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বাংলােদশ  েথেক  বয্বসা  িটেয়
েনoয়ার  নীিতগত  িসdাn  িনেয়েছ
ব জািতক গয্াস েকাmািন সােnাস।
িনেজেদর  বয্াবসািয়ক  েশয়ার
িবিkর  জনয্  সmাবয্  েkতা  খুজঁেছ
aেsিলয়ািভিtক  e  েকাmািনিট।
দীঘর্িদেনর  aচলাবsা  কাটােত
বাংলােদশ  যখন  psিত  িছেয়
আনেছ  তখন  সােnােসর  e
েদশতয্ােগর  পিরকlনা  jালািন
খােতর  জনয্  বেড়া  ধাkা  বেল  মেন
করেছন িবেশষjরা।
jালািন o খিনজসmদ িবভাগ eবং
েপে াবাংলা  সূt  জানায়,  সmpিত
যুkরাজয্িভিtক  oিফর  কােছ

িনেজেদর বয্বসা িবিkর জনয্ আেলাচনা  কেরিছল সােnাস। িকn তা েশষ পযর্n eেগায়িন। eরপর
eখন নতুন কের েkতা খুজঁেছ েকাmািনিট। সােnাস সূt বেলেছ, বাংলােদেশ aপােরশন তােদর বতর্ মান
বািণিজয্ক পিরকlনার সে  িমলেছ না। তাi aনয্ েকাmািনর কােছ তারা বয্বসা হsাnর করেত চায়।
েপে াবাংলার  eক  শীষর্  কমর্কতর্ া  জানান,  2017  সােল  সমdুভােগর  মগনামা  কাঠােমােত  বােপেkর  সে
েযৗথভােব ময্াগনামা-2 kপিট খনন কের সােnাস। িকn eর মজদু বািণিজয্কভােব uপযুk o েটকসi নয়
বেল জানায় বােপk o সােnাস। eরপর েথেক গয্াস aনসুnােন agগিত কম।
বােপk সূt জানায়, মগনামা জায়গািট 16 নmর bেক সা  ুগয্াসেkেtর aদেূর। uেtালনেযাগয্ মজতু েশষ
হেয় যাoয়ায় সা ু গয্াসেktিট iিতমেধয্ বn কের েদoয়া হেয়েছ। pায় eক যুগ utপাদন aংশীদািরt
চুিkর (িপeসিস) aধীেন যুkরাজয্িভিtক েকাmািন েকয়ানর্ eনািজর্  িপeলিসর জিরেপ মগনামায় েতল-
গয্াস পাoয়ার সmাবনা (িলড) িচিhত হেয়িছল। তারা 2008 সােল মগনামায় kপ খনন কের। eরপর
2010 সােল 213 লাiন িকেলািমটার জেুড় িdমািtক ভূতািttক জিরপ পিরচালনা কের। eকপযর্ােয় েকয়ানর্
16 নmর bক সােnােসর কােছ হsাnর কের চেল যায়। সােnাস মগনামার জিরপ pিতেবদন আেরা িবে ষণ
কের েসখােন aনুসnান kপ খনেনর িসdাn েনয়। তেব eজনয্ তারা eকিট সহ-aংশীদার েকাmািন িনেত
আgহ pকাশ কের। ei পযর্ােয় সরকার িসdাn েনয় বােপkেক সােnােসর সহ-aংশীদার করার। েকােনা
িবেদিশ  েকাmািনর  সে  িকংবা  সমেুd  গয্াস  aনসুnােন  eিটi  বােপেkর  pথম  পদেkপ  িছল।  e
aংশীদািরেtর জনয্ সােnাসেক 16 দশিমক 50 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার িদেত হয়। িকn েযৗথভােব তারা
েয খনন কের তা বািণিজয্কভােব সফল হয়িন। aথর্াt পুেরা aথর্i ‘জেল েগল’।
eিদেক সমুdভােগর 11 নmর bেক েতল-গয্াস aনুসnােন িস াপুেরর িkস eনািজর্ র সে  পৃথকভােব েযৗথ
uেদয্াগ  েনয়  সােnাস।  2014  সােল  সােnাস-িkস  eনািজর্  েযৗথ  েকাmািনর  সে  পাঁচ  বছর  েময়ািদ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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utপাদন aংশীদািরt চুিk কের েপে াবাংলা। তখন তারা eকিট aনসুnান kপ খনন eবং 1 হাজার
876  লাiন  িকেলািমটার  িdমািtক  জিরপ  eবং  300  বগর্িকেলািমটার  জেুড়  িtমািtক  জিরপ  করার
pিত িত েদয়। গত বছর ঐ bেক তারা pায় 305 বগর্িকেলািমটার জেুড় িtমািtক ভূকm জিরপ কের।
eর আেগ 2017 সােল 3 হাজার 220 লাiন িকেলািমটার জেুড় িdমািtক ভূকm জিরপ পিরচালনা কের।
িকn চুিkর েময়াদকােল তারা িdমািtক o িtমািtক ভূকm জিরপ করেলo kপ খনন আর কেরিন।
েপে াবাংলা  সূt  জানায়,  সােnাস-িkস  eনািজর্  েযৗথ  েকাmািনর  সে  পাঁচ  বছর  েময়ািদ  utপাদন
aংশীদািরt চুিk কের েপে াবাংলা। 2014 সােলর মােচর্  sাkিরত ঐ চুিkর েময়াদ িছল চলিত বছেরর 11
মাচর্  পযর্n।  iিতমেধয্  েপে াবাংলা  চুিkর  েময়াদ  আেরা  দiু  বছর  বািড়েয়েছ।  e  সমেয়  pিত ত  kপ
খননসহ aনসুnান কাযর্kম পিরচালনার জনয্ তােদর িনেদর্শনা েদoয়া হয়। e aবsায় aনয্ েকাmািনর
কােছ বয্বসা হsাnর কের বাংলােদশ ছাড়েত চায় সােnাস। eিট aনসুnান কাযর্kমেক বাধাgs করেব বেল
মেন করেছন সংি রা। eকi সে  aনয্ গয্াস েকাmািন েলার সে  দর কষাকিষেত asিs ৈতির করেব।
e pসে  jালািন িবেশষj eবং bয্াক িব িবদয্ালেয়র েpা-িভিস aধয্াপক ম তািমম বেলন, বাংলােদেশ
গয্াস-খিনজ aনসুnান কাযর্kম খুবi ধীর। e aবsায় সােnাস েদশ ছাড়েল aনুসnান কাযর্kম আেরা
থমেক যােব। তেব িনেজেদর বয্াবসািয়ক িবেবচনায় বাংলােদশ েথেক বয্বসা িটেয় েনoয়ার aিধকার
েকাmািনিটর রেয়েছ।
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