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তিন বছরে তবরেশ সফরে জ্বালাতনে ৪৫৩ কর্ মকিমা 

গি তিন বছরে ৪৫৩ জন জ্বালাতন তবভারগে কর্ মকিমা তবরেশ সফে করেরছন। তবদ্যুৎ , জ্বালাতন ও খতনজসম্পে র্ন্ত্রণালয় সম্পতকমি 

সংসেীয় কতর্টিে ববঠরক এ িথ্য জানারনা হরয়রছ। র্ন্ত্রণালরয়ে আওিাধীন ১০ সংস্থা ও ককাম্পাতনে এসব কর্ মকিমা ১০১টি ট্যুে 

করেরছন। কতর্টিে তনরে মরশ র্ন্ত্রণালরয়ে পক্ষ কেরক কর্ মকিমারেে তবরেশ সফরেে এই িাতলকা উপস্থাপন কো হয়।  

 

গিকাল কোববাে সংসে ভবরন অনুতিি সংসেীয় কতর্টিে ববঠরকে কার্ মপরে এ িথ্য  পাওয়া কগরছ। কতর্টিে সভাপতি শহীদ্যজ্জার্ান 

সেকারেে সভাপতিরে ববঠরক সেস্য আবু জাতহে, আছলার্ কহারসন সওোগে, খারলো খানর্ ও নাতগ মস েহর্ান অংশ কনন। 

 

ববঠরক বলা হরয়রছ- তিন বছরে বাংলারেশ কপররাতলয়ার্ কেরপারেশরনে (তবতপতস) ৭০, কপররাবাংলাে ৩৯, বাংলারেশ ভূিাতিক 

জতেপ অতধেপ্তরেে (তজএসতব) ৮, তিিাস গ্যাস রান্সতর্শন অুান্ড তিতিতবউশন ককাম্পাতন তলতর্রেরিে (তজটিতিতসএল)  ২০, কণ মফুলী 

গ্যাস তিতিতবউশন ককাম্পাতন তলতর্রেরিে (রকতজতিতসএল) ২৮, জালালাবাে গ্যাস টিঅুান্ডতি তসরের্ তলতর্রেরিে 

(রজতজটিরিএসএল) ৫, বাংলারেশ কপররাতলয়ার্ এক্সরলারেশন অুান্ড করািাকশন ককাম্পাতন তলতর্রেরিে (বারপক্স)  ৯৩, গ্যাস 

রান্সতর্শন ককাম্পাতন তলতর্রেরিে (তজটিতসএল) ১১০, বাংলারেশ গ্যাস তফল্ডস ককাম্পাতন তলতর্রেরিে (তবতজএফতসএল) ৩৮ এবং 

তসরলে গ্যাস তফল্ডস তলতর্রেরিে (এসতজএফএল) ৪২ জন এসব সফে করেন। 

 

তবরেশ সফরেে কােণ তহরসরব জ্বালাতন তবভারগে পক্ষ কেরক জানারনা হরয়রছ , উন্নি নতুন রযুতি ও তবতভন্ন তবষরয়ে পেীতক্ষি ধােণা 

বা ররয়াগ কেরশে কিল, গ্যাস ও কয়লা খারি বাস্তবায়ন কো হয়। িাই সংতিষ্ট কর্ মকিমারেে তবরেরশ  রতশক্ষণ, কসতর্নাে অেবা 

কর্ মশালায় অংশ তনরয় এসব তবষরয় জ্ঞান ও িাে ব্যবহাতেক ররয়াগ সম্পরকম ধােণা অজমরনে জন্য র্োর্ে কর্তমপরক্ষে অনুরর্ােনক্ররর্ 

পাঠারনা হয়। 

 

ববঠরক অররয়াজনীয় তবরেশ সফে তনরুৎসাতহি এবং তবরেশ সফরে সেকারেে অরে মে অপচয়  বরে র্ন্ত্রণালয়রক পেরক্ষপ কনওয়াে 

সুপাতেশ কো হয়। সংসে সতচবালরয়ে সংবাে তবজ্ঞতপ্তরি এ িথ্য জানারনা হরয়রছ। ববঠরক তবরেশ সফরেে পে একটি রতিরবেন  

সংস্থাে কারছ উপস্থাপরনে সুপাতেশও কো হয়। 

 

তর্য়ানর্াে কেরক গ্যাস আর্োতনে সম্ভাব্যিা র্াচাই কেরি র্ন্ত্রণালয়রক ব্যবস্থা  কনওয়াে সুপাতেশও কো হয় এ ববঠক কেরক। বলা 

হয় কেশীয় উৎস কেরক গ্যাস উৎপােরনে উরযাগ অব্যাহি োখরি। ববঠরক জ্বালাতন র্ন্ত্রণালরয়ে বাস্তবায়নাধীন  তিনটি রকরেে কর্য়াে 

বৃতিরক রকে বাস্তবায়রনে কনতিবাচক তেক তহরসরব আখ্যাতয়ি কো হয়। পাশাপাতশ সেকাতে অরে মে সাশ্রয় এবং অতিতেি ব্যয় 

কোরধ তনধ মাতেি সর্রয়ে র্রে আন্ততেকিা ও েক্ষিাে সরে রকে বাস্তবায়ন এবং তিতপতপ রণয়রনে সুপাতেশ কো হয়।  

 


