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সমুে  তল-গ াস অ স ােন অবেশেষ মাি  ােয় ট িসসিমক সােভর উেদ াগ িনেয়েছ সরকার। এ ব াপাের
িশগিগরই আ জািতক িত ান TGS-SCHLUMBERGER JV-এর সে  চিু  স াদন করেত যাে
বাংলােদশ তল, গ াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)। গত ৭ ম পে াবাংলা িত ানিটেক
(DOA- declaration of award) িচিঠ িদেয় আেলাচনার আ ান জািনেয়েছ। আগামী নেভ েরর আেগই
চুি  স  করেত চায় পে াবাংলা। এর পর ই বছের জিরপ শষ করেব িত ানিট। সই তেথ র ওপর
িভি  কের  সমুে  তল-গ াস অ স ােন  আ জািতক দরপ  আ ান  করেব  পে াবাংলা।  পে াবাংলার
এ ে ােরশন িবভােগর মহাব ব াপক েকৗশলী তাজুল ইসলাম মজুমদার বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
TGS-SCHLUMBERGER JV-এর সে  চিু  করেত ৬ ম ম ণালয় থেক িচিঠ পেয় পেরর িদনই
আমরা তােদর িচিঠ িদেয় জািনেয়িছ। তােদর সে  আেলাচনার পর নায়া (Notice of  award) দওয়া
হেব। ই বছের ৩১ হাজার লাইন িকেলািমটার জিরপ করেব িত ানিট। এরপর পে াবাংলােক িতেবদন
জমা দেব। এ জ  বাংলােদশেক কােনা অথ খরচ করেত হেব না। সংগহৃীত তথ  তল-গ াস কা ািনর
কােছ িবি  কের তারা খরচ তলুেব। বাড়িত আয় পে াবাংলার সে  ভাগাভািগ হেব। জলুাইেয়র মেধ  চুি
কের  আগামী  নেভ েরর  মেধ  আমরা  জিরপ   করােত  চাি ।  এর  মেধ  জিরেপর  জ  পিরেবশ
অিধদফতর থেক পিরেবশগত ভাব মূল ায়ন (ইআইএ) িতেবদন িনেত হেব। মাি  ােয় ট সােভ হেল
সাগের  গ ােসর  অি ে র  ব াপাের  তথ  পাওয়া  যােব।  তখন  অ স ােন  আ হী  হেব  আ জািতক

িত ান েলা। এ সে  বুেয়েটর অধ াপক ও সােবক ত াবধায়ক সরকােরর ালািন উপেদ া ম. তািমম
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, সমু সীমা িবেরাধ িন ি র পর পরই মাি  ােয় ট সােভর উেদ াগ নওয়া
দরকার িছল। তাহেল ২০১৬ সােলই িতেবদন হােত পাওয়া যত। এতিদেন অ স ান কাজ অেনক দূর
এিগেয় যত। তেব ই বছর পর তারা যিদ িবে ষণ করা তথ  দয় তাহেল সামেনর কাজ সহজ হেব। সূ
জানায়, িময়ানমােরর সে  সমু সীমা িবেরাধ িন ি র সাত বছর ও ভারেতর সে  পাচঁ বছর অিতবািহত
হওয়ার  পরও  মাি  ােয় ট সােভেত  আটেক িছল  সমুে  তল-গ াস  অ স ান।  এর মেধ  ভারত ও
িময়ানমার সমুে  গ াস অ স ােনর পর উে ালন ও র ািন করেছ। বাংলােদশ সাগেরর ২৬িট েকর িতনিট
(এএস-৪, এসএস-৯, এসএস-১১) ২০১৪ সােল ও একিট (িডএস-১২) ২০১৭ সােল িবেদিশ কা ািনেক
বরা  দয়। িবডার (অ স ানকারী িত ান) না পাওয়ায় বািক ২২িটেত হাতই িদেত পােরিন। বরা  দওয়া
চারিট েক ি মাি ক ও ি মাি ক জিরেপ গ ােসর অি  িমলেলও এখেনা  কােনা  অ স ান প খনন
হয়িন। এসব  থেক গ াস পেতও আরও ৪-৫ বছর লেগ যােব বেল জািনেয়েছ পে াবাংলার একিট
সূ ।  এছাড়া  গতা গিতক ধারায়  চলেল  বািক  ২২  ক থেক গ াস  পেত  ১২  বছর  পার  হেয়  যােব।
পে াবাংলার সংি  এক কমকতা বেলন, ধ ুমাি  ােয় ট সােভেত লাগেব ই বছর। এরপর আ জািতক
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লাইেন আনা- এসব করেত আরও ৮-১০ বছর লেগ যােব। আর নতুন গ াস না িমলেল এই সমেয়র আেগই
শষ হেয় যােব গ ােসর বতমান মজদু। তখন ভয়াবহ গ াস সংকেট পড়েব দশ। চার-পাচঁ ণ দােম আমদািন

কের গ ােসর চািহদা মটােত হেব। বতমােন (জা য়াির, ২০১৯) দেশ উে ালনেযাগ  গ ােসর মজদু আেছ
১১.৪৭ িটিসএফ। গত এক বছের উে ালন হেয়েছ ১.০৭ িটিসএফ। চািহদা না বাড়েল এই গ ােস ১১ বছর
চলার কথা। তেব িশে া য়েনর কারেণ বছের ১০ শতাংশ হাের বৃি  ধরেল সােড় সাত বছের ফিুরেয় যােব
বতমান মজদু।
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