১০ োকা 

দাঁড়ায়। ফধযটনয প্রটচষ্টা রফপর 

ওয়ায় ফটকয়া আদাটয়য রটেয 

ককাম্পারনয ে কথটক রডরাটযয 

রফরুটদ্ধ ভারন ভাভরা দাটয়য কযা য়।  

 

 

 

 

ব্যারযোয 

আফদ্যো 

আর ভামুন 

 

তারযখ 

১৫/০৮/২০০৪ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

 রফগত ০৭ এরপ্রর ২০০৫ তারযটখ Agreement 

এয Arbitration clause-40 অনুমায়ী 

Arbitrator রনটয়াটগয জন্য ভাননীয় আদারত 

রনটদ য প্রদান কযায় রফচারযক কাম যক্রভ স্থরগত যটয়টছ। 

 আইনটজ্ঞয যাভ যক্রটভ ককাম্পারনয টে 

Arbitrator রনটয়াটগয জন্য নাভ কপ্রযণ কযা 

টয়টছ। রফফাদীে এখটনা  Arbitrator 

রনটয়াটগয জন্য নাভ কপ্রযণ কটযরন। ককাম্পারন টেয 

আইনজীফী Arbitration কাম যক্রভ চালুয জন্য 

রফজ্ঞ আদারটত ১৭ ভাচ য ২০০৯ তারযটখ রটিন 

দারখর কটযন। 

 ভাভরাটি অরতরযি াফ জজ আদারটত রফচাটযয জন্য 

এরপ্রর’২০০৯ ভাট ফদরীয আটদ টয়টছ। 

 অন্যরদটক, কর্তযটেয রদ্ধান্ত ফাস্তফায়টন রফরর 

কর্তযক জ্বারারন কতর ব্যফায় কাটরা তাররকার্ভরিয 

(Blacklisted) রফটে রফফাদী কর্তযক ভাভান্য 

াইটকাটে য রযে রটিন নাং-৪৩০৭/০৬ দাটয়য কযা 

য়। এ রটিটন আযররজরএর-কক কযনটডন্ট নাং 

০৬ কযা য়। এয রফযীটত ফাদীয টে রুর/যায় 

জারয টয়টছ। রফজ্ঞ আইনজীফীটক যাটয়য 

াটি যপারয়ড কর উটিারটনয           

কযা টয়টছ। 

            ম য                       । 

 

 

 রফচারযক 

কাম যক্রভ 

স্থরগত 

যটয়টছ।  

 

-৪৩- 



 

ক্ররভক 

 

ভাভরা 

দাটয়টয

য 

তারযখ 

ভাভরা 

নাং 

আটফদনকাযী 

ও প্ররতটেয 

নাভ 

ভাভরায রফলয়ফস্তু (াংটেট) আইনজীফীয 

নাভ ও  

রনটয়াটগয 

তারযখ 

ভাভরায ফতযভান অফস্থা পূফ যফতী ভাট াংরেষ্ট ভাভরায রফলটয় 

গৃরত ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা 

করন্ডাং 

থাকায 

কাযণ 

আইনজী

ফী রনটয়াগ 

কক

ন 

অরপ 

শুনানী আীর/ 

রযরবউ 

রনষ্পন্ন 

 

৩। 

 

২২ 

 নটবম্বয 

২০০৪ 

 

ভারন 

কভাকেভা 

নাং 

২৬/২০০৪ 

 

কভাকাভ-

ঢাকা মৄগ্ম 

কজরা জজ, 

৪থ য 

আদারত। 

 

(াইটকাটে য 

রফফাদী 

কর্তযক 

ররবর 

রযরবন নাং 

৩১৬২/ 

২০০৬ 

দাটয়য 

কটয।) 

 

আযররজরএর  

 

ফনাভ 

 

ফাাংরাটদ 

রডরিউরড 

কস্পাে য   িাফ 

কটরার াম্প, 

আাদটগে, 

ঢাকা 

 

 আযররজরএর-এয রএনরজ 

রফক্রটয়য রডরায রটটফ কভা য 

ফাাংরাটদ রডরিউরড কস্পাে য   

িাফ কটরার াম্প, আাদটগে, 

ঢাকা-এয াটথ চুরি ম্পারদত 

য়।  

 

 উি রডরায চুরিয তযানুমায়ী 

রএনরজ রফক্রয়রব্ধ অথ য 

ককাম্পারনয রনকে রনয়রভত জভা 

কটযরন। পটর, ফটকয়া াওনা  

৮৫,৮১,৮৭০.৬৪ োকা দাঁড়ায়। 

ফধযটনয প্রটচষ্টা রফপর ওয়ায় 

ফটকয়া আদাটয়য রটেয 

ককাম্পারনয ে কথটক রডরাটযয 

রফরুটদ্ধ ভারন ভাভরা দাটয়য কযা 

য়।  

 

 

 

 

 

ব্যারযোয 

আফদ্যো 

আর ভামুন 

 

তারযখ 

১৫/০৮/২০০

৪ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

রফফাদী 

কর্তযক 

ররবর 

রযরবন নাং 

৩১৬২/ 

২০০৬ 

দাটয়য 

  

 রফগত ২১ কভ ২০০৬ তারযটখ Agreement এয 

Arbitration clause-40 অনুমায়ী Arbitrator 

রনটয়াটগয জন্য ককাম্পারনয টে রতনজন 

(ফ যজনাফ কতারযকুয যভান, আরভনুর ইরাভ 

ও এ.কজড.এভ. কভাযটদ আর ভামুন) 

আযরফটরেটযয নাভ দারখর কযা য়। 

 

 ভাভরা কাম যক্রটভয আওতায় ১৫ জানুয়ারয 

২০০৭ তারযটখ রফফাদী টে রতনজন 

আযরফটরেটযয নাভ ও দযখাস্ত শুনারনয জন্য 

রদন ধাম য রছর। রফফাদী ে রনধ যারযত ভটয় 

আযরফটরেটযয নাভ দারখর কটযরন। রফজ্ঞ 

আদারত একজন আযরফটরেটযয নাভ (অযাড. 

ারফফ উো) রনধ যাযণ কটয আটদ কদন। 

 

 রফফাদীে উি আটদটয রফরুটদ্ধ ভাভান্য 

াইটকাটে য ররবর রযরবন নাং:৩১৬২/২০০৬ 

দাটয়য কযায় উি ককাটে যয আটদট 

কভাকেভায কাম যক্রভ স্থরগত যটয়টছ। 

 

 ভাভান্য াইটকাে য রফবাগ         

১৮/০৮/২০২১ তারযটখ ররবর রযরবন নাং: 

৩১৬২/২০০৬-এয উয শুনারন     “The 

Rule is made absolute”      

             টয়টছ। 

 

 রফজ্ঞ আইনজীফীটক প্রদি যাটয়য াটি যপাইড 

কর কতারায জন্য অনুটযাধ কযা টয়টছ। 

 

 

 ফ

তযভাটন 

ভাভরা 

শুনানীয 

রটেয 

অটোভান 

যটয়টছ ভটভ য 

আইনজীফী 

সূটত্র জানা 

কগটছ। 

 

-৪৪- 

 



ক্ররভক 

 

ভাভরা 

দাটয়টযয 

তারযখ 

ভাভরা নাং আটফদনকাযী 

ও প্ররতটেয 

নাভ 

ভাভরায রফলয়ফস্তু (াংটেট) আইনজীফীয 

নাভ ও  

রনটয়াটগয 

তারযখ 

ভাভরায ফতযভান অফস্থা পূফ যফতী ভাট াংরেষ্ট ভাভরায রফলটয় 

গৃরত ব্যফস্থা/কাম যক্রভ 

ভাভরা করন্ডাং 

থাকায কাযণ 
আইনজী

ফী রনটয়াগ 

কক

ন 

অরপ 

শুনানী আীর/ 

রযরবউ 

রনষ্পন্ন 

 

৪। 

 

৩০ 

জানুয়া

রয 

২০১৭ 

 

২য় 

অরতরযি 

কাযী 

জজ 

আদারত, 

ঢাকা। 

 

রডরক্র জারয 

কভাকেভা 

নাং  

০৪/২০১৭ 

 

কভাকাভ-

ঢাকা ৭ভ 

মৄগ্ম কজরা 

ও দায়যা 

জজ 

আদারত। 

 

ভারন 

আরর 

০৫/২০০৯ 

 

(ভারন 

ভাভরা নাং 

১০/২০০৬ 

টত উদ্ভূত 

 

আযররজরএর  

 

ফনাভ 

 

কক এভ কগারাভ 

কভাস্তপা 

ায়দায 

(ফযখাস্তকৃত) 

 

আযররজরএর-এয প্রািন ফযখাস্তকৃত 

গ্যা রডটন্সায জনাফ কক এভ 

কগারাভ কভাস্তপা ায়দায ওষুধ কোটয 

কভ যযত থাকা অফস্থায় ওষুধ 

চুরয/আত্মাটতয দাটয় কদালী াব্যস্ত 

ওয়ায় চাকরয প্ররফধানভারায 

রবরিটত তাটক চাকরয কথটক ফযখাস্ত 

কযা য়। ওষুধ চুরয/আত্মাত ফাফদ 

ফটকয়া রটটফ তায রনকে ককাম্পারনয 

১,৭০৫৫২.০৬ োকা প্রাপ্য য়।  

 

উি অথ য আদাটয়য রটেয কক এভ 

কগারাভ কভাস্তপা ায়দায (প্রািন গ্যা 

রডটন্সায) এয রফরুটদ্ধ ককাম্পারনয 

ে কথটক ভারন ভাভরা দাটয়য কযা 

য়। 

 

ভাভরায় রফজ্ঞ আদারত ২৬ কপব্রুয়ারয 

২০০৯ তারযটখ ককাম্পারনয টে 

রনটম্নাি রডরক্র প্রদান কটযন : 

‘রফফাদী ফাদী প্ররতষ্ঠানটক অত্র যাটয়য ৩ 

(রতন) ভাটয ভটে ১,৭০৫৫২.০৬ োকা 

রদটত ফাে। ব্যথ যতায় আদারটতয ভােটভ 

উি োকা আদায় কযা মাটফ। কভাকেভাটি 

দ্য’তযপা সূটত্র খযচা ব্যরতত রডরক্র টরা। 

সুদ ম্পটকয আদারত ককান আটদ 

রদটরন না।’ 

 

ড. কাভার 

উেীন ভূ ূঁইয়া 

 

তারযখ: 

০৮/০৬/ 

২০০৬ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ভারন 

আরর নাং-

০৫/২০০৯ 

খারযজ 

  

 ভাভরায় প্রদি যাটয়য রফযীটত রফফাদী কর্তযক 

১৪ জুরাই ২০০৯ তারযটখ কজরা ও দায়যা জজ 

আদারত, ঢাকায় ভারন আরর নাং-০৫/২০০৯ 

দাটয়য কযা য়। 
 

 রফজ্ঞ আদারত ৪ আগে ২০০৯ তারযটখ 

ভাভরায শুনানীয রদন ধাম য কটযন। উি তারযটখ 

আদারত ভাভরাটি ৭ নাং মৄগ্ম কজরা ও দায়যা 

জজ আদারটত ফদররয আটদ কদন। 
 
 

 রফজ্ঞ আদারত শুনারন কটল ৩০ জানুয়ারয 

২০১৭ তারযটখ ভারন আরর নাং ০৫/২০০৯ 

খারযজ ভটভ য আটদ প্রদান কটযন। 
 

 যফতীটত রফফাদী কর্তযক ককাম্পারনয াওনা 

অথ য রযটাধ না কযায় াওনা আদাটয়য 

রটেয ককাম্পারনয টে রডরক্র জারয কভাকেভা 

নাং ০৪/২০১৭ দাটয়য কযা য়। ফতযভাটন 

ভাভরাটিয শুনারন অব্যাত যটয়টছ।  
 

 ২৯ ভাচ য ২০২১ তারযখ ভন কপযতপূফ যক ভাভরা 

শুনারনয জন্য রদন ধাম য রছর মা রফজ্ঞ রফচাযক 

ভটাদটয়য অনুরস্থরতজরনত কাযটণ অনুরষ্ঠত 

য়রন। যারষ্ট্রয় রকডাউন       রফজ্ঞ আদারটতয 

কার্য্কক্রযভ ফতযভাটন                   ম য  

ভাভরায যফতী শুনারনয তারযখ       াওয়া 

মায়রন ভটভ য রফজ্ঞ আইনজীফী সূটত্র জানা কগটছ। 

 

- 

 

াযাংটে: 
 

 ককাম্পারনয কভাে ভাভরায াংখ্া: ০৯টি । 

 রনম্ন আদারত: ০৪টি (০২ টি ভারন কভাকেভা ও ০২ টি জারয ভাভরা)। 

 উচ্চ আদারত: ০৫টি (০৫ টি রযে ভাভরা)। 

 অথ য রফজড়ন: ৪টি ভারন কভাকেভায রফযীটত ককাম্পানরয কভাে াওনা ৩,২৯,৭৩,২১৩.৩৫ োকা (রতন ককাটি উনরত্র রে রতয়ািয াজায দ্যইত কতয োকা য়রত্র য়া) 

(০৩ জন রএনরজ রডরায এয রনকে কভাে ফটকয়া াওনা োকা ৩,২৮,০২৬৬১.২৯ + আত্মাৎকৃত ঔলটধয রফযীটত াওনা  োকা ১,৭০,৫৫২.০৬)। 

 ককাম্পারন ফাদী রটটফ ভাভরায াংখ্া: ০৪টি এফাং ককাম্পারন রফফাদী রাটফ ভাভরায াংখ্া: ০৫টি। 

 রনষ্পরি: আগে’২১ ভাট ককাটনা ভাভরা রনষ্পরি য়রন।  
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রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড 
(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পারন) 

প্ররতটফদন কারঃ আগে-২০২১রি: 

৯.৩)  ICT এফাং ককাম্পারনয ই-গবণ যটভন্ট াংক্রান্ত তথ্য : 
 

i) স্থায়ী জনফর কভ যকতযা ১৩২জন কভ যচাযী ৪৯ জন কভাে ১৮১ 

আউেটার যাং দ্ধরতটত বাড়ায় রনটয়ারজত কভী 

(যফযাকাযী প্ররতষ্ঠান টত বাড়ায় রনটয়ারজত) 

কভ যচাযী : ১১০ ফ যটভাে ২৯১ 

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

   করম্পউোয এফাং যঞ্জভারদয রফফযণ : 
 

i) PC -াংখ্া-৮০টি iv) Printer - াংখ্া-৬৫টি 

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

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

আযররজরএরএযরনজস্বওটয়ফাইে :www.rpgcl.org.bd 
 

  আযররজরএর এয Domain এ উটেখটমাগ্য ই-কভইর ঠিকানামূ রনম্নরূঃ   
 

ক্ররভক নাং দফী/রফবাগ ই-কভইর ঠিকানা 

1.  ব্যফস্থানা রযচারক md@rpgcl.org.bd 

2.  রযচারক (অাটযন) dirops@rpgcl.org.bd 
3.  ভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা ও উন্নয়ন) planning@rpgcl.org.bd 
4.  ভাব্যফস্থাক (অথ য) dirfin@rpgcl.org.bd 
5.  ভাব্যফস্থাক (প্রান) admin@rpgcl.org.bd 
6.  ভাব্যফস্থাক (এরএনরজ) gmlng@rpgcl.org.bd 

7.  ভাব্যফস্থাক (রএনরজ) gmcng@rpgcl.org.bd 

8.  ককাম্পানী রচফ cosec@rpgcl.org.bd 
9.  উভাব্যফস্থাক (রাফ)  dgmac@rpgcl.org.bd 
10.  উভাব্যফস্থাক (অথ য) dgmfin@rpgcl.org.bd 
11.  উভাব্যফস্থাক (রযকল্পনা) dgmplanning@rpgcl.org.bd 

12.  উভাব্যফস্থাক (রএন্ডএভ) dgmpnm@rpgcl.org.bd 
13.  উভাব্যফস্থাক (রএএ) dgmcss@rpgcl.org.bd 
14.  উভাব্যফস্থাক (প্লান্ট অাটযন) dgmplantope@rpgcl.org.bd 
15.  উভাব্যফস্থাক (এইচ আয) dgmhr@rpgcl.org.bd 
16.  উভাব্যফস্থাক (অরডে) dgmaudit@rpgcl.org.bd 

17.  উভাব্যফস্থাক (আশুগঞ্জ স্থানা) dgmashu@rpgcl.org.bd 

18.  ব্যফস্থাক (টন্ট্রার রএনরজ ওয়াকয) workshop@rpgcl.org.bd 

19.  ব্যফস্থাক (রযকল্পনা) mplan@rpgcl.org.bd 

20.  ব্যফস্থাক (ক্রয়) mprocure@rpgcl.org.bd 
21.  ব্যফস্থাক (টররনাং) mtraining@rpgcl.org.bd 

22.  ব্যফস্থাক (রএনরজ) mcng@rpgcl.org.bd 

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

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

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

১. ইন্টাযটনটেয াটথ াংটমাগকৃত রর এয াংখ্া - ৭৫টি   

২. ককাম্পারনয ইন্টাযটনে াংটমাটগয ধযণ- ব্রডব্যান্ড 

৩. ই-কভইর ব্যফাযকাযী কভ যকতযায াংখ্া ইটতটছ - ৭৫ জন 

৪. ককাম্পানীটত LAN (Local Area Net Work) ব্যফস্থা- ৭৫টি করম্পউোয এয াংটমাগ এয ভােটভ কাম যক্রভ চররটতটছ। 

৫. Desktop PC-ও কেটত্র ককাম্পানীটত (ক) Windows 7 খ) Windows 2000 Professional এফাং (গ) Windows XP 

ব্যফায কযা ইটতটছ। 

৬. ককাম্পারনটত ব্যফহৃত Application Programme গুরর ইটতটছ (১) MS Word (২) MS Excel (৩) Power Point(৪) 

Access (৫) Autocad-2013। 

৭. ককাম্পারনয কভ যকতযা/কভ যচাযীটদযটক যকাযী, আধাযকাযী ও প্রাইটবে প্ররতষ্ঠাটনয ভােটভ রফরবন্ন Software ব্যফায প্ররেণ কদওয়া 

টচছ। 

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