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মুখবন্ধ 

 

 

মদয়শর আর্ ব-সা ামজক উন্নেন, মশল্পােন ও দামরদ্র্য মবয় াচয়ন জ্বালামন ও খমনজ খায়ির গুরুত্ব ও ভূম কা অপমরসী । বিব ান 

সরকার ক্ষ িা গ্রহয়ণর পর মর্য়কই জ্বালামন মনরাপত্তা মনমিিকরণ, খমনজ সম্পদ এর আধুমনক ব্যবস্থাপনা ও জ্বালামন উৎয়সর 

বহুমুখীকরণ কার্ বক্র  পমরচালনা কয়র আসয়ে।  

অর্ বনীমি এবাং আধুমনক সভযিার মূল চামলকা শমক্ত হয়ে জ্বালামন। মবশ্বােন ও মখালা বাজার অর্ বনীমির মপ্রক্ষাপয়ট এবাং রূপকল্প-

২০৪১ বাস্তবােয়ন মদয়শর সুপ্ত জ্বালামন ও খমনজ সম্পয়দর আমবষ্কার এবাং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পমরকমল্পি ব্যবহায়রর মকান 

মবকল্প মনই। এোড়া, জামিসাংয়ের মনতৃয়ত্ব ২০৩০ সায়লর  য়ে বাস্তবােনাধীন ১৭টি মটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রার (এসমিমজ) 

অন্যি  সবার জন্য মটকসই জ্বালামন মনমিিকরয়ণ বাাংলায়দশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবাং এসমিমজ বাস্তবােয়নর জন্য সরকার ৮  

পঞ্চবামষ বকী পমরকল্পনার লক্ষয াত্রাসমূহ এসমিমজ’র আয়লায়কই মনধ বারণ কয়রয়ে। সরকায়রর মবমভন্ন বাস্তবমুখী পমরকল্পনা গ্রহণ ও 

ক বকায়ের ফয়ল মদয়শর দ্রুি অর্ বননমিক প্রবৃমদ্ধ ও জীবনর্াত্রার  ান উন্নেয়নর সায়র্ জ্বালামনর চামহদাও দ্রুি বৃমদ্ধ পায়ে। জ্বালামনর 

ক্র বধ ব ান চামহদা পূরয়ণর লয়ক্ষয সরকার মদশজ জ্বালামন প্রাকৃমিক গ্যাস, কেলা আহরণ ও উৎপাদন এবাং িরলীকৃি প্রাকৃমিক 

গ্যাস (এলএনমজ) আ দামনর জন্য ব্যাপক পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবােন করয়ে। সরকার মদয়শর প্রাকৃমিক সম্পদ মবয়শষ কয়র 

মিল, গ্যাস ও কেলা অনুসন্ধান এবাং উন্নেয়ন সরকামর মবমনয়োয়গর পাশাপামশ মবয়দশী মবমনয়োগ মনমিি কয়রয়ে। ফয়ল 

প্রযুমক্তগি উৎকষ ব সাধয়নর  ােয়  মদয়শর মিল, গ্যাস ও কেলা অনুসন্ধান কার্ বক্র  ত্বরামিি হয়ব বয়ল আশা করমে। পাশাপামশ 

মদয়শর খমনজ সম্পয়দর বিব ান অবস্থা উন্নেয়নর লয়ক্ষযও সরকার কাজ কয়র র্ায়ে।   

মদয়শর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মনয়ে হাইয়রাকাব বন ইউমনয়টর  এ প্রকাশনা আগ্রহী পাঠয়কর চামহদা পূরয়ণ সহােক ভূম কা পালন 

করয়ব বয়ল আশা করা র্াে।    

 

এ৪৯ প্রমিয়বদন প্রণেয়নর সয়ঙ্গ সাংমিষ্ট ক বকিবা/ক বচারীগণয়ক িাঁয়দর মনরলস প্রয়চষ্টার জন্য সাধুবাদ জানামে।   

 

 

 

(আবুল খায়ের ম াোঃ আম নুর রহ ান) 
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মচত্র 8:  কারো ইেরিনাইট বালু ..................................................................................................................................... 39 

মচত্র 9:  ম্যাগরনটাইট .................................................................................................................................................. 40 

মচত্র 10:  ম্যাগরনটাইট স্ফটিক .........................................................................................................................................41 

মচত্র 11:  ম্যাগরনটাইট (দোডরটান) ..................................................................................................................................41 

মচত্র 12:  মিরকন ...................................................................................................................................................... 42 

মচত্র 13:  মিরকন রত্নপাথর .......................................................................................................................................... 43 

মচত্র 14:  রুটাইে ....................................................................................................................................................... 44 

মচত্র 15:  গাররনট ...................................................................................................................................................... 46 

মচত্র 16:  গাররনট রত্নপাথর .......................................................................................................................................... 49 

মচত্র 17:  কায়ানাইট ................................................................................................................................................... 50 

মচত্র 18:  কায়ানাইট রত্নপাথর ........................................................................................................................................ 51 

মচত্র 19:  দিানািাইট .................................................................................................................................................. 52 
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ভূম কা 

 

মদয়শর আর্ বসা ামজক উন্নেয়নর প্রধান উৎস হয়ে জ্বালামন। বিব ান সরকার জ্বালামন খাি উন্নেয়নর অপমরহার্ বিা র্র্ার্র্ভায়ব অনুধাবন 

কয়র জ্বালামন খািয়ক অগ্রামধকার খাি মহয়সয়ব মচমিি সব বকায়লর সব বয়েষ্ঠ বাঙ্গামল জামির মপিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুমজবুর রহ ান ১৯৭৫ 

সায়লর ৯ আগস্ট মবয়দমশ মিল মকাম্পামন মশল ওয়েল হয়ি ৫ টি গ্যাসয়ক্ষত্র (মিিাস, হমবগঞ্জ, রমশদপুর, ককলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রে 

কয়র এসকল গ্যাসয়ক্ষয়ত্র রাষ্ট্রীে  ামলকানা প্রমিষ্ঠা কয়রন। মিমন ১৯৭৫ সায়লর ১৪  াচ ব The ESSO Undertakings 

Acquisition Ordinance, 1975 এর  ােয়  বাাংলায়দয়শ অবমস্থি যুক্তরায়ষ্ট্রর ESSO Eastern Inc.-মক 

সরকামরভায়ব গ্রহণ কয়র জ্বালামন মিয়লর  জুদ, সরবরাহ  ও মবিরয়ণ যুগান্তকারী পদয়ক্ষপ গ্রহণ কয়রন। মসই যুগান্তকারী ও দূরদশী 

মসদ্ধায়ন্তর ধারাবামহকিাে িাঁরই সুয়র্াগ্য কন্যা  াননীে প্রধান ন্ত্রী মশখ হামসনার রূপকল্প-২০২১ ( ে  আয়ের মদশ) এবাং রূপকল্প-২০৪১ 

(উন্নি মদয়শর  র্ বাদা) অজবয়ন জ্বালামন খায়ি পূণ ব মনরাপত্তা অজবয়নর লয়ক্ষয জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মবভাগ এবাং এর অধীনস্থ প্রমিষ্ঠানসমূহ 

মবমভন্ন গঠনমূলক ও ফলপ্রসু ক বকায়ের  ােয়  একমনষ্ঠভায়ব কাজ করয়ে।  

মবশ্বােন ও মখালা বাজার অর্ বনীমির মপ্রক্ষাপয়ট বাাংলায়দয়শর জ্বালামন ও খমনজ সম্পয়দর আমবষ্কার এবাং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পমরকমল্পি 

ব্যবহায়রর মকান মবকল্প মনই। এোড়া, জামিসাংে মোমষি মটকসই উন্নেন লক্ষয াত্রা (এসমিমজ) ২০৩০ -এর বাস্তবােনাধীন ১৭টি লয়ক্ষযর 

অন্যি  সবার জন্য মটকসই জ্বালামন মনমিিকরয়ণ বাাংলায়দশ অঙ্গীকারবদ্ধ এবাং এসমিমজ বাস্তবােয়নর জন্য সরকার ৭  পঞ্চবামষ বকী 

পমরকল্পনার লক্ষয াত্রাসমূহ এসমিমজ’র আয়লায়কই মনধ বারণ কয়রয়ে।  

মদয়শর মবদ্যযৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, মশল্প প্রমিষ্ঠান, বামণমজযক প্রমিষ্ঠান, মসএনমজ এবাং গৃহস্থালীয়ি প্রাকৃমিক গ্যাস ব্যবহৃি হয়ে। 

মদশজ প্রাকৃমিক গ্যাস ব্যবহায়রর ফয়ল পমরয়বশ দূষণয়রাধসহ কামিি অর্ বননমিক প্রবৃমদ্ধ অজবন করা সম্ভবপর হয়ে। ২০০৯ সায়ল মর্খায়ন 

কদমনক গ্যায়সর গড় উৎপাদন মেল প্রাে ১৭৪৪ ম মলেন েনফুট, বিব ায়ন িা বৃমদ্ধ মপয়ে হয়েয়ে প্রাে ২৭৬০ ম মলেন েনফুট।  

জ্বালামন মিল মদয়শর পমরবহন খাি, কৃমষ খাি, মবদ্যযৎ, মশল্প-কারখানা ইিযামদ সচল রাখয়ি গুরুত্বপূণ ব ভূম কা রাখয়ে। বিব ান সরকার 

জানুোমর ২০০৯ মর্য়ক অদ্যাবমধ সারা মদয়শ জ্বালামন মিয়লর সরবরাহ মনরবমেন্ন মরয়খয়ে। মদয়শর প্রিযন্ত অঞ্চয়ল জ্বালামন মিয়লর 

Supply Chain এ মকানরূপ সাংকট/প্রমিবন্ধকিা পমরলমক্ষি হেমন। 

কেলাসহ অন্যান্য খমনজ সম্পয়দর বিব ান অবস্থার উন্নেয়ন সরকার নানামুখী উয়দ্যাগ গ্রহণ কয়রয়ে। 

ফলশ্রুমিয়ি ২০০৮-০৯ সায়ল মদয়শ মর্খায়ন বামনমজযক জ্বালামনর সরবরাহ মেল ১৯.৯২ Mtoe, মসখায়ন ২০২০-২১ অর্ ববেয়র িা মবয়ড় 

দাঁমড়য়েয়ে ৪২.১২ Mtoe (bio-fuel অন্তর্ভ বক্ত নে), প্রার্ম ক জ্বালামনর ব্যবহার হয়েয়ে ৫৬.৯২ Mtoe (bio-fuel সহ) র্া 

মনোঃসয়েয়হ উয়েখয়র্াগ্য অগ্রগমি। 
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বিব ান সরকায়রর স েকায়ল জ্বালামন খায়ির উন্নেন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

গ্যাস উৎপাদন 

২০০৯ 

১৭৪৪ 

২০২১ 

২৭৬০ 

বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

১০১৬ 

ম . েনফুট  

গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন গ্যাসয়ক্ষত্র 

৭৩ 

১৩৩০ 

 
বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

১২৫৭ 

   মক.ম .  

২০০৯ 

 

২০০৯ 

 

২০২১ 

 

২০২১ 

 

 

বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

৫টি  

২৩টি 

২৮টি 

খনন মরগ 

 

 

এক যুয়গ 

জ্বালামন খায়ির 

অজবন 
মিল  জুদ ক্ষ িা 

২০০৯ 

 

০ 

২০২১ 

 

পুনব বাসন 

১ টি 

 

নতুন 

৪ টি 

 বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

৫টি  

২০০৯ 

 

২০২১ 

 

৯  

লক্ষ ম . টন 

১৩.২৮ 

লক্ষ ম . টন 

 বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

৪.২৮ 

 লক্ষ ম . টন 

 

জ্বালামন মিল সরবরাহ 

২০০৯ 

 

২০২১ 

 

 

৪০.৪৩ 

লক্ষ ম . টন 

 

 

৮৮.০৫ 

লক্ষ ম . টন 

 বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

৪৭.৬২ 

লক্ষ ম . টন 

 

 

জ্বালামন মিল পাইপ্লাইন 

 

২০০৯ 

 

২০২১ 

 

বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

৫১২ 

মকম  
০ 

৫১২ 

মকম  

এলমপমজ সরবরাহ 

২০০৯ 

 

২০২১ 

 

বৃমদ্ধ হয়েয়ে 

১৩.৮৩ 

লক্ষ  

 

 

৪৫ 

হাজার 

১৪.২৮ 

 লক্ষ 
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জানুয় ানর, ২ ০০ ৯ হ দে  অ দ্যাবনি  স ময়ক া দল  অন জ িে  অগ্র গন ে 

মটমবল  1: ২০০৯ হয়ি অদ্যাবমধ স েকায়ল অমজবি অগ্রগমি 

 

প্রকৃে গ্যাস  স রব রাহ বৃ নি (আরএলএ িনজস হ) ১,৫৫৬ এমএমনসএ ফ নি (২৩  জুি, ২ ০ ২ ১) 

িতুি নরগ  ক্র য় ৪টি 

নি মানিক স াই স নমক স াদ ভ ি 
৩১,৪২৮ লাই ি নকদলানমটা র (বাদ  ক্স- ১৩ ,২ ৯৭ ও  আই ও নস - 

১ ৮,১৩১) 

নিমানিক  স াই স নমক স াদ ভ ি 
৫,৮৩৩  বগ ি নকদ ল ানমট া র (বাদ  ক্স-৪,০৭ ০, এস নজএফ এল-

৭ ০৫ ও  আই ও নস-১,০৮৫) 

ভূোন িক জ নর  
১ ৯,৭ ৭ ৩  লাই ি নকদলানমটার (বাদ  ক্স-১,৬০২ ও  আই ও নস- 

১ ৮,১৭ ১) 

িতুি স্ট্রাকচ ার নচনি েকর ণ ১ ৬টি  ( ১ ৫ টি বাদ  ক্স ও  ১ টি আইও ন স ) 

িতুি গ্যাস দ েি  আনবষ্কা র ৫ টি (সু ন্দলপুর, শ্রীকাই ল, রূ গঞ্জ ,  ভভ াল া ির্ ি ও  জনকগঞ্জ) 

অ নু সন্ধ াি কূদ  র স াংখ্যা ২ ১ টি (১ ৩ টি বাদ  ক্স, ২ টি এসনজএ ফ এল ও ৬টি আইও নস) 

উন্নয় ি কূদ  র স াংখ্য া 
৫ ০ টি (১ ১ টি বাদ  ক্স, ৪টি এসনজএ ফ এল, ১ ৩ টি নবনজএফ নস এ ল  

ও  ২ ২ টি আইও নস) 

ও য় াক িও ভ ার কূ দ  র স াংখ্যা 
৫ ৬টি (১৩ টি বাদ  ক্স, ৫টি এস নজএ ফ এল,  ১ ৯টি  

নবনজএফ নসএ ল এবাং ১ ৯টি আইও ন স) 

গ্যাস  স ঞ্চালি  াই  ল াই ি স ম্প্রস ারণ ১,৩২৯.৮৪ নকদ ল ানমট ার ( ম াচ ি,  ২০ ২২ ) 

গ্যাস  নপ্র-ভ ই ি নমটার  স্থা  ি ৩,৮৮,৬০০টি 

কয় লা উৎ াে ি ১ ৩ ০.১৭ লে ভমনিক টি 

গ্রািাই ট  ার্র  উদতালি ৭ ৮.৭ ০ লে ভমনিক টি 
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প্রাকৃনেক  গ্যাস 

প্রাকৃমিক গ্যাস (Natural Gas)  ভূত্বয়ক প্রাপ্ত দাহয গ্যায়সর ম েণ (প্রার্ই় খমনজ মিয়লর সয়ঙ্গ সম্পৃক্ত র্ায়ক)। কর্ল়া ও মিল োি়া 

মবয়শ্বর মিনটি জীবাশ্ম জ্বালামনর অন্যি । অন্যভায়ব বলয়ি মগয়ল, স্বাভামবক চাপ ও িায়প গ্যাস বা বাষ্পাকায়র অবমস্থি হাইয়রাকাব বনই 

প্রাকৃমিক গ্যাস। এর প্রধান গুরুত্বপূণ ব উপাদান ম য়র্ন হয়লও ইয়র্ন, মপ্রায়পন ও অন্যান্য উপাদানও এয়ি মবদ্য ান র্াকয়ি পায়র। প্রচমলি 

অপদ্র্ব্যসমূয়হর  য়ে নাইয়রায়জন, কাব বন-িাই-অক্সাইি ও হাইয়রায়জন সালফাইি অন্তর্ভ বক্ত। প্রাকৃমিক গ্যাস স্বর্া়ংসম্পূণ ব ভায়বও র্াকয়ি 

পায়র আবার মিল সহয়র্ায়গও মবদ্য ান র্াকয়ি পায়র। 

সমেদ্র্ ও প্রয়বশ্য হাইয়রাকাব বনবাহী বালু র্ ় গঠন ও অনন্য ফাঁদ কিমরর উপয়র্াগী মশলায়সাপান সম্বমলি একটি বদ্বীপ অঞ্চল হওর্া়র়্ 

বাাংলায়দশয়ক সবস র়্ একটি প্রাকৃমিক গ্যাস সমৃদ্ধ মদশ মহয়সয়ব  য়ন করা হয়র্য়়ে। মদয়শর পূব বাঞ্চয়ল বৃহত্তর মসয়লট মর্য়ক শুরু কয়র বৃহত্তর 

কুম ো, মনার্া়খালী ও চট্টগ্রা  অঞ্চয়ল এই গ্যাস বলর্ ়সম্প্রসামরি। বয়ঙ্গাপসাগয়রর উপকূলভায়গও প্রাকৃমিক গ্যাস আমবষ্কৃি হয়র্য়়ে। 

আ ায়দর অর্ বনীমিয়ি প্রাকৃমিক গ্যাস অমিগুরুত্বপূণ ব ভূম কা পালন করয়ে। পমরয়বশ বান্ধব এই জ্বালামন একমদয়ক মর্ ন মন বল মশখার্ ়

জ্বয়ল মি মন এর দহন মক্রর়্াও কটুগন্ধহীন। গৃহস্থামলর রান্নাবান্নার কায়জ, কলকারখানার্ ় (ধাতু লমবদ্যা, মৃৎমশল্প, কাচ, রুটি মবস্কুয়টর 

কারখানা, পাওর্া়র মস্টশন, মসয় ন্ট, মস্ট  বর্ল়ার ইিযামদ) ও কৃমষয়ি (শুষ্ক ও িপ্তকরণ এবাং মস্ট  বর্ল়ায়রর জ্বালামন মহয়সয়ব) এর 

ব্যবহার ব্যাপক। প্রাকৃমিক গ্যাস মর্য়ক িরলীকৃিি মপয়রামলর়্া  গ্যাস, িরলীকৃি প্রাকৃমিক গ্যাস এবাং সঙ্কুমচি প্রাকৃমিক গ্যাস পাওর্া় 

র্ার্ ়এবাং গাহ বস্থয, মশল্প ও কৃমষকায়জ জ্বালামন মহয়সয়ব ব্যবহার করা র্ার্।় রাসার়্মনক মশয়ল্প কৃমত্র  সার, প্লামস্টক, রজন, রবার, কাব বনব্ল্যাক, 

মন বলক (detergents), অযায় ামনর়্া ও নাইমরক এমসয়ির  ি মবমভন্ন রাসার্ম়নক প্রস্ত্ত্তমিয়ি প্রাকৃমিক গ্যাস ব্যবহূি হর়্। 

অনুসন্ধান ইমিহাস  ঊনমবাংশ শিাব্দীর মশষায়ধ ব আসা  মরলওয়র়্ এে মরমিাং মকাম্পামন এই উপ হায়দয়শর পূব বাঞ্চয়ল প্রর্  মরলপর্ মন বাণ 

কয়র। মকাম্পামনটি এই ভূখয়ে ১৮৮৩ সয়ন প্রর্  হাইয়রাকাব বন অনুসন্ধান এবাং এ লয়ক্ষয মরমলাং শুরু কয়র। পরবিীয়ি স্থানীর্ ়বাজায়র 

সরবরায়হর লয়ক্ষয মপয়রামলর়্া  আ দামন ও মবক্রয়র্র় জন্য প্রমিমষ্ঠি আসা  অয়র্ল় মকাম্পামন পূয়ব বাক্ত মকাম্পামনর উত্তরসূরী মহয়সয়ব 

মপয়রামলর়্া  অনুসন্ধান ক বকাে ১৯১১ সয়ন শুরু কয়র। বা বা অয়র্ল় মকাম্পামনর অনুসন্ধান ক বসূচীয়ি সুর া মবমসন ও চট্টগ্রা  অঞ্চলও 

অন্তর্ভ বক্ত মেল। 

১৯০৮ মর্য়ক ১৯১৪ স র্ক়ায়ল ইয়ো-বা বা মপয়রামলর্া়  মকাম্পামন সীিাকুে ঊর্ধ্বভাঁয়জ কয়র্ক়টি অনুসন্ধান কূপ খনন কয়র। বাাংলায়দশ 

ভূখয়ে ১৯১৪ সন মর্য়ক আজ অবমধ মদমশ ও মবয়দমশ মবমভন্ন মকাম্পামন গ্যাস অনুসন্ধায়নর জন্য উয়েখয়র্াগ্য সাংখ্যক কূপ খনন কয়রয়ে। 

মদয়শ উপযু বপমর অনুসন্ধান ক বকায়ের ফসল মহয়সয়ব ১টি মিল ও ২৮টি গ্যাসয়ক্ষত্র আমবষ্কৃি হয়র্য়়ে। শুরুর মদয়ক (১৯১০-১৯৩৩) মিল ও 

গ্যাস অনুসন্ধান কূপ মূলি ভাঁজ অঞ্চয়লর মিয়লর ঝরণ বা মনোঃসরণ এলাকার়্ স্থামপি হয়িা। এস য়র্ ়৭৬৩ ম টার মর্য়ক ১০৫০ ম টার 

গভীরিার অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়িা। উন্নিির প্রযুমক্ত সহজলভয হবার সায়র্ সায়র্ গভীরির কূপ খনন মনমিি করা সম্ভব হয়র্য়়ে 

এবাং এয়ি অনুসন্ধান সাফয়ের হারও মবয়ি়য়ে। ১৯৫৫ সয়ন বা বা অয়র্ল় মকাম্পামন এয়দয়শ প্রর্  গ্যাসয়ক্ষত্র আমবষ্কার কয়র। ষাট ও সত্তর 

দশয়ক অয়নকগুয়লা গ্যাসয়ক্ষয়ত্রর সফল আমবষ্কার মনমিি হর়্ কূপ খনয়নর  ােয় ই। মপয়রামলর্া়  অনুসন্ধান কূপ খনয়নর কায়জ প্রমি 

মিনটি মরমলাং এর একটিয়ি সফল হওর্া় খুবই উৎসাহ ব্যাঞ্জক বয়ল মবয়বমচি হর়্। িয়ব ১৯১০-১৯৩৩ সয়নর  েবিী স র্ক়ায়ল এয়দয়শ 

ম াট ৬টি মরমলাং হয়লও বামণমজযকভায়ব গুরুত্বপূণ ব মকান গ্যাসয়ক্ষয়ত্রর আমবষ্কার সম্ভব হর্ ়মন। মদ্বিীর়্ মবশ্বযুয়দ্ধাত্তর পামকস্তায়নর শুরুর মদয়ক 

মপয়রামলর়্া  অনুসন্ধায়নর নতুন উয়দ্যাগ গৃহীি হর়্ এবাং ১৯৫১-১৯৭০ স র্ক়ায়ল ম াট ২২টি কূপ খনন করা হর্,় র্ার ফয়ল ৮টি গ্যাসয়ক্ষত্র 

আমবষ্কৃি হয়র্ম়েল। মিল-গ্যাস অনুসন্ধায়নর তৃিীর়্ পর্ বায়র়্ (১৯৭২-১৯৯২) ম াট ২৪টি কূপ খনন কয়র ৯টি নতুন গ্যাসয়ক্ষত্র আমবষ্কার করা 

হর্ ়১৯৯৩-২০০০ স র্ক়ায়ল ম াট ১০টি কূপ খনয়নর  ােয়  আরও ৫টি নতুন গ্যাসয়ক্ষত্র আমবষ্কৃি হর্।় 

মদয়শ ১৯৫৯ সয়ন োিক গ্যাসয়ক্ষত্র মর্য়ক সব বপ্রর্  মশল্পখায়ি গ্যাস সাংয়র্াগ মদর়্া হর়্। ১৯৬৮ সয়ন প্রখ্যাি মলখক শওকি ওস ায়নর 

ঢাকাস্থ ধান মে আবামসক এলাকার বাসার্ ়সব বপ্রর্  পাইপ মর্ায়গ রান্নার গ্যাস সাংয়র্াগ মদর্া় হর়্। মশল্পখায়ি গ্যায়সর প্রধান ব্যবহার হর়্ 

মবদ্যযৎ উৎপাদন খায়ি। মশল্পখায়ি অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্যাস ব্যবহারকারী হয়লা: সার কারখানা, মসয় ন্ট ফযাক্টরী, পাম্প ও মপপার ম ল। 

এই মশল্প কারখানাগুয়লা মূলি মদয়শর পূব ব ও  ে অঞ্চয়ল অবমস্থি। বিব ায়ন বাাংলায়দয়শর ২১ টি গ্যাসয়ক্ষয়ত্রর প্রার্ ়১১৩টি কূপ হয়ি গ্যাস 

উৎপাদন হয়ে। গ্যায়সর কদমনক গি় উৎপাদন প্রার্ ়২৪০০ ম মলর়্ন েনফুট, র্ার  য়ে আন্তজবামিক মিল মকাম্পামনসমূহ উৎপাদন করয়ে 

প্রার়্ ১৪৭৮ ম মলর্ন় েনফূট গ্যাস। বিব ায়ন প্রাকৃমিক গ্যায়সর কদমনক চামহদা গয়ি় প্রার়্ ৪৬০০ ম মলর্ন় েনফুট এবাং এ চামহদা মদনমদন 

বৃমদ্ধ পায়ে। পমরয়বশবান্ধব জ্বালানী মহয়সয়ব গৃহস্থামল, পমরবহনব্যবস্থা, মশল্পকারখানা, সারকারখানা এবাং মবদ্যযৎ উৎপাদন খায়ি এর ব্যাপক 

ব্যবহারই এ চামহদা বৃমদ্ধর কারণ। মর্য়হতু বাাংলায়দয়শর জ্বালানীখাি মূলি প্রাকৃমিক গ্যায়সর উপরই মনভ বরশীল কায়জই গ্যাসয়ক্ষত্রসমূহ 
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মর্য়ক গ্যায়সর উৎপাদন বৃমদ্ধ, নতুন গ্যাসয়ক্ষত্র আমবষ্কার এবাং মবকল্প জ্বালানীর ব্যবহার মনমিি করা না মগয়ল বাাংলায়দশয়ক কঠিন জ্বালানী 

সাংকয়ট পি়য়ি হয়ব।  

গ্যাস প্রবণ (Gas prone)  বাাংলায়দশ মবয়শ্বর  য়ে একটি প্র ামণি গ্যাস প্রবণ মদশ। গ্যাস মূলি পাওর্া় মগয়র্য়়ে ভূবন ও মবাকামবল 

স্তরস মষ্টর মশলার়্।  ায়র্া়মসন কদ ব  মশলা, মবয়শষ কয়র  ে ও প্রবীণ ভূবন, র্ার ঞঙঈ ০.৯% পর্ বন্ত, গ্যাস প্রবণ, এবাং এটি অবশ্যই 

প্রামন্তক উৎস মশলার মেণীর্ভক্ত।  ায়র্া়মসন ভূবন ও মবাকামবল স্তরস মষ্ট  াত্র ৩০ লক্ষ মর্য়ক ৪০ লক্ষ বের আয়গ গ্যাস উৎপাদী পমরপক্কিা 

অজবন কয়র, মবয়শষ কয়র গভীরির অববামহকীর়্ অঞ্চল ও প্রবীণ ভূবন স্তরস মষ্টয়ি। এইসব অবয়ক্ষপ মর্য়ক উৎপামদি গ্যাস প্রার়্ সম্পূণ বি 

উত্তলভঙ্গ (anticline) দ্বারা আবদ্ধ র্া ঐ স য়র্র়  য়ে সুর া মবমসয়ন গয়ি় উয়ঠমেল। মকছু ভূিত্ত্বমবদ  য়ন কয়রন, ভূবন স্তরস মষ্টর 

কদ ব মশলা উৎস মশলা হওর্া়র  য়িা র্য়র্ষ্ট কজব পদায়র্ ব পূণ ব নর়্। িারা আরও মবশ্বাস কয়রন ভূবন স্তরস মষ্টর চাইয়ি প্রবীণ ওমলয়গামসন 

বরাইল মশলাদয়লর কদ ব মশলা কজব পদায়র্ ব পূণ ব এবাং গ্যাস উৎপাদন কয়র। পরবিীয়ি এই গ্যাস মশলার ঊর্ধ্বমুখী ঢায়লর মদয়ক কয়র়্ক 

মকয়লাম টার অমভপ্রর্া়য়ণর (migration) পর পমরয়শয়ষ ভূবন এবাং মবাকামবল স্তরস মষ্টর মবয়লপার্র আধায়র সমঞ্চি হয়র্য়়ে।   

এ পর্ বন্ত বাাংলায়দয়শ ম াট ২৮টি গ্যাসয়ক্ষত্র আমবষ্কৃি হয়র্য়়ে। আমবষ্কৃি গ্যাসয়ক্ষত্রগুমলর  য়ে ২টি উপকূয়লর অদূয়র বয়ঙ্গাপসাগয়র এবাং 

অবমশষ্ট গ্যাসয়ক্ষত্রগুমল মদয়শর পূব ব ভূভায়গ অবমস্থি। প্রার্ম ক মূোর্য়়ন (Total gas initially in place-GIIP) এই ২৮টি 

গ্যাসয়ক্ষয়ত্রর ম াট  জুি প্রার়্ ৪০.০৯ মরমলর়্ন েনফুট বয়ল অনুম ি হয়র্য়়ে র্ার  য়ে উয়ত্তালনয়র্াগ্য  জুি প্রার্ ়২৯.৯৩ মরমলর়্ন েনফুট 

বয়ল মবয়বচনা করা হয়র্ ়র্ায়ক। ২০২২ সায়লর  াচ ব নাগাদ প্রার্ ়১৯.৩০ মরমলর়্ন েনফুট গ্যাস উয়ত্তালন করা হয়র্য়়ে এবাং অবমশষ্ট  জুয়ির 

পমর াণ প্রার়্ ১০.৬২ মরমলর়্ন েনফুট। ভূ-পৃয়ষ্ঠর প্রার্ ়১,০০০ মর্য়ক ৩,৫০০ ম টার গভীরিার্ ় ায়র্া়মসন (৫০ লক্ষ মর্য়ক ২ মকাটি ৪০ লক্ষ 

বের পূয়ব ব) - প্লায়র়্ামসন (২০ লক্ষ মর্য়ক ৫০ লক্ষ বের পূয়ব ব) স র্ক়ায়লর মবয়লপার্র আধায়র এই প্রাকৃমিক গ্যাস পাওর্া় মগয়র্য়়ে। 

বাাংলায়দয়শ প্রাপ্ত প্রাকৃমিক গ্যাস অমধক মবশুদ্ধ র্ার  য়ে প্রার্ ়৯৫% মর্য়ক ৯৯%-ই ম য়র্ন এবাং সালফার প্রার্ ়অনুপমস্থি। প্রাকৃমিক 

গ্যায়সর গি ় গঠন হয়ে ম য়র্ন ৯৭.৩৩ ভাগ, ইয়র্ন ১.৭২ ভাগ, প্রয়পন ০.৩৫ ভাগ এবাং অবমশষ্ট ০.১৯ ভায়গ রয়র্য়়ে উচ্চির 

হাইয়রাকাব বনসমূহ। অমধকাাংশ গ্যাসয়ক্ষয়ত্রর গ্যাসই শুষ্ক, িয়ব অল্প কয়র্ক়টি গ্যাসয়ক্ষয়ত্র উয়েখয়র্াগ্য পমর ায়ণ কনয়িনয়সয়টর উপমস্থমিসহ 

আদ্র্ ব গ্যাস পাওর্া় মগয়র্য়়ে। আদ্র্ ব গ্যাসয়ক্ষত্রগুমল হয়ে মবর়্ানীবাজার (কনয়িনয়সট ১৬ ব্যায়রল/ম মলর়্ন েনফুট গ্যাস), জালালাবাদ 

((কনয়িনয়সট ১৫ ব্যায়রল/ম মলর়্ন েনফুট গ্যাস) এবাং ককলাশটিলা (কনয়িনয়সট ১১ ব্যায়রল/ম মলর়্ন েনফুট গ্যাস)।  

মদয়শ আমবষ্কৃি গ্যাসয়ক্ষত্রগুমল হয়ে মসয়লট, োিক, মিিাস, রমশদপুর, ককলাশটিলা, হমবগঞ্জ, বাখরাবাদ, মসমুিাাং, কুতুবমদর়্া, মবগ গঞ্জ, 

কা িা, মফনী, মবর্া়নীবাজার, বাঙ্গুরা, মফঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, সুেলপুর, নরমসাংদী, ম েনা, শাহবাজপুর, সালদানদী, সাাংগু, মবমবর়্ানা, 

ম ৌলভীবাজার, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, মভালা নর্ ব এবাং জমকগঞ্জ। অমধকাাংশ গ্যাসয়ক্ষত্র বাাংলায়দয়শর পূব বাাংয়শর ইয়োবা বা ভাঁজুসমূয়হর 

সমন্নকটস্থ স্থলভায়গ অবমস্থি। 

সাধারণি ঊর্ধ্বভঙ্গীর্ ়ধারয়ক (anticlinal traps) প্রাকৃমিক গ্যাস সমঞ্চি হর়্। আধায়রর প্রয়বশ্যিা, সমেদ্র্িা প্রভৃমি গুণাগুয়ণর 

মভমত্তয়ি গ্যাসাধার উত্ত  মর্য়ক অমি উত্ত  হয়র্ ় র্ায়ক। অয়নক গ্যাসয়ক্ষয়ত্রই একামধক মবয়লপার্র গ্যাসাধার রয়র্য়়ে, এ নমক মকান 

মকানটিয়ি ১২টির  য়িা গ্যাস-মবয়লপার্র অঞ্চল মবদ্য ান র্াকয়ি মদখা র্ার্।় বাাংলায়দয়শর গ্যাসয়ক্ষত্রসমূহ মর্য়ক প্রাপ্ত গ্যায়সর মবমভন্ন 

ধরয়নর পরীক্ষা-মনরীক্ষার ফলাফল মর্য়ক প্রিীর্ ়ান হর়্ মর্, অমধকাাংশ মক্ষয়ত্রই ভূভায়গর কজব পদার্ ব মর্য়ক প্রাকৃমিক গ্যাস উৎপন্ন হর়্ 

এবাং অয়র্ল় উইয়োয়ি (oil window) সমঞ্চি হর়্। গ্যায়সর উৎস মশলাসমূহ সাধারণি বরাইল মশলাদয়লর ওমলয়গামসন (বিব ান কাল 

মর্য়ক ২ মকাটি ৪০ লক্ষ মর্য়ক ৩ মকাটি ৬০ লক্ষ বের পূয়ব ব) কদ ব মশলা হয়র্ ়র্ায়ক। এই গ্যাস ওমলয়গামসন কদ ব  উৎসমশলা মর্য়ক চ্যযমি 

নালার  ে মদয়র্ ় ঊর্ধ্বমুখী  ে  মর্য়ক দীে ব দূরত্ব অমিক্র  কয়র  ায়র়্ামসন মবয়লপার্র আধায়র সমঞ্চি হর়্ বয়ল ভূিত্ত্বমবদয়দর 

ধারণা।১৯৫৫  স াদ ল  প্রর্ ম আন বষ্ক া দ রর  র  ভর্দ ক এ   র্ িন্ত  ভে দ ে  ২ ৮  টি গ্য াস দ েি আন বষ্কৃে  হদ য় দে,র্ার  ম দ ে  অ িদো র ২ ৬  টি এ বাং  

অ ফ দ োর ২  টি ।  অ িদ োদ র  বে িম াদ ি ২ ১  টি  গ্য াস নফ দ ে উৎ াে ি কার্ িক্র ম  চ লম াি  রদ য় দ ে, ১ টি অ ফ দ োর নফ ে  ১৪ বের  উ ৎ াে ি 

কার্ িক্র দ মর  র  বে িমাদ ি স াস দ  দ েি এ বাং অ  র  অ ফ দ োর নফ দ ে মজুে  কম র্ াকায়  উৎ  াে ি ল া ভ জিক হ দ ব িা ন বিায়  কা র্ িক্র ম শু রু 

হয় নি। উদতালিদ র্াগ্য  ২ ৯.৯৩  Tcf গ্যাদ স র মদ ে ই দ োমদ ে ১৯ . ৩ ০  Tcf গ্যাস  ভেষ হদ য়  নগদয় দ ে এবাং ১ ০. ৬২  Tcf অ বনেষ্ট 

আদ ে।দ ে দ ের নবদ্যু ৎ উ ৎ াে ি, স া র-কারখািা,  নে ল্প প্রনেষ্ঠা ি, ব ানণন জু ক প্রনেষ্ঠা ি, নসএ িনজ  এ বাং গৃ হস্থালীদে প্রা কৃনেক গ্যাস  ব্য বহৃ ে  

হ দ ে । ভে েজ প্র াকৃন েক গ্য াস  ব্য বহ াদ রর ফ দ ল   ন রদ বে দূ ষ ণদ র ািস হ  কানি ে অ র্ িন িনেক  প্রবৃনি  অ জ িি করা স ম্ভ ব র  হদ ে ।  
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 গ্যাস মজুে প্র াক্কলি 

মটমবল  2: ভে দ ে র স কল  গ্যাস দ েদ ি র  বে িম াি নচি  

ক্র ন মক. গ্যা সদেি 
উৎ  া েি 

কু  স াংখ্য া 

আ নব ষ্ক াদরর  

ব ের 
উৎ  া েি শুরু GIIP 

2P           

নর জ াভ ি 

ক্র মপু ঞ্জী ে গ্যা স 

উৎ  া েি 
অ ব নেষ্ট  নর জ াভ ি 

1 ভ ব গমগঞ্জ 1 1977 2015 47.0 33.0 9.0 24.0 

2 োহব াজ পুর 4 1995 2009 415.0 261.0 81.9 179.1 

3 ভ সমু োাং 2 1967 2011 654.0 318.0 14.0 304.0 

4 ভ ফ ঞ্চু গঞ্জ 2 1988 2004 483.0 329.0 167.0 162.0 

5 সালো  ি েী 2 1995 2012 393.0 275.0 96.0 179.0 

6 শ্রীকাই ল 3 2012 2013 230.0 161.0 121.8 39.2 

7 সুন্দলপু র 1 2011 2011 62.2 50.2 20.6 29.6 

8 রূ গ ঞ্জ 0 2014 2017 48.0 33.6 0.7 32.9 

 

ব াদ ক্স 15   2,332.2 1,460.8 510.9 949.9 

9 ভ মঘিা* 1 1990 2004 122.0 101.0 78.7 22.3 

10 ির নসাংেী 2 1990 1990 405.0 345.0 231.2 113.8 

11 কামো 0 1981 1982 72.0 50.0 21.1 28.9 

12 হনব গঞ্জ* 8 1963 1969 3,981.0 2,787.0 2,642.3 144.7 

13 ব াখর াব াে 7 1969 1969 1,825.0 1,387.0 856.2 530.8 

14 নেোস 26 1962 1969 9,039.0 7,582.0 5,146.6 2,435.4 

 
নব নজ এফ নসএল 44   15,444.0 12,252.0 8,976.1 3,275.9 

15 সাঙ্গু 0 1996 - 976.0 771.0 489.5 281.5 

 
সা দন্তাস/ভ কয় াি ি 0   976.0 771.0 489.5 281.5 

16 নব নব য়ািা* 26 1998 2007 8,383.0 5,755.4 5,075.8 679.6 

17 ভ মৌলভী ব াজ ার* 4 1997 2005 494.0 428.0 339.9 88.1 

18 জ ালালাব াে* 7 1989 1999 2,716.0 1,429.3 1,509.5 0.0 

 
ভ ে ভর ি 37   11,593.0 7,612.7 6,925.2 687.5 

19 ভ ফ ি ী 0 1981 2004 185.0 130.0 63.0 67.0 

 

িাই দকা 0   185.0 129.6 63.0 66.6 

20 ক কলােটিলা 4 1962 1983 3,463.0 2,880.0 781.1 2,098.9 

21 নসদলট 0 1955 1958 580.0 408.0 219.4 188.6 

22 র নে েপু র 5 1960 2005 3,887.0 3,134.0 682.5 2,451.5 

23 োেক 0 1959 1959 677.0 474.0 25.8 448.2 

24 নব য়ািী ব াজ ার* 2 1981 1999 225.0 137.0 104.8 32.2 

 
এস নজ এফ এল 11   8,832.0 7,033.0 1,813.6 5,219.4 

25 ব াঙ্গুর া* 5 2004 2006 730.0 621.0 524.3 96.7 

 

টাদ লা 5   730.0 621.0 524.3 96.7 

26 কুতুব নেয়া 0 1977 - 65.0 46.0 0.0 46.0 

27 ভ ভাল া ি র্ ি - 2018 - - - - - 

২৮ জমকগঞ্জ - ২০২১ - - - - - 

 
ভ মাট 112   40,092.2 29,926.5 19,302.7 10,623.8 

* Depletion Plan প্রতয়াজন 
** প্পতরাবািংো হতে প্রাপ্ত আপতডটকৃে GIIP ইচস্টতমট  
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মটমবল 3: একনজতি গ্যাস চিজাভ ি, উৎপাদন ও অবচ ষ্ট 

গ্যাস ইচনচ য়ােী ইন প্েস (Proven + Probable) 40,092.19 Bcf 40.09 Tcf 

আহিিতর্াগ্য (Proven + Probable) 2৯,৯২৬.৫০ Bcf 2৯.৯৩ Tcf 

গ্যাস উৎপাদন মাি ি ২০২২ 7২.১৫ Bcf  0.07 Tcf 

ক্রমপুঞ্জীে উৎপাদন মাি ি ২০২২ পর্ িন্ত 1৯,৩০২.৭০ Bcf 1৯.৩০ Tcf 

অবচ ষ্ট চিজাভ ি 1০,৬২৩.৮০ Bcf 1০.৬২ Tcf 

 

গ্যাস চামহদা ও সরবরাহ 

 

ভে দ ের নবদ্যু ৎ উ ৎ াে ি, স া র-কা রখািা, ন েল্প  প্রন েষ্ঠাি, ব ানণ নজু ক প্রনেষ্ঠা ি, নসএ িনজ এ বাং গৃ হস্থাল ীদ ে প্রা কৃ নেক গ্য াস  ব্য ব হৃে হদ ে । 

স য়ের সায়র্ একমদয়ক গ্যায়সর চামহদা মর্ ন বৃমদ্ধ পায়ে, অন্যমদয়ক গ্যায়সর  জুদ কয়  আসাে এর সরবরাহ হ্রাস পায়ে। মনয়ে ২০৩০ 

সাল নাগাদ গ্যায়সর খািমভমত্তক চামহদার একটি মচত্র মদো হলোঃ  

মটমবল 4:  গ্যায়সর খািমভমত্তক চামহদা 

Unit: MMSCFD 

 Year 
* 

Power 

Fertiliz

er 

Cap. 

Powe

r 

Industr

y 

Domesti

c 
CNG 

Commerc

ial & Tea 

Total 

Deman

d 

Total 

Suppl

y 

2019 1284 316 480 710 425 139 38 3392 3331 

2020 1334 316 480 776 425 139 38 3508 3477 

2021 1384 316 480 842 425 139 38 3624 3500 

2022 1662 316 432 908 425 130 38 3911 3769 

2023 1786 316 389 974 420 125 38 4048 3915 

2024 1780 316 350 1040 431 120 38 4075 4061 

2025 1803 316 315 1106 442 110 38 4130 4300 

2026 1844 317 283 1172 453 100 38 4207 4350 

2027 1958 319 255 1238 465 100 38 4373 4400 

2028 2087 321 230 1304 476 75 38 4531 4450 

2029 2060 323 207 1370 488 75 38 4561 4500 

2030 2058 325 186 1440 500 75 38 4622 4600 
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খার্ওয়ামর প্রাকৃমর্ক গ্যাস ব্যবিার  

 

 

 

অনত াি এ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্ িক্রম  
 

 দদরশর অনরশার অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্ তক্রি মূের্ বারপি এর িাধ্যরি পমরচামের্ িয়। ১৯৮৯ সারের ৩ এমপ্রে দকাম্পামন আইরনর 

অধীরন দপররাবাংোর অধীনস্থ একটি দকাম্পামন মিরসরব বারপি গঠির্ ির়্ এবং দপররাবাংোর ভূর্পূব ত অনুসন্ধান পমরদপ্তর পৃথক করর 

নবগঠির্ দকাম্পামন ১ জুোই ১৯৮৯ দথরক কার্ তক্রি শুরু করর। পরবর্ীরর্ বারপিরক দকবে অনুসন্ধান দকাম্পামন নর়্, দর্ে ও গ্যাস 

অনুসন্ধান ও উন্নর্ন় দকাম্পামন মিরসরব পমরচােনার েির্া প্রদান করা ির়্।  

বর্তিারন বারপি র্ার সার্টি অনরশার গ্যাস দেত্র (সােদানামদ, দেঞ্চুগঞ্জ, শািবািপুর, দসমুর্াং, শািিাদপুর-সুন্দরপুর, শ্রীকাইে এবং 

রূপগঞ্জ) দথরক প্রমর্মদন প্রার্ ়১১০ এিএিমসএে গ্যাস উৎপাদন কররে র্া দদরশর ক্রিবধ তিান গ্যাস চামিদা হ্রাস কররর্ অবদান রাখরে। 

এোড়াও এর আওর্াধীন অঞ্চেগুমেরর্ অনুসন্ধান এবং খনন কার্ তক্রি, দপররাবাংোর অন্যান্য সংস্থার িন্য মিমেং এবং ওর়্াকত ওিার 

অপাররশন পমরচােনা করর আসরে। দদরশ প্রাপ্ত ব্লকসমূরির দবমশরিাগই অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্ তক্রি সম্পন্ন করার দাময়ত্ব বারপিরক 

প্রদান করা িরয়রে, মকন্তু এখরনা পর্ তন্ত বারপি পর্ তাপ্ত কার্ তক্রি গ্রিণ কররর্ পাররমন।  

 

ভে দ ের ক্র ম বি িমা ি জ্ব াল া নি  চানহ ে া ভমট াদ িার  জন্য  বে িমাদ ি  ভে ে জ প্রাকৃন েক গ্যাস  োড় াও  এ ল এ ি নজ আমে ানি  করা  হদ ে । 

এ ল এ িনজ আ মে ানি র ম ােদ ম জ্ব াল ানি চ ানহ ে া ন মট াদ িা অ েু ন্ত  ঝ ুঁনকপূ ণ ি নবষ য় ।  কার ণ- 

১ .  এ লএিনজ অ েু ন্ত  ব্য য় বহুল একটি জ্ব ালানি হও য় ায়  নবদ ে র খুব  কম  ভে েই  এ জ্ব ালা নি ব্য বহা র কদ র।   

২.  এই  ব্য য় বহুল গ্যাদ স র মূ ল্য   ন রদ োদ ি  গ্র াহদ কর স েম ো  সৃ নষ্ট  িা  হদ ল র াষ্ট্রদক ি ারা বানহকভা দ ব  ভ র্  ভ তু িনক   নেদ ে হদ ব  ে া র 

 নরম াণ অ দ িক হদ ব। 

৩ .  ক বদ ে নেক মু দ্র ার উ র  চা  ব াড় দ ব ।   

৪.  অ  চয়  ভর াদ ির স ে মো  সৃ নষ্ট ি া কদ র  আ মে ািী অ ব্য াহ ে রাখ দ ল  ো অ েু ন্ত  ঝ নকপূণ ি হ দ ব ।  

৫.  গ্যাস  নিভ ির নে ল্প ও  ন েল্প স াংনি ষ্ট অ বকাঠ াদ মা নিনম িে হ দ ল  মূ ল্য র্াই  ভহ াক স রব রাহ  অ ব্য াহে  রাখদ ে হদ ব ভস দ েদ ি নবদ ে নে  

উৎস  নিভ ির  জ্ব াল ানি  স রব রাদ হ  আ ন্ত িজানেক ভকাি  কারদ ণ বাঁ িার  সৃ নষ্ট  হ দ ল  নবনিদ য় াগ  স ম্পূণ ি ঝ ুঁনক র মদ ে   ড়দব । নে ল্প ক ার খাি া 

বন্ধ  হ দ য়  র্াদ ব,  মূ ল িি  ন রদ োদ ির  অ স ামর্ িো ভে খ া নে দ ব।  হ ঠ াৎ  ভব কারদ ের চ া  বৃনি   াদ ব ।   

৬. স দ ব িা নর ক বদ ে নেক  উ ৎস  নিভ ির জ্ব ালানি  হও য় ায়  ভে দ ের জ্ব ালানি  নির া ত া অ নিশ্চয় োর  মদ ে   ড় দ ব। 

এ স মস্ত কারদ ণ আ মে ানিকৃ ে এ ল এ িনজর উ র নিভ িরেীল ে া র্ে ট া কম কর া র্ ায়  েেই  মঙ্গ ল । এ  উদ েদ ে  ভে েীয়  গ্যাস  

উৎ াে দ ি   স ব িা ত্মক প্রদ চষ্টা অ ব্য াহ ে রাখ া প্রদ য় াজি। 
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ভে েজ গ্য াস  অ নু স ন্ধ াদ ির কাজ এ খিও  অ দ িক বানক আদ ে।  স ম্ভাব্য  স্থািগুদ লাদ ে চূড় ান্ত  অ নু স ন্ধ া ি কার্ িক্র ম এ খিও  গ্রহণ ক রা  

হয় নি র্া হদ ে  এমি  ভকাি  নসি াদ ন্ত  উ িীে  হ ও য় া র্ ায়  ভর্  ভে দ ে  গ্যাদ স র নরজ াভ ি আ র  ভিই  ।  এ  কা রদ ণ স্থলভ াদ গ এবাং স মু দ্র াঞ্চদ ল ব্য া ক  

অ নু সন্ধ াি কার্ িক্র ম গ্রহ ণ ক রা উনচ ে। এ ে াড়া নবদ ে র ভ র্ স ব এ ল াক ায়  ভেল-গ্যাদ স র স ন্ধ াি  াও য় া  নগদয় দ ে ভস খাদ ি  কিদ ভ িেি াল  ন রজাভ িার  

োড়াও  বে িমাদ ি আ িকিদ ভ িেি া ল  নরজাভ ি ভর্দ ক ভ েল ,  গ্যাস  আ দ রাহ দ ণর প্রযু নি  উদ্ভ ানব ে হ দ য় দ ে। আ ি কিদভ িেিাল ম জুে  বলদ ে 

প্রচনলে িরদ ির  ি াদ  র   ন রবদ ে ি হ নরদ জিট াল  স্য া ে ভল য় ার  অ র্বা  অ দ য় ল  ভেল দ ক বুঝায় । উে াহ র ণ ন হ দ স দ ব-কিদ ভিেিাল নর জাভ ি ভে ষ  

হ ও য় ার  দ রও  আ িকিদ ভ িেিাল  ন রজাভ ি ভর্দ ক আ ধুনিক   ি নেদ ে  ভ ে ল উৎ াে দ ি কািাি া ন বদ েষ স া ফ ল্য ভে নখ দ য়  চ লদ ে।  

এ ভপ্রন েদ ে হ াই দ রাকা ব িি অ নু স ন্ধ াদ ি নিম্ন বনণ িে কা র্ িক্র ম গ্রহ ি করা  ভ র্দ ে  াদ র । 

১ । প্রচনল ে অ নু স ন্ধ াি কার্ িক্র দ মর   াে া া নে হ ন রদ জিট াল  নর নল াং এ বাং আ িকিদ ভ িেিাল  ন রজাভ িা র  অ নু স ন্ধ াদ ি র কার্ িক্র মও 

ভজারে া র ক রার  প্রদ য় াজি । 

২ । বে িম াি গ্যাস দ েিগু দ ল া ভর্দ ক উৎ াে ি বৃনি র আ ধুনিক ফ্র্ু ানকাং প্রযুনি র প্রদ য় াগ  কর া ভ র্দ ে  াদ র। 

 ৩ । বাাংল াদ ে দ ে  ই দ োমদ ে  আ াংনে ক অ নু স ন্ধ াি কার্ িক্র ম  স ম্প ানে ে  অ র্বা অ নু স ন্ধ াদ ির ভক াি  এ ক  র্ িা দ য়   ভে েীয়  অ র্বা  ন বদ ে েী  

ভকাম্প ানি ি ারা   নর েু াি  অ নু সন্ধ াি কার্ িক্র মগু নল র কা রণ  র্ িাদ ল াচিা কদ র পুিরায়  প্রদ র্াজু  ভ েদ ি  ভজা রাদ লা অ নু স ন্ধ াি  

কার্ িক্র ম হ াদ ে ভিয় া প্রদ য় াজি।   

৪। অ িদ ো র এ ল কায়  স ম্ভাবি াময়  নবে াল  এ ল াকা ব ে িমাদ ি ব াদ  দ ক্সর স েমে া বৃনি র উদ েদ ে  বাদ  ক্স কর্ত িক অ নু স ন্ধ াদ ির 

উদেদে  স াংরনেে র াখা হদ য় দ ে। বাদ  দ ক্সর প্রযুনিগ ে  ও  আ নর্ িক স ী মাবি ে ার ক ারদ ণ অ িদ ে াদ রর অ নু স ন্ধ াি িীর গনেদ ে  চলদ ে। এই  গ ন ে 

বৃনির জন্য  র্া  কর া ভ র্দে  াদ র- 

ক.  বাদ  দ ক্স  স াব িেনণক  এ ক  ব া  এ কানিক  নবদ েষ জ্ঞ দ ক  নিদ য় াগ  করা  ভর্দ ে  াদ র,   িাট া  এ িাল াই নস স  ভর্ দ ক শু রু ক দ র  অ নু স ন্ধ াদ ির 

স কল  কাদ জ োদ ে র  রা মে ি প্রে াদ ির জন্য  স ম্প ৃি  করা ভর্দে  াদ র। 

খ.  স ম্ভাব্য  নকছু নকছু ভেদ ি ন বন ভন্ন নবদ ে েী ভকাম্পা নির স াদ র্ জ দ য় ন্ট ভভন্ চাদ রর মাে দ ম অ নু স ন্ধ াি ও  উৎ াে ি কার্ িক্র ম  

 নরচালি া কর া। 

গ.  নকছু ব্ল ক ব াদ  দ ক্সর আ ও ে া ব ন হ িভূে কদ র অ িদ ো র ন বনিাং রাউে  শু রু  করা। 

অ ফ দ োর এ ল াকায়  অ নু স ন্ধ াি কার্ িক্র ম ভজ ারে ার  কর ার  লদ েু  ই দ ো মদ ে উ ৎ াে ি  বন্টি  চুনি-২০ ১৯  হালিাগাে  ক রা  হ দ য় দ ে। ভর্খাদ ি  

অ ফ দ োর অ নু স ন্ধ ািদক উৎস ানহে  করা র  জন্য  ভব ে  নকছু  ই িদস িটিভ এর সু দ র্াগ  রাখা  হদ য় দ ে। এোড়া  অ ফ দ ো র  নব নিাং  রাউদে  

অ াংেগ্রহ দ ণ উ ৎস ানহ ে  করা র জন্য  প্র ার্নমক  েদ ে র সু নব িাদ র্ ি ২ নি মানি ক্লাদ য় ন্ট স াদ ভ ির  কিিা ক্টরদ ক  নিদয় ানজ ে ক রা  হদ য় দ ে। স া গর  

অ ঞ্চল দ ক দ্যটি ভজাদ ি  ভাগ কদ র  স া ই মলটুনিয়াসনল নব নিাং রাউে  শু রু করা হদ ল ম ানিক্ল াদ য় ন্ট স া দ ভ ি এ ব াং স মু দ্র  অ নু সন্ধ াি কার্ িক্র ম  উভয়  

েরানিে হদ ব। 

 

 

বর্তিারন বারপি এর অনরশারর চেিান প্রকল্পসমূি  

 

শািবািপুর গ্যাস দেরত্রর িন্য ৬০ mmcfd েির্া সম্পন্ন প্ররসস প্লান্ট সংগ্রি ও স্থাপন প্রকল্পঃ ১ জুলাই, ২০২০ - ৩১ মিয়সম্বর, ২০২২ 

(পমরোঃ)। 

 প্রকয়ল্পর মূল কাজ 

          • টান বকী মভমত্তয়ি একটি ৬০ এ এ এসমসএফমি ক্ষ িা সম্পন্ন গ্লাইকল মিহাইয়রশন টাইপ প্রয়সস প্লান্ট সাংগ্রহ, স্থাপন ও 

কম শমনাং করা; 

          • শাহবাজপুর ইস্ট-১ কূপ হয়ি বিব ান গ্যাস মক্ষত্র পর্ বন্ত ৪ মক.ম . দীে ব গ্যাস গ্যাদামরাং লাইন পাইপ সাংগ্রহ ও স্থাপন করা। 

২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইমলশা-১) এবাং ১টি মূোেন কা  উন্নেন কূপ (মভালা নর্ ব-২) খনন প্রকল্প। জানুোমর ২০২১ - ৩০জুন 

২০৩০ পর্ বন্ত  

          • টান ব কী মভমত্তয়ি গ্যাজপ্রয় র  ােয়  ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইমলশা-১ এবাং ১টি মূোেন কা  কূপ (মভালা নর্ ব-২) খনন, 

পরীক্ষণ এবাং ক প্লমশন করা। 
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শমরেিপুর-১ কূপ খনন প্রকল্প। ১ জুলাই ২০২১ - ৩১ মিয়সম্বর ২০২২ পর্ বন্ত 

• শমরেিপুর-১ অনুসন্ধান কূপ ৩২০০ (১০০) ম টার (TVDss) গভীরিাে খনন, পরীক্ষণ এবাং ক মপ্লশন করা। 

মবজে-১০, ১১, ১২ আইমিয়কা মরগ ম রা ি, আইমপএস মরগ আপয়গ্রয়িশন এবাং মরগ সহােক র্ন্ত্রপামি প্রমিস্থাপন প্রকল্প। জুলাই ২০২১ – 

মিয়সম্বর ২০২৩ পর্ বন্ত 

 ৪টি মরগ ম রা ি এবাং ১টি মরগ আপয়গ্রয়িশন করিোঃ বায়পয়ক্সর অনুসন্ধান, উন্নেন এবাং ওোকবওভার কূপ খনন কার্ বক্রয়  

সক্ষ িা বৃমদ্ধ করা। 

 মরগ সহােক র্ন্ত্রপামি প্রমিস্থাপয়নর  ােয়  খনন কার্ বক্রয়  গমিশীলিা অজবন করা। 

 

২ মি সাইসম ক সায়ভ ব ওভার এক্সয়প্লায়রশন ব্ল্ক ১৫ এে ২২। জুলাই ২০২১ হয়ি জুন ২০২৪ 

• বায়পক্স ও সাইসম ক সামভ বস মপ্রাভাইিার কতৃবক জুলাই ২০২১ হয়ি মিয়সম্বর ২০২৩ স েকায়ল ৩০০০ লাইন মক.ম . 

মদ্ব ামত্রক ভূকম্পন জমরপ সম্পাদন, প্রমক্রোকরণ এবাং মবয়িষণ কাজ সম্পাদন। 

• অনুসন্ধন ব্ল্ক ১৫ ও ২২ এ সম্ভাবনা ে মলিস এবাং প্রসয়পক্ট সমূহ মচমিিকরণ ও খনন মর্াগ্য ভূকাঠায় া সনাক্তকরয়ণর 

 ােয়  সম্ভাব্য হাইয়রাকাব বন মরয়সাস ব মনরূপন। 

• মদ্ব ামত্রক জমরয়পর জন্য র্ন্ত্রপামি ও আনুসামঙ্গক  ালা াল ক্রে সম্পন্নকরণ 

• অস্থােী জনবল ও র্ানবাহন মসবা ভাড়াকরণ। 

 

শ্রীকাইল গ্যাস মক্ষয়ত্রর জন্য ওয়েলয়হি কয়ম্প্রসর সাংগ্রহ ও স্থাপন।  ১ জুলাই ২০২১ – ৩১ মিয়সম্বর ২০২৩ পর্ বন্ত 

• টান ব কী মভমত্তয়ি প্রমিটি ১০ mmcfd ক্ষ িা সম্পন্ন ৩টি (২টি অপায়রশনাল ও ১টি স্টযােবাই) টু মস্টজ ওয়েলয়হি 

কয়ম্প্রসর ও আনুষমঙ্গক ফযামসমলটি মিজাইন, ইমঞ্জমনোমরাং, ক্রেপূব বক সাংগ্রহ, স্থাপন/মন বাণ ও ক মশমনাং এবাং বায়পক্স ও 

ঠিকাদার কতৃবক ১ বের মর্ৌর্ পমরচালনা 

• মপ্রািাকশন মফারকযামস্টাং এবাং প্লান্ট মসমুয়লশন সফটওোর সাংগ্রহসহ অন্যান্য আনুষমঙ্গক কার্ বাবলী সম্পন্ন করা 

 

দদশীয় গ্যাসরেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়রন PSC এর আওর্াধীন গৃিীর্ কার্ তক্রি 

 
প্রথম িাউন্ড PSC সমূহ 

 
  ব্লক #12 এবিং #13/14 

এই ব্লকগুচে এখন দুটি পৃথক চপএসচস চুচিি আওোর়্, অপাতিটি চহসাতব প্ ভিন সহ পচিিাচেে হতে। প্ ভিন বািংোতদ  চেনটি 

গ্যাসতেতত্রি বেিমান অপাতিটি, অন্য ব্লকগুচে পচিেযি হতর়্তছ। এই চপএসচসি চুচিি  েিাবেী প্রকৃচেতে একই িিতিি, প্কবে 

ইচেমতে আচবষ্কৃে জাোোবাদ গ্যাস প্েত্র ব্যেীে র্াি আয়েন ৬৩.৮ বগ িচকচম, মূল্যার্ন় এবিং উন্নর্ত়নি জন্য অন্তর্ভ িি চছে। ঠিকাদার 

এবং দপররাবাংোর উৎপাদন প্ য়াি প্নয়াি অনুপাে চছে 75:25 অনুসাতি। 

 

  ব্লক #16 

এই ব্লকটি িট্টগ্রাম, মনপুিা, হাচের়্া, সন্দীপ এবিং বতগাপসাগতিি সিংেগ্ন অঞ্চেগুচে জুতড় িতর্ত়ছ। ব্লতকি মাচেকানা হ'ে প্কর়্ান ি এনাচজি 

সাঙ্গু চ ল্ড চেচমতটড (৩৭.৫%), স্যাতটাস বািংোতদ  চেচমতটড (৩৭.৫%), এবিং হচেবাট িন ব্রাউন এন্ড রুট (২৫%)। 
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পচিেযি ব্লকসমূহ 

চেনটি অনুসন্ধাতনি কূপ চিে কিাি পতি প্কানও বাচিচজযক আচবষ্কাি ব্যেীেই 2005-এ ব্লক 15 প্কর়্ান ি এনাচজি দ্বািা পচিেযি 

হতর্চ়ছে। ব্লক 22 একটি মাচকিন সিংস্থা, ইউনাইতটড প্মচিচডর়্ান কতপ িাতি নতক প্রদান কিা হতর়্চছে। পিবেীকাতে োিা ব্লকটি 

Ocean Energy প্ক অপ িি কতি। কাতজি প্প্রাগ্রাম পূিি না কিাি কািতি চপএসচস টি বাচেে কিা হতর়্চছে। 

 

 য়িল মপএসমস-১৯৯৭ মভমত্তক মপএসমস সমূহ 

 
বেিমাতন মতডে চপএসচস-1997 চভচিক দুটি সচক্রর়্ চপএসচস িতর়্তছ। ব্লক 7 প্ ভিন বািংোতদ  দ্বািা এবিং ব্লক ৯ নাইতকা এবিং 

বাতপতেি অিং ীদাচিতেি সাতথ টাতলা অতর্ে় দ্বািা পচিিাচেে হতে। ব্লক 9 এ অনুসন্ধান এবিং মূল্যার়্ন কম িসূচি সম্পন্ন হতর়্তছ। এটি 

এখন উত্পাদতনি পর্ িাতর়্ িতর়্তছ, বাঙ্গুিা গ্যাস প্েত্র প্থতক গ্যাস উত্পাচদে হতে। 

ব্লক 5 এবিং 10 ও মতডে চপএসচস -1997 চভচিক চছে।তকর়্ান ি এনাচজি চপএেচস োতদি পচিেযি প্ াষিা কতি। এই ব্লকগুচে 

প্ভৌগচেক পদ্ধচেতে (geophysical methods) জচিপ কিা হতর্চ়ছে। অপাতিটি কূপ খনতনি জন্য প্কানও অথ িননচেক 

সম্ভাবনা খ ুঁতজ পার়্ চন এবিং পচিেযি প্ াষিাি প্নাটি  জাচি কতিচছে। ব্লকগুচে বেিমাতন উন্মুি। অব্যবহৃে চিচেিং সামগ্রী চপএসচসি 

সাতথ সামঞ্জস্য প্িতখ প্পতরাবািংোি কাতছ প্রদান কিা হতর্ত়ছ। 

 

 

বায়পক্স/নাইয়কা মরয়সায়স বস জয়েন্ট মভঞ্চার 

 

বাতপে / নাইতকা জতয়ট প্ভঞ্চাি এচগ্রতমট (প্জচভএ) হ'ে বািংোতদত  প্র্ৌথ উতদ্যাগ চুচিি আওোর়্ কার্ িকি একমাত্র প্পতরাচের়্াম 

চুচি। ১৯৯৭ সাতে ব্লক ৯-প্ে একটি চপএসচসি মােতম নাইতকা চদ্বেীর্ ়চবচডিং িাউতন্ড অিং  চনতর়্চছে, েতব নাইতকাতক প্রযুচিগেভাতব 

অতর্াগ্য প্ াষিা কিা হতর্চ়ছে। পতি, নাইতকা অযাসাইনতমতটি মােতম ব্লক 9 চপএসচসি অিং ীদাি হতর্ ়ওতে। ২০০৩ সাতেি ১৬ 

অতক্টাবি বাতপে ও নাইতকাি মতে জতয়ট প্ভঞ্চাি এচগ্রতমট স্বােচিে হয়। এচগ্রতমটটি সাবেীেভাতব এচগতর়্ র্ার়্চন। নাইতকা ২০০৪ 

সাতেি নতভম্বি মাতস গ্যাস ক্রর্ ়ও চবক্রর্ ়চুচি (চজচপএসএ) ছাড়াই প্ নী গ্যাস প্েত্র প্থতক জােীর্ ়গ্যাস পাইপোইতন গ্যাস সিবিাহ 

শুরু কতি। প্পতরাবািংো সিবিাহ কিা গ্যাতসি চবপিীতে নাইতকাতক ৪ চমচের়্ন মাচকিন ডোি পচিমাি অথ ি প্রদান কতি। ২৭ চডতসম্বি, 

২০০৬ এ প্পতরাবািংোি সাতথ গ্যাতসি ওতয়েতহড প্রাইস চনি িািি না কতি একটি চজচপএসএ স্বােচিে হতর্চ়ছে। পিবেীকাতে 

ওতর্ে়তহতডি দাম 1.75 মাচকিন ডোি / এমচসএ  চনি িািি কিা হর়্। 

 
 

মতডে চপএসচস-২০০৮ চভচিক অ ত াি চবচডিং 

 

২৪ প্ ব্রুর়্াচি, ২০০৮-এ প্পতরাবািংো ২৮ টি অ ত াি ব্লতকি জন্য অ ত াি চবচডিং িাউন্ড প্ াষিা কতিচছে, প্সখাতন ৮ টি অগভীি সমুদ্র 

(এসএস) ব্লক (টাইপ-এ ব্লক চহসাতব পচিচিে), এবিং ২০ টি গভীি সমুদ্র (চডএস) ব্লক (টাইপ-চব ব্লক চবচডিং) চছে। প্রচক্রর়্াটি ৭ ই প্ম, 

২০০৮ এ প্ ষ হয়। সােটি সিংস্থা 15 টি ব্লতকি জন্য চবড জমা প্দয়। প্ াচষে মানদতেি চভচিতে, মূল্যার্ন় কচমটি ৯টি ব্লতকি জন্য দুটি 

আন্তজিাচেক প্েে সিংস্থাি (মাচকিন-চভচিক কতনাতকা-চ চেপস এবিং আইচি  সিংস্থা টাতলা) সুপাচি  কতিচছে। কতর্ক়টি ব্লক চনতয় 

প্রচেতব ী প্দ গুচেি সাতথ সামুচদ্রক চবতিাতিি কািতি, অথ িননচেক চবষর়্ক মচিসভা কচমটি দুটি সিংস্থাতক মাত্র চেনটি অ ত াি ব্লক 

প্রদাতনি অনুতমাদন চদতর্ত়ছ: একটি অগভীি সমুদ্র ব্লক (এসএস-০৮-০৫) টাতলাতক এবিং দুটি গভীি সমুদ্র ব্লকতক (চডএস-08-10 এবিং 

চডএস-08-11) কতনাতকা-চ চেপসতক। আইওচস-ি সাতথ আতোিনা হচেে এবিং চূড়ান্ত চুচিি প্রচক্রর়্াটি ২০১০ সাতেি অতক্টাবতি সম্পন্ন 

হর়্। বািংোতদ  হাইতকাট ি ১৭ নতভম্বি, ২০০৯ এ অনত াি চবচডিংতর়্ি উপি চনতষিাজ্ঞা স্থচগে কতি এবিং প্পতরাবািংো চবড এি পিবেী 

দ ার্ ়১৭ টি ব্লক প্খাোি পচিকল্পনা কতি। চবচডিংটি  ২০১২ মতডে চপএসচস চভচিতে কিা হয়। 
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উৎপাদন বটন চুচিি (চপএসচস) আওোয় আইওচসসমুতহি কার্ িক্রম 

 

 প্মাট ব্লক                            : ৪৮টি 

 অনত াি                  : ২২টি 

 অ ত াি                  : ২৬টি (অগভীি-১১; গভীি-১৫) 

 চপএসচসর্ভি ব্লক সিংখ্যা       : ৮টি (অনত াি-৪, অগভীি-৩; গভীি-১) 

 চবদ্যমান চপএসচস’ি সিংখ্যা                  : ৭টি (অনত াি-৩, অগভীি-৩; গভীি-১) 

 কম িিে আইওচস’ি সিংখ্যা        : ৭টি 

 আইওচস কর্তিক গ্যাস উৎপাদন                   : প্রায় ১,৬০০ এমএমচসএ চড 

 আইওচস কর্তিক কনতডনতসট উৎপাদন          : প্রায় ৯,৫০০ ব্যাতিে 

 গ্যাস উতিােনিে ব্লক ও গ্যাসতেত্র        : 

                             প্ ভিন      : ব্লক ১২ (হচবগঞ্জ – চবচবয়ানা গ্যাসতেত্র) 

                                            : ব্লক ১৩ (তমৌেভীবাজাি – প্মৌেভীবাজাি গ্যাসতেত্র) 

                                            : ব্লক ১৪ (চসতেট – জাোোবাদ গ্যাসতেত্র) 

                             োতলা/চক্রস : ব্লক ৯ (কুচমলা – বাঙ্গুিা গ্যাসতেত্র) 

 

 

 

ভপ্রাি াক েি ভ েয় ানরাং  ক ন্ট্র াক্ট (ব ে িম াি ও  ভ ন ব ষ্যৎ) 
 

বাাংলাদ ে ে অ ফ দ োর  নব নিাং র াউ ে-২০ ১২  এ র আ ও োয়  আ ন্ত জ িানে ক ভেল  ভক াম্প ানি ONGC Videsh Ltd. (OVL), Oil 

India Ltd. (OIL) ও BAPEX এর স াদ র্ ১৭  ভফ ব্রুয় ানর, ২০ ১৪ োন রখ ব্ল ক SS-04 ও SS-09 এর জন্য স্বােন রে দ্য’টি 

ন এস নস’র আও োয়  এ ব্ল কি দ য়  ৫,৫২৮ লাই ি নকদলানমটার  নিমান িক স াই স নমক জন র  ও  ই ন্টা রনপ্র দ ট েদ ির কা জ  স ম্পন্ন হদ য় দ ে এবাং  

ন এস নস ভমাোদ বক ব্ল ক SS-04 এ দ্যটি ও SS-09 এ একটি নরনলাং ভলাদ কেি ন চনি ে করাহ দ য় দ ে । ব্ল ক SS-04 এ  মসয়েম্বর-

মিয়সম্বর ২০২১ স েকায়ল অনু স ন্ধাি কূ  কাঞ্চি-১  খিি খনন করা হয়েয়ে র্া মর্য়ক মকান গ্যাস পাওো র্ােমন। এে াড়াও, ২০ ২৩  স াদ লর 

মফব্রুোমরমাদ স র মদ ে SS-04 এবাং SS-09 ব্ল দ ক আরও ২ টি অ নু স ন্ধ াি কূ  খিি ক রা হ দ ব । অ ন্যনেদ ক আ ন্ত জ িানেক  ভেল  

ভকাম্পানি Santos, KrisEnergy ও BAPEX-এর স াদ র্ ১২  ম াচ ি, ২০ ১৪ োন রখ অ ফ দ ো র ব্ল ক SS-11 এর  জন্য  স্বাে নর ে 

ন এস নস’র আও োয়  ২০ ১৫  স াদ ল ৩,২ ২ ০  লাই ি নকদলানমটার নিমা ন িক স াই স নমক জনর   এবাং  রব েীদ ে ভম, ২০ ১৮ স াদ ল এ ব্ল দ ক  ৩০৫ 

বগ িনকদ ল ানমট ার নিম ানিক স াই স নমক স াদ ভ ি  নরচাল িা ক রা হ দ য় দ ে। Santos এন েয় া অ ঞ্চল  হদ ে স মস্ত  কার্ িক্র ম গু টিদ য়  ভফ লায়  ২০২০ 

সায়ল োর া ব্ল কটি অ বমু ি কদ র । গভীর স মু দ দ্র র ব্ল ক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এ র স দ ঙ্গ  ১৪ 

মাচ ি, ২০ ১৭  ো নরখ  স্বা েনরে  চুন ির আও োয়  এ ব্ল দ ক ৩,৫৮০  লাই ি  নকদলানমট ার  নিমা নিক  স াই স নমক স াদ ভ ি  নরচালি া  কর া 

হ য় । স্বাক্ষমরি চ্যমক্তর আমর্ বক শিবাবলী পরবিী মবমনয়োয়গর জন্য িায়দর মনকট আকষ বনীে না হওোে িারা ২০২১ সায়লব্ল কটি অ বমুি 

কদ র।মকামভি-১৯ পরবিী পমরমস্থমিয়ি মবশ্বব্যাপী নতুনভায়ব মবমনয়োগ ও মিল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্ বক্র  উয়েখয়র্াগ্য হায়র হ্রাস পাওোে 

আন্তজবামিক মকাম্পামনসমূহয়ক মবমনয়োয়গ আকৃষ্ট করার লয়ক্ষয বাাংলায়দশ অফয়শার  য়িল মপএসমস ২০১৯-মক কবমশ্বক মপ্রক্ষাপয়ট আরও 

যুগয়পায়র্াগী ও প্রমিয়র্ামগিামূলক করা হয়ে। অফয়শার  য়িল মপএসমস ২০১৯ যুয়গাপয়র্াগী কয়র চূড়ান্তপূব বক নতুন মবমিাং রাউে মোষণা 

করা হয়ব। স্থলভায়গ ভ েভ রি   নর চ ানল ে নবনবয় া িা গ্যাস দ েদ ির বে িম াি উ চ্চ গ্য াস  উৎ  াে ি স ে মো  ব জায়  র াখার  জন্য  নবন বয় ািা  প্র দ স স  

অ  টিমাই দ জেি ি ামক চলম াি প্র কদ ল্পর কা জ ২ ০ ২৩ স াদ ল স মাপ্ত হদ ব । প্রকল্প  ভেদ ষ ২ ০ ২ ৫-২৬ স াল   র্ িন্ত  উচ্চহ াদ র গ্যাস  স র বরাহ ক রা  

স ম্ভব হদ ব  বদ ল  আো  ক রা  র্ াদ ে । নবন বয় ািা  গ্য াস দ েদ ির ন বদ্য মাি  নজও লনজকাল  স্ট্রাকচ াদ রর Flank Area হদ ে  গ্যাস  উদতালদ ির  

লদ েু  গৃহ ীে ২০২২-২৩ স াদ ল নবনবয় ািা-২৭  িামক কূ  খিি প্রক দ ল্প আোনু রূ  গ্যাদ স র উ নস্থনে ন িনশ্চে হ ও য় া স াদ  দ ে  নবনবয় ািা  

গ্যাস দ েদ ির বে িমাি  গ্যাস  মজুে  বৃনি   াদ ব  এ বাং আ রও  কূ   খ ি ি ও  িতুি প্য াি স্থ া দ ির  মা েদ ম ব নি িে ন রজাদ ভ ির  গ্যাস  উদ তালি ক র া 

স ম্ভব হ দ ব। বে িমাদ ি  ন এ স নস র আ ও োিীি ৪টি গ াস দ েি হদ ে ক ে নিক প্রায়  ১,৫১৬ নম নলয় ি ঘিফুট গ্যাস  উৎ া নেে হদ ে, র্া ভমাট গ্য াস  

উৎ াে দ ির ৬৪%। 
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মচত্র 1: ব্ল কনভন তক ন এস নস ক ার্ িক্র ম 
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আ ন্ত জ িানেক আ ে াল দ ের রাদ য় র মােদ ম ভ া রে ও  মায় াি মাদ রর  স াদ র্ স মুদ্র স ীমা নিি িারণ স াংক্র ান্ত  নবদ রাি ন িষ্পনত র  নরদ প্রনেদ ে 

বদ ঙ্গ া স াগদ র ২ ০ ০  িটি কু াল  ম াই ল  নিন বড়  অ র্ িন িনেক এ ল াক া (ই ই দ জি) এবাং  এর   র বেী  মহী দ স া া িস হ ১,১ ৮,৮১৩  বগ ি নকদ ল ান মটার  

স মু দ্র  এ ল াকায়  বাাংল াদ ে দ ের আ ই িগে স্ব ীকৃনে  অ নজ িে  হ দ য় দ ে। এর ফ দ ল নবে াল স মু দ্র  এলাকায়  জ্ব ালা নি অ নু স ন্ধ াদ ির সু দ র্াগ সৃ ন ষ্ট 

হদ য় দ ে । ভস   নরদ প্রন েদ ে, স রকা দ রর সু িীল  অ র্ িিীনে ক ার্ িক্র দ মর আ ও োয়  বে িমাদ ি  ভ দ ি া বাাংল া ৩টি ক ার্ িক্র ম বাস্ত বায় ি  

করদ ে। েন্মদ ে, Fast Track কার্ িক্র ম নহ স াদ ব বাাংল াদ ে দ ের  স মু দ্র  এ ল াকায় 2D Non-Exclusive Multi-Client 

Seismic Survey  নরচ া লিার জন্য TGS-SCHLUMBERGER-এর স াদ র্ চুনি স্বােন রে হদ য় দ ে, র্ার  আও োয়  এ 

বেদ রর ভ েষ  িাগাে  স াদ ভ ি শু রু  করার  ন রকল্পিা রয়েয়ে। মকামভি-১৯ পরবিী পমরমস্থমিয়ি মবশ্বব্যাপী নতুনভায়ব মবমনয়োগ ও মিল-গ্যাস 

অনুসন্ধান কার্ বক্র  উয়েখয়র্াগ্য হায়র হ্রাস পাওোে আন্তজবামিক মকাম্পামনসমূহয়ক মবমনয়োয়গ আকৃষ্ট করার লয়ক্ষয বাাংলায়দশ অফয়শার 

 য়িল মপএসমস ২০১৯-মক কবমশ্বক মপ্রক্ষাপয়ট আরও যুগয়পায়র্াগী ও প্রমিয়র্ামগিামূলক করার কাজ চল ান রয়েয়ে র্া স্বল্পয় োদী 

পমরকল্পনার আওিাে বাস্তবােন করা হয়ে। অফয়শার  য়িল মপএসমস ২০১৯ যুয়গাপয়র্াগী কয়র চূড়ান্তপূব বক নতুন মবমিাং রাউে মোষণা 

করা হয়ব। অপর স্বল্পয় োদী পমরকল্পনার আওিাে ২০২৩ সায়লর মফব্রুোমর  ায়সর  য়ে SS-04 ব্ল্য়ক আরও একটি অনুসন্ধান কূপ 

(মিিমল-১) ও  SS-09 ব্ল্য়ক একটি অনুসন্ধান কূপ (ক মত্র-১) খিদির প্র নক্রয় া চলমাি  রদ য় দ ে।  

 

  ই স্ট াি ি ভ ফাে ভব দির স মস্ত সম্ভ াব ি া Explore/Revisit কর া 

 

  াটির্  া কাঠাদমায়  ১ ৯৫৩ সাদ ল   ানকস্তাি  ভ  দি ানল র্  াম নল নমদ টি  িার া সব িপ্র র্ম খিি করা হদর্  নেল এবাং 

ভ সখাদ ি  হাইদর াকাব িদ ি র র্াকার  সম্ভ াব ি া রদ র্  দ ে । েদ ব খি ি কৃে কূ   ভ কাি নকছু আনব ষ্ক ার করদে ব্যর্ ি 

হদর্  দে । 

 ১ ৯৬৫-১ ৯৭০ সাদল  জাল নে ভেদি নেিটি কূ  খিি করা হদর্  নেল নকন্তু বানণনজ ু ক ভ কাি আনবষ্কার  করা সম্ভব 

হর্  নি  

 সীোকুে 5,  1983-1988 (5 ব ে র) ভে  ভ দি াবাাংলা অেীর্   ভক্র স্ট বরাবর  4005 নমটার খিি  কদর 

 ১ ৯৮৮ সাদল সীে াহার কাঠাদমার্   ভেল অদ র্  ল ভকাম্পািী িারা 1,506 নমটার গভীরো য়   একটি অনুসন্ধাি 

কূ  নরল করা হদর্  নেল, েদ ব  দর  ো স্থ নগে করদে হদর্  নেল।  

 1989 স াদল, বাদ  ক্স  ার্ানরর্  া এনন্টক্লাইদি  একটি ভক্রস্টাল   নজেদি  ার্ানরর্  া -5 কূ  নরল কদর।  34 

নি গ্র ী এ র অ স্বাভানব ক গে ি নবচুু নে র  কার দ ণ ে া  নরে ু ি হয় । 

এই ভেিগুনল র্ে োি  াোনি   সম্ভব Explore/Revisit করা প্রদয় া জ ি। 

 

 

 গ্যাস ন র দসা স ি প্র াক্কল ি 

    

পাঁি িিতিি গ্যাস চিতসাস ি িতয়তছ: 

1.   Identified Prospects এবং Leads 
 

2.   Unmapped 
 

3.   প্ ে গ্যাস এবিং প্ ে অতয়ে 

 

4.   চথন প্বডস 

 

5.   প্কােতবড চমতথন 
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মটমবল 5: এ ক িজদ র গ্য াস ন রদ স াস ি প্রাক্ক লি (UNRISKED) 

 
গ্য াস ন রদ স াস ি, BCF 

 

Gas Resources, BCF 

ন রদ স াদ স ির িরণ P90 P50 P10 

Identified Prospects 41,940 57,013 76,315 

Identified Leads 166,442 219,088 279,971 

Unmapped 881.2 6080.4 34948.6 

ভেল গ্য াস এবাং ভেল অ দ য় ল 100,169 234,812 473,278 

নর্ি ভবিস 0 10,872 27,252 

ভ মাট  স ম্ভাব্য  নরদ স াস ি 309,432 527,865 891,765 

ভকালদ বি নমদ র্ি 845 1,040 1,275 

ভ মাট কনন্টিদ জন্ট ন রদ স াস ি 845 1040 1275 

 

 

মটমবল 6: এক িজদ র ভেল/কিদি িদস ট ন রদ স াস ি প্র াক্ক লি (UNRISKED) 

 
প্েে/কনতডনতসট চিতসাস ি, MMBO 

চিতসাতস িি িিি P90 P50 P10 

Identified Prospects 0 0 0 

Identified Leads 0 0 0 

Unmapped 3 26   168 

প্ ে গ্যাস এবিং প্ ে অতয়ে    1,063    2,953     6,733 

চথন প্বডস 0 0 0 

প্মাট সম্ভাব্য চিতসাস ি    1,066    2,979     6,901 

প্কােতবড চমতথন 0 0 0 

প্মাট কচটনতজট চিতসাস ি 0 0 0 

 

মটমবল 7: এ ক ি জদ র গ্যাস নরদ স াস ি প্রাক্ক লি (RISKED) 

 
 

গ্যাস চিতসাস ি, BCF 

চিতসাতস িি িিি P90 P50 P10 

Identified Prospects 12,510 19,295 28,259 

Identified Leads 21,844 34,057 49,719 

Unmapped 65 443 2,548 

প্ ে গ্যাস 4,007 9,392 18,931 

প্মাট সম্ভাব্য চিতসাস ি 38,426 63,189 99,457 

প্কােতবড চমতথন 346 426 522 

প্মাট কচটনতজট চিতসাস ি 346 426 522 
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Unconventional Hydrocarbon Reservoir 
 

প্রচমলি পদ্ধমিয়ি প্রাপ্ত গ্যাস োড়াও মদয়শ অপ্রচমলি ধরয়ণর মকছু গ্যাস মরয়সাস ব পাওোর সম্ভাবনা রয়েয়ে। এগুয়লার  য়ে উয়েখয়র্াগ্য 

হয়ে টাইট গ্যাস, মর্ন মবি, মশল গ্যাস, গ্যাস হাইয়রট, মকাল মবি ম য়র্ন প্রভৃমি। এোড়া প্রচমলি পদ্ধমিয়ি কেলা উয়ত্তালন োড়াও 

UCG (Underground Coal Gaification) পদ্ধমিয়ি কেলা পুমড়য়ে গ্যায়স পমরণি কয়র উয়ত্তালন করা মর্য়ি পায়র। এ 

ব্যাপায়র আরও মবশদভায়ব পর্ বায়লাচনা করা প্রয়োজন।  
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েরলী কৃে প্রাকৃনেক  গ্য াস  (এল এিনজ) 

 

ভে দ ের ক্র মবি িমাি  জ্ব াল ানি  চানহ ে া ভমট াদ িার  ল দ েু  স রকার নবদ ে ে ভ র্দ ক এ ল এ িনজ আ মে ািী র উদ দ্যা গ 

গ্রহণ কদ রদ ে ।  

 

 গ্যায়সর োটমি মনরসয়ণর লয়ক্ষয কক্সবাজায়রর  য়হশখালীয়ি কদমনক ৫০০ ম মলেন েনফুট মরগ্যামসমফয়কশন ক্ষ িাসম্পন্ন 

মদয়শর প্রর্  ভাস ান এলএনমজ টাম বনাল (FSRU) হয়ি ১৯ আগস্ট, ২০১৮ িামরখ বামনমজযকভায়ব জািীে গ্যাস গ্রীয়ি মর-

গ্যামসফাইি এলএনমজ (গ্যাস) সরবরাহ শুরু হয়েয়ে। এোড়া, কদমনক ৫০০ ম মলেন েনফুট মরগ্যামসমফয়কশন ক্ষ িাসম্পন্ন অপর 

একটি FSRU হয়ি ৩০ এমপ্রল, ২০১৯ িামরখ বামনমজযকভায়ব জািীে গ্যাস গ্রীয়ি মর-গ্যামসফাইি এলএনমজ সরবরাহ শুরু 

হয়েয়ে। মজ-টু-মজ মভমত্তয়ি স্বাক্ষমরি দ্য’টি দীে বয় োমদ চ্যমক্তর আওিাে কািার ও ও ান মর্য়ক এলএনমজ আ দামন এবাং স্পট 

 ায়কবট হয়ি ও এলএনমজ আ দামন করা হয়ে। কক্সবাজায়রর  ািারবাড়ী এলাকাে কদমনক ১,০০০ ম মলেন েনফুট 

মরগ্যামসমফয়কশন ক্ষ িাসম্পন্ন ১টি Land Based LNG Terminal মন বায়ণর মবষে “মবদ্যযৎ ও জ্বালামনর দ্রুি 

সরবরাহ বৃমদ্ধ (মবয়শষ মবধান) আইন, ২০১০” এর আওিাে সম্পাদয়ন সরকার অনুয় াদন প্রদান কয়রয়ে। িদয়প্রমক্ষয়ি, 

Feasibility Study কার্ বক্র  সম্পন্ন হয়েয়ে এবাং ইয়িাপূয়ব ব শট ব মলস্টকৃি প্রমিষ্ঠানসমূহ হয়ি Terminal 

Developer Selection এর কার্ বক্র  চল ান রয়েয়ে। ২০৪১ সাল পর্ বন্ত গ্যায়সর চামহদার উপর মভমত্ত কয়র আরও 

এলএনমজ টাম বনাল স্থাপন ও প্রয়োজনীে এলএনমজ আ দামন চ্যমক্ত স্বাক্ষয়রর মবষেটি প্রমক্রোধীন রয়েয়ে। 

মচত্র 2: মদ হ েখালী  এ ল  এ ি নজ  ট ানম িিাল 

 

 

মটমবল 8:  এক িজদ র এলএ িন জ আমে ানি নচি 

 
ভমা ট  এল এি নজ  আ মো নি  মা চ ি ২০২২ ২০.৮৭ Bcf 0.02 Tcf 

ভমা ট এল এি নজ  আ মো নি   জুলা ই ২০২১ হ দে  মা চ ি ২০২২ 1৭৩.১৭ Bcf 0.1৭ Tcf 

ক্রম পুঞ্জীে এলএনমজ আ মোনি আ গস্ট  ২০১ ৮ হ দে মা চ ি ২০২২ ৭০৮.০৩ Bcf 0.৭১ Tcf 
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বিব ায়ন ২x৫০০  এমএমনসএফনি এলএ িনজ আমোনি  রবেী অবস্থ াাঃ  

নবদ্য ু ৎ খ াদ ে পূদ ব ি প্র ায়  ৫৭ % ( ৪ ০%  নবদ্যু ৎ+১৭ % কু া টিভ ) এব াং ন েল্পখাদ ে  ১৭ % গ্যাস  স র বর াহ কর া  হে।  নে ল্পখাদ ে  প্রচুর  চ ানহে া 

স দ িও  গ্যাস  স্বল্পো ভহতু স রবর া হ বৃ নি  করা র্ায়  ি াই । বে িমাদ ি গ্যাস  স রবরাহ   নর নস্থনে উন্নে  হও য় ায়  নব নভন্ন খাদ ে গ্যাস  বর াদ ে র 

নবষ য় টি  পূণমূ িল্যায় ি  করা  হ দ ে । এ জন্য  নিদ ম্ন াি  নবষ য় া নে  নবদ বচি ায়  ভিয় া ভর্দ ে   াদ র । 

১ । ভে দ ের ভ বনে র ভাগ নবদ্যু ৎ ভক ন্দ্র অ দ িক পুরােি  হও য় ায়  এদ ে র জ্ব ালানি ে েে া অ েু ন্ত  কম । এ স কল নবদ্যু ৎ ভক ন্দ্র  পুিব িাস ি কদ র  

জ্ব ালানি ে েে ার উন্ননে র ( দ কা ভজ িাদ রেি/ি াই  ভ জিাদ র েি) মােদ ম  স ম  নরম াণ  গ্যাস  ব্য বহা র ক দ র অ নিক নবদ্যু ৎ  উৎ াে ি কর া স ম্ভব ।     

২ । ন বদ্য ু দ ের ভচদ য়  নে ল্পদ ক অ গ্র ানি কার  খ াে  নহ দ স দ ব ন বদ বচিা  কর া  ভ র্দ ে  াদ র,  র্া  ভে দ ের  অ র্ িন িনে ক  উন্নয় দ ি এবাং  কম িস াংস্থাদ ি  গু রু েপূ ণ ি 

অ বে াি রাখদ ব ।  

৩ । স ার খ াদ ে ভে দ ের ভমাট  গ্যাদ স র প্র ায়  ৫ %  ব্য বহৃ ে হদ ে । এখাদ ে আর  অ নেনরি বর াে ব্য ন েদ রদ ক  জ্ব ালা নি  ে েো  উন্নয় দ ির  মা েদ ম  

বরাে কৃে গ্য াস  নেদ য় ই  অ নিক  নরমা ণ স ার উৎ াে ি করা  স ম্ভব।  োে াড়া, ব্য য় বহুল এলএ িন জ আ মে ানি  ি া কদ র  স া র আম ে ানি র  

মােদ মও  অ নে নরি স াদ রর  চানহে া  পূরি  করা  ভর্দে   াদ র । 

৪। আব ানসক খ াদ ে আরও অ ন িক গ্যাস  স রবর াহ িা  কদ র নবকল্প  এল ন নজ  ব্য বহাদরর  মা েদ ম প্রাকৃ নেক  গ্যা দ স র উ  র  ভর্দক  চা   হ্রাস  কর া 

র্ায় । 

 

৫ । নসএ িনজ খ াদ েও  গ্যাদ স র বর া ে বৃনি িা কদ র  নবক ল্প অ দ টাগ্যাস  ব্য বহাদর উৎস াহ ভে য় া ভর্দে  া দ র । 

 

৬। কু া টিদ ভও  ভে দ ের ভমাট  গ্য াদ স র ১৭ % ব্য বহৃে হ দ ে । ব ে িম াদ ি নবদ্য ু ৎ  নর নস্থনে র উ ন্ননে  হ ও য় ায়  ও  মািস ম্মে ন বদ্যু ৎ প্রে াদ ি 

অ ঙ্গ ীকাদ রর ফ দ ল  ভ নবষ্য দ ে কু া টি ভ  খ াদ ে গ্যাস  স র বরাদ হ র  নবষ য় টি  নবদ েষ  পূণন ব িদ বচিা  কর া প্রদ য় া জি। ে াো ড়া জ্ব াল ানি ে ে ো ( দ ক া 

ভজিাদ র েি/ িাই  ভ জিাদ র েি) নবষ য় টি নবদ বচিা  কদ র কু া টিভ  খ াদ ে গ্যাস  স াশ্রয়  ক রা স ম্ভব। 

 

৭ । ক্র স  বি িার  নবদ্য ু ৎ আ মে া নি বৃ ন ি র মা েদ মও  ভ নবষ্য দ ে ন বদ্য ু ৎ খ া দ ে গ্যাদ স র ব্য বহ ার  স াশ্রয়  ক রা স ম্ভব।   

 

৮। আ ই ন ন গ ণ কর্ত িক  উৎ ানে ে নবদ্য ু ৎ প্র াকৃনেক  গ্যাদ স র  নরবদ ে ি নবকল্প  স রাস নর  আ মে ানি কৃে এ ল এিনজ এর  মা েদ ম উৎ  ানেে  হদ ল 

ভে েীয়  প্রা কৃনেক গ্যাস  স াশ্রয়  হদ ব ।   

 

৯। িব ায় িদর্াগ্য জ্ব াল ানির  ব্য বহার  বৃনি কর ার  মা েদ ম প্র াকৃন েক গ্য াদ স র উ র  ভর্দক চা   কম াদ িা  স ম্ভ ব । 

 

১ ০ । ই দ লকনিক/  ফুদ য় ল ভস ল স মৃি ভমাটর র্াদ ির  ব্য বহার  বৃনি ক রা র  মােদ ম গ্যাদ স র ব্য বহার  স া শ্রয়  ক রা স ম্ভ ব। 

 

এভ াদ ব স াশ্রয় কৃে প্রা কৃনেক গ্যাস  ি ারা অ নিক   নর মাদ ণ  নবদ্যু ৎ উ ৎ া ে ি/নেল্প স াংদ র্াগ  স ম্ভব। 
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কয়লা 

কর্ল়া (Coal)  জল গ্ন পমরয়বয়শ উমিদরাজীর সুদীে বকাল ধয়র চাপা পয়ি় র্াকার ফয়ল উৎপন্ন কায়লা অর্বা গাঢ় বাদাম  বয়ণ বর খমনজ 

পদার্ ব। কর্ল়ার প্রধান ব্যবহার জ্বালামন মহয়সয়ব। রাসার্ম়নক মশয়ল্পও এর ব্যবহার গুরুত্বপূণ ব। ঊমনশ শ’ শিাব্দী পর্ বন্ত কর্ল়াই মেল শমক্তর 

বামণমজযক উৎসসমূয়হর  য়ে সব বামধক ব্যবহূি ও গুরুত্বপূণ ব। মপয়রামলর্া়  আমবষ্কায়রর পর এর ব্যবহার মকছুটা মলাপ মপয়লও বিব ায়ন এটি 

পৃমর্বীব্যাপী শমক্তর উৎস মহয়সয়ব মজাি়দার ভূম কা পালন করয়ে। বাাংলায়দশ সী ায়ন্তর মনকটবিী অঞ্চয়ল অবমস্থি ভারয়ির প্রধান প্রধান 

কর্ল়ায়ক্ষত্রসমূহ হয়ে: মবঙ্গল-মবহার মকাল মফল্ডস -এর ঝমরর্া়, রাণীগঞ্জ, মবাকরাও ও করণপুরায়ি অবমস্থি কর্ল়া খমনসমূহ। ভারয়ি 

প্রর্  কর্ল়া উয়ত্তালন শুরু হর়্ ১৭৭৪ সায়ল পমি বয়ঙ্গর রাণীগঞ্জ কর্ল়ায়ক্ষত্র মর্য়ক। মস স র্ ়শুধু স্থানীর়্ চামহদায়ক সা য়ন মরয়খ কর্ল়া 

উয়ত্তালন করা হয়িা। মকন্তু ১৮৫৪ সায়ল ইষ্ট ইমের়্া মরলওয়র্ ়চালুর পর ব্যাপকভায়ব কর্ল়া আহরয়ণর কাজ শুরু হর্।় পরবিী কয়র্ক় দশয়ক 

মরলপর্ সম্প্রসারয়ণর সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ কর্ল়া উৎপাদয়নর পমর াণও বৃমদ্ধ মপয়ি র্ায়ক। ১৯০৩ সাল নাগাদ রাণীগয়ঞ্জর কর্ল়া খমন মর্য়ক 

ভারয়ির ম াট কর্ল়া উৎপাদয়নর শিকরা ৪১.২ ভাগ উৎপামদি হয়িা। একইভায়ব ১৮৯৪ সায়ল ইষ্ট ইমের্া় মরলওয়র্ ়ব্যবস্থার একটি 

শাখাপর্ ঝমরর্া় কর্ল়া খমনয়ক সাংযুক্ত করয়ল এ খমনর কর্ল়া উৎপাদয়নর পমর াণ ১৪,৮১৮ টন-এ বৃমদ্ধ পার়্। ১৯০৩ সাল নাগাদ ভারয়ির 

ম াট কর্ল়া উৎপাদয়নর এক-তৃিীর্া়াংশ উৎপামদি হয়িা ঝমরর্া় কর্ল়া খমন মর্য়ক। ভারয়ির  আসা  রায়জযর মবমভন্ন অাংয়শ অবমস্থি 

কর্ল়া খমনসমূহ টারমশর্া়রী যুয়গর মশলাস্তয়রর সয়ঙ্গ সম্পকবযুক্ত। 

 

মচত্র 3: বি়পুকুমরর্া় কর্ল়া খমন 

বাাংলায়দয়শ এ র্াবিকাল পর্ বন্ত পাঁচটি প্রধান অন্তভূ বপৃষ্ঠীর়্ (sub-surface) কর্ল়া মক্ষত্র আমবষ্কৃি হয়র়্য়ে। ১৮৫৭ সাল মর্য়ক ১৯৫৭ 

সাল পর্ বন্ত স র্ক়ায়ল উয়েখয়র্াগ্যসাংখ্যক ভূিত্ত্বমবদ বাাংলায়দয়শর উত্তরাঞ্চয়লর ভূভায়গর মনয়চ মবরাট আকায়রর কর্ল়াখমনর অমস্তত্ব র্াকার 

সম্ভাবনা ব্যক্ত কয়রন। ভূিামত্ত্বকগয়ণর উপমরউক্ত  িা য়ির মভমত্ত মেল পমি বয়ঙ্গর রাণীগয়ঞ্জর কর্ল়াসমৃদ্ধ অঞ্চল এবাং বাাংলায়দয়শর 

উত্তরাঞ্চয়লর ভূগয়ভ বর ভূিামত্ত্বক সা ঞ্জস্যিা। 

বাাংলায়দয়শ গয়োর়্ানা কর্ল়ার সন্ধান পাওর্া়র সম্ভাবনা র্াকা সয়ত্ত্বও পামকস্তান আ য়ল এ অঞ্চয়ল  খমনজ সম্পদ অনুসন্ধানকার্ ব মেল 

অবয়হমলি। ১৯৫৯ সায়ল স্টানভাক (STANVAC) মকাম্পামন বাাংলায়দয়শ মিল অনুসন্ধান প্রমক্রর়্ার অাংশ মহয়সয়ব মদয়শর মবমভন্ন স্থায়ন  

কূপ খনন করার স র়্ এয়দয়শ উন্নি ায়নর খমনজ সম্পদ প্রামপ্তর অনু ান র্র্ার্ ব বয়ল প্র ামণি হর়্। এস র্ ়স্টানভাক বগুি়া মজলার 

কুচ ায়ি Kuchma X-1 না ক কূপ খনন করয়ি মগয়র়্ ভূ-পৃষ্ঠ মর্য়ক ২৩৮১ ম টার গভীরিার়্ গয়োর্া়না কর্ল়ার সন্ধান লাভ কয়র। 

স্টানভাক মকাম্পামন প্রর্ মদয়ক কূপটি পমরিযক্ত মোষণা করয়লও পরবিী স য়র়্ খননকাজ চালায়ি মগয়র়্ এ কর্ল়াখমন আমবষ্কার কয়র। 

কূয়প কর্ল়াস্তর োি়াও পুরু ইয়র্া়মসন  চ্যনাপার্র স্তর আমবষ্কৃি হর়্। এ কর্ল়াখমনর আমবষ্কার বাাংলায়দয়শ আহরণয়র্াগ্য গভীরিার্ ়খমনজ 

সম্পদ প্রামপ্তর সম্ভাবনার দ্যর়্ার খুয়ল মদর্।় এ প্রমক্রর়্ার ধারাবামহকিার়্ ১৯৬১ সায়ল পামকস্তান ভূিামত্ত্বক জমরপ অমধদপ্তর (মজ.এস.মপ) 

ইউএন-পাক ম নায়রল সায়ভ ব প্রয়জয়ক্টর আওিার়্ বগুি়া ও রাজশাহী মজলার়্ ব্যাপক ভূিামত্ত্বক, ভূ-পদার্ীর়্ জমরপ ও খননকার্ ব পমরচালনা 

কয়র। এ জমরপ ও খননকায়র্ বর ফয়ল ১,০৫০ ম মলর়্ন টন  জুি সমৃদ্ধ জা ালগঞ্জ-পাহাি়পুর কর্ল়া খমন এবাং প্রচ্যর পমর ায়ণ ইয়র্া়মসন 

চ্যনাপার্য়রর  জুি আমবষ্কৃি হর়্। 

স্বাধীনিার পর ১৯৭২ সায়ল গঠিি  বাাংলায়দশ ভূিামত্ত্বক জমরপ অমধদপ্তর বা মজ.এস.মব ১৯৮৫ সায়ল মদনাজপুর মজলার বি়পুকুমরর্া়য়ি, 

১৯৮৯ সায়ল রাংপুর মজলার খালাশপীর না ক স্থায়ন এবাং ১৯৯৫ সায়ল মদনাজপুয়রর দীমেপাি়ায়ি পাম বর়্ান যুয়গর গয়োর়্ানা কর্ল়ায়ক্ষত্র 

আমবষ্কার কয়র। বি়পুকুমরর়্া কর্ল়া অববামহকার্ ়১৯৮৫ সাল মর্য়ক ১৯৮৭ সায়লর  য়ে মজ.এস.মব ৭টি উয়ত্তালন কূপ (drill holes) 
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খনন করয়ি সক্ষ  হর়্। মজ.এস.মব এ কর্ল়ায়ক্ষয়ত্রর  জুি, গুরুত্ব ও মবস্তার মনণ বর়্ করয়িও স র্ ব হর়্। পরবিী স য়র্ ়খমনর মবস্তৃমি,  জুদ, 

পুরুত্ব, কর্ল়াস্তয়রর অবস্থা,  অমধচাপ কবমশষ্টযসমূহ এবাং জল-ভূিামত্ত্বক (hydrogeological) পমরমস্থমি সম্পয়কব অবগি হওর্া়র 

লয়ক্ষয চীনা ও মিটিশ মকাম্পামনসমূহ আরও ২৫টি কূপ খনন কয়র। এ োি়া, মজ.এস.মব খালাসপীর কর্ল়ায়ক্ষয়ত্র ৪টি এবাং মদমেপাি়া 

কর্ল়ায়ক্ষয়ত্র একটি উয়ত্তালন কূপ খনন কয়র। 

 

মচত্র 4: কর্ল়া খমনর পািালপর্, বি়পুকুমরর্া় 

যুক্তরায়জযর ওর্া়রয়িল আ বষ্ট্রাং (Wardell Armstrong) ১৯৯০ সায়ল বি়পুকুমরর্া় কর্ল়ার কামরগমর ও অর্ বননমিক সম্ভাব্যিা 

র্াচাইকার্ ব পমরচালনা কয়র। ভূ-পৃয়ষ্ঠর ১১৮ ম টার গভীরিা মর্য়ক ৫০৬ ম টার গভীরিা পর্ বন্ত এবাং মবস্তৃমিয়ি প্রার্ ়৫.২৫ বগ ব মকম  

এলাকাজুয়ি ় বি়পুকুমরর্া় কর্ল়া অবস্থান করয়ে বয়ল িথ্য পাওর়্া মগয়র্য়়ে। এ কর্ল়ায়ক্ষয়ত্র ম াট  জুি ৩০০ ম মলর়্ন টন এবাং 

উয়ত্তালনয়র্াগ্য  জুি ৭০ ম মলর়্ন টন। এ কর্ল়া অমধক  াত্রার়্ উদ্বার়্ী ও মনে াত্রার সালফার মবটুম নাস ধরয়নর। কর্ল়া উয়ত্তালয়নর জন্য 

বাাংলায়দশ সরকার চীনা কনয়সাটি বর়্ায় র সয়ঙ্গ একটি চ্যমক্ত স্বাক্ষর কয়র।  মপয়রাবাাংলা এ খমনর র্াবিীর়্ মনব বাহী দার়্-দামর়্ত্ব পালনকারী 

প্রমিষ্ঠান। কর্ল়া উয়ত্তালয়নর লয়ক্ষয বি়পুকুমরর়্া কর্ল়াখমনয়ি ভূ-পৃয়ষ্ঠর ২৮০ ম টার গভীরিার়্ মবদ্য ান কর্ল়াস্তর মভদ কয়র ৬ ম টার 

ব্যাসাধ ব মবমশষ্ট দ্যটি খাি়া সুি়ঙ্গপর্ মন বাণ করা হয়র্য়়ে। ভূগভবস্থ খমন পদ্ধমিয়ি ২০০৫ সায়লর ১০ই মসয়েম্বর হয়ি বি়পুকুমরর়্া কর্ল়াখমন 

মর্য়ক বামণমজযকভায়ব কর্ল়া উৎপাদন শুরু হর়্। উৎপাদয়নর লক্ষয াত্রা মেল বামষ বক এক ম মলর়্ন ম মরক টন অর্বা কদমনক মিন হাজার 

মিনশি টন। মকন্তু খনন কায়র্ বর অনমভজ্ঞিা, খমন দূে বটনা, ভূকম্পন প্রভৃমি প্রমিকূলিার কারয়ণ এখন পর্ বন্ত মস লক্ষয াত্রা অজবন করা সম্ভব 

হর়্মন। বরাং খমনটির ভমবষ্যৎ অমনমিি হয়র্ ়পয়ি়য়ে। িাই খমন মবয়শষজ্ঞরা বি়পুকুমরর্া় মর্য়ক ভূগভবস্থ খমন পদ্ধমির পাশাপামশ উন্মুক্ত 

খনন পদ্ধমিয়িও কর্ল়া উয়ত্তালন করা র্ার়্ মকনা িার সম্ভাব্যিা র্াচাই করয়ে। এটি সম্ভব হয়ল ম াট  জুয়ির প্রার়্ ৯০ শিাাংশ আহরণ 

করা সম্ভব হয়ব র্া একমদয়ক বাাংলায়দয়শর রাজস্বখািয়ক মর্ ন প্রভামবি করয়ব মি মন বাাংলায়দয়শর বিব ান জ্বালামন সাংকট মনরসয়ন 

গুরুত্বপূণ ব সহার়্ক হয়ব। 

জা ালগঞ্জ-পাহাি়পুর কর্ল়ায়ক্ষয়ত্র মবদ্য ান কর্ল়াস্তয়রর গভীরিা অিযমধক হওর্া়র়্ কর্ল়া উয়ত্তালন অর্ বননমিকভায়ব লাভজনক হয়ব 

মকনা মস মবষয়র্ ়মবিকব সৃমষ্ট হর়্ এবাং খমন মর্য়ক কর্ল়া উয়ত্তালয়নর পমরবয়িব কর্ল়াস্তর ম য়র্ন (Coal Bed Methane) গ্যাস 

আহরণ ও উৎপাদয়নর মবষর্ট়ি মবয়বমচি হর্।় এ ব্যাপায়র মবস্তামরি স ীক্ষা চালায়নার অবকাশ রয়র্য়়ে। এোি়াও সব বাধুমনক আরও একটি 

পদ্ধমি ইউমসমজ অর্ বাৎ ভূগভবস্থ কর্ল়া হয়ি গ্যায়স রূপান্তয়রর প্রমক্রর়্াটিও মবয়বচনার্ ়আসয়ে এবাং িা পদ্ধমিগিভায়ব এবাং পমরয়বশগি ও 

অর্ বননমিক মদক মদয়র্ ়লাভজনক হয়ব মকনা এ স স্ত মবষর্ ়মনয়র়্ গয়বষণাক ব চলয়ে। 
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মচত্র 5: মরমলাং পদ্ধমিয়ি কর্ল়া আহরণ, বি়পুকুমরর়্া 

খালাশপীর ও দীমেপাি়া কর্ল়ায়ক্ষয়ত্রর কর্ল়া বি়পুকুমরর্া় কর্ল়ার  য়িা একই জািীর্ ়িয়ব এ দ্য কর্ল়ায়ক্ষয়ত্রর মবস্তৃমি,  জুি ও পুরুত্বসহ 

মবস্তামরি ভূিামত্ত্বক স ীক্ষা এখনও সম্পন্ন হর়্মন। অয়েমলর়্ার মিায়কন মহল মপ্রাপ্রাইটর (Broken Hill Proprietor) ১৯৯৭ 

সায়ল মদনাজপুর মজলার ফুলবাি়ীয়ি ভূ-পৃয়ষ্ঠর ১৫০ ম টার গভীয়র গয়োর্া়না কর্ল়া আমবষ্কার কয়র। ফুলবাি়ী প্রকয়ল্পর কর্ল়া উয়ত্তালন 

মনয়র্ ়সরকার ও মিল-গ্যাস-খমনজ সম্পদ ও মবদ্যযৎ-বের রক্ষা জািীর্ ়কম টি পরস্পর মবপরীিমুখী অবস্থায়ন রয়র্য়়ে। সরকার চায়ে মর্ 

উন্মুক্ত পদ্ধমির  ােয়  কর্ল়া উয়ত্তালন করা মহাক। এয়ি ৮০ ভাগ পর্ বন্ত কর্ল়া উয়ত্তালন করা র্ায়ব। এ ব্যাপায়র জা বানীর মকালন শহয়রর 

পাশ্বববিী হা বাে কর্ল়া খমনর উদাহরণ মদর়্া হয়ে। িয়ব কর্া উয়ঠয়ে মর্ বাাংলায়দয়শর  াটির গঠন, পামনর গভীরিা, বৃমষ্ট ও বন্যার ধরণ 

জা বানী মর্য়ক মভন্ন এবাং িা মকানভায়বই উন্মুক্ত খননপদ্ধমির উপয়র্াগী নর়্। এয়ি কৃমষ ভূম , ভূ-গভবস্থ পামনর স্তয়র,  ৎস্য সম্পদ এবাং 

জীবনবমচয়ত্রর ক্ষমির পমর াণ বৃমদ্ধ পায়ব। 

এমদয়ক সরকার গঠিি কম টির  য়ি র্মদ উন্মুক্ত পদ্ধমির বদয়ল অভযন্তরীণ পদ্ধমি গ্রহণ করা হর়্ িয়ব মসখান মর্য়ক ম াট কর্ল়ার  াত্র ১০ 

ভাগ কর্ল়া উয়ত্তালন করা র্ায়ব র্া অর্ বননমিকভায়ব অলাভজনক। িাোি়া মবয়দমশ মকাম্পামন মর্ মনর়্য়  এই কর্ল়া উয়ত্তালয়নর প্রস্তাব 

মদয়র্য়়ে িাও মদয়শর পয়ক্ষ ক্ষমিকর বয়ল অয়নক মবয়শষজ্ঞরা  য়ন কয়রন। িয়ব বিব ান পমরমস্থমিয়ি কর্ল়া উয়ত্তালয়নর মক্ষয়ত্র সরকারয়ক 

খুব মশগমগরই একটি চূি়ান্ত মসদ্ধায়ন্ত মপৌৌঁোয়ি হয়ব। বাাংলায়দয়শর উত্তর-পমি াঞ্চয়ল অবমস্থি পাম বর়্ান গয়োর্া়না কর্ল়ায়ক্ষত্র সমূহ োি়াও 

মজ.এস.মপ ১৯৬০-৬২ সায়ল বাাংলায়দশ-ম োলর়্ সী ান্ত বরাবর সুনা গঞ্জ মজলার টায়করোট-বাগমলবাজার এলাকার়্ ভূ-পৃয়ষ্ঠর মনয়চ ৪৫ 

ম টার মর্য়ক ৯৭ ম টার গভীরিার়্ টারমশর্া়রী কর্ল়ায়ক্ষয়ত্রর দ্যটি স্তর আমবষ্কার কয়র। এ কর্ল়া মলগয়নামবটুম নাস জািীর়্। কর্ল়া 

স্তরদ্যটির পুরুত্ব র্র্াক্রয়  ০.৯০ ম টার ও ১.৭০  ম টার এবাং অনুম ি  জুয়ির পমর াণ প্রার়্ ৩০০ ম মলর্ন় টন। 

প্রাকৃন েক গ্য াদ স র ক্র ম বি িমা ি চ ান হ ে া ও  এ র  ও  র  ভে দ ের  জ্ব াল ান ি  খ াদ ের  অ নেন রি  ন িভ িরেীল ে ার  নবষ য় টি নবদ বচ িায়  ভে দ ে জ্ব ালা নি র 

বহুমু খ ীকরণ অ  নরহ ার্ ি হ দ য়   দ ড়দ ে। ভে দ ে  এ   র্ িন্ত  আ নবষ্কৃ ে  ৫ টি কয় লা খনির মদ ে একম াি উ ৎ া ে িেীল  কয় লা খনি  বড় পুকুনরয় া । এ  

খ নির কয় ল া উদ তাল ি েমে া বান ষ িক ১০  ল াখ  ভ মনি ক ট ি।  বে িমাি  স রকার  ে ানয় ে গ্রহ দ ণ র পূদ ব ি এই  খনি ভ র্দক ক ে নিক গদ ড় ১, ২০ ০-

১, ৮০০  ভমনি ক ট ি কয় ল া উদ তাল ি করা হ দ ো,  বে িম াদ ি ভস খ াদ ি স ব িাধুনিক  প্রযু নি  ল াংও য় াল ট  ভক া ল ভক নভাং  )এলটি নস নস ( িনেদে 

গদ ড় ক ে নিক প্রায়  ৪,০ ০০-৪,৫০ ০ ভমনিক টি উ ন্নেম াদ ির নবটুন মিাস  কয় লা  D‡Ëvjb Kiv n‡”Q| G Lwb †_‡K D‡ËvwjZ Kqjvi ৬৫% 

eoc yKzwiqv Kqjv Zvc we`y¨r †K‡› ª̀ Ges Aewkó Kqjv বান ণন জু ক উদেদে ব্য বহৃে n‡”Q| d‡j g~j¨evb ˆe‡`wkK gy`ªvi mvkÖq 

n‡”Q| 

কয় লা উৎ াে ি বৃনির লদ েু  বড় পুকুনরয় ায়  627.73 একর জন ম অ নিগ্রহণ করা হদ য় দ ে এবাং 299 অ নিগ্রহণকৃে জনমর মানলকদ ে রদ ক 

জিপ্রনে  2.00 লে ট াকা কদ র েনেপূ রণ প্রে াি কর া হদ য় দ ে।  া ো ানে, ে াদ ে রদ ক পুিব িাস ি করা  হ দ য় দ ে। এোড়া, 1টি নফনজনব নল টি 

স্টানি স ম্পন্ন হদ য় দ ে এবাং অ  র 2টি স্টানি চলমাি  আদ ে। 

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:CoalDrillingBarapukuria.jpg
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মটমবল 9:  ভে দ ে র স কল কয় ল াদ েদ ির অ বস্থ াি নচি 

কয় লা 

ভ েি 

ভ জলা আয় েি 

(ব:নকন ম:

) 

কয় লা র 

স ীদ মর 

গভী র

ে া 

(নম:) 

গড় 

স ালফ া র

% 

গড় 

কু াদ লা নর নফ

ক ভু ালু 

(ন বটিই উ) 

ন জএস

ন ব 

কর্ত িক 

ম জুে 

ন িণ িয় 

ন জএস নব 

কর্ত িক 

ন িণ িয় কৃে 

ম জুদে র 

মূ ল্য-ভক াটি 

টাক া (১ ৩ ০ 

ই উএস নি/ট

ি িদর) 

 রব েী

ভ ে 

ভক াম্পা

িী 

ম জুে 

ন িণ িয় 

ভক াম্পা িী ক র্ত িক 

ন িণ িয় কৃে ম জুদে র 

মূ ল্য-ভক াটি টা কা 

(১ ৩ ০ 

ই উএস নি/ট ি 

িদ র) ১ 

ই উএস নি=৯০ ট া

ক া িদ র 

জ াম ালগঞ্জ জয় পুরহা

ট 

১ ১.৫ ৬৪০-

১১ ৫৮ 

০.৬ ১১ ০০ ০ ১০ ৫৩ ১২৩২০১০ ৫৭ ৩ ৮ ৬২৭৪২৬১ 

ব ড়পুকু নর

য় া 

নেিাজপু

র 

৬.৬৮ ১ ১ ৮-

৫০৯ 

০.৫ ৩ ১১ ০৪০ ৩ ০০ ৪৫১৭৮২ ৩ ৯০ ৪২২৫০০ 

খ ালাস  ী র রাংপুর ৭.৫ ২ ২ ২-

৫১ ৬ 

০.৭ ৭ ১২ ৭ ০০ ১৪৩ ১৬৪০২৯ ৫২৩ ৫৬১৩৮৫ 

নেঘ ী া ড়া নেিাজপু

র 

২ ৪ ৩ ২৮-

৪৫৫ 

১.১ ৪ ১৩ ০৯০ ১৫ ০ ১৭০৩৮৮ ৬০০ ৬৩৮১৮১ 

ভ মাট মজুে ১৬৪৬ ন ম.ট. ভমাট  

২০১৮২০৯ 

ভকাটি টাকা 

 

ভমাট 

মজুে 

৭ ২৫১ 

নম.ট. 

ভমাট  

৭৮৯৬৩২৮ ভকাটি 

টাকা 

** জামােগতঞ্জি আপতডট চিজাভ ি ৫৪৫০ চমচেয়ন টন 

 

মটমবল 10:  নবগ ে ৫ বেদর র কয় লা উ ৎ াে ি ও আমে ানি নচি 

বছি প্দ ীয় উৎপাদন আমদাচন প্মাট 

2016-17 1,160,65৮ 2,801,407 3,962,065 

2017-18 923,276 3,394,534 4,317,810 

২০১৮-১৯ ৮০৩,৩১৫ ৫,৭৫৪,০২৫ ৬,৫৫৭,৩৩৯ 

২০১৯-২০ ৮০৮,৩৫৮ ৬,৮২৮,০৩২ ৭,৬৩৬,৩৯০ 

২০২০-২১ ৭৫৩,৯৭৩ ৬,৭৫১,০০০ ৭,৫০৪,৯৭৩ 
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মচত্র 6: দদরশর কয়ো দিান 

 

 

ভ দ িানল য়াম ভসক্ট র 

 

মদয়শর আর্ ব-সা ামজক উন্নেয়নর অন্যি  চামলকা শমক্ত জ্বালামন। জামির মপিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুমজবুর রহ ান স্বাধীনিার পর মদয়শর 

সা মগ্রক উন্নেয়নর লয়ক্ষয মবদ্যযৎ, জ্বালামন ও খমনজ সম্পয়দর গুরুত্ব সঠিকভায়ব উপলমি কয়রমেয়লন। মস মবয়বচনাে রাষ্ট্রীে িত্ত্বাবধায়ন 

জ্বালামন মিয়লর  জুদ, সরবরাহ, মবিরণ ও মবক্রে সুচারুরূয়প সম্পাদয়নর লয়ক্ষয (ক) Bangladesh Abandoned 

Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (P.O. No.16 of 1972) এর 

 ােয়  Pakistan National Oil Limited, Dawood Petroleum Limited, Burmah Eastern 

Limited, Eastern Lubricant Blenders Limited, (খ) Bangladesh Industrial 

Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 27 of 1972) Eastern Refinery 

Limited  এবাং (গ) The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর  ােয়  অর্ ব 

পমরয়শাধক্রয়   ামকবন যুক্তরায়ষ্ট্রর ESSO Eastern Inc.-এর দামেত্ব সরকার গ্রহণ কয়র। যুগান্তকারী মস মসদ্ধায়ন্তর সুফল আজও 

মদয়শর  ানুষ পায়ে। মস ধারাবামহকিাে বাাংলায়দশ মপয়রামলো  কয়প বায়রশন (মবমপমস) সারায়দয়শ সরকার মনধ বামরি একই মূয়ে জ্বালামন 

মিল মবক্রে করয়ে। মদশব্যাপী জ্বালামন মিয়লর সুসাংগঠিি সরবরাহ,  জুদ ও মবিরণ ব্যবস্থার কারয়ণ মদয়শ কখয়না জ্বালামন মিয়লর 
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সাংকট পমরলমক্ষি হেমন বা োটমির কারয়ণ মকান ধরয়নর অনাকামিি পমরমস্থমির সৃমষ্ট হেমন। ঐমিহয, মগৌরব ও সাফয়ের ৫৪ বেয়রর 

ধারাবামহকিাে বাাংলায়দশ মপয়রামলো  কয়প বায়রশয়নর শিভাগ  ামলকানাধীন মদয়শর এক াত্র রাষ্ট্রােত্ত জ্বালামন মিল পমরয়শাধনাগার 

ইস্টাণ ব মরফাইনারী মলম য়টি (ইআরএল) লাভজনক প্রমিষ্ঠান মহয়সয়ব মনরবমেন্নভায়ব গুণগি  ানসম্পন্ন জ্বালামন মিল উৎপাদন কয়র 

মদয়শর জ্বালামন মনরাপত্তা মনমিিকরয়ণ গুরুত্বপূণ ব র্ভম কা পালনসহ জািীে অর্ বনীমিয়ি অসা ান্য অবদান মরয়খ চয়লয়ে। মবমপমসর 

সয়ব বাত্ত  ব্যবস্থাপনা এবাং ইমঞ্জমনোমরাং উৎকষ বিার মেষ্ঠয়ত্বর মনদশ বন মহয়সয়ব জামির জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুমজবুর রহ ান এর 

জন্মশিবামষ বকী এবাং  হান স্বাধীনিার সুবণ বজেন্তীর  ায়হন্দ্রক্ষয়ণ এয়স গি ২০২০-২১ অর্ ববেয়র ইস্টাণ ব মরফাইনারী মলম য়টি িায়দর 

বামষ বক পমরয়শাধন সক্ষ িার শিভাগ (১৫ লক্ষ ম .টন ক্রুি অয়েল পমরয়শাধন) অজবয়নর  ােয়  প্রর্ বায়রর  ি ঐমিহামসক  াইলফলক 

স্পশব কয়রয়ে।   

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মবভায়গর আওিাধীন বাাংলায়দশ মপয়রামলর়্া  কয়প বায়রশন (মবমপমস) হ'ল মপয়রামলর়্া  খায়ির মনািাল সাংস্থা র্া 

অপমরয়শামধি মিল ও পণ্য আ দামন, মিল পমরয়শাধন ও মপয়রামলর়্া  পণ্য মবপণয়নর মবষয়র়্ কাজ কয়র। মবমপমসর আওিাধীন চট্টগ্রায় র 

অবমস্থি ইস্টান ব মরফাইনারী মলোঃ মদয়শর এক াত্র অপমরয়শামধি মিল পমরয়শাধন সাংস্থা এবাং মিনটি মিল মবপণন সাংস্থা পদ্মা অয়েল, 

ম েনা মপয়রামলো  ও র্মুনা অয়েল সারায়দয়শ মপয়রামলো  পণ্য মবপণন কয়র। 1997 সাল পর্ বন্ত মপয়রামলো  খায়ি সরকারী একয়চটির়্া 

র্াকয়লও বিব ায়ন মবসরকারী খাি এ ব্যবসাে মবমনয়োগ করয়ে। 

মদয়শর জ্বালামন চামহদার প্রাে ২২% আ দামনকৃি মিল দ্বারা পূরণ করা হে। এর  য়ে সবয়চয়ে মবমশ আ দামন করা হে মরফাইে অয়েল। 

এোড়া ক্রুি অয়েল ও ফায়ন বস অয়েল আ দামন করা হে। ফায়ন বস অয়েল সরকামরভায়ব োড়াও মবসরকামরভায়ব আ দামন করা হে। মিল 

োড়াও মদয়শ িরলীকৃি মপয়রামলো  গ্যাস (এলমপমজ) আ দামন করা হে, র্া ৯৮% মবসরকামরভায়ব করা হে। মবমপমস এক াত্র 

মপয়রামলো  পণ্য মহয়সয়ব ন্যাপর্া রপ্তামন কয়র। 

 

মটমবল 11:  একি জদ র ভে দ ের ভ  দিা নলয় াম ভস ক্ট র 

Product 20২০-২১ (in Ton) 

চি াইন্ড অতয়ে আমদাচন 4,৩৪৪,৯৫৯ 

 াতন িস অতয়ে আমদাচন ২,৬৯৪,৯৬৯ 

ক্রুড অতয়ে আমদাচন 1,3০৭,২৬২ 

উৎপাচদে কনতডনতসট ৪৫৭,৯৮০ 

প্মাট 8,৮০৪,৮৭০ 

ন্যাপথা িপ্তাচন ০ 

চবচপচস এি প্স্টাতিজ েমো 1,3২৮,000 

ERL এর ররফাইন ক্ষমতা 1,৫০0,000 

ERL কতত কৃ LPG উৎপাদন 12,৪০৬ 

Kailashtila Frac. Plant কতত কৃ LPG উৎপাদন ১০৫৫ 

LPG আিদামন (প্রাইরিট) ১,৪২৭,৮২৬ 

 

মপয়রামলর্া়  স াংক্র া ন্ত ক ার্ িব লী : 

স াপ্ত প্রকল্পসমূহ (জানুোমর, ২০০৯ হয়ি মিয়সম্বর, ২০২১ পর্ বন্ত): বাাংলায়দশ মপয়রামলো  কয়প বায়রশন (মবমপমস) এর অধীয়ন জানুোমর, ২০০৯ 

হয়ি মিয়সম্বর, ২০২১ পর্ বন্ত ম াট ৯৯০.৫২ মকাটি টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প স াপ্ত হয়েয়ে। স াপ্ত প্রকল্পসমূহ হয়লা হর্রি শাহজালাল আন্তজবামিক 

মব ানবের, ঢাকা; হর্রি শাহ আ ানি আন্তজবামিক মব ানবের, চট্টগ্রা  ও মসয়লয়টর ওস ানী আন্তজবামিক মব ানবের ব্যবহারকারী 

উয়ড়াজাহায়জ আধুমনক ও মনরাপয়দ জ্বালামন মিল সরবরায়হর লয়ক্ষয হাইয়রন্ট মসয়স্ট  প্রকল্প; কুম বয়টালা এমভয়েশন মিয়পা (মকএমি)’মি 

৩x২৫০০ ধারণ ক্ষ িাসম্পন্ন মজট ফুয়েল মস্টায়রজ ট্াাংক; ইস্টাণ ব মরফাইনারী মলম য়টয়ি ৩x১৩,০০০ ম োঃটন মষ্টায়রজ ট্াাংক; মিল মবপণন 

মকাম্পামনসমূয়হর চট্টগ্রা স্থ প্রধান স্থাপনাে ৩x১০,০০০ ম োঃটন মষ্টায়রজ ট্াাংক; মসরাজগয়ঞ্জ অবমস্থি বাোবাড়ী মিয়পায়ি ৩x১০,০০০ ম োঃটন 

মষ্টায়রজ ট্াাংক; কনোকশন অব এ এস মস্টায়রজ ট্াাংক (মলাটিাং রুফ) এযাট ইআরএল এবাং ১x৮,০০০ ম োঃটন ও ২x৭,০০০ ম োঃটন 

ধারণক্ষ িা সম্পন্ন মষ্টায়রজ ট্াাংক এযাট মগাদনাইল/ফতুো, নারােণগয়ঞ্জর মগাদনাইল মিয়পা প্রকল্প। এোড়া, সহজ ও মনখু ৌঁিভায়ব ট্াাংয়ক রমক্ষি 

জ্বালামন মিল পমর ায়পর জন্য মিল মবপণন মকাম্পামনসমূয়হর প্রধান স্থাপনাে অয়টা ট্াাংক মগমজাং মসয়স্ট  চালু করা হে। “ইন্সটয়লশন অব 

ইআরএল ইউমনট-২” বাস্তবােয়নর জন্য Front End Engineering Design (FEED) এর কাজ সম্পন্ন হয়েয়ে। “কন্সরাকশন 

অব  াংলা অয়েল ইন্সটয়লশন” প্রকয়ল্পর  ােয়  ১ লক্ষ ম োঃটন  জুদ ক্ষ িা বৃমদ্ধ মপয়েয়ে। ২০০৯-১০ অর্ ববেয়রর  জুদ ক্ষ িা ৮.৯ লক্ষ 
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ম োঃটন হয়ি মবগি ১২ বেয়র সারায়দয়শ জ্বালামন মিয়লর  জুদ ক্ষ িা ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ম োঃটন বৃমদ্ধ কয়র ২০২১-২২ অর্ ববের পর্ বন্ত ১৩.২০ 

লক্ষ ম োঃটয়ন উন্নীি করা হয়েয়ে। এসব প্রকল্প বাস্তবােয়নর ফয়ল মদয়শর জ্বালামন মনরাপত্তা আয়রা সুদৃঢ় হয়েয়ে।  

 

বাস্তবােনাধীন উয়েখয়র্াগ্য প্রকল্পসমূহ: মদয়শর জ্বালামন মিল পমরবহন ব্যবস্থার আধুমনকােন, দ্রুি, পমরয়বশবান্ধব ও ব্যে সােেী ব্যবস্থা করার 

লয়ক্ষয- 

(ক) আ দামনিব্য পমরয়শামধি ও অপমরয়শামধি জ্বালামন মিল জাহাজ হয়ি খালায়সর জন্য “ইন্সটয়লশন অব মসয়ঙ্গল পয়েন্ট মুমরাং (এসমপএ ) 

উইর্ িাবল পাইপলাইন” শীষ বক প্রকল্প বাস্তবামেি হয়ে। এ প্রকল্পটি বাস্তবামেি হয়ল জাহাজ হয়ি ১ লক্ষ ম মরকটন ক্রুি অয়েল ৯/১০ মদয়নর 

পমরবয়িব ২ মদয়ন এবাং আ দামনিব্য ৭০ হাজার ম মরকটন মিয়জল ২৮ েন্টাে খালাস করা সম্ভব হয়ব। প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ সায়লর  য়ে 

বাস্তবামেি হয়ব এবাং বাৎসমরক প্রাে ৮০০ মকাটি টাকা সােে হয়ব;  

(খ) চট্টগ্রা  হয়ি পাইপলাইয়নর  ােয়  জ্বালামন মিল (মিয়জল) মগাদনাইল/ফতুো মিয়পায়ি পমরবহয়নর জন্য “চট্টগ্রা  হয়ি ঢাকা পর্ বন্ত 

পাইপলাইয়ন জ্বালামন মিল পমরবহন” শীষ বক প্রকল্প বাস্তবামেি হয়ে। বমণ বি প্রকয়ল্পর অধীয়ন মিল মবপণন মকাম্পামনসমূয়হর মূল স্থাপনা চট্টগ্রা  

হয়ি নারােণগঞ্জ মজলার মগাদনাইল পর্ বন্ত ১৬ ইমঞ্চ ব্যায়সর ২৩৭ মকয়লাম টার, মগাদনাইল হয়ি ফতুো পর্ বন্ত ১০ ইমঞ্চ ব্যায়সর ৮.২৯ 

মকয়লাম টার ভূগভবস্থ পাইপলাইন মন বাণ প্রকল্পটি মিয়সম্বর, ২০২২ সায়লর  য়ে বাস্তবামেি হয়ব;  

(গ) হর্রি শাহজালাল আন্তজবামিক মব ানবের ব্যবহারকারী উয়ড়াজাহাজসমূয়হ জ্বালামন মিল সরবরায়হর লয়ক্ষয “মজট-এ-১ পাইপলাইন ফ্র  

মপিলগঞ্জ (মনোর কাঞ্চন িীজ) টু কুম বয়টালা এমভয়েশন মিয়পা (মকএমি) ইনক্লুমিাং পামম্পাং ফযামসমলটিজ” প্রকয়ল্পর কার্ বক্র  চল ান রয়েয়ে। 

প্রকল্পটি মিয়সম্বর, ২০২২ সায়লর  য়ে বাস্তবামেি হয়ব;  

(ে) ভারয়ির নু ালীগড় মরফাইনারী মলম য়টি (NRL)-এ উৎপামদি মিয়জল ভারয়ির মশমলগুমড়  ায়কবটিাং টাম বনাল হয়ি বাাংলায়দয়শর 

মদনাজপুর মজলার পাব বিীপুর মিয়পা পর্ বন্ত পাইপলাইয়নর  ােয়  সরবরায়হর লয়ক্ষয “India-Bangladesh Friendship 

Pipeline (IBFPL)” শীষ বক প্রকল্পটি বাস্তবােনাধীন রয়েয়ে। এ প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ সায়লর  য়ে স াপ্ত হয়ব; এবাং  

(ঙ) ইস্টাণ ব মরফাইনারী মলম য়টি হয়ি পমরয়শামধি মিল মবপণন মকাম্পামনর চট্টগ্রা স্থ প্রধান স্থাপনাে সরবরায়হর ব্যবস্থা মনর্ভ বল ও মনরবমেন্ন 

রাখার লয়ক্ষয “ইন্সটয়লশন অব কাস্টমি রান্সফার মলা ম টার এযাট ইআরএল ট্াাংক ফা ব” প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েয়ে। এ প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ 

সায়ল স াপ্ত হয়ব। 

 

ভমবষ্যৎ প্রকল্পসমূহ: মদয়শর সা মগ্রক উন্নেন ক বকায়ের সায়র্ সঙ্গমি মরয়খ জ্বালামন মনরাপত্তা মনমিিকরণ, পমরয়বশবান্ধব ও  ানসম্পন্ন 

জ্বালামন সরবরাহ করার লয়ক্ষয গৃহীিব্য প্রকল্পসমূহ- 

(ক) মদয়শর এক াত্র মিল মশাধনাগার ইস্টাণ ব মরফাইনারী মলম য়টি-এর পমরয়শাধন ক্ষ িা ১৫ লক্ষ ম মরক টন হয়ি ৪৫ লক্ষ ম মরক টয়ন 

উন্নীিকরয়ণর লয়ক্ষয “ইআরএল ইউমনট-২” মন বাণ শীষ বক প্রকল্প বাস্তবােয়নর মনম ত্ত ঠিকাদার (EPC) মনয়োয়গর প্রমক্রো চল ান রয়েয়ে;  

(খ) মদয়শ অপমরয়শামধি জ্বালামন মিল প্রমক্রোকরণ করার  ােয়  পমরয়শামধি জ্বালামন মিয়লর আ দামন মনভ বরিা হ্রাস, সােেী মূয়ে 

পমরয়শামধি জ্বালামন মিল এবাং অন্যান্য মপয়রাকযাম য়কল পণ্য উৎপাদয়নর জন্য “পােরা বেয়র কয়ম্পামজট মপয়রামলো  ও মপয়রাকযাম য়কল 

মরফাইনারী উইর্ এমসপএ ” শীষ বক প্রকল্প গ্রহয়ণর লয়ক্ষয মফমজমবমলটি কায়জর জন্য পরা শ বক প্রমিষ্ঠান মনয়োয়গর কার্ বক্র  চল ান রয়েয়ে;  

(গ) “মপয়রামলো  মরফাইনারী এে মপয়রায়কম কযাল ক য়প্লক্স এযাট  য়হশখালী, কক্সবাজার” শীষ বক প্রকল্প গ্রহয়ণর মবষে মবয়বচনাধীন রয়েয়ে; 

(ে) মিল মবপণন মকাম্পামনর প্রধান স্থাপনাসহ সকল মিয়পায়ি জ্বালামন মিল গ্রহণ, পমর াপ, সরবরাহ ও মবিরণসহ সামব বক কার্ বামদ 

অয়টায় শয়নর আওিাে আনার লয়ক্ষয পরা শ বক প্রমিষ্ঠান মনয়োগ করা হয়েয়ে;  

(ঙ) কক্সবাজার মজলার  য়হশখালীয়ি প্রাে ৪০,০০০ ম মরকটন ধারণ ক্ষ িা সম্পন্ন এলমপমজ  াদার টাম বনাল মন বায়ণর লয়ক্ষয জম  অমধগ্রহণ 

কার্ বক্র  চল ান রয়েয়ে। এ টাম বনাল মনম বি হয়ল মভাক্তা পর্ বায়ে আয়রা সােেী মূয়ে এলমপমজ সরবরাহ করা সম্ভব হয়ব;  

(চ) সীিাকুে উপয়জলার লমিফপুয়র ১ লক্ষ ম মরকটন এলমপমজ বটমলাং প্লযান্ট মন বায়ণর কার্ বক্র  গ্রহণ করা হয়েয়ে; এবাং  

(ে) মুমজব জন্মশিবামষ বকী উপলয়ক্ষয গ্রাহক পর্ বায়ে সঠিক পমর ায়প  ানসম্পন্ন জ্বালামন মিল সরবরায়হর লয়ক্ষয সব ধরয়নর সুয়র্াগ-সুমবধা 

সম্বমলি ম াট ৬টি মবশ্ব ায়নর  য়িল মফমলাং মস্টশন মন বায়ণর কার্ বক্র  গ্রহণ করা হয়েয়ে। ইয়িা য়ে মিনটি মবপণন মকাম্পামনর  ০৩(মিন) টি 

 য়িল মফমলাং মস্টশন মন বান কার্ বক্র  শিভাগ সম্পন্ন হয়েয়ে। অবমশষ্ট মিনটি মফমলাং মস্টশন মন বায়নর কার্ বক্র  শীঘ্রই সম্পন্ন হয়ব । 

 



29 | c„ôv 

 

কিদ িিদ সট 

কিদিিদ স ট (Condensate) ব ণ িহ ীি অ র্বা ঈষৎ হলুে বদ ণ ির ে রল হ াই দ রাকাব িি। প্রা কৃনেক গ্য াস উৎ াে িকাদ ল ভূগভ ি ভর্দ ক গ্যাদ স র 

স দ ঙ্গ কিদিিদ স ট ভবনরদ র্  আদ স । ভব নেরভ াগ কিদিিদ স টই হাল্কা গ্যাদ স ানলি  নরস দ র (ন বউদট ি, ভ দ ন্টি ও ভহদ ক্সি) নব দ্যমাি স ম্পৃ ি  

হ াই দ রাকাব িি ি ার া গঠি ে।  

বাাংলাদ ে দ ে খনিদে ভেল  াও য় া র্ ায় িা, েদ ব ভনবষ্যদ ে  াও য় ার স ম্ভ াবিা রদ য় দ ে । ভে দ ে র উ তর-পূ ব িাঞ্চ দ ল অ বনস্থে গ্যাস দ েিস মূ দ হ র্র্াাঃ 

নবনবয় াি া, জালালা বাে, ক কলাসটি লা, নব র্ ািী বাজ ার, হনরপুর এ বাং রনেে পুদ র (সু রমা ভ বনসি নভনতক) উচ্চ মাি ায় কিদিিদ স ট রদ র্ দ ে। এ 

স কল গ্যাস দ েি হ দ ে আহ নরে ক িদিিদ স ট ভে দ ের নবনভন্ন স্থাদ ি অ বনস্থে ১৩টি ফ্র্ াকেদ িটিাং প্লাদ ন্ট ফ্র্াক েদ িট কদ র অ দ ক্টি, ভ দ িাল, 

নিদজল, ভকদ রানসি প্রভৃনে উৎ া ে ি করা হ য় । এো ড়া রনেে পু র কিদিিদ স ট ফ্র্াকেদ িটিাং প্লাদ ন্টর মােদ মও  কিদিিদ স ট ফ্র্াক েদ িট 

করা হ য় র্া র কু া ানসটি ৩ ৭ ৫০ ব্য াদ রল/নেি। 

মটমবল 12:  ন বগে ৫ বেদর র কিদিিদ স ট উ ৎ াে ি ন চি 

বছি SGFL, BGFCL & 

BAPEX (bbl) 

IOC (bbl) মমাট (bbl) 

2016-17 532,103.24 3,818,886.80 4,350,989.90 

2017-18 514,046.14 3,805,245.13 4,319,291.26 

2018-19 476,310.67 3,641,569.26 4,117,879.93 

২০১৯-২০ ৪৫৩,৮৬৩.৩৫ ৩,৩৮৪,০০৯.৫৯ ৩,৮৩৭,৮৭২.৯৪ 

২০২০-২১ ৪১১,৬১৫.০০ ২,৯৪৬,০১৩.০০ ৩,৩৫৭,৬২৮.০০ 

গ্যাদ স র মজুে কদ ম আস ার স াদ র্ স াদ র্ গে কদ য় ক বেদর ভে েীয় ক িদিিদ স ট এ র ভমাট উৎ াে িও ক্র মান্ব দ য় হ্রাস  াদ ে । ফ দ ল ভে দ ে িতুি 

আ র ভকা ি ফ্র্াকেদ িটিাং প্ল ান্ট স্থ া দ ির প্রদ য় াজি ভিই । ে াোড় া ভে েী য় ফ্র্াকেদ িটিাং প্ল ান্ট হ দ ে ভর্ ভে ল  াও য় া র্ায় ে া উন্নে মাদ ি র িয়; 

এগু দ লার মাি নিম্ন ভগ্রদ ির । আমে ানিকৃে ভেদ লর তুলিায় নিম্ন ভ গ্রদ ির হদ লও এ ই ভেল একই মূ দ ল্য বাজারজ াে কর া হ য় । কু াটালাই টিক 

কিভ াট িার ব্য বহার কদ র এ ই ভেদ লর মাি উন্নে ক রা ভগদ লও ো বা নণ নজু কভাদব লাভজিক হয় িা। আম ে ানিকৃে ভ েদ লর স াদ র্ একই মূ দ ল্য 

বাজা রজ াে করায় ভে েীয় ফ্র্াক েদ িটিাং প্ল ান্ট হ দ ে উৎ  ানেে ভ েদ লর ব্য বহা র নিদয় ACC ই দ োমদ ে অ নভদ র্াগ জ ানিদয় দ ে ।  র্নেও এ 

অ নভদ র্াগ ক বদ ে নেক মু দ্র া স াশ্রয় ী ভ ে েীয়  ণ্য স রব রাহ ও ব্য বহাদর র প্রনে স রক ার ভর্ উৎস াহ প্রে াি কদ র, ো র অ ন্ত রায় ।  
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ব াাংল াদেদ ের খনিজ সম্পে 

 

মহ ালে পব বি ালা মবয়ধৌি পমল দ্বারা মূলি বাাংলায়দশ ব-দ্বীয়পর সৃমষ্ট। মদয়শর উত্তর - পমি াাংয়শ মূলি রাংপুর, রাজশাহী 

মবভাগ এলাকাে এই পমল াটির স্তয়রর পুরুত্ব অয়পক্ষাকৃি ক । এই এলাকাে মবইজয় ন্ট রয়কর আমদ আয়গ্নে মশলার স্তয়রর গভীরিা খুব 

মবশী নে। এর  য়ে মদনাজপুয়রর  েপাড়া এলাকাে স ব িনিম্ন  গভ ীরোয়  এ ই  ভবই জদ মন্ট রক  ভর্দক  গ্রা ি াই ট   ার্র  বা নণন জু কভাদব 

উদতালি কর া হদ ে । ভে দ ের উতর  -  নশ্চমাঞ্চল  োড়া  অ ন্য অ াংদ ের  এই  ভবই জদ মন্ট রক  িাদ   িাদ   অ দ িক নি দ চ ভিদম ভগ দ ে।  ফ দ ল এর  

উ দ র নব পুল   নরম াণ কাঁ ে া এ বাং  বালু  নমন শ্রে  াল নল ক ন েল া  জ মা হ দ য় দ ে। খ নিজ  স ম্প দ ে র অ র্ িন িনেক মজুদে র ভূ-ে ানিক  উ া ত  

নবদ বচিায়   উত্তর-  নশ্চমাঞ্চল দ ক একটি  অ ঞ্চল  এবাং  অ বন েষ্ট  এলাকাদ ক আদ রকটি  অ ঞ্চল  নহদ স দ ব নবদ বচিা  কর া  ভর্দ ে   াদ র।  উত্তর 

 নশ্চমাঞ্চদ ল কয় লা,  চুিা  ার্র,  কঠিি ন েলার  স ম্ভাব্য ে া  রদ য় দ ে। নকন্তু  ভেল,  গ্যাস  মজু দ ে র  ভকা ি স ম্ভা বিা  ি া র্ া কায়  অ নু স ন্ধ াদির  

প্রদ য় াজিীয় ো ভিই । অ ন্যনেদ ক অ ব নেষ্ট এলাক ায়  ভেল, গ্যাদ স র ম জুদে র স ম্ভাব্য ো  র্াকায়  অ নু স ন্ধ াি  অ ব্য াহে রাখা   প্রদ য় াজি। 

কঠিি খ নিজ নহ দ স দ ব বা অ ন্য ান্য  খ নিজ  ে াদ র্ ির  মদ ে নক ছু খ নি জ ভূ-পৃ ষ্ঠ ভর্দক আহ রণ করা হ দ ে  এ বাং নকছু খ নিজ  ভূ-

অ ভু ন্তদ র  াও য় া নগদয় দ ে। এই  উভয়  প্রকার খনিজ  স াং গ্রদ হ  সু নিনে িষ্ট,  সু স্প ষ্ট নস ি ান্ত / নে কনি দ ে িেিা  প্রদ য় াজি। এ  স ম্প দ ক ি নি দ ম্ন  আদ লাচিা 

করা হদ লা- 

 

 Peat (ন ট)  
 

মপট  কেলার প্রার্ম ক পর্ বাে বা জাি। জলাভূম  ও আদ্র্ ব স্থায়ন মবয়ি় ওঠা গােপালা, গুল্মলিা, শ্যাওলা-কশবায়লর আাংমশক পচন 

ও মবসরয়ণর প্রমক্রর়্াে উৎপন্ন একটি গাঢ় বাদাম  বা কৃষ্ণকাে অবয়শষ। সা ান্য পমর াণ অমক্সয়জন মবমশষ্ট বদ্ধ পামনয়ি উমিদামদর পচয়নর 

ফয়ল এটি গঠিি হে। মপয়ট আদ্র্ বিামূলক উপাদান ৭৫ শিাাংয়শর মবমশ, কাব বন ৬০% ও অমক্সয়জন ৩০% (আদ্র্িামুক্ত অবস্থাে)। শুষ্ক 

অবস্থাে এটি অবায়ধ জ্বয়ল। এয়ি শনাক্তয়র্াগ্য উমিজ্জ কমণকা মবদ্য ান র্াকয়লও  মণক মনই বলয়লই চয়ল। বাাংলায়দয়শর মবমভন্ন এলাকাে 

উয়েখয়র্াগ্য পমর াণ মপট  জুয়ির সন্ধান পাওর্া় মগয়ে। এগুয়লার  য়ে  াদারীপুয়রর বামের়্া ও চাো মবল, খুলনা মজলার মকালা ম ৌজা, 

ম ৌলভীবাজার মজলার ম ৌলভীবাজার ও চািাল মবল এবাং সুনা গঞ্জ মজলার পাগলা ও মচারকাই-এর না  উয়েখয়র্াগ্য।  

মটমবল 13:  ভে দ ে ন  ট এ র অ বস্থ াি ও ম জুে 

প্র ান প্তস্থা ি এল াকা ি ার ণা কৃে মজুে (নমনলয় ি  টি) ভ জলা 

ব ান ঘয়া ও  চান্দ া নবল ১৫ ০ ভগা ালগঞ্জ 

ভক ালা  ভ মৌজা ৮ খুল িা 

হাক ালুনক  হাওর ২৮২ ভমৌল ভীবাজা র 

ে াল া  ও  নে রাই ১২ ৭ সু িামগঞ্জ 

ন বজয় িগ র ৩ ২ ব্রাহ্ম ণবা নড়য় া 

 

বাাংলাদ ে দ ে প্র াপ্ত ন  ট বাে া নম ভর্দ ক ঘি বাে ানম রদ ে র এবাং ির ম আঁেময় । এটি শু কাদ ল স াংকুনচে, দৃ ঢ  ও  ভঙ্গু র হর্ ।  এর Heati ng 

Value ক ম এবাং  আদ্র ো  ভব নে  হও য় ায়  জ্ব ালানি নহদ স দ ব ভে দ ে এ র গুরু ে কম । বাাংলাদ ে দ ে  ন ট  ভ েি গুদ লা ভূ-পৃ দ ষ্ঠ বা  এর খু ব ক াদ ে 

নবদ্যম াি।  ফ দ ল ন ট স াংগ্রদ হর স া দ র্ বস েবানড়,  চাদ ষর  জনম  েন ে গ্রস্থ হও য় ার স াদ র্ স াদ র্ অ ন্যান্য   নরদ বেগ ে ে নের  স ম্ভাব িা র্ াদ ক।  

ন ট স াংগ্রহ অ দ্য াবন ি  ব ানিন জু কভাদব লাভব াি নবদ বনচ ে হয় নি । ো োড়া  ভে দ ে নবকল্প  জ্ব ালান ির  নর মাণ  বৃ নি  াও য় ায়  ভনবষ্যদ েও  এ টি 

জ্ব ালানি নহদ স দ ব বা নিনজু ক ভাদব  স াংগ্রদ হর স ম্ভাবি া িাই  । কায়জই এটি আর খমনজ সম্পয়দর পর্ বাের্ভক্ত মনই বলয়লই চয়ল। 
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 Limestone (চু ি া ার্ র) 
 

চ্যনাপার্র মূলি খমনজ কযালসাইট আকায়র কযালমসো  কাব বয়নট (CaCO3) দ্বারা রমচি একটি পলল মশলা। এটি সাধারণভায়ব 

পমরষ্কার, উষ্ণ, অগভীর সামুমদ্র্ক জয়ল গঠিি হে। এটি সাধারণি একটি কজব পলল মশলা র্া মখাল, প্রবাল, অযালগাল এবাং  ল জয়  গঠন 

লাভ কয়র। এটি হ্রদ বা সমুয়দ্র্র জল মর্য়ক কযালমসো  কায়ব বায়নয়টর অধ:মক্ষপন দ্বারা গঠিি রাসােমনক পললও হয়ি পায়র। বাাংলাদ ে দ ে র  

নবনভন্ন এল াকার্  উদল খদ র্াগ্য  ন র মাণ চুিা ার্র  মজুদের  স ন্ধ াি  া ও র্ া ভগদ ে।  এগু দ লার মদ ে  উদল খদ র্াগ্য হদ ে াঃ 

মটমবল 14: ভে দ ে চুিা  ার্ র এ র অ ব স্থাি ও ম জুে 

প্র ান প্তস্থা ি এল াকা ি ার ণা কৃে মজুে (নমনলয় ি  টি) ভ জলা 

ে াজ পুর, বে লগা নে ২৫০ ০০+ িওগাঁ 

জয় পুরহাট ১০ ০ জয় পুরহাট 

 াঁ চ নবন ব ৫ ০+ জয় পুরহাট 

ব াগ ানল বা জা র ১ ৭ সু িামগঞ্জ 

টাদক রঘাট ১ ২.৯ সু িামগঞ্জ 

লাল ঘাট ১ ২.৯ সু িামগঞ্জ 

 

চ্যনাপার্র কিমর পমরয়বশ: সামুমদ্র্ক 

মবমশরভাগ চ্যনাপার্র অগভীর, শান্ত, উষ্ণ সামুমদ্র্ক জয়ল কিমর হে। এই জািীে পমরয়বশ হ'ল মর্খায়ন কযালমসো  কাব বয়নট মখাল এবাং 

কঙ্কাল গঠয়ন সক্ষ  জীবগুমল সমুয়দ্র্র জল মর্য়ক প্রয়োজনীে উপাদানগুমল সহয়জই মবর করয়ি পায়র। র্খন এই প্রাণীগুমল  ারা র্াে, িখন 

িায়দর মখাল এবাং কঙ্কায়লর র্ধ্াংসাবয়শষ একটি পমল মহসায়ব জ া হে র্া চ্যনাপার্য়র লাভ করয়ি পায়র। এই ধরয়ণর পলল মর্য়ক কিমর 

চ্যনাপার্রগুমল কজমবক পলল। িায়দর কজমবক উৎস প্রােশই মশলাে জীবায়শ্মর উপমস্থমি দ্বারা প্রকামশি হে। মকছু চ্যনাপার্র সামুমদ্র্ক বা 

টাটকা জল মর্য়ক কযালমসো  কাব বয়নট সরাসমর অধ:মক্ষপন দ্বারা গঠন করয়ি পায়র। এইভায়ব গঠিি চ্যনাপার্রগুমল হ'ল রাসােমনক 

পালমলক মশলা। িারা কজব চ্যনাপার্য়রর মচয়ে পমর ায়ন ক  বয়ল  য়ন করা হে। আজ পৃমর্বীয়ি অয়নকগুমল চ্যনাপার্র কিমরর পমরয়বশ 

রয়েয়ে। এয়দর মবমশরভাগটি 30 মিমগ্র উত্তর অক্ষাাংশ এবাং 30 মিমগ্র দমক্ষণ অক্ষাাংয়শর  য়ে অগভীর জয়লর অঞ্চয়ল পাওো র্াে। 

কযামরবীে সাগর, ভারি  হাসাগর, পারস্য উপসাগর, ম মক্সয়কা উপসাগর, প্রশান্ত  হাসাগর দ্বীয়পর চারপায়শ এবাং ইয়োয়নশীে দ্বীপপুয়ঞ্জর 

 য়ে চ্যনাপার্র কিমর হয়ে। 

চ্যনাপার্র কিমর পমরয়বশ: বাষ্পীে 

বাষ্পীভবয়নর  ােয় ও চ্যনাপার্র গঠন করয়ি পায়র। স্টযালাকটাইটস, স্টযালাগ াইটস এবাং অন্যান্য গুহা গঠন বাষ্পীভবয়নর  ে মদয়ে 

গঠিি চ্যনাপার্য়রর উদাহরণ। একটি গুহাে, উপয়র মর্য়ক মনয়চ বয়ে র্াওো মফাটা মফাটা পামন গুহার মসমলাংয়ের ফ্রযাকচার বা অন্যান্য মেদ্র্ 

স্থানগুমলর  ে মদয়ে গুহাে প্রয়বশ কয়র। মসখায়ন িারা গুহার িলাে পড়ার আয়গ বাষ্পীভবন হয়ি পায়র। জল বাষ্পীভূি হয়ে মগয়ল, মকানও 

কযালমসো  কাব বয়নট র্া পামনয়ি দ্র্বীভূি হয়েমেল িা গুহার মসমলাংয়ে জ া হয়ব। স য়ের সায়র্ সায়র্, এই বাষ্পীভবন প্রমক্রোটি গুহার 

োয়দ আইমসয়কল-আকায়রর কযালমসো  কাব বয়নট জ া করয়ি পায়র। এই জ াগুমল স্টযালাকটাইট মহসায়ব পমরমচি। র্মদ মফাটা ম য়ঝয়ি 

পয়ড় বাষ্পীভবন হে িয়ব একটি স্টযালাগা াইট গুহার িল মর্য়ক উপয়রর মদয়ক বাড়য়ি পায়র। 

চ্যনাপার্য়রর রাসােমনক গঠন 

চ্যনাপার্র সাংজ্ঞানুসায়র একটি মশলা র্া ওজন অনুসায়র কযালসাইট আকায়র ক পয়ক্ষ 50% কযালমসো  কাব বয়নট ধারণ কয়র। স স্ত 

চ্যনাপার্য়র ক পয়ক্ষ কয়েক শিাাংশ অন্যান্য উপকরণ র্ায়ক। এগুমল মকাোট বজ, মফল্ডস্পার, কাদা াটির খমনজ পদার্ ব, পাইরাইট, 

মসিারাইট এবাং অন্যান্য খমনজগুমলর মোট মোট কণা হয়ি পায়র। এটি চাট ব, পাইরাইট বা মসিারাইয়টর বৃহৎ নুমড় ধারণ করয়ি পায়র। 

চ্যনাপার্য়রর কযালমসো  কাব বয়নট এটিয়ক এ ন একটি কবমশষ্ট মদে র্া প্রােশই মশলা সনাক্তকরয়ণ ব্যবহৃি হে - এটি 5% হাইয়রায়লামরক 

অযামসয়ির একটি শীিল দ্র্বয়নর সাংস্পয়শ ব বুদবুদ সৃমষ্ট কয়র। 

মবমভন্ন ধরয়ণর চ্যনাপার্র 
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চ্যনাপার্য়রর জন্য মবমভন্ন না  ব্যবহার করা হে। এই না গুমল কীভায়ব মশলাটি কিমর হয়েমেল, এর উপমস্থমি বা এর গঠন এবাং অন্যান্য 

কারণগুমলর উপর মভমত্ত কয়র মদো হয়েয়ে। 

চক: খুব সূক্ষ্ম পৃষ্ঠিলযুক্ত একটি নর  চ্যনাপার্র র্া সাধারণি সাদা বা হালকা ধূসর বয়ণ বর হে। এটি মূলি আণুবীক্ষমণক সামুমদ্র্ক জীব 

মর্ ন মফারাম মনফারগুমলর কযালয়কমরোস মখাল বা বহু ধরয়ণর সামুমদ্র্ক কশবাল অবয়শষ মর্য়ক কিমর হে। 

মকাকুইনা: একটি দ্যব বল সাংযুমক্তর চ্যনাপার্র র্া মূলি ভাঙা মখায়লর র্ধ্াংসাবয়শষ দ্বারা গঠিি। এটি প্রােশই সমুদ্র্ কসকয়ি কিমর হে মর্খায়ন 

িরঙ্গ মক্রো একই আকায়রর মখারলর টুকরা পৃর্ক কয়র। 

জীবাশ্ম চ্যনাপার্র: একটি চ্যনাপার্র র্া সুস্পষ্ট এবাং প্রচ্যর জীবাশ্ম ধারণ কয়র। সাধারণি এগুমল চ্যনাপার্র কিমর কয়র এ ন জীয়বর মখাল 

এবাং কঙ্কায়লর জীবাশ্ম। 

মলয়র্াগ্রামফক চ্যনাপার্র: একটি খুব েন চ্যনাপার্র র্া খুব  সৃন এবাং অমভন্ন দানা দ্বারা গঠিি। এটি পািলা আকায়র মবি গঠন কয়র র্ার 

পৃষ্ঠ খুব  সৃণ ও সহয়জই পৃর্ক হে। 1700 দশয়কর মশয়ষর মদয়ক, একটি মুদ্র্ণ প্রমক্রো (মলয়র্াগ্রামফ) কিমরয়ি ব্যবহার করা হয়েমেল। 

ওলাইটিক চ্যনাপার্র: একটি চ্যনাপার্র প্রধানি কযালমসো  কায়ব বায়নট "ওলাইটস" দ্বারা গঠিি, একটি মোট মগালক র্া বামল কণা বা 

মখায়লর খয়ে কযালমসো  কাব বয়নয়টর েন েন আস্তরন দ্বারা গঠিি। 

রযাভারটাইন: একটি চ্যনাপার্র র্া বাষ্পীভবন অধ:মক্ষপন দ্বারা গঠিি হে, প্রােশই একটি গুহাে স্টযালাকটাইটস, স্টযাোগ াইটস এবাং 

মলায়স্টায়নর  য়িা কাঠায় া কিমর করয়ি। 

তুফা: একটি গর  প্রস্রবণ, হ্রয়দর িীয়র বা অন্য জােগাে কযালমসো যুক্ত জয়লর অধ:মক্ষপন দ্বারা উৎপামদি একটি চ্যনাপার্র। 

চ্যনাপার্য়রর ব্যবহার 

চ্যনাপার্য়রর মবমচত্র ব্যবহার। এটি এ ন এক মশলা র্া অন্য মকানও মশলার মচয়ে মবমশ উপায়ে ব্যবহৃি হে। মবমশরভাগ চ্যনাপার্র চূণ ব পার্র 

কিমর কয়র এবাং মন বাণ সা গ্রী মহসায়ব ব্যবহৃি হে। এটি রাস্তার মভাত্ত পার্র এবাং মরলপর্ নুমড়র জন্য চূণ বমবচূণ ব পার্র মহসায়ব ব্যবহৃি 

হে। এটি কাংমক্রয়টর স মষ্ট মহসায়ব ব্যবহৃি হে। এটি মসয় ন্ট কিমরর অন্যি  উপাদান। মকছু ধরয়ণর চ্যনাপার্র এই ব্যবহারগুমলয়ি ভাল 

কারণ এগুমল শক্ত, েন মশলা। এই কবমশষ্টযগুমল িায়দর েষ বণ এবাং জ াট/গলায়নার মবপয়ক্ষ ভালভায়ব দাঁড়ায়ি সক্ষ  কয়র।  

চ্যনাপার্য়রর গুরুত্বপূণ ব ব্যবহারগুমলর  য়ে রয়েয়ে: 

 াত্রা পার্র: চ্যনাপার্র প্রােশই মন বান এবাং আমকবয়টকচায়র ব্যবহায়রর জন্য মনমদ বষ্ট  াত্রার ব্ল্ক এবাং স্ল্যাবগুমলয়ি কাটা হে। এটি ভবয়নর 

সমু্মখ পার্র, ম য়ঝর টাইলস, মিঁমড়র পদস্থান, জানালার ধার এবাং অন্যান্য মবমভন্ন উয়েয়শ্য ব্যবহৃি হে। 

োদ মন বান পার্র: সূক্ষ্ম কণা আকায়র চূণ ব, চূণ ব করা চ্যনাপার্রটি আবহাওো এবাং িাপ-প্রমিয়রাধী মহসায়ব োয়দ ব্যবহৃি হে। এটি োয়দ শীষ ব 

আস্তরণ মহসায়বও ব্যবহৃি হে। 

লাক্স মস্টান: চূণ ব চ্যনাপার্র ধাতু মবগলন এবাং অন্যান্য ধািব পমরয়শাধন প্রমক্রোয়ি ব্যবহৃি হে। মবগলনকায়ল উত্তায়প, চ্যনাপার্র অয় য়ের 

সায়র্ একমত্রি হে এবাং ধাতু ল মহসায়ব প্রমক্রো মর্য়ক সরায়না মর্য়ি পায়র। 

মপাট বোে মসয় ন্ট: চ্যনাপার্র একটি ভাটাে মশল, বামল এবাং অন্যান্য উপকরণ এবাং  াটির সায়র্ গুৌঁয়ড়া আকায়র উত্তপ্ত করা হে র্া পামনয়ি 

ম মেি হওোর পয়র শক্ত হয়ে র্াে। 

কৃমষ চ্যন: কযালমসো  কায়ব বায়নট সব বামধক স্বল্পব্যেী অযামসি-মনরয়পক্ষ এয়জন্ট। বামলর আকার বা মোট কণাে চূণ ব কয়র চ্যনাপার্র অম্লীে 

 াটির অম্লিা দূরকরয়ণ ব্যবহৃি হে। এটি মবশ্বজুয়ড় খা ায়র ব্যাপকভায়ব ব্যবহৃি হে। 

চ্যন: কযালমসো  কায়ব বায়নট (CaCO3) র্মদ ভাটাে উচ্চ িাপ াত্রাে উত্তপ্ত করা হে িয়ব কাব বন িাই অক্সাইি গ্যাস (CO2) এবাং 

কযালমসো  অক্সাইি (CaO) মুমক্ত পায়ব। কযালমসো  অক্সাইি একটি শমক্তশালী অযামসি-মনউরালাইয়জশন এয়জন্ট। এটি কৃমষয়ক্ষয়ত্র 

 াটি মচমকৎসা এয়জন্ট মহসায়ব (কৃমষ চ্যন তুলনাে দ্রুি কার্ বকর) এবাং রাসােমনক মশল্পকারখানাে অযামসি-মনউরালাইয়জশন এয়জন্ট মহসায়ব 

ব্যাপকভায়ব ব্যবহৃি হে। 
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প্রামণ খাদ্য: শমক্তশালী মিয় র মখাসা উৎপাদন করয়ি মুরমগর কযালমসো  কাব বয়নট প্রয়োজন, িাই কযালমসো  কাব বয়নট প্রােশই িায়দর 

কায়ে "মুরমগর মগ্রটস" আকায়র খাদ্য সম্পূরক মহসায়ব সরবরাহ করা হে। এটি মকছু দ্যগ্ধজাি গবামদ পশুয়দর খায়দ্য যুক্ত করা হয়েয়ে র্ায়দর 

দ্যধ মদোর ফয়ল প্রচ্যর পমর ায়ণ কযালমসো  মন:সরণ হয়েয়ে। 

খমন সুরক্ষা িাস্ট: এটি "রক িাস্ট" নায় ও পমরমচি। পুলভারাইজি চ্যনাপার্র একটি সাদা পাউিার র্া মকানও ভূগভবস্থ খমনয়ি উন্মুক্ত 

কেলার উপমরভায়গ মে করা র্াে। এই আবরণ আয়লাকসজ্জার উন্নমি কয়র এবাং কেলা ধুলার পমর াণ হ্রাস কয়র। এটি শ্বাস প্রশ্বায়সর 

জন্য বািাসয়ক উন্নি কয়র এবাং এটি বািায়স জ্বলনয়র্াগ্য কেলার ধূমলকণা কম য়ে মবয়ফারয়ণর ঝৌঁমক হ্রাস কয়র। 

চ্যনাপার্য়রর আরও অয়নক ব্যবহার রয়েয়ে। গুৌঁড়া চ্যনাপার্র কাগজ, মপইন্ট, রাবার এবাং প্লামস্টকগুমলয়ি মফলার মহসায়ব ব্যবহৃি হে। গুৌঁয়ড়া 

চ্যনাপার্র কেলার চ্যমেয়ি মশাষক মহসায়ব ব্যবহৃি হে। 

বাাংলায়দয়শ চ্যনাপার্র 

বাাংলায়দয়শ চ্যনাপার্য়রর ভূ-পৃষ্ঠীে এবাং অন্তভূ ব-পৃষ্ঠীে বা ভূগভবস্থ উভে প্রকার  জুি রয়র্য়়ে।  কক্সবাজার মজলার মসন্ট াটি বনস দ্বীপ এবাং  

সুনা গঞ্জ মজলার ভায়ঙ্গরোট-লালোট-টায়করোট এলাকাে চ্যনাপার্য়রর ভূ-পৃষ্ঠীে ও ভূ-পৃয়ষ্ঠর স্বল্পগভীরিাে  জুি রয়েয়ে।  জেপুরহাট 

মজলার জেপুরহায়ট রয়েয়ে চ্যনাপার্য়রর অন্তভূ ব-পৃষ্ঠীে বা ভূগভবস্থ  জুি। মসন্ট  াটি বন দ্বীয়প মবরাজ ান চ্যনাপার্র প্লাইসয়টামসন স েকায়লর 

এবাং উপয়র উমেমখি অন্যান্য স্থায়নর  জুিগুমল ইয়োমসন যুগীে। সীিাকুয়ের ভূ-পৃষ্ঠীে চ্যনাপার্র নবীন  ায়োমসন যুগীে বয়ল ধারণা করা 

হে। 

চ্যনাপার্র, সীিাকুে 

বাাংলায়দয়শ মসন্ট  াটি বন দ্বীয়প ১৯৫৭ সায়ল সব বপ্রর্  চ্যনাপার্য়রর  জুি আমবষ্কৃি হে। পরবিীয়ি, পামকস্তান ভূিামত্ত্বক জমরপ অমধদপ্তর বা 

মজ.এস.মপ (বিব ায়ন  বাাংলায়দশ ভূিামত্ত্বক জমরপ অমধদপ্তর বা মজ.এস.মব) ১৯৫৮ সায়ল এ  জুি এলাকাে জমরপ কার্ ব পমরচালনা কয়র 

এবাং প্রাে ০.০৬ বগ ব মকম  এলাকাজুয়ড় ১.৮ ম মলেন টন মঝনুক মখালস ও প্রবালসমৃদ্ধ চ্যনাপার্য়রর  জুি সম্পয়কব মনমিি হে। িয়ব 

আমবষ্কৃি এ চ্যনাপার্র উন্নি  ায়নর নে। সুনা গঞ্জ মজলার টায়করোয়ট ১৯৫১ ও ১৯৫৭ সায়লর  য়ে চ্যনাপার্য়রর কিগুমল ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্  জুি 

পাওোদ র্াে। মজ.এস.মপ এ সকল  জুয়ির মবস্তৃমি অনুসন্ধায়নর জন্য ১৯৬১ সায়ল টায়করোট এলাকাে খননকার্ ব পমরচালনা কয়র এবাং 

৬৬টি  কূপ খনয়নর  ােয়  মজলার বাগামলবাজার-টায়করোট-ভায়ঙ্গরোট এলকাে চ্যনাপার্য়রর মবস্তৃমি খু ৌঁয়জ পাে। 

বাগামলবাজায়র খমনর অবস্থান ভূ-পৃয়ষ্ঠর ৩০ মর্য়ক ১০০ ম টার গভীয়র। খমনর গি় পুরুত্ব ১৫২.২ ম টার এবাং প্রাে ০.৭৭ বগ ব মকম  

এলাকাজুয়ি ় মবস্তৃি খমনয়ি ১৭ ম মলেন ম মরক টন চ্যনাপার্র  জুি রয়র্য়়ে। লালোয়ট ভূ-পৃয়ষ্ঠর ৬ মর্য়ক ১০ ম টার গভীরিাে রয়র্য়়ে 

চ্যনাপার্য়রর অবস্থান। খমনর পুরুত্ব ২২ ম টার মর্য়ক ৭৬ ম টার পর্ বন্ত এবাং প্রাে ০.২৫ বগ ব মকয়লাম টার এলাকাব্যাপী মবস্তৃি খমনয়ি 

চ্যনাপার্য়রর  জুি ৯.৮ ম মলেন টন। টায়করোয়ট ভূ-পৃয়ষ্ঠর ৭ ম টার মর্য়ক ৫৭ ম টার গভীরিাে চ্যনাপার্র খমন অবমস্থি। এ খমনর পুরুত্ব 

২.৮ ম টার মর্য়ক ৪৪ ম টার পর্ বন্ত র্ার মবস্তৃমি প্রাে ০.০৪২ বগ ব মকয়লাম টার এলাকাব্যাপী। টায়করোয়টর খমনয়ি চ্যনাপার্য়রর অনুম ি 

 জুি ২.২ ম মলেন ম মরক টন। ভায়ঙ্গরোয়ট ভূ-পৃয়ষ্ঠর ২৯ ম টার গভীয়র চ্যনাপার্র পাওর্া় মগয়র়্য়ে। প্রাে ০.০১৩ বগ ব মকয়লাম টার 

এলাকাজুয়ি ় মবস্তৃি এবাং ২১ ম টার মর্য়ক ৩৭ ম টার পুরুত্বমবমশষ্ট এ চ্যনাপার্র খমনয়ি  জুয়ির পমর াণ ১ ম মলেন টন। ১৯৮২ সায়ল 

মজএসমব বাগালীবাজায়র আরও ৫টি কূপ খনন কয়র এবাং এ কূপসমূয়হর ওপর মভমত্ত কয়র ভূ-পৃয়ষ্ঠর স্বল্প গভীরিাে চ্যনাপার্য়রর আরও 

 জুি প্রামপ্তর সম্ভাবনা উজ্জল হয়র়্ উয়ঠয়ে। 

বাাংলায়দয়শ চ্যনাপার্র উৎপাদন শুরু হে ১৯৬৫ সায়ল। এ সায়ল পাক-ভারি যুয়দ্ধর কারয়ণ োিয়ক অবমস্থি োিক মসয় ন্ট ফযাক্টরীয়ি 

সরবরায়হর জন্য ভারয়ির ম োলে রাজয মর্য়ক চ্যনাপার্র আ দামন বন্ধ হয়র়্ মগয়ল িৎকালীন পূব ব পামকস্তান মশল্প উন্নেন কয়প বায়রশন 

টায়করোয়টর চ্যনাপার্র খমন মর্য়ক চ্যনাপার্র উৎপাদন কয়র িা োিক মসয় ন্ট ফযাক্টমরয়ি সরবরাহ করা শুরু কয়র। ১৯৭২ মর্য়ক ১৯৭৫ 

সাল পর্ বন্ত এ খমন মর্য়ক প্রাে ০.৬১২ ম মলেন ম মরক টন চ্যনাপার্র উৎপাদন করা হে। বিব ায়ন টায়করোয়টর  জুি প্রাে শূয়ন্যর মকাঠাে, 

নতুন  জুি আমবষ্কায়রর প্রয়র্া়জন মদখা মদয়র্য়়ে। এ োি়াও মসয়লয়টর  িাউমক নদী এলাকাে চ্যনাপার্য়রর একটি ক্ষুদ্র্ সঞ্চে রয়র্য়়ে। স্থানীে 

জনগণ কতৃবক আহরয়ণর দরুন এ সঞ্চেও বিব ায়ন প্রাে মনোঃয়শমষি হওর্া়র পয়র্। 

বাাংলায়দয়শ সব বপ্রর্  ভূগভবস্থ চ্যনাপার্য়রর সঞ্চে আমবষ্কৃি হে ১৯৫৯ সায়ল। আয় মরকার স্টযাোি ব ভযাকুর়্া  অয়র্ল় মকাম্পামন  বগুি়া 

মজলার কুচ ায়ি মিল অনুসন্ধান কূপ খননকায়ল ভূ-পৃষ্ঠ মর্য়ক ১৯৬৭ ম টার মনয়চ সব বপ্রর্  এ চ্যনাপার্র স্তয়রর সন্ধান পাে। পরবিীয়ি 

১৯৬৪ সায়ল মজএসমপ ইউ.এন-পাক (UN-PAK) ম নায়রল সায়ভ ব প্রকয়ল্পর অধীয়ন এ এলাকাে মবস্তামরি ভূিামত্ত্বক ও ভূপদার্ বগি 

জমরপকার্ ব পমরচালনা কয়র ইয়র্া়মসন স য়র্র় চ্যনাপার্র স্তর আমবষ্কার করয়ি স র্ ব হে। এিদঞ্চয়ল কূপ খনন করা হয়ল  নওগাঁ মজলার 

পত্নীিলা উপয়জলাে ভূ-পৃয়ষ্ঠর মনয়চ ৩৩০ ম টার গভীরিাে, জেপুরহাট মজলার পাহাি়পুয়র ভূ-পৃয়ষ্ঠর মনয়চ ৪৯৫ ম টার গভীরিাে এবাং 

জেপুরহাট-জা ালগঞ্জ এলাকাে ভূ-পৃয়ষ্ঠর মনয়চ ৫১৭ ম টার মর্য়ক ৫৪৮ ম টার গভীরিাে চ্যনাপার্য়রর স্তর প্রামপ্ত সম্পয়কব মনমিি হওর্া় 
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র্াে। ১৯৬৬ সায়ল জা বামনর ফ্রাইি ক্রুপ মরাসটফ (Fried Krupp Roshtoff) না ক খমন পরা শ বক মকাম্পামন খমন মর্য়ক 

চ্যনাপার্র উয়ত্তালয়নর অর্ বননমিক সম্ভাব্যিা র্াচাই সম্পন্ন কয়র এবাং িারা িায়দর প্রদত্ত মরয়পায়ট ব জেপুরহায়ট একটি ভূগভবস্থ চ্যনাপার্র খমন 

ও িার সয়ঙ্গ একটি মসয় ন্ট কারখানা স্থাপন অর্ বননমিকভায়ব লাভজনক হয়ব বয়ল  ি প্রকাশ কয়র। এ  িা িয়ক পুনরাে পরীক্ষা-

মনরীক্ষা করার উয়েয়শ্য পরবিী স য়র্ ়১৯৬৯ সায়ল যুক্তরায়জযর পাওয়র্ল় িফমরন মটকমনকযাল সামভ বয়সস (Powell Doffryn 

Technical Services) পরা শ বক দলয়ক মনয়র্া়গ করা হয়ল িারাও এ ব্যাপায়র একই রক   ি প্রকাশ কয়র। দ্য’দফাে 

ইমিবাচক  িা ি পাওর়্ার পর ১৯৬৯ সায়ল িৎকালীন পামকস্তান সরকার জেপুরহাট চ্যনাপার্র খমন ও মসয় ন্ট প্রকল্প গ্রহণ কয়র। 

স্বাধীনিার পর ১৯৭৪ সায়ল বাাংলায়দশ সরকার ব্যেসাে বরফীকরণ পদ্ধমিয়ি খাি়া খনন শ্যাফট কিমর করার  ােয়  ভূগভব মর্য়ক 

চ্যনাপার্র উয়ত্তালয়নর প্রকল্প অনুয় াদন কয়র। মজএসমব ১৯৭৮ সায়ল প্রস্তামবি খমন এলাকাে দ্যটি কূপ খনন কয়র ৬.৭ বগ ব মকয়লাম টার 

এলাকাে ২৭০ ম মলেন টন চ্যনাপার্র রয়র্য়়ে বয়ল মহসাব করয়ি স র্ ব হে র্ার  য়ে উয়ত্তালনয়র্াগ্য  জুি ১০০ ম মলেন টন। পরবিী 

স য়র্ ় যুক্তরায়জযর মসয় য়ন্টশন  াইমনাং মলম য়টি (Cementation Mining Ltd) না ক সাংস্থা খমন এলাকার ভূগভবস্থ 

িাপ াত্রা মহসাব কয়র এ  য় ব  ি প্রকাশ কয়র মর্, এ িাপ াত্রা সাংমিষ্ট এলাকার স্বাভামবক গভীরিা নমি াত্রা িাপ াত্রার (general 

depth gradient temperature) তুলনাে সা ান্য মবমশ র্ার ফয়ল খমন শ্যাফট মন বায়ণ বরফীকরণ পদ্ধমির ব্যে অনুম ি 

ব্যয়র্র় তুলনাে অমধক হয়ব এবাং খমনটি অর্ বননমিকভায়ব লাভজনক হয়ব না। এ প্রমিষ্ঠায়নর  িা ি পাওর্া়র পর জেপুরহাট চ্যনাপার্র 

খমন প্রকল্পটি পমরিযক্ত হে। মজএসমব তুলনামূলক ক  গভীরিা মর্য়ক চ্যনাপার্র পাওর়্ার আশাে ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সায়ল পুনরাে দ্যটি কূপ 

খনন কয়র, িয়ব এ প্রয়চষ্টা সফল হে মন। 

মজুে নবদ বচি ায়  একমাি  জয় পু রহাট  খনিটি উদত ালিদ র্াগ্য বদ ল নবদ বনচ ে হয় । খনি এলাক ায়  ভূ-পৃ দ ষ্ঠ অ রনেে র্াকা চুিা ার্ র 

স্থািীয় ভাদব জ ণগণ স াং গ্রহ কদ র র্ াদ ক।  নজএস নব  জয় পু রহাদট  দ্যটি কূ  খিি  কদ র  চুিা  ার্র  উদতালদ ির প্রক ল্প গ্রহণ ক দ র নকন্তু  এ খনি র 

গভীরো অ েু নিক হও য় ায়  ( প্রায়  ১৬০ ০-১৭ ০০  ফুট) এবাং খনির নভেদর উচ্চ ো  মা িার ক ারদ ণ জর্ পুরহ া ট চুিা ার্র খনি প্রকল্প টি 

 নরেু ি হর্ ।  প্রক ল্পটি  নরেু ি হও য় ায়  ভস খাদ ি অ নিগ্রহণকৃ ে ভূ নম অ বমু নির ব্য ব স্থা  গ্র হণ  করা  ভর্দে  াদ র ।  অ ন্ত িভূপৃষ্ঠ ী য়  চুিা ার্ র  

উদতালদ ি প্রকল্প ব্য য়  অ েু নিক এ বাং ভূ-পৃ ষ্ঠীয়  চুিা ার্র উদত ালদ ি চাদ ষর জনম , বস ে বা নড় র স াদ র্  অ ন্যান্য  নরদ বেগ ে েন ের  স ম্ভা ব িা 

র্াদ ক । োে াড়া  াে বেী ভে ে ভা রে হদ ে ভস দ ে দ ের ভূ-পৃ ষ্ঠীয়  ভর্দক আহ নরে চুিা ার্র স হদ জ আমোনি র সূ দ র্াগ রদ য় দ ে। ভস জন্য এ 

ভে দ ের অ ন্ত িভূপৃষ্ঠ ীয়  অ বনস্থে চুিা ার্র আহ রণ ক রা বান ণনজু কভাদব  লাভজিক হদ ব িা  নবি ায়  চুিা  া র্র উ দ তালদ ির ভকাদ িা প্রকল্প  গ্রহ ণ  

করা স মীচীি  হদ ব িা ।  

 

 White Clay (চীিামাটি ) 

 

চীনা াটি (White Clay or China Clay)  মকওমলন কদ ব   মণক দ্বারা গঠিি উন্নি ায়নর  কদ ব ; প্রধানি মসরাম ক মশয়ল্প 

ব্যবহূি হয়র্ ়র্ায়ক। বাাংলায়দয়শ গৃহস্থামল সা গ্রী মহয়সয়ব চীনা াটির কিরী কিজসপয়ত্রর ব্যাপক ব্যবহার রয়র্য়়ে। বাাংলায়দয়শর মবমভন্ন 

স্থায়ন ভূ-পৃয়ষ্ঠ অর্বা অন্তভূ ব-পৃয়ষ্ঠ (subsurface) চীনা াটির সন্ধান পাওর্া় মগয়র্য়়ে। মনত্রয়কানা মজলার মবজেপুর ও মগাপালপুয়র, 

মশরপুর মজলার নামলিাবাি়ী উপয়জলাে, চট্টগ্রা  মজলার হাইটগাঁও ও সািকামনর্া় উপয়জলার বাইতুল ইজ্জয়ি চীনা াটির  জুি রয়র্য়়ে। 

এ োি়া মদনাজপুর মজলার  েপাি়া, বি়পুকুমরর্া় ও দীমেপাি়া এবাং নওগাঁ মজলার পত্নীিলায়ি ভূ-পৃয়ষ্ঠর মনকয়ট চীনা াটি  জুয়ির সন্ধান 

পাওর্া় মগয়র্য়়ে। ভূ-পৃয়ষ্ঠর উপমরভায়গ প্রাপ্ত চীনা াটির গুণগি  ান উন্নি নে। এ চীনা াটির সয়ঙ্গ আ দামনকৃি উচ্চ  ানসম্পন্ন কদ ব  

ম মশয়র়্ িা মদয়শর  মসরাম ক মশল্প কারখানাগুমলয়ি ব্যবহূি হয়র্ ়র্ায়ক। 

পামকস্তান ভূিামত্ত্বক জমরপ অমধদপ্তর (মজ.এস.মপ, বিব ান  বাাংলায়দশ ভূিামত্ত্বক জমরপ অমধদপ্তর- মজ.এস.মব) ১৯৫৭ সায়ল  ে নমসাংহ 

মজলার দ্যগ বাপুর র্ানার অন্তগ বি (দ্যগ বাপুর বিব ায়ন মনত্রয়কানা মজলার অন্তগ বি একটি উপয়জলা) মভমদকুরা না ক স্থায়ন প্রর্  চীনা াটির 

সন্ধান লাভ কয়র। পরবিী স য়র্ ়১৯৫৭-৫৮ সায়লর মদয়ক মস অঞ্চয়লর ভূিামত্ত্বক  ানমচত্রাঙ্কণ সম্পন্ন হে। ১৯৬৪-৬৫ সায়ল মজএসমপ অত্র 

এলাকাে ১৩টি  কূপ খনয়নর  ােয়  চীনা াটি  জুয়ির গভীরিা অনুসন্ধায়নর প্রয়চষ্টা চালাে। ১৯৭৮, ১৯৮০ এবাং ১৯৮৩ সায়ল মজ.এস.মব 

এ এলাকাে ব্যাপক অনুসন্ধানকার্ ব পমরচালনা কয়র। অনুসন্ধায়নর  ােয়  জানা র্াে মর্, পমিয়  মভমদকুরা মর্য়ক  াইজপারা এবাং পূয়ব ব 

ফুোকুরা মর্য়ক মগাপালপুর পর্ বন্ত চীনা াটির স্তর মবস্তৃি রয়র্য়়ে। প্রাে ৩.৮৪ বগ ব মকম  এলাকা জুয়ি় মবস্তৃি এবাং ভূ-পৃষ্ঠ মর্য়ক ৬০ ম টার 

গভীরিাে অবমস্থি এ চীনা াটির  জুয়ির পমর াণ ২.৪৭ ম মলেন টন বয়ল পমর াপ করা হে। এ চীনা াটিয়ক মবজেপুর চীনা াটি মহয়সয়ব 

না করণ করা হে। 



35 | c„ôv 

মজ.এস.মব ১৯৯০ সায়ল মশরপুর মজলার নামলিাবাি়ী উপয়জলার ভূরাঙ্গা এলাকাে চীনা াটির  জুি আমবষ্কার কয়র। প্রাে ০.৪০ বগ ব মকম  

এলাকা জুয়ি ় মবস্তৃি চীনা াটি মক্ষত্রটিয়ি  জুয়ির পমর াণ ০.০০১৩ ম মলেন টন। এর পূয়ব ব মজ.এস.মব ১৯৭৬ সায়ল চট্টগ্রা  মজলার 

চেনাইশ উপয়জলার অন্তগ বি হাইটগাঁও এলাকাে চীনা াটির কয়র়্কটি মবমক্ষপ্ত  জুি আমবষ্কার কয়র। এ সকল  জুয়ির ম াট পমর াণ 

০.০০১৯ ম মলেন টন  াত্র। একই মজলার সািকামনর্া় উপয়জলার বাইতুল ইজ্জি এলাকাে আমবষ্কৃি চীনা াটি  জুয়ির পমর াণ ০.০০২৫ 

ম মলেন টন। আমবষ্কৃি এ সকল চীনা াটি তুলনামূলকভায়ব মনে ায়নর। 

১৯৬৫ সায়ল নওগাঁ মজলার পত্নীিলায়ি মজএসমপ অনুসন্ধান চালায়নার স ে সব বপ্রর্  ভূ-পৃয়ষ্ঠর ৩৪০ ম টার মর্য়ক ৩৫০ ম টার গভীরিাে 

অন্তভূ ব-পৃষ্ঠীে চীনা াটির সন্ধান লাভ কয়র।  েপাি়া এলাকাে  কঠিন মশলা অনুসন্ধায়নর লয়ক্ষয খননকার্ ব চালায়নার স ে ১৯৭৪ সায়ল 

মজ.এস.মব ভূ-পৃয়ষ্ঠর ১২৮ মর্য়ক ১৫৬ ম টার গভীরিাে চীনা াটির সন্ধান পাে। মপ্র-কযামির়্ান যুয়গর কঠিন মশলার উপমরভায়গ এ  াটির 

সন্ধান পাওর্া় র্াে। এ চীনা াটি স্তয়রর পুরুত্ব ১.২ ম টার মর্য়ক ৬.৪ ম টার পর্ বন্ত এবাং প্রাে এক বগ ব মকয়লাম টার এলাকাব্যাপী মবস্তৃি এ 

খমনয়জর  জুি প্রাে ১৫ ম মলেন টন। 

১৯৮৫ সায়ল মদনাজপুর মজলার বি়পুকুমরর়্ায়ি  কেলা অনুসন্ধায়নর লয়ক্ষয খননকার্ ব চালায়নার স ে মজ.এস.মব চীনা াটি আমবষ্কার কয়র। 

ভূ-পৃয়ষ্ঠর ১১৮ ম টার মর্য়ক ১৮৪ ম টার গভীরিা পর্ বন্ত স্তয়র পাম বর়্ান গয়োর্া়না স্তরস মষ্টর উপয়র এ চীনা াটি স্তর অবমস্থি। এ স্তয়রর 

পুরুত্ব ১.৯৮ ম টার মর্য়ক ১২.৫ ম টার পর্ বন্ত এবাং প্রাে ১ বগ ব মকম  মবস্তৃি এলাকাে  জুয়ির পমর াণ ২৫ ম মলেন টন। একই ভায়ব 

কেলা অনুসন্ধায়নর লয়ক্ষয খননকার্ ব চালায়নার স ে মজ.এস.মব ১৯৯৪ সায়ল মদনাজপুর মজলার মদমেপাি়াে চীনা াটির সন্ধান লাভ কয়র। 

ভূ-পৃয়ষ্ঠর ৩২৫ মর্য়ক ৩২৮ ম টার গভীরিাে গয়োর়্ানা স্তরস মষ্টর উপয়র এ খমনয়জর অবস্থান। এটির মবস্তামরি অনুসন্ধানকার্ ব এখনও 

সম্পন্ন হে মন। িয়ব অন্তভূ ব-পৃষ্ঠীে খমন মর্য়ক চীনা াটি উয়ত্তালন অয়নকাাংয়শ ব্যেবহুল।  

মটমবল 15: ভে দ ে চীি ামাটি এ র অ বস্থ াি ও মজুে 

প্র ান প্তস্থা ি এল াকা ি ার ণা কৃে মজুে (নমনলয় ি  টি) ভ জলা 

ম ধুপু র ১২ ৫০+ টাঙ্গাই ল 

 াঁ চ নবন ব ১ ০+ জয় পুরহাট 

ম াি বপু র ৮৬৮ হনবগঞ্জ 

ব ড়পুকু নরয় া ২ ৫ নেিাজপু র 

ন বজয় পু র ২ ৫ ভিিদকািা 

ব াহু বল ২ হনবগঞ্জ 

ম ে াড়া - নেিাজপু র 

নেঘ ী া ড়া - নেিাজপু র 

 ত্নীেল া - িওগাঁ 

 

ঢাকা , গা জীপুর প্রভৃন ে অ ঞ্চদ লর নসরানমক কারখ ািাগুদ লায়  প্রনে বের  স্থািীয় ভাদব  নবপুল  নরম াণ চীি াম াটি  ব্য বহার করা হয় । অ  নরকন ল্পে  

এবাং র্াদ ে োই  ভাদব মাটি আহ রদ ণর ফ দ ল চাদ ষর জনম, বস ে ব ানড় র স াদ র্ অ ন্যান্য  নরদ বেগ ে েন ের  স ম্ভাব িা র্াদ ক  এ বাং স রকা র ও 

বনঞ্চে হয়  উ যুি  রা জস্ব  ভর্দ ক।  এ কারদ ি ন ব এ ম  নি কর্ত িক  এ  ভ কায় ারীগু দ ল া ল ীজ ভে য় া হ দ ো।  নরদ বে ব াে ী স াং গঠদ ির ে াদ য় রকৃে  

মামলায়  ২০ ১৬ স াল  ভর্দ ক এ  ল ী জ প্রে াি বন্ধ  রদ য় দ ে। বে িমাদ ি   া েবেী  ভে ে  ভ া রে হ দ ে  ভস দ ে দ ের ভূ-পৃ ষ্ঠী য়  ভর্দক আ হনরে চীিাম া টি 

আ মে ানি হ দ ে । ল ীজ  বন্ধ  ভরদ খ  র্ নে  উদ তাল ি  বন্ধ  ি া রাখ া  র্ ায়  ে া হ দ ল   নরদ বে  রে ার  স্ব াদ র্ িই  পূ ির ায়  আই িগে  ি ন ে অ নু স রণ কদ র 

নিদেিাঞ্জ া  প্রেু াহা র কদ র লী জ চ া লু করা  স াংগে হদ ব।   

 

 Hardrock (কঠিন চ ো) 
 

বাাংল াদ ে দ ে ভূগভ িস্থ  কঠিি ন েল া এক াত্র  জুদ নেিা জপুদ র র  েপাড়াে অবমস্থি।    

মটমবল 16: ভে দ ে কঠিি নেল া এ র অ বস্থ াি ও মজুে 

প্র ান প্তস্থা ি এল াকা ি ার ণকৃে  ম জুে (নম নলয় ি টি) ভ জলা 

ম ে াড়া ১ ১ ৫ (আহ রণদ র্াগ্য) নেিাজপু র 
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ন বর াম পুর - নেিাজপু র 

ন মঠা পুকুর - রাংপুর 

হা নকম পুর - নেিাজপু র 

 

বাাংলাদ ে ে  ভূ-োন িক জনর   অ নি ে প্তর (নজএস নব) কর্ত িক  ১৯৭ ৪ স াদ ল ভূ-গদ ভ ির ১২ ৮-১৩ ৬ নমাঃ  গভী রোয়  এ ই  গ্রাি াই ট  ার্ দ রর  অ নস্ত স্ত  

আ নবস্কৃে হ য় ।  রবে ীদ ে ভ মস াস ি এ স  এ িনস, নল নমদ ট ি কািািা  কর্ত িক ১৯৭ ৭  স াদ ল নফনজনবনলটি স্টা ন ি স ম্পন্ন  এবাং ভ মস াস ি নি প্পি ভক া ই, 

জা া ি কর্ত িক আ ানর্ িক ও  মাদ ক িট  স মীো  নর চাল িা ক রা হ য় । স মীো স মূ দ হ  মে াড়ায়  এ কটি  ভূ-গভ িস্থ খনি বাস্তবায় ি কান রগনর ও 

অ র্ িন িনেক ভ াদ ব ল াভ জিক বদ ল  প্রনেয় মাি হ ও য় ায়  ১৯৯২ স াদ ল বা াং লাদ ে ে এবাং উতর ভকারীয়  স রক াদ রর মদ ে  অ র্ িন িনেক, কান রগনর, 

ক বজ্ঞানিক ও  বান ণনজু ক ন বষদ য়  একটি নি েীয়  স মদ ঝাো স্মারক  স্বােনর ে হয় । উি স মদ ঝাো স্মা রদ ক র িা রাব ানহ কোয়  ম ে া ড়া  

গ্রািাই ট  ার্ র খনি প্রকল্প ব াস্তব া য় দ ির জন্য বাাংলাদ ে ে ক েল, গ্যা স  ও  খনিজ স ম্পে  করদ  াদ রে ি  (ভ দ িাবাাং ল া) এ বাং উতর  ভকা রীয় 

ঠিকাে ারী  প্রনেষ্ঠ াি  ভমস াস ি ভকারী য় া স াউর্-স াউর্ ভকা-অ  াদ রে ি কদ  িাদ রেি  (িামি াম) এর  মদ ে  ২৭  ম াচ ি ১ ৯৯ ৪  ো নরদ খ স া প্লায় া স ি 

ভক্র নিট  এ র  আ ও োয়  এ কটি  ট া ণ িকী চুনি  স্ব ােন রে  হ য় । চু নি  অ নু র্ায় ী ঠিকাে া র প্রনেষ্ঠ াি ভম স াস ি ি ামিাম  ভস দ েম্ব র  ১৯৯৪  স াল হদ ে 

প্রকদ ল্পর কা জ শু রু কদ র। জুল াই  ২০ ০১  স াদ ল র মদ ে প্রকল্প স মা ন প্তর স ময়  নিি িা নরে র্ াকদ ল ও  িা মিাম ২ ৫  ভ ম ২০ ০৭  স াদ ল খনিটি 

এমনজএমনস এল-এর ন িকট হস্ত ান্ত র কদ র ।  প্রন েনেি নেি  ন েফ দ ট ৫,৫০০  ভমনিক  টি গ্রাি াই ট  ার্ র উদ তা লদ ির  জন্য  ম ে াড় া  খন ি 

নিজাই ি কর া হয় । 

 রবে ীদ ে ভে দ ের  ক্র মবি িি েীল  ভ ভ ৌ ে অ বকাঠ াদ ম া নিম িাদ ণ  গ্রাি াই ট   া র্র  ব্য বহ ার  বৃনি   াও য় ার ভপ্রন েদ ে খনি র  উন্নয় ি  ও  উ ৎ াে ি  বৃন ি 

করার  লদ েু  “Management of Operation and Development, Production, Maintenance 

and Provisioning Services of Maddhapara Hard Rock Mine” েীষ িক চুনি  স্ব ােদ র র প্রদ য় াজিীয় ো 

ভে খ া ভে য় । এ রই  িা রাব ানহ কোয়  মে াড় া গ্রাি াই ট  মাই নিাং  ভক াম্প া িী নল নমদ ট ি এ বাং জাম িািীয় া-ভি ষ্ট কিদ স াটি িয় াম (নজটিনস) এর  মদ ে  ২ 

ভস দ েম্বর ২০ ১৩  োনরদ খ ৬ ব ে র ভময় াে ী ক বদ ে নেক ও  স্থািীয়  মু দ্র ায়  ১৭১.৮৬ নমনল য় ি মানক িি  িল ার (১,৪০০  ভকাটি টাকা প্রা য়) 

মূ ল্যমাদ ির একটি চুনি স্বাে নরে হয় । চুনি অ নু র্ায় ী ৬ বেদর ১ ২ টি িতুি ভস্টা   উন্নয় ি ও  ৯২  লে ভ মনি ক টি  ার্র উদতালি কর াস হ  

খ নিদ ে স্থা ন ে  গু রু েপূণ ি র্া নি ক স্থা িাস মূ দ হ র মনিনফ দ কেি কদ র খ নিটি দ ক এ কটি  অ েু াধুনি ক  স্থা িা  নহদ স দ ব গদ ড়  ভ োলা র জ ন্য  

ঠিকাে াদ রর বা েবা িকো  রদ য় দ ে।  খ নি উন্নয় দ ির  এ  চুনি টি  র্দ র্ষ্ট  ত্রু টি পূণ ি নেল  । ফ দ ল  খ নি  উ ন্নয় দ ি র কাাংনখে ল েমাি া অ ন জ িে  হয় নি এ বাং 

প্রকল্পটি  লাভজিক  হয় নি।  ম ে া ি া ভূগভ িস্থ  কঠিি  নেল া  প্রকল্পটি  প্রার্  ১.২ ০  বগ ি নকনম  এ ল াকা জুদি  নবস্তৃ ে।  ন েলার  প্র াক্ক নলে  মজুদে র  

 নরম াণ ১৭ ৪ ন মনলর্ ি টি  এবাং  উ দ তালিদ র্াগ্য মজুে প্রা র্  ৭ ৩  নমনল র্ ি টি।  ২০ ০৭  স াল ভর্দক এ খন ি ভর্দ ক বা নিনজু কভাদব উ ৎ াে ি  

শু রু হদ লও  এখিও  এটি লাভজিক হয় নি । প্রকল্পটি লাভ জিক কর া র জন্য  গ্র ািাই ট স্লা ব উ ৎ াে ি ক রা র্ ায়  নকিা  ো র স ম্ভ া ব্য ো জনর   

করা হয়  কিস াল টি াং ফ াম ি ন িদ য় াদ গর মা েদ ম।  রা মে িক প্রনেষ্ঠ া ি স মীো প্র নেদ বে ি ে ানখ ল  কদ রদ ে  ভর্খাদ ি উদল খ করা  হদ য় দ ে ভর্, খ ন ি 

এলাকার গ্র ািাই ট অ স াংখ্য ফ াটলযু ি হও য় ায়  গ্রািাই ট স্লাব আকাদর উদতালি স ম্ভব িয় ।  চুনি অ নু র্া য় ী   পূদ ব ির ঠিকাে াদ র র ভ ময় াে  ভে ষ 

হদ ে চদল দ ে  প্রক ল্পটি ল াভ জিক  িা  হ দ ল  এ র উ ৎ াে ি  কার্ িক্র ম  অ ব্য াহ ে রাখ া  হ দ ব নকি া অ র্ব া নকভ াদ ব  চুনি  করা  হ দ ল নকভাদ ব  

ল াভ জিক হ দ ব এ বাং ভ  দ ি াবাাংল ার  আ নর্ িক ে ায়-ে ানয়ে কম  হদ ব ে া সু হ্ম ভাদব র্াচাই  কদ র   রবেী   ে দ ে  গ্রহণ ক রা  স াংগে হদ ব।  প্রকল্প  

ভর্দক ভ দ িাবা াংলাদ ক র্নে  িার াব ানহকভাদব ভলাকস াি  গুিদ ে  হয়  ভ স দ েদ ি এ প্রকল্প বন্ধ  করা  হদ ল োর ই  দ  ক্ট  নক  হদ ে  াদ র  ো  

 র্ িাদ ল াচিা  কর া প্রদ য় াজি। বে িম া দ ি এ  প্রস াংদ গ উদ ল খ  করা  র্ায়  প্রন েদ বেী ভে ে ভ া রে ভর্দ ক অ নিকা াং ে কঠি ি নেলা  আ মে ানি  করা  হ য় । 

োোড় া ভকাি  নি ম িাণ  কাদ জ র জন্য  খ নি  ভর্দ ক কঠিি  ন েল া  স াংগ্রহ  অ েু ন্ত  ব্য য় বহুল  হ ও য় ায়  নবদ ের  প্রায়  স কল ভে দ েই  ভূ-পৃ দ ষ্ঠর ম জুে ভর্ দ ক 

ভকায় ানর   ি নেদ ে  নিম িাণ ক াদ জর  কঠিি নেল া  স াংগ্রহ  কর া হ দ য়  র্াদ ক । মাই নিাং   ি নেদ ে  কঠিি নেল া  স াংগ্রদ হ র দৃ ষ্টান্ত  ভিই ।    

 

Glass Sand (কাঁিবাচে) 
 

মজওলমজকযাল সায়ভ ব অব পামকস্তান (মজ.এস.মপ) ১৯৬০ সায়ল মশরপুর মজলার শ্রীবমদ ব উপয়জলার বামলজুরী এলাকাে সব বপ্রর্  কাচবামল 

আমবষ্কার কয়র। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সায়ল এবাং ১৯৭৭ সাল মর্য়ক ১৯৮০ সাল পর্ বন্ত দ্য’দ্যবার এ এলাকাে মবস্তামরি অনুসন্ধানকার্ ব চালায়না 

হে। মবমক্ষপ্তভায়ব মবস্তৃি ০.১৫ ম টার মর্য়ক ২.১৩ ম টার পুরুত্বমবমশষ্ট ৩০টি অমনেম ি স্তর বা মলয়ন্স এ কাচবামল  জুি রয়র্য়়ে। প্রাে 

০.৫৯৬ বগ ব মকয়লাম টার এলাকা জুয়ি় অবমস্থি এ  জুয়ির ম াট পমর াণ ০.৬৪ ম মলেন ম মরক টন (৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন)। মজ.এস.মপ 

১৯৭০-৭১ সায়ল হমবগঞ্জ মজলার মনার্া়পাি়া এলাকাে অনুসন্ধানকার্ ব পমরচালনা কয়র। পরবিী স য়র়্ ১৯৭২-৭৩ সায়ল এবাং ১৯৭৪-৭৬ 

সায়ল এ সম্পয়কব মবস্তামরি জমরপকার্ ব সম্পন্ন করা হে। 
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এলাকাে ০.১৫ ম টার মর্য়ক ১.৮০ ম টার পুরু কাচবামলর সঞ্চে রয়র্য়়ে র্ার সব বয় াট পমর াণ ১.৪০ ম মলেন ম মরক টন এবাং এ 

সঞ্চেয়নর মবস্তৃমি ০.৯৮১১ বগ ব মকয়লাম টার। ন্যাশনাল  াইমনাং ইনমস্টটিউশন ১৯৬৮ সায়ল কুম ো মজলার মচৌেগ্রা  উপয়জলাে অবমস্থি 

বামিসা এলাকাে কাচবামলর সন্ধান পাে। মজ.এস.মপ ১৯৬৮-৭০ সায়ল এ এলাকাে মবস্তামরি জমরপকার্ ব পমরচালনা কয়র এবাং স্বাধীনিা 

উত্তরকায়ল মজ.এস.মপ-এর উত্তরসূরী প্রমিষ্ঠান  বাাংলায়দশ ভূিামত্ত্বক জমরপ অমধদপ্তর ১৯৭২ মর্য়ক ১৯৭৪ সাল পর্ বন্ত এ জমরপকার্ ব অব্যাহি 

রায়খ। এখায়ন উত্তয়র মনার়্াপাি়া মর্য়ক দমক্ষয়ণ দয়ত্তশ্বর না ক স্থান পর্ বন্ত ভারয়ির  মত্রপুরা সী ান্তবিী ১৬ মকয়লাম টার দীে ব এবাং পূব ব-

পমিয়  ০.৫ মর্য়ক ১.৫ মকয়লাম টার প্রশস্ত এলাকা বরাবর পব বি পাদয়দশীে পমলর  য়ে কাচবামলর অবস্থান লক্ষয করা মগয়ে। ভূ-পৃয়ষ্ঠর 

উপমরভায়গ এবাং ভূ-পৃয়ষ্ঠর কাোকামে (০.৫ ম টার মর্য়ক ৩.৫ ম টার গভীরিাে) এ বামল পাওর্া় র্াে। সব বয় াট ৩৪টি মলন্স বা স্তয়র সমঞ্চি 

এ কাচবামলর ম াট  জুি ০.২৮৫ ম মলেন (২ লক্ষ ৮৫ হাজার) ম মরক টন। 

সুনা গঞ্জ মজলার িামহরপুর উপয়জলার লালোট-লা াকাটাে বাাংলায়দশ-ভারি (ম োলে) সী ায়ন্তর কাোকামে এলাকাে ১৯৯১ সায়ল ভূম  

মর্য়ক ২৩.৭৮ ম টার মর্য়ক ৭২.৯৫ ম টার গভীরিাে কাচবামলর সন্ধান পাওর্া় মগয়ে। এ বামল ১.২২ ম টার মর্য়ক ১.৮৩ ম টার 

পুরুত্বমবমশষ্ট দ্যটি স্তয়র সমঞ্চি রয়র্য়়ে। স্তরসমূয়হর ১৬৪ ম টার গভীরিা পর্ বন্ত  জুয়ির পমর াণ ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অপর একটি 

ভূগভবস্থ কাচবামলর স্তর ১৯৭৪ সায়ল  েপাি়াে আমবষ্কৃি হে। ভূ-পৃয়ষ্ঠর উপমরভাগ মর্য়ক এর গভীরিা ১২৮ ম টার। এ খমনর অবস্থান 

পুরাজীবীে মভমত্তস্তয়রর উপয়র।  কদ ব  স্তরসহ কাচবামলর স্তয়রর পুরুত্ব ৫.২ ম টার মর্য়ক ১৬ ম টার এবাং গি ়পুরুত্ব ৪ ম টার। প্রাে ১ বগ ব 

মকম  এলাকাব্যাপী মবস্তৃি এ কাচবামল সঞ্চয়র্র় পমর াণ ১৭.২৫ ম মলেন ম মরক টন। ১৯৮৫ সায়ল বি়পুকুমরর়্ায়ি কেলার জন্য খননকার্ ব 

পমরচালনার স ে ভূ-পৃয়ষ্ঠর ১১৮ ম টার মর্য়ক ১৮০ ম টার গভীরিাে কাচবামলর সন্ধান পাওর্া় র্াে। এ বামলস্তয়রর গি ়পুরুত্ব ২১.৯০ 

ম টার এবাং  জুি এলাকার মবস্তৃমি ১ বগ ব মকম  র্ায়ি পমর াপকৃি  জুয়ির পমর াণ ৯০ ম মলেন ম মরক টন। এ সকল  জুি োি়াও 

দীমেপাি়াে ১৯৯৪ সায়ল আমবষ্কৃি হয়র্য়়ে ভূগভবস্থ কাচবামলর  জুি। ভূ-পৃয়ষ্ঠর ৬২.১৯ ম টার মর্য়ক ৩২৫.৩০ ম টার গভীরিাে ৫টি স্তয়র 

এ কাচবামল সমঞ্চি রয়র্য়়ে। স্তরসমূয়হর ম াট পুরুত্ব ৭৭.১৩ ম টার, িয়ব  জুয়ির পমর াণ এখন পর্ বন্ত মনণ বে করা হে মন। মচৌেগ্রা -

নর়্াপাি়া-দয়ত্তশ্বর এলাকার কাচবামল আহরণ করা হয়ে এবাং চট্টগ্রায় র ওস ামনর়্া গ্লাস শীট কারখানাে িা ব্যবহূি হয়ে। ভমবষ্যয়ি 

রাংপুর প্লাটফ ব এলাকাে  কেলা অর্বা  কঠিন মশলা উয়ত্তালয়নর কাজ শুরু হয়ল এ এলাকাে আমবষ্কৃি ভূগভবস্থ কাচবামলর  জুি মর্য়ক 

কাচবামল আহরণ করারও সম্ভাবনা রয়র্য়়ে।  

ভূ-অ ভুন্তদ রর কাঁ চবানল উদতালদ ি প্রকল্প ব্য য়  অ েু নিক  হও য় ায়  বে িমাদ ি ভে দ ের ভকার্ াও  ভূ-অ ভু ন্তদ রর কাঁ চবানল উদতালদ ির ভক াদ িা প্রক ল্প 

চলমাি ভিই । হনবগঞ্জ  ও  ভমৌল ভীবা জার ভ জলার নবনভন্ন এলাক ায়  ভূপৃ দ ষ্ঠ  অ বনস্থে কাচব ানল  স াংগ্রদ হ র জ ন্য  ই দ োপূদ ব ি নবএ মনি কর্ত িক ই জ া রা 

ভে য় া হদ ো। পৃ ষ্ঠীয়  কাচবা নল উদত ালদ ি চাদ ষর জ নম, বস ে  বা নড় র স াদ র্ অ ন্যান্য  নরদ ব েগে েনের  স ম্ভাবি া র্াদ ক ।  এ যুনিদ ে  ভজ লা  

প্রোস ক স দ ম্মলদ ি নসি াদ ের ভ প্রন ে দ ে ২০ ১৯ স াল ভর্দক ইজা রা  প্র ে াি বন্ধ  রদ য় দ ে। িয়ব নবনভ ন্ন এলা কায়  ভূ-পৃ দ ষ্ঠ অরনেে র্ াকা  কাচব ানল  

জণগণ স্থািীয় ভাদব স াং গ্রহ কদর র্া দ ক। 

 

Gravel (নুচিপাথি) 
 

বাাংল াদ ে দ ের নবনভ ন্ন  এ ল াকা র্  উদ ল খ দ র্াগ্য  নর মাণ  নু নড় ার্দ র র মজুে রদ য় দ ে। নিম িাণ উ করণ  ন হ দ স দ ব স রাস নর অ র্বা কাং নক্র দ টর 

অ ন্যান্য উ াে াদ ি র স দ ঙ্গ  নমনলে  উ াে াি  নহদ স দ ব নু নি  ার্র  ব্য বহূ ে হদ র্  র্াদ ক।  ভে দ ে র নসদ লট,  সু িামগ ঞ্জ ,   া ব িেু  চট্ট গ্রাম  এবাং   ঞ্চগ ড় 

এলাকায়  নু নড় ার্দরর  মজুে রদ য় দ ে।  

 ঞ্চগড় এলাকার নু নড়  ক্ষুদ্র  আকাদ রর এবাং  নরম াদ ি কম, এ কা রদ ি   নরদ বদ ে র নবষয়  ন বদ বচিায়  এজ া রা ভে য় া ভে য় া হয়  িা।   েদ ব স্থািীয় 

জিগণ  কূ   িনেদ ে   নবন েপ্তভাদ ব এ  নু নড় স াংগ্রহ  করদ ে।  বৃহও র  ন স দ লট এলাকার নু নড়  নব নভন্ন  স্থাদ ি  ভকায় া নর  নহদ স দ ব  নরদ বদ ের  নবষ য় 

নবদ বচিা  ভ রদ খ ই জা রা  ভে য় া হদ ে ।  এই  নু নড়  উদত ালদ ির ফ দ ল  ন রদ বে  েনে গ্রস্ত  হদ ে  এরূ  প্রস ঙ্গ  উথ্র্া ি  কদ র  ভজল া প্রে া স কগণ 

স ম্পূণ িরূদ   ই জা রা  বদ ন্ধ র ে া বী কদ র আ স দ েি নকন্তু  বাস্ত বো  এ ই  ভ র্,  বে িম াদ ি অ দ িক এ ল াক া ই জ ার া ভে য় া িা  হ দ ল ও  ভস স ব স্থাি  ভর্দ ক  

অ ন বিভাদ ব এবাং  নরদ বদ ের  েন ে র নবষয়  ভক ািরূ  ভ্রুদ ে  ি া কদ র এস ব নু নড় উদতালি ক রা হদ ে । প্র োস ি নু নড় উদত ালি উদত ালি ের্ া 

 নরদ বদ ের  ে নে  বন্ধ  ক রদ ে  ার দ ে িা।  ভ জলা  প্র োস কগদ ণর  ে াবী  অ নু র্ায় ী চলম াি ভকায় ান রগুদ লা ই জারা  বন্ধ  ক রা  হদ ল উদতালি  ব ন্ধ  

র্ানকদব এমি  নিশ্চচয়ো  ভিই । বর াং অ নিয়নিে উদতালদ ির  কারদ ণ   নরদ বে আদ র া ভ বনে  ে নেগ্রস্ত  হও য় ার স ম্ভ াবিা  রদ য় দ ে।  
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 Heavy Mineral (Beach Sand) ভাচি মচিক (সসকে বাচে) 
 

ভানর  মনণক  ক স কে বানল  (Heavy Mineral Beach Sand)  বে িমাি  ব া  অ েীদ ের  ভকাি  স মু দ্র  ক স কে বা  ভক াি  উ  কূলদ রখা  ব রাব র 

ভানর মনণকস মূ দ হর মজুে, ভ র্মি  নজরকি, ই লদ মিাই ট, রুটাই ল ই ে ু ানে। বাাংল াদ ে দ ের উ  কূলভ াগ ব রাবর  এ   র্ িন্ত   নরচা নলে জনরদ  র 

নভনতদ ে ১ ৭ টি ভ ানর  মন ণক ভ স াদ র র স ীম ািা  নচনি ে  কর া হদ র্ দ ে। এ র মদ ে  অ র্ িন িনেকভ াদ ব  গু রু েপূ ণ ি ভান র  মনণদ কর  স াংখ্যা  ম াি  ৮টি, 

ভর্মি: ই লদ মিাই ট, ম্যাগদ িটাই ট, নজরকি, রুটাই ল, গারদ িট, নলউ ককদ স ি, কার্ ািাই ট ও  ভম ািা জা ই ট। বাাংলাদ ে দ ের নবনভন্ন  এলাকা র্  

উদল খদ র্াগ্য  নরম াণ  ক স কে বানল  ভানর ম নণক মজুদের  স ন্ধ া ি  াও র্ া ভগদ ে।  এগু দ লার মদ ে  উদল খদ র্া গ্য হ দ ে াঃ 

মটমবল 17: ভে দ ে ভা নর মন ণক ক স কে ব ানল এ র অ ব স্থাি ও ম জুে 

প্র ান প্তস্থা ি এল াকা ি ার ণা কৃে মজুে (নমনলয় ি  টি) ভ জলা 

কক্স বা জা র স মু দ্র  ক স কে - কক্সবাজ ার 

মদ হ েখানল - কক্সবাজ ার 

কুতু বনেয় া - কক্সবাজ ার 

কুয় াক াটা -  টুয় াখালী 

বে িমাদ ি ক স কে ব ানল  ভ ান র মন ণক  আ হ রণ স াংক্র ান্ত  ভকাদ িা প্রকল্প চ া লু ভিই । বা নণন জু ক নভ নতদ ে ক স কে বানল আহ রদ ণ  নব েে  Techno-

economic feasibility স্ট ানি র মা েদ ম স ম্ভ াব্য ো  র্ িাদ ল াচ িা করা প্রদ য় াজি। 

এোড়া ব্রহ্মপু ি/র্মুিা িেীর অ ব বা নহকায়  Mineral Sand (River Sand), সু ি ামগদ ঞ্জ র ধূ া জাি, ফ ান জলপুর, ভস ািানলদে লা 

িেীদ ে Gravel mixed sand এবাং  রাংপু র, নেিাজ পুদ রর  নম ঠাপুকুর, োকু  াড় ায়  Metallic Mineral নচনি ে ক রা  হদ ল ও 

এ দ ে র ভকাদ িাটি রই  স ঠিক  ন র মাণ  নিণ িয়  করা  স ম্ভব  হ য় নি  ।  এ  স াংক্র ান্ত  “Identification and Economic 

Assessment of the Valuable Minerals in the River Sands of Bangladesh” েীষ িক এ কটি  

প্রকল্প স ম্প ন্ন  করা  হ দ য় দ ে এ বাং এ র  মােদ ম  িে ীবদ ে  নস নল কা বানল র  উ নস্থনে  ও  অ র্ িন িনেক মূ ল্যায় ি  করা হদ য় দ ে ।  

Techno-economic feasibility স্টানির ম ােদ ম ভে দ ের স কল খনিজ স ম্পদ ে র স ম্ভা ব্য ো আ রও  নবেে ভ াদ ব  র্ িাদ ল াচ িা  

করা প্রদ য় াজি। 

 

ইলয় নাইট 

একটি কায়লা আেরন টাইটামনো  অক্সাইি খমনজ। টাইটামনোয় র প্রার্ম ক আকমরক, টাইটামনো  িাই অক্সাইয়ির উৎস। 
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মচত্র 7:  ইলয় নাইট 

ইলয় নাইট হয়লা আয়গ্নে মশলা, পলল এবাং পৃমর্বীর মবমভন্ন অাংয়শ পমলর মশলাগুমলর একটি সাধারণ আনুষমঙ্গক খমনজ। ইলয় নাইট 

একটি কায়লা আেরন-টাইটামনো  অক্সাইি র্ার রাসােমনক সাংয়কি FeTiO3। ইলয় নাইট হয়লা টাইটামনোয় র প্রার্ম ক আকমরক, 

মবমভন্ন ধরয়ণর উচ্চ-ক্ষ িার সাংকর প্রস্তুয়ির জন্য প্রয়র্া়জনীে ধাতু। মবশ্বব্যাপী খনন করা মবমশরভাগ ইলয় নাইট টাইটামনর়্া  িাই 

অক্সাইি (TiO2), (একটি গুরুত্বপূণ ব রঙ্গক, সাদা, এবাং ক্ষেকারী মপামলশ) উৎপাদন করয়ি ব্যবহৃি হে। 

ভূিামত্ত্বক েটনা 

ম্যাগ া মচম্বারগুমলর ধীর শীিলকরয়ণর স ে মবমশরভাগ ইলয় নাইট কিরী হে এবাং ম্যাগয় টিক মবভাজন প্রমক্রোর  ােয়  েন হে। 

ভূগভবস্থ ম্যাগ া মচম্বারটি শীিল হয়ি কয়েক শিাব্দী স ে মনয়ি পায়র। এটি শীিল হওোর সায়র্ সায়র্ ইলয় নাইয়টর ফটিকগুমল একটি 

মনমদ বষ্ট িাপ াত্রাে গঠিি হয়ি শুরু কয়র। এই ফটিকগুমল অয়পক্ষাকৃি ভারী হওোে ম্যাগ া মচম্বায়রর নীয়চ ডুয়ব র্াে। এর ফয়ল ম্যাগয়নট 

মচম্বায়রর নীয়চর অাংয়শ ইয়লয় নাইট এবাং অনুরূপ-িাপ াত্রার খমনজগুমল মর্ ন ম্যাগয়নটাইট জ া হে। এই ইলয় নাইট বহনকারী 

মশলাগুমল প্রােশই গ্যায়িা, নরাইট বা অযায়নারয়র্াসাইট হে।  

ইলয় নাইয়টর উচ্চ ক্ষেয়রাধী ক্ষ িা রয়েয়ে। র্খন ইলয় নাইট যুক্ত মশলাগুমল ক্ষে হে, ইলয় নাইয়টর ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ খেগুমল অন্যান্য 

মসমিয় ন্ট খয়ের সায়র্ েমড়য়ে পয়ড়। এই ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ খেগুমলর উচ্চ  াোকষ বণ শমক্ত প্রবায়হর স ে িায়দর আলাদা কয়র এবাং "ভারী খমনজ 

বালু (heavy mineral sands)" মহসায়ব জ া হে। এই বালুকণাগুমল কায়লা রয়ঙর এবাং সহয়জই ভূিামত্ত্বকয়দর দ্বারা মচমিি 

হে। "Black sand prospecting" দীে বমদন ধয়র ব্যবহৃি ভারী খমনজ সন্ধান করার একটি পদ্ধমি। বামণমজযকভায়ব উৎপামদি 

ইলয় নাইট এই বালুকণাগুমলর খনন বা মরমজাংয়ের  ােয়  করা হে, র্া পয়র ভারী খমনজ দানা মর্ ন ইলয় নাইট, মলউকমক্সন, রুটাইল 

এবাং মজরকন অপসারয়ণর জন্য প্রমক্রজাি করা হে। 

 

মচত্র 8:  কায়লা ইলয় নাইট বালু 

 

ইলয় নাইয়টর রাসােমনক গঠন 

ইলয় নাইয়টর আদশ ব রাসােমনক গঠন FeTiO3। িয়ব এটি প্রােশই পমরবিবনশীল পমর ায়ণ ম্যাগয়নমসো  বা ম্যাঙ্গামনজ স মিি কয়র 

রাসােমনক গঠন রচনা করয়ি পায়র। 

ইলয় নাইয়টর শারীমরক কবমশষ্টয 

ইলয় নাইট হয়লা একটি ধািব বা আধা ধািবীে মদমপ্তসহ কায়লা খমনজ। মকবল এক নজয়র এটি সহয়জই মহ াটাইট এবাং ম্যাগয়নটাইয়টর 

সায়র্ মবভ্রান্ত হয়ি পায়র। পার্ বকয মকবল, মহ াটাইয়টর একটি লাল মরখা র্ায়ক এবাং ইলয় নাইয়টর একটি কায়লা মরখা র্ায়ক। ম্যাগয়নটাইট 
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দৃঢ়ভায়ব মচৌম্বকীে আর ইলম্যানাইট মচৌম্বকীে নে। কখনও কখনও ইলয় নাইট দ্যব বলভায়ব মচৌম্বকীে হে সম্ভবি স্বল্প পমর ায়ণ অন্তর্ভ বক্ত 

ম্যাগয়নটাইট মর্য়ক বয়ল। ইলয় নাইট সাধারণি আয়গ্নে মশলার অন্যান্য খমনজগুমলর মচয়ে মবমশ মটকসই হে। মর্ কারয়ণ, এই মশলাগুমলর 

র্ধ্াংসাবয়শষ ইল নাইট সমৃদ্ধ। এর তুলনামূলকভায়ব উচ্চ  াোকষ বণ এটিয়ক মসানা, রত্ন এবাং অন্যান্য ভারী খমনজগুমলর  য়িা মপ্লসার 

মিয়পামজয়ট জ া কয়র। 

ইলয় নাইট ব্যবহার 

ইলয় নাইট হয়লা টাইটামনো  ধাতুর প্রার্ম ক আকমরক। স্বল্প পমর ায়ণ টাইটামনো  মনমদ বষ্ট কমছু ধািয়বর সায়র্ ম মলি হয়ে মটকসই, 

উচ্চ-শমক্তর, হালকা সাংকর ধাতু উৎপাদন কয়র। এই সাংকর ধাতুগুমল মবমভন্ন ধরয়ণর উচ্চক্ষ িার র্ন্ত্রাাংশ এবাং সরঞ্জা  প্রস্তুি করয়ি 

ব্যবহৃি হে। মর্ ন: মব ায়নর অাংশ,  ানুয়ষর জন্য কৃমত্র  জয়েন্ট এবাং সাইয়কয়লর মফ্র , ক্রীড়া সরঞ্জা  ইিযামদ। অবমশষ্ট ইলয় নাইয়টর 

মবমশরভাগটি টাইটামনো  িাই অক্সাইি (TiO2) কিমর করয়ি ব্যবহৃি হে, এটি একটি সাদা, অিযন্ত প্রমিফলক উপাদান। টাইটামনো  

িাই অক্সাইয়ির সব বামধক গুরুত্বপূণ ব ব্যবহার হয়লা মহাোইটমনাং মহসায়ব। মহাোইটমনাং হয়লা সাদা, অিযন্ত প্রমিফলক উপকরণ র্া গুৌঁয়ড়া 

আকায়র এবাং রঙ্গক মহসায়ব ব্যবহৃি হে। এই রঙ্গকগুমল মপইন্ট, কাগজ, আঠা, প্লামস্টক, টুর্য়পস্ট এবাং এ নমক খাবায়র একটি সাদা রঙ 

এবাং উজ্জ্বলিা কিমর কয়র। 

  

ম্যাগয়নটাইট  

ম্যাগয়নটাইট একটি সহজলভয আেরন অক্সাইি (Fe3O4) খমনজ র্া আয়গ্নে, রূপান্তমরি এবাং পালমলক মশলাগুমলয়ি পাওো র্াে। এটি 

খমন হয়ি আহমর সব বামধক আেরয়নর আকমরক র্ার  য়ে সব বামধক মলাহা (72.4%) মবদ্য ান। 

 

মচত্র 9:  ম্যাগয়নটাইট 

 

ম্যাগয়নটাইট সনাক্তকরণ 

ম্যাগয়নটাইট সনাক্ত করা খুব সহজ। এটি গুটিকয়েক খমনজগুমলর  য়ে একটি র্া একটি সাধারণ মচৌম্বয়কর প্রমি আকৃষ্ট হে। এটি একটি 

কায়লা, অস্বে, আধাধািব মর্য়ক ধািব খমনজ র্ার ম াহস কয়ঠারিা (Mohs Hardness) 5 এবাং 6.5 এর  য়ে রয়েয়ে। এটি 

প্রােশই আইয়সায় মরক ফটিক আকায়র পাওো র্াে। এটি প্রকৃমির  য়ে পাওো শমক্তশালী মচৌম্বকীে খমনজ। 
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মচত্র 10:  ম্যাগয়নটাইট ফটিক 

 

মলািয়স্টান" মহসায়ব ম্যাগয়নটাইট 

সাধারণ ম্যাগয়নটাইট মচৌম্বয়কর প্রমি আকৃষ্ট হে, িয়ব কয়েকটি নমুনা মনয়জই মচৌম্বকীে ধ ব প্রদশ বন কয়রন এবাং মোট মলাহার টুকরা, মোট 

ম্যাগয়নটাইট টুকরা ও অন্য মচৌম্বকীে বস্তুয়ক আকশ বন করার ক্ষ িা রায়খ। ম্যাগয়নটাইয়টর এই মচৌম্বকীে রূপটি, "মলািয়স্টান" মহসায়ব 

পমরমচি। মলািয়স্টান সহয়জই মচমিি করা র্াে কারণ এটি সাধারণি মোট মোট ম্যাগয়নটাইট কণা  এবাং অন্যান্য মচৌম্বকীে খমনজগুমলর 

মোট কণা মদয়ে আবৃি র্ায়ক। 

 

মচত্র 11:  ম্যাগয়নটাইট (মলািয়স্টান) 

মলাহার আকমরক মহসায়ব ম্যাগয়নটাইয়টর ব্যবহার 

খননকৃি মলাহার আকমরয়কর অমধকাাংশই ব্যায়েি পলল মশলা র্া ট্ায়কানাইট নায়  পমরমচি র্া ম্যাগয়নটাইট, মহ াটাইট এবাং চাট ব এর 

ম েয়ণ গঠিি। একস য়ে বজবয পদার্ ব মহসায়ব মবয়বমচি ট্ায়কানাইট, উচ্চ মগ্রয়ির মিয়পামজট প্রামপ্ত হ্রাস হওোর পয়র একটি গুরুত্বপূণ ব 

আকমরক হয়ে ওয়ঠ। আজয়কর বামণমজযক ট্ায়কানাইটগুমলয়ি ওজন অনুসায়র 25 মর্য়ক 30% আেরন রয়েয়ে। 

ভারী ম মিো মহসায়ব ম্যাগয়নটাইয়টর ব্যবহার 
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গুৌঁড়া ম্যাগয়নটাইট প্রােশই একটি েন, উচ্চ েনয়ত্বর ম েন কিমর করয়ি িরয়লর সায়র্ ম মেি করা হে র্া মনমদ বষ্ট  াোকষ বণ মবভাজয়নর 

জন্য ব্যবহৃি হে।  

ম্যাগয়নটাইট এর অন্যান্য ব্যবহার 

ইয়লয়রাফয়টাগ্রামফয়ি স্বল্প পমর ায়ণ ম্যাগয়নটাইট মটানার মহসায়ব, রাসােমনক সারগুমলয়ি  াইয়ক্রামনউমরয়েন্ট মহসায়ব, মপইন্টগুমলয়ি 

রঙ্গক মহসায়ব এবাং উচ্চ েনয়ত্বর কাংমক্রয়টর সা মগ্রক মহসায়ব ব্যবহৃি হে। 

মচৌম্বক এবাং পৃমর্বীর মচৌম্বক মক্ষত্র 

ম্যাগয়নটাইয়টর ক্ষুদ্র্ ফটিকগুমল অয়নক মশলাে উপমস্থি রয়েয়ে। আয়গ্নে মশলাটির ফটিককরয়ণর স ে, গমলি ম্যাগয়নটাইয়টর ক্ষুদ্র্ 

ফটিকগুমল মচৌম্বকীে হওোে িারা পৃমর্বীর মচৌম্বক মক্ষয়ত্রর মদয়কর সায়র্ মনয়জয়ক সমজ্জি কয়র। এটি মশলার  য়ে ফটিক সৃমষ্টর মুহুয়িব 

পৃমর্বীর মচৌম্বকয়ক্ষয়ত্রর অমভমুখয়ক সাংরক্ষণ কয়র। 

আজ, ভূিামত্ত্বয়করা মবমভন্ন বেয়সর মশলাগুমলর মচৌম্বকীে কবমশষ্টয অেেন করয়ি পায়রন এবাং পৃমর্বীর মচৌম্বকীে মক্ষত্র পমরবিবয়নর 

ইমিহাসটিয়ক পুনগ বঠন করয়ি পায়রন। এই িথ্য একামধক  হায়দয়শ একামধক অবস্থায়নর জন্য উপলি। এটি স য়র়্র সায়র্  হায়দশগুমলর 

গমিমবমধ সম্পয়কব জানয়িও ব্যবহার করা মর্য়ি পায়র। 

  

মজরকন 

মজরকন 2000 বেয়ররও মবমশ স ে ধয়র রত্নপার্র মহসায়ব ব্যবহৃি। এটি মজরয়কামনোয় র প্রার্ম ক আকমরক। 

 

মচত্র 12:  মজরকন 

মজরকন একটি মজরকমনো  মসমলয়কট খমনজ, এর রাসােমনক সাংয়কি ZrSiO4। আয়গ্নে, রুপান্তমরি এবাং পালমলক মশলাগুমলর একটি 

ক্ষুদ্র্ উপাদান। মজরকন একটি জনমপ্রে রত্নপার্র র্া প্রাে 2000 বের ধয়র ব্যবহৃি হয়ে আসয়ে। মজরকন মবমভন্ন রয়ঙ মদখা র্াে এবাং এর 

উজ্জ্বলিা ও আয়লাক েটা এয়ক হীরার প্রমিদ্বন্দ্বী কয়র তুয়ল। বণ বহীন মজরকন কখনও কখনও স্বল্প ব্যয়ে হীরার মবকল্প মহসায়ব ব্যবহৃি হে।  

মজরকন মবমশরভাগ  াটি এবাং পার্রখেযুক্ত পালমলক মশলাে উপমস্থি রয়েয়ে। মজরকন সমৃদ্ধ পললগুমল খনন করা হে এবাং উদ্ধার হওো 

মজরকন মজরয়কামনো  ধাতু এবাং মজরয়কামনো  িাই অক্সাইি কিমরয়ি ব্যবহৃি হে। এগুমল মবমভন্ন ধরয়ণর পণ্য উৎপাদয়ন এবাং মশল্প 

প্রমক্রোগুমলয়ি ব্যবহৃি হে। 

ভূিামত্ত্বক েটনা 
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মজরকন মবমশরভাগ গ্রানাইটিক মশলাগুমলর একটি প্রার্ম ক আনুষমঙ্গক খমনজ। এটি মনস (Gneiss) এবাং মজরয়কান সমৃদ্ধ আয়গ্নে 

মশলাগুমলর রূপান্তর মর্য়ক উিূি অন্যান্য মশলাগুমলয়িও উপমস্থি রয়েয়ে। মজরকন এিই সাধারণ এবাং ব্যাপকভায়ব পৃমর্বীর পৃয়ষ্ঠর 

মশলাগুমলয়ি মবদ্য ান রয়েয়ে মর্ এটিয়ক একটি সব বব্যাপী খমনজ মহসায়ব মবয়বচনা করা মর্য়ি পায়র। িয়ব মজরকন সাধারণি খুব মোট 

কণার আকায়রর কারয়ণ পার্র এবাং পমলগুমলয়ি সহয়জ মচমিি করা র্াে না। আকায়র কয়েক ম মলম টায়রর মবমশ আকায়রর মজরকয়নর 

কণা মবরল - এগুমল সাধারণি আকায়র এক ম মলম টায়রর নীয়চ র্ায়ক। এটি পৃমর্বীর অন্যি  সাধারণ িয়ব সব বামধক অবয়হমলি খমনজ। 

মজরকন রাসােমনক পমরবিবন এবাং ক্ষেয়রাধী। র্খন মজরকনযুক্ত মশলাগুমল ক্ষেপ্রাপ্ত হে এবাং িার পমলগুমল ক্ষয়ে র্াে িখন প্রচ্যর 

পমর ায়ন মজরকন কণাগুমল েমড়য়ে পয়ড়। এই মজরকন কণাগুমল  াটি, পমল বা পালমলক মশলায়ি মকাটি বের পর্ বন্তও অবস্থান করয়ি 

এগুমল উত্থান, ক্ষে এবাং মবস্তায়রর মবমভন্ন চক্র মর্য়ক মেঁয়চ র্াকয়ি পায়র। 

রত্ন পার্র মহসায়ব মজরকন 

মজরকন 2000 বেয়ররও মবমশ স ে ধয়র রত্নপার্র মহসায়ব ব্যবহৃি হয়ে আসয়ে। এটির খুব উচ্চ মবচ্ছুরন ও অপসারয়ণর ক্ষ িা এটিয়ক 

উজ্জ্বলিা এবাং আয়লাক েটা মদে র্া এয়ক হীরার প্রমিদ্বন্দ্বী কয়র তুয়ল। মর্ কারয়ণ বণ বহীন মজরকন জনমপ্রে এবাং প্রিারণামূলক উভেভায়ব 

হীরার মবকল্প মহসায়ব ব্যবহৃি হয়েয়ে। মজরকন একটি জনমপ্রে রত্ন কারণ এটি মবমভন্ন রয়ঙ পাওো র্াে। মবমশরভাগ প্রাকৃমিক মজরকনগুমল 

হলুদ, লাল বা বাদা ী রয়ঙর হে। উত্তাপ এবাং ইরামিয়েশন পদ্ধমিয়ি বণ বহীন, নীল, সবুজ এবাং অন্যান্য অয়নকগুমল রয়ঙ মজরকন উৎপাদন 

করা মর্য়ি পায়র। নীল মজরকন সব বামধক জনমপ্রে। মবমক্র হওো প্রাে 80% মজরকনই নীল। 

  

 

মচত্র 13:  মজরকন রত্নপার্র 

মজরকন এর মশল্প ব্যবহার 

মজরকন বামলর মবস্তৃমি গুনাঙ্ক ক  এবাং উচ্চ িাপ াত্রাে খুব মস্থমিশীল। এটি অয়নক মশল্প কারখানাে ঢালাই উপাদান মহসায়ব ব্যবহৃি হে। 

এর সব বামধক প্রচমলি ব্যবহারগুমলর  য়ে একটি হ'ল মসরাম ক কিমরয়ি। মজরকমনো  িাই অক্সাইি (মজরয়কামনো) মজরকন বামলয়ক উচ্চ 

িাপ াত্রাে উত্তপ্ত কয়র মজরকন কণা মভয়ঙ মদওোর  ােয়  উৎপামদি হে। গুৌঁড়া আকায়র মজরয়কামনো  িাই অক্সাইি উজ্জ্বল সাদা, উত্ত  

প্রমিফলক এবাং িাপীেভায়ব মস্থমিশীল। মসরাম কস এবাং মৃৎমশল্পগুমলয়ি ব্যবহৃি গ্লাজ এবাং দাগগুমলয়ি এটি একটি অপমসফাোর, সাদা 

রঙ এবাং রঙ্গক মহসায়ব ব্যবহৃি হে। এোড়াও মস্থমিশীল মজরয়কামনো ফাইবার অপটিক উপাদান, প্রয়লপ, মসরাম ক, অন্যান্য দাঁয়ির পণ্য 

উৎপাদয়ন ব্যবহৃি হে। মজরকন মজরকমনো  ধািবটির প্রার্ম ক আকমরক মহসায়ব কাজ কয়র। মজরকমনো  মবমভন্ন ধািব পণ্যগুমলয়ি 

ব্যবহৃি হে র্ার উত্তাপ এবাং ক্ষে প্রমিয়রায়ধর প্রয়োজন। এটি উচ্চক্ষ িার সাংকর, মবয়শষ ধরয়নর ইস্পাি, োম্প মফলায় ন্টস, মবয়ফারক 

প্রাই ার, কমম্পউটার সরঞ্জা  এবাং অয়নকগুমল ইয়লকরমনক্স উপাদান কিমর করয়ি ব্যবহৃি হে। 
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মজরকন এবাং মিজমিে ক্ষে 

অয়নক মজরকন ফটিকগুমলয়ি ইউয়রমনো  এবাং মর্ামরোয় র উপমস্থমি রয়েয়ে। এই মিজমিে উপাদানগুমল ফটিককরয়ণর স ে 

মজরয়কানটিয়ি অন্তর্ভ বক্ত হয়েমেল। িারা স্থােী হায়র িায়দর ক্ষেকারী বস্তুয়ি রূপান্তর কয়র। দ্র্ব্যজাি বস্তুর সায়র্  াতৃ উপাদায়নর অনুপাি 

ফটিককরয়ণর স েটি অনু ান করয়ি ব্যবহার করা মর্য়ি পায়র। এই পদ্ধমিটি ব্যবহার কয়র, মবয়শ্বর প্রাচীনি  খমনজ মজরকন ফটিক 

অয়েমলোে পাওো মগয়ে । িায়দর বেস প্রাে ৪.৪ মবমলেন বের বয়ল  য়ন করা হয়ে। 

  

রুটাইল  

টাইটামনোয় র উৎস, একটি সাদা রঙ্গক, "মচাখ" এবাং "িারা" সম্বমলি মূেবান রত্ন সৃমষ্টর একটি কারণ। 

 

মচত্র 14:  রুটাইল 

রুটাইল একটি টাইটামনো  অক্সাইি খমনজ র্ার রাসােমনক সাংয়কি TiO2। এটি মবশ্বজুয়ড় আয়গ্নে, রুপান্তমরি এবাং পালমলক 

মশলাগুমলয়ি পাওো র্াে। রুটাইল অন্যান্য খমনজগুমলয়ি সুই-আকায়রর ফটিক মহসায়বও অবস্থান কয়র। রুটাইয়লর উচ্চ  াোকষ বণ ক্ষ িা 

রয়েয়ে এবাং প্রােশই এটি ভারী খমনজ বালুয়ি পামনর প্রবাহ এবাং িরঙ্গ মক্রোে মকন্দ্রীভূি হয়ে উপকূল এবাং স্থল উভে স্থায়ন জ া হে। 

মবয়শ্বর মবমশরভাগ রুটাইল এই বালুকণা মর্য়কই উৎপামদি হে। রুটাইল টাইটামনোয় র আকমরক মহসায়ব ব্যবহৃি হে, এর সাদা গুৌঁয়ড়া 

মপইন্টগুমলয়ি রঞ্জক মহসায়ব ব্যবহৃি হে এবাং এটি নানামবধ পয়ণ্য ব্যবহায়রর জন্য প্রমক্রোজাি করা হে। সূ ৌঁয়চর আকায়রর রুটাইল 

ফটিয়কর মনটওোকবগুমল স্টার রুমব এবাং স্টার মসমফোর  য়িা অয়নক রত্নগুমলয়ি "মচাখ" এবাং "িারা" কিমর কয়র। 

ভূিামত্ত্বক েটনা 

রুটাইল গ্রানাইয়টর  য়িা প্লুয়টামনক আয়গ্নে মশলা এবাং মপমরয়িাটাইট ও োয়ম্প্রায়েয়টর  য়িা গভীর উৎয়সর আয়গ্নে মশলাগুমলয়ি একটি 

আনুষমঙ্গক খমনজ মহসায়ব মদখা র্াে। রূপান্তমরি মশলা মর্ ন মনস, মসস্ট এবাং ইয়লাসাইয়টর একটি সাধারণ আনুষমঙ্গক খমনজ হয়লা 

রুটাইল। রুটিয়লর সুগঠিি ফটিকগুমল কখনও কখনও মপগয় টাইট এবাং স্কান ব এ পাওো র্াে। রুটাইল এবাং অন্যান্য ধািব আকমরক 

খমনজগুমল একসায়র্ "ভারী খমনজ বালু" মহসায়ব পমরমচি পমল মর্য়ক খনন করা হে। এই পললগুমল আয়গ্নে এবাং রূপান্তমরি কশলগুমলর ক্ষে 

মর্য়ক উিূি হয়েয়ে র্ায়ি উচ্চ  াোকষ বন শমক্ত সম্পন্ন খমনজ মর্ ন রুটিল, ইলয় নাইট, আনায়টস, ব্রুকাইট, মলউয়কায়ক্সন, মপয়রাভস্কাইট 

এবাং টাইটানাইট এর প্রচ্যর ক্ষুদ্র্ দানা র্ায়ক। 

এই মশলাগুমল ক্ষয়ের সায়র্ সায়র্, িায়দর ক্ষেয়রাধী খমনজ কণাগুমল সামুমদ্র্ক উপকূলীে পমরয়বয়শ ধুয়ে র্াে এবাং িরঙ্গ বামহি হয়ে 

িায়দর েনত্ব অনুসায়র জ া হয়ি র্ায়ক।  

রত্নপার্র মহয়সয়ব রুটাইল  
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রুটাইল অন্যান্য খমনজগুমলর  য়ে মপ্রজ -আকৃমির ফটিক মহসায়ব সৃমষ্টর জন্য একটি প্রবনিা রয়েয়ে। রুটাইয়লর লম্বাকৃমির দীে ব 

মপ্রজ গুমল মবমভন্ন রত্ন খমনজগুমলয়ি র্ায়ক। মর্ ন মকাোট বজ, মকারাো  (রুমব এবাং নীলকান্ত মণ), গারয়নট এবাং অযাোলুসাইট ইিযামদ। 

কখনও কখনও এই সূ ৌঁচাকৃমির ম াটা রুটাইলগুমল  মণর  য়ে পমরষ্কারভায়ব দৃশ্য ান হে। এই সূ ৌঁচগুমল রত্নয়ক আকষ বণীে এবাং দশ বনীে কয়র 

র্খন িারা  য়নার  রয়ঙ এবাং সমজ্জি অবস্থাে র্ায়ক। রুমব এবাং নীলকায়ন্তর  য়িা মকছু রত্নগুমলয়ি, সঠিকভায়ব কাটা সূক্ষ্ম রুটাইয়লর 

ফটিক মর্য়ক আয়লার প্রমিেমব রত্নটির পৃয়ষ্ঠর উপয়র একটি সুের "িারাকৃমি" কিমর কয়র। এই িারাটির সায়র্ রত্ন রুমব এবাং নীলকান্ত মণ 

বামণমজযকভায়ব "অভূিপূব ব রত্ন" নায়  পমরমচি। অন্যান্য রত্নগুমলয়ি, স ান্তরাল ফটিকগুমলর একটি মদক রয়ত্নর পৃয়ষ্ঠ আয়লার মরখা কিমর 

করয়ব র্া "কযাটস আই" নায়  পমরমচি।  

রুটাইল এর ব্যবহার 

রুটাইল এবাং রুটাইল মর্য়ক কিমর টাইটামনো  অক্সাইয়ির প্রার্ম ক ব্যবহারগুমল হ'ল: টাইটামনো  অক্সাইি রঙ্গক উৎপাদন, গলন 

প্রমিয়রাধী মসরাম কস এবাং টাইটামনো  ধাতুর উৎপাদন। টাইটামনো  অক্সাইি মপগয় ন্টগুমল প্লামস্টয়ক সাদা রঙ কিমর করয়ি ব্যবহৃি 

হে এবাং এগুমল উজ্জল সাদা কাগজ কিমর করয়ি ব্যবহৃি হে। টাইটামনর়্া  অক্সাইি এই পণ্যগুমলয়ক এ ন একটি রঙ মদে র্া মববণ ব হে 

না। টাইটামনো  অক্সাইি ননটমক্সক এবাং রাসােমনকভায়ব মস্থমিশীল। এই কবমশষ্টযগুমল এটিয়ক খাদ্য, প্রসাধনী, ফা বামসউটিকযালস এবাং 

টুর্য়পয়স্টর  য়িা অয়নক মভাক্তা পণ্যগুমলয়ি রঙ্গক মহসায়ব ব্যবহার করার অনু মি মদে। 

  

গারয়নট 

একটি লাল রত্ন এবাং জানুোরীর জন্ময়স্টান মহসায়ব সব বামধক পমরমচি। গারয়নট মবমভন্ন রয়ঙ েয়ট এবাং এর অয়নকগুমল মশল্প ব্যবহার 

রয়েয়ে। 
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মচত্র 15:  গারয়নট 

গারয়নট হল মশলা গঠয়নর খমনজগুমলর একটি বৃহৎ মগাষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃি না । এই খমনজগুমল একটি সাধারণ ফটিক কাঠায় া এবাং 

X3Y2(SiO4)3 এর একটি সাধারণ রাসােমনি গঠন ধারন কয়র । এই সাংম েয়ণ, " X " Ca, Mg, Fe2+ বা Mn2+ হয়ি 

পায়র এবাং "Y" Al, Fe3+, Mn3+, V3+ বা Cr3+ হয়ি পায়র। এই খমনজগুমল মবশ্বজুয়ড় আয়গ্নে, রুপান্তমরি এবাং পালমলক 

মশলাগুমলয়ি পাওো র্াে। অমধকাাংশ গারয়নট পৃমর্বীর উপমরভায়গর কাোকামে গঠিি হে র্খন মশয়লর  য়িা উচ্চ অযালুম মনো যুক্ত 

পালমলক মশলা িাপ এবাং চায়পর প্রভায়ব মসস্ট বা মনস উৎপন্ন করার কয়র। গারয়নট contact metamorphism, ভূপৃয়ষ্ঠর 

মনয়চর ম্যাগ া মচম্বার, লাভা প্রবাহ, গভীর উৎয়স আয়গ্নেমগমরর অগ্নৎুপাি এবাং গারয়নট বহনকারী কশলগুমল ক্ষে করার স ে গঠিি  াটি 

এবাং পমলর  য়েও পাওো র্াে। মবমশরভাগ মলাক "গারয়নট" শব্দটি একটি লাল রত্নপার্য়রর সায়র্ সাংযুক্ত কয়র; র্াইয়হাক, িারা প্রােশই 

জানয়ি মপয়র অবাক হন মর্ গারয়নট অন্যান্য অয়নক রয়ঙ েয়ট এবাং এর আরও অয়নকগুমল ব্যবহার রয়েয়ে।  ামকবন যুক্তরায়ষ্ট্র, গারয়নয়টর 

প্রধান মশল্প ব্যবহারগুমল মেল ওোটারয়জট কাটিাং (35%), ব্ল্ামস্টাং ম মিো (30%), জল পমরস্রাবয়ণর গ্রানুলস (20%), এবাং ক্ষেকারী 

পাউিার (10%)। 

গারয়নট শারীমরক এবাং রাসােমনক কবমশষ্টয 

গারয়নট গ্রুয়পর সব বামধক প্রাপ্ত খমনজগুমলর  য়ে অযালা োইন, পাইয়রাপ, মস্পসারটাইন, অযান্ড্রািাইট, গ্রসুলার এবাং ইউভায়রাভাইট 

অন্তর্ভ বক্ত রয়েয়ে। এগুমলর স স্তটির  য়ে একটি কাঁচসদৃশ দীমপ্ত, স্বে মর্য়ক স্বেভাব, ভঙ্গুরিা এবাং খাঁজমবহীন কবমশষ্ট মবদ্য ান। এগুমল 

স্বিন্ত্র ফটিক, জলপ্রবায়হ জ া নুমড়, দানাদার স মষ্ট এবাং স মিি গঠন মহসায়ব পাওো মর্য়ি পায়র। িায়দর রাসােমনক গঠন,   াোকষ বণ, 

কয়ঠারিা এবাং রাং নীয়চ িামলকার্ভক্ত করা হয়েয়ে- 

 

মটমবল 18: গাররনট খমনি 

খমনি রাসায়মনক গঠন িাধ্যাকর্ তণ করঠারর্া রং 

Almandine Fe3Al2(SiO4)3 ৪.২০ ৭-৭.৫ োে, বাদািী 

Pyrope Mg3Al2(SiO4)3 ৩.৫৬ ৭-৭.৫ োে-রক্তবণ ত 

Spessartine Mn3Al2(SiO4)3 ৪.১৮ ৬.৫-৭.৫ কিো-োে-বাদািী 

Andradite Ca3Fe2(SiO4)3 ৩.৯০ ৬.৫-৭ সবুি, িলুদ, কারো 

Grossular Ca3Al2(SiO4)3 ৩.৫৭ ৬.৫-৭.৫ সবুি, িলুদ, োে, দগাোপী, স্বচ্ছ 

Uvarovite Ca3Cr2(SiO4)3 ৩.৮৫ ৬.৫-৭ সবুি 
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উপয়র মর্ নটি মদখা মগয়ে, মসখায়ন মবমভন্ন ধরয়ণর গারয়নট রয়েয়ে এবাং প্রয়িযকটির আলাদা আলাদা রাসােমনক সাংম েণ রয়েয়ে। 

মবমশরভাগ গারয়নট খমনজগুমলর  য়ে কঠিন স াধান মসমরজও রয়েয়ে রসােয়নর এই মবস্তৃি প্রকরণটি িায়দর অয়নকগুমল শারীমরক 

কবমশষ্টয মনধ বারণ কয়র। উদাহরণস্বরূপ, কযালমসো  গারয়নয়টর সাধারণি একটি মনমদ বষ্ট  াোকষ বণ র্ায়ক, ক  শক্ত র্ায়ক এবাং সাধারণি 

সবুজ বয়ণ বর হে। মবপরীয়ি, মলৌহ এবাং ম্যাঙ্গামনজ গারয়নয়টর উচ্চির মনমদ বষ্ট  াোকষ বণ, একটি বৃহত্তর কয়ঠারিা এবাং সাধারণি লাল 

রয়ঙর হে। 

মকভায়ব গারয়নট গঠিি হে 

রূপান্তমরি মশলাগুমলয়ি গারয়নট 

মবমশরভাগ গারয়নট কনভারয়জন্ট মপ্লট বাউোমরগুয়লায়ি মশয়ল মরমজওনাল ম টা রমফজ  দ্বারা েঠিি হে। ম টা রমফজয় র িাপ এবাং 

চাপ রাসােমনক বন্ধনগুমল মভয়ঙ মদে এবাং খমনজগুমলয়ক নতুন িাপ াত্রা-চায়পর পমরয়বয়শর অধীয়ন মস্থমিশীল কাঠায় ার ফটিক গঠন 

করয়ি মদে। অযালুম মনো  গারয়নট, অযালা োইন সাধারণি এই পমরয়বয়শ কিমর হে। এই মশলাগুমলর রূপান্তরকালীন স য়ে গারয়নটগুমল 

ক্ষুদ্র্ দানা মহসায়ব গঠিি হে এবাং রুপান্তর প্রকৃোম র সায়র্ সায়র্ বড় হয়ি র্ায়ক। বড় হওোর সায়র্ সায়র্ িারা আয়শপায়শর মশলা 

সা গ্রীগুমল স্থানচ্যযমি, প্রমিস্থাপন এবাং অন্তর্ভ বক্ত কয়র।  

আয়গ্নে মশলাগুমলয়ি গারয়নট 

গারয়নট প্রােশই গ্রানাইয়টর  য়িা আয়গ্নে মশলাগুমলয়ি একটি আনুষমঙ্গক খমনজ মহসায়ব মদখা র্াে। অয়নয়ক অযালা োইন গারয়নয়টর 

সায়র্ পমরমচি কারণ এটি কখনও কখনও আয়গ্নে মশলাগুমলয়ি লাল ফটিক মহসায়ব মদখা র্াে। মস্পসাট বাইন একটি ক লা গারয়নট র্া 

গ্রানাইট মপগয় টাইয়ট ফটিক মহসায়ব পাওো র্াে। পাইয়রাপ হ'ল একটি লাল গারয়নট র্া গভীর উৎয়সর আয়গ্নেমগমরর অগ্নযুৎপায়ির স ে 

ম্যায়ন্টল মর্য়ক মিঁয়ড় র্াওো মপমরয়িাটাইয়টর টুকয়রায়ি ভূপৃয়ষ্ঠ আয়স। গারয়নট মবসালটিক লাভা প্রবায়হও পাওো র্াে। 

পালমলক মশলা এবাং পমলগুমলয়ি গারয়নট 

গারয়নটগুমল তুলনামূলকভায়ব মটকসই খমনজ। এগুমল প্রােশই মৃমত্তকা এবাং পমলয়ি েনীভূি অবস্থাে মদখা র্াে র্া গারয়নট বহনকারী 

মশলাগুমল ক্ষয়ে র্াওোে সৃমষ্ট হে।। এই পললযুক্ত গায়রটগুমল প্রােশই খমনর কার্ বক্রয় র টায়গ বট হে কারণ এগুমল র্ামন্ত্রক 

প্রমক্রোজািকরয়ণর  ােয়  পমল/ াটি মর্য়ক খনন করা সহজ এবাং আলাদা করা সহজ। 

গারয়নয়টর ব্যবহার 

গারয়নট হাজার বের ধয়র রত্নপার্র মহসায়ব ব্যবহৃি হে। গি মদড়শ বেয়র এটির মশল্প খমনজ মহসায়ব অয়নকগুমল অমিমরক্ত ব্যবহারও মদখা 

মগয়ে।  

মশল্প খমনজ মহসায়ব গারয়নট 

গারয়নট অযায়িমসভস 

গারয়নয়টর প্রর্  মশল্প ব্যবহারটি মেল একটি ক্ষেকারী মহসায়ব। গারয়নট একটি তুলনামূলকভায়ব শক্ত খমনজ (ম াহস মস্কয়ল 6.5 মর্য়ক 

7.5 এর  য়ে র্ায়ক)। র্া এটিয়ক মবমভন্ন ধরয়ণর উৎপাদনকায়র্ ব কার্ বকর ক্ষেকারী মহসায়ব ব্যবহার করয়ি মদে। মপষ্ট করা হয়ল এটি 

মকৌমণক টুকয়রা টুকয়রা হয়ে র্াে র্া কাটা এবাং ক্ষে করার জন্য ধারায়লা প্রান্ত কিমর কয়র। অমভন্ন আকায়রর মোট দানাগুমল একটি লালয়চ 

রয়ঙর স্যােয়পপার উৎপাদয়ন ব্যবহৃি হে র্া কায়ঠর কায়জ ব্যাপকভায়ব ব্যবহৃি হে।  

ওোটারয়জট কাটিাং 

যুক্তরায়ষ্ট্র গারয়নয়টর বৃহত্ত  মশল্প ব্যবহার হ'ল ওোটারয়জট কাটিাং। ওোটারয়জট কাটার মহসায়ব পমরমচি একটি ম মশন একটি উচ্চ-চাপ 

জয়লর সায়র্ গ্রানাইয়টর ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ দানার ঝাপটা উৎপন্ন কয়র। এগুমল ধািব, মসরাম ক বা পার্য়রর টুকয়রায়ি আোি করয়ল একটি কাটিাং 

মক্রো েটয়ি পায়র র্া খুব ক  ধুলা কিমর কয়র এবাং ক  িাপ াত্রাে সাংেটিি হে।  

ব্ল্ামস্টাং 

গারয়নট দানাগুমল েষ বণকারী ব্ল্ামস্টাংয়ে ব্যবহৃি হে (সাধারণি "বামল ব্ল্ামস্টাং" নায়  পমরমচি)।  
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পমরস্রাবণ 

গারয়নট গ্রানুলগুমল প্রােশই একটি মফল্টার ম মিো মহসায়ব ব্যবহৃি হে। মোট গারয়নট কণাগুমল একটি ধারক পূরণ করার জন্য ব্যবহৃি হে 

র্ার  ােয়  িরল প্রবামহি হে। গারয়নয়টর কণা েস্থ স্থানগুমল িরল প্রবায়হর জন্য র্য়র্ষ্ট মোট িয়ব মকছু দূমষি কণা প্রবায়হর জন্য খুবই 

মোট, র্া প্রবাহ মর্য়ক মফল্টার করা হে। গারয়নট এই ব্যবহায়রর জন্য উপযুক্ত কারণ এটি তুলনামূলকভায়ব জড় এবাং উচ্চ  াোকষ বণ 

শমক্তসম্পন্ন। গারয়নট মপষ্ট কয়র প্রাে 0.3 ম মলম টার আকায়র মগ্রি কয়র, কয়েক  াইয়ক্রান ব্যায়সর  য়িা মোট দূমষি কণায়ক মফল্টার 

করয়ি ব্যবহার করা মর্য়ি পায়র।  

ভূিামত্ত্বক সূচক খমনজ মহসায়ব গারয়নট 

র্মদও পৃমর্বী পৃয়ষ্ঠ পাওো, মবমশরভাগ গারয়নট ভূঅভযন্তয়র সৃমষ্ট হয়েয়ে, গভীর উৎয়স আয়গ্নেমগমরর অগ্নৎুপায়ির স ে গারয়নট ম্যায়ন্টল 

মর্য়ক উয়ঠ আয়স। এই অগ্নৎুপায়ি "মজয়নামলর্স" নায়  পমরমচি ম্যান্টয়লর টুকয়রা র্ায়ক এবাং এগুমলয়ক "পাইপ" মহসায়ব পমরমচি 

কাঠায় াে পৃয়ষ্ঠর মদয়ক মঠয়ল মদে। এই মজয়নামলর্গুমল পৃমর্বীর পৃয়ষ্ঠ বা িার কাোকামে পাওো মবমশরভাগ হীরার উৎস। র্মদও 

মজয়নামলর্গুমলয়ি হীরা র্ায়ক িয়ব এগুমল প্রােশই প্রমিটি হীরার জন্য প্রচ্যর পমর ায়ণ গারয়নট র্ায়ক এবাং এই গারয়নটগুমল সাধারণি 

আকায়র বড় হে। এই গভীর উৎয়সর গারয়নট অগভীর ভূত্বয়ক গঠিি গারয়নট মর্য়ক পৃর্ক হে। সুিরাাং, হীরার অনুসন্ধায়নর একটি ভাল 

উপাে হ'ল এই অনন্য গারয়নট সন্ধান করা। গারয়নট ভূিামত্ত্বকয়দর জন্য হীরা অনুসন্ধায়নর "সূচক খমনজ" মহসায়ব কাজ কয়র।  

রত্ন পার্র মহসায়ব গারয়নট  

গারয়নট 5000 বেয়ররও মবমশ স ে ধয়র রত্নপার্র মহসায়ব ব্যবহৃি হে। এটি অয়নক ম শরীে স ামধর গহনায়ি পাওো মগয়ে এবাং 

প্রাচীন মরায় র সব বামধক জনমপ্রে রত্নপার্র মেল। এটি একটি সুের রত্ন র্া সাধারণি মকানও ধরয়নর প্রমক্রোকরণ োড়াই মবমক্র হে। এটি 

মটকসই এবাং র্য়র্ষ্ট সাধারণ মর্ এটি তুলনামূলকভায়ব ক  খরয়চ গহনাগুমলয়ি ব্যবহার করা মর্য়ি পায়র। গারয়নট আজও একটি জনমপ্রে 

রত্নপার্র মহসায়ব ব্যবহৃি হয়ে আসয়ে। "গারয়নট" না টি শুনয়ল মবমশরভাগ মলাক একটি লাল রত্নপার্য়রর কর্া ভায়বন কারণ িারা জায়নন 

না মর্ গারয়নট মবমভন্ন রয়ঙ েয়ট। র্াইয়হাক,  মণ- ায়নর গায়রটস প্রমিটি রয়ঙ েয়ট - লাল হ'ল সবয়চয়ে সাধারণ এবাং নীল গারয়নটগুমল 

মবয়শষি মবরল।  
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মচত্র 16:  গারয়নট রত্নপার্র 

কাোনাইট 

একটি খমনজ সাধারনি চীনা াটির বাসন কিমরয়ি, একটি ক্ষেকারী মহসায়ব এবাং  ায়ঝ  ায়ঝ রত্ন মহসায়ব ব্যবহৃি হে। 
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মচত্র 17:  কাোনাইট 

কাোনাইট একটি খমনজ র্া মূলি রূপান্তমরি মশলাগুমলয়ি পাওো র্াে। এটি মবমশরভাগ স ে পমলর মশলাগুমলর রূপান্তরকায়ল কাদা াটির 

খমনজগুমলর উচ্চ-চাপ পমরবিবন মর্য়ক কিমর হে। এটি আঞ্চমলক রূপান্তমরি অঞ্চলগুমলর মসস্ট এবাং মনয়স পাওো র্াে এবাং মকাোট বজাইট 

বা ইয়লাজাইয়ট ক  মদখা র্াে। কাোনাইয়টর একটি সাধারণ কবমশষ্ট সমজ্জি ফটিক, র্মদও এটি কখনও কখনও ফটিয়কর মবস্তৃি গুে 

মহসায়ব মদখা র্াে। কাোনাইট প্রােশই অন্যান্য রূপান্তমরি খমনজগুমলর সায়র্ যুক্ত র্ায়ক মর্ ন গারয়নট, স্টাোয়রালাইট এবাং মকারাো । 

কযানাইয়টর অস্বাভামবক কয়ঠারিা 

কযানাইট নমুনাগুমলয়ি একটি পমরবিবনশীল কয়ঠারিা রয়েয়ে। ফটিয়কর কদয়ে বযর স ান্তরালভায়ব পরীমক্ষি হয়ল দীে ব ফটিকগুমলর ম াহস 

কয়ঠারিা ৪.৫ মর্য়ক ৫ এবাং একটি ফটিয়কর প্রয়স্থর স ান্তরালভায়ব পরীমক্ষি হয়ল 6.5 মর্য়ক 7 কয়ঠারিা র্ায়ক। খমনজটিয়ক একস য়ে  

"Disthene" বলা হি র্ার অর্ ব "দ্যটি শমক্ত"। 

Al2SiO5 এর পমল াফবস 

মিনটি খমনজ পদায়র্ বর রাসােমনক গঠন Al2SiO5 । এগুমল হয়লা কাোনাইট, অযাোলুসাইট এবাং মসমলয় নাইট। কাোনাইট হ'ল উচ্চ-

চাপ পমল াফব, উচ্চ িাপ াত্রাে মসমল ানাইট গঠিি হে এবাং অযাোলুসাইট হ'ল মনেচাপযুক্ত পমল াফব। 

কাোনাইয়টর মশল্প ব্যবহার 

কাোনাইট মবমভন্ন পণ্য উৎপাদন করয়ি ব্যবহৃি হে। উচ্চ-িাপ াত্রার চ্যমেগুমলয়ি ব্যবহৃি ইট,  ট বার এবাং ভাটার সা গ্রী উৎপাদন এর 

একটি গুরুত্বপূণ ব ব্যবহার। উচ্চ-িাপ াত্রা ধাতু ঝালাইয়ের জন্য মর্ োঁচগুমল ব্যবহৃি হে িা প্রােশই কাোনাইট মদয়ে কিমর করা হে। 

চীনা াটির বাসন কিমরয়ি ব্যবহার 

কাোনাইয়টর কবমশষ্টয এটিয়ক উচ্চ শমক্তর চীনা াটির বাসন কিমরর জন্য খুব ভালভায়ব উপযুক্ত কয়র মিায়ল - এ ন একটি চীনা াটির বাসন 

র্া খুব উচ্চ িাপ াত্রাে িার শমক্ত ধারণ কয়র। এই জািীে চীনা াটির একটি পমরমচি ব্যবহার হল স্পাকব প্লায়গর সাদা অন্তরক মহসায়ব। 

কাোনাইয়টর আরও মকছু সাধারণ ব্যবহার হল দাঁয়ির মিমন্টাং, রান্নােয়রর মসঙ্ক এবাং বার্রুয় র সরঞ্জা  কিমরয়ি। 

ক্ষেকারী পণ্যগুমলয়ি ব্যবহার 

কাোনাইয়টর িাপ প্রমিয়রাধ ক্ষ িা এবাং কয়ঠারিা এয়ক চূণ বকারী চাকা এবাং কিবন চাকা উৎপাদয়ন একটি দ্যদ বান্ত উপাদান মহসায়ব কিমর 

কয়র। এটি প্রার্ম ক ক্ষেকারী মহসায়ব ব্যবহৃি হে না; পমরবয়িব, এটি সাংয়র্াজনকারী অাংশ মহসায়ব ব্যবহৃি হে র্া েষক কণায়ক এক 

চাকার আকায়র একসায়র্ ধারণ কয়র। 
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উত্তপ্ত হয়ল কাোনাইয়টর সম্প্রসারণ 

কাোনাইট উত্তপ্ত হয়ল িা উয়েখয়র্াগ্যভায়ব প্রসামরি হয়ি পায়র। কণার আকার, িাপ াত্রা এবাং উত্তায়পর অবস্থার উপর মনভ বর কয়র 

উত্তামপি হয়ল কাোনাইট িার মূল পমর ায়ণর মদ্বগুণ পর্ বন্ত প্রসামরি হয়ি পায়র। এই সম্প্রসারণ অনু ানয়র্াগ্য। মনমদ বষ্ট পণ্য কিমরয়ি, স াপ্ত 

পণ্যটিয়ি ভমলউ  বজাে রাখার জন্য কাঁচা ায়লর সায়র্ মনমদ বষ্ট পমর ায়ণ কাোনাইট যুক্ত হে। 

রত্নপার্র মহসায়ব কাোনাইট ব্যবহার 

কাোনাইট হ'ল একটি রত্ন পার্র র্া সাধারণি গেনারগুমলর মদাকায়ন খুব ক ই মদখা র্াে। কারণ এটি গহনায়ি খুব ক  ব্যবহৃি হে।  

উচ্চ  ায়নর এবাং সুের রমঙন কাোনাইট আকষ বণীে এবাং আকামিি কযাবয়চান এবাং মুখযুক্ত পার্র মহসায়ব কাটা মর্য়ি পায়র। এগুমল 

প্রােশই আাংটি, কায়নর দ্যল, লয়কট এবাং অন্যান্য গহনাগুমলয়ি ব্যবহৃি হে। কাোনাইট পু ৌঁমি কিমরয়িও ব্যবহৃি হে। এই পু ৌঁমিগুমল প্রােশই 

একটি স িল আকৃমিয়ি র্ায়ক কারণ খমনজগুমল সাধারণি পািলা আকায়র হে। 

 

মচত্র 18:  কাোনাইট রত্নপার্র 

 

কাোনাইট রত্ন পার্র কাটা কষ্টসাে 

কাোনাইট কাটা কষ্টসাে কারণ এটির দ্যটি পৃর্ক পৃর্ক কয়ঠারিা রয়েয়ে। কাোনাইট ফটিকগুমল সাধারণি দীে ব, সরু আকায়র হে। এই 

পার্রগুমল কাটার জন্য দক্ষ কামরগর প্রয়োজন। 

নীল কাোনাইট - সবুজ কাোনাইট 

মবমশরভাগ রত্ন  ায়নর কাোনাইট নীল রয়ঙর। িয়ব কাোনাইট স্বে, সবুজ, কায়লা এবাং খুব ক ই মবগুমন হয়ি পায়র। মকছু কাোনাইট 

রত্নগুমল হ'ল মপ্লওয়ক্রাইক (মবমভন্ন মদক মর্য়ক মদখয়ল মবমভন্ন বণ ব মহসায়ব প্রদমশ বি হে)। নীল কাোনাইট পার্র স্বে এবাং গাঢ় নীয়লর  য়ে 

একটি অমবমেন্ন রয়ঙ পাওো র্ায়ব। সব বামধক জনমপ্রে কাোনাইট রত্নগুমল গভীর নীলকান্ত মনর  ি নীল বয়ণ বর সায়র্ স্বে। স্বল্প িীিিার 

সায়র্ স্বে নীল কাোনাইট নীল রয়ঙর মপাখরাজ বা নীল একুোয় মরয়নর  য়িা মদখায়ব। 
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ম ানাজাইট 

একটি মবরল ফসয়ফট খমনজ িার মবরল ভূ ও মর্ামরো  উপাদায়নর জন্য মপ্লসার মিয়পামজট মর্য়ক আহরন করা হে। 

  

 

 

মচত্র 19:  ম ানাজাইট 

ম ানাজাইট হ'ল একটি মবরল ফসয়ফট খমনজ র্ার রাসােমনক সাংয়কি (Ce,La,Nd,Th)(PO4,SiO4)। এটি সাধারণি মোট 

মবমেন্ন কণা মহসায়ব মদখা র্াে, গ্রানাইট, মপগয় টাইট, মসস্ট এবাং মনয়সর  য়িা আয়গ্নে এবাং রূপান্তমরি মশলাগুমলর একটি আনুষমঙ্গক 

খমনজ মহসায়ব। এই কণাগুমল ক্ষেয়রাধী এবাং ধারক মশলা মর্য়ক  াটি এবাং পমলয়ি মনে প্রবায়হ েন হয়ে জ া হে। র্খন র্য়র্ষ্ট পমর ায়ণ 

েনত্ব র্ায়ক িখন এগুমল িায়দর মবরল ভূ এবাং মর্ামরো  উপাদায়নর জন্য আহরন করা হে। 

একটি খমনজ বা খমনজ গ্রুপ 
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ম ানাজাইয়টর জামিগি রাসােমনক সাংয়কি (Ce,La,Nd,Th)(PO4,SiO4) প্রকাশ কয়র মর্ মসমরো , োন্থানা , 

মনউওিাইম ো  এবাং মর্ামরো  খমনজগুমল কাঠায় ায়ি এয়ক অপয়রর মবকল্প হয়ি পায়র; এবাং, ফসয়ফয়টর জন্য মসমলকার প্রমিস্থাপনও 

েয়ট। ম ানাজাইট অন্যান্য খমনজগুমলর সায়র্ মবশ কয়েকটি কঠিন স াধান মসমরয়জর অাংশ। "ম ানাজাইট" হ'ল  য়নামলমনক ফসয়ফট 

এবাং আয়স বয়নট খমনজগুমলর একটি গ্রুয়পর না  র্া সাংয়কি এবাং ফটিক কাঠায় ার কবমশষ্টযগুমল ভাগ কয়র মনে। ম ানাজাইট গ্রুয়পর 

খমনজগুমলর একটি িামলকা নীয়চ সরবরাহ করা হয়েয়ে। 

 

 মটমবল 19: দিানািাইট খমনি গ্রুপ 

খমনি রাসায়মনক সংরকর্ 

Brabantite CaTh(PO4)2 

Cheralite (Ca,Ce,Th)(P,Si)O4 

Gasparite-(Ce) (Ce,La,Nd)AsO4 

Monazite-(Ce) CePO4 

Monazite-(La) LaPO4 

Monazite-(Nd) NdPO4 

Monazite-(Sm) SmPO4 

Rooseveltite BiAsO4 

 

ম ানাজাইয়টর শারীমরক কবমশষ্টয 

ম ানাজাইট হলুয়দ বাদাম  বা সবুজ বাদা ী বা লালয়চ বাদা ী বয়ণ বর ম নায়রল এবাংয়রমসনাস মর্য়ক মভমরোস দীমপ্তযুক্ত। এটি স্বে এবাং বড় 

দানা বা সুমনমদ বষ্ট ফটিকগুমলয়ি খুব ক ই মদখা র্াে। দানাদার স ায়বশ কখনও কখনও মদখা র্াে মর্খায়ন স্থানীেভায়ব ম ানাজাইট প্রচ্যর 

পমর ায়ণ রয়েয়ে। এটি খাঁজ বরাবর মবভাজয়নর েটাে। এর কয়ঠারিা 5 মর্য়ক 5.5 অবমধ। এটির একটি অস্বাভামবক উচ্চির  াোকষ বণ 

রয়েয়ে র্া এর রাসােমনক গঠন অনুসায়র 4.6 মর্য়ক 5.4 অবমধ হয়ি পায়র। 

ম ানাজাইয়টর ভূিামত্ত্বক েটনা 

ম ানামজট মর্খায়ন কিমর হে িার পমরবয়িব এটি মকার্াে জয়  িা আরও মবমশ পমরমচি। এটি আয়গ্নে মশলাগুমলর ফটিককরয়ণর স ে এবাং 

লামস্টক পলল মশলাগুমলর রূপান্তরকায়ল কিমর হে। র্খন এই মশলাগুমল ক্ষেপ্রাপ্ত হে, ম ানাজাইট আরও প্রমিয়রাধী খমনজগুমলর সায়র্ 

ক্ষমেি র্ধ্াংসাবয়শয়ষ জ া হে।  

ম ানাজাইয়টর মুক্ত কণাগুমল এরপয়র মনেপ্রবায়হ র্াত্রা শুরু কয়র। এগুমল জলধারা বা শুষ্ক হাওো দ্বারা বামহি হয়ি পায়র।  াোকষ বণ এবাং 

প্রবামহি জয়লর ধারা ম ানাজাইট এবাং অন্যান্য ভারী খমনজগুমলয়ক হালকা খমনজগুমল মর্য়ক পৃর্ক করয়ি সহােিা কয়র। এগুমল জলধারার 

অভযন্তরীণ বাঁকগুমলয়ি, পার্য়রর মপেয়ন জ া হে। মকছু সমুয়দ্র্ ধুয়ে র্াে, মর্খায়ন িারা ব-দ্বীপ, কসকি বা অগভীর জয়লর পললগুমলয়ি 

জ া হে। 

  

মলউকমক্সন 

মলউকমক্সন টাইটামনো  খমনজগুমলর একটি সূক্ষ্ম দানাদার পমরবমিবি পণ্য। এটি হলুদ মর্য়ক বাদাম  বয়ণ বর হে। 

এটি মূলি রটিইল বা অযানায়টজ স মিি। ইল নাইট, মপয়রাভস্কাইট বা টাইটানাইয়টর পমরবিবয়নর ফয়ল এটি মকছু আয়গ্নে মশলা এবাং 

মলাহা আকমরক জ ার  য়ে পমরলমক্ষি হে। 

  



54 | c„ôv 

 

মচত্র 20: বা াংলাদ ে দ ের খনি জ স ম্পদ ে র অ বস্থা ি ন চি  
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উপসাংহার  

 

 াননীে প্রধান ন্ত্রী মশখ হামসনার মনতৃয়ত্ব বিব ান সরকার এক দশয়ক অব্যাহিভায়ব  ার্ামপছু আে বৃমদ্ধ, উচ্চ প্রবৃমদ্ধ এবাং আর্ ব-সা ামজক 

উন্নেয়নর সকল মক্ষয়ত্র নবমদগয়ন্তর সূচনা কয়র মবষ্মেকর অগ্রগমি সাধন করয়ি স র্ ব হয়েয়ে। বাাংলায়দশ ইয়িা য়ে স্বয়ল্পান্নি মদশ মর্য়ক 

উন্নেনশীল মদয়শর  র্ বাদাে উন্নীি হয়েয়ে, র্া মবয়শ্ব এক অনুকরণীে মরাল  য়িল। মজমিমপ প্রবৃমদ্ধর হার ইয়িা য়ে অিীয়ির সকল মরকি ব ভঙ্গ 

কয়র ৮.১৫-এ উন্নীি হয়েয়ে। মবশ্বব্যাপী মকামভি-১৯ জমনি অর্ বননমিক  ো সয়ত্ত্বও বাাংলায়দয়শর প্রবৃমদ্ধ ৫.২৪ শিাাংশ। এয়ক্ষয়ত্র ক্র বধ ব ান 

জ্বালামনর চামহদা ম টায়নার পাশাপামশ মনরবমেন্ন জ্বালামন সরবরাহ অন্যি  প্রধান মনো ক মহয়সয়ব কাজ করয়ে। বিব ান সরকায়রর স য়ে 

মবমভন্নমুখী উয়দ্যাগ গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবােয়নর ফয়ল গ্যায়সর সরবরাহ বৃমদ্ধ মপয়েয়ে। উমেমখি প্রাকৃমিক গ্যায়সর প্রাে ৬০% মবদ্যযৎ উৎপাদয়ন 

ব্যবহৃি হে। এ সরকায়রর স য়ে ৪ টি নতুন গ্যাসয়ক্ষত্র আমবষ্কৃি হয়েয়ে। আ দামনকৃি এলএনমজ জািীে গ্রীয়ি সরবরাহ করা হয়ে। 

 

প্রাকৃমিক গ্যাস ও কেলা আহরয়ণর  ােয়  মদয়শর জ্বালামন চামহদা পূরয়ণ সরকার সব বদা সয়চষ্ট। মবমভন্ন উন্নেনমূলক প্রকল্প বাস্তবােয়নর  ােয়  

গ্যাস ও কেলার উৎপাদন বৃমদ্ধয়ি সরকার সব বাত্মক কার্ বক্র  গ্রহণ কয়রয়ে। গ্যাস সম্পয়দর সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসয়ক্ষত্র আমবস্কার এবাং 

গ্যাস ও কেলা মভমত্তক অর্ বননমিক অবকাঠায় ায়ক সুসাংহি রূপদায়নর পাশাপামশ পমরয়বশবান্ধব ও অন্যান্য মবকল্প জ্বালামন ব্যবহায়রর  ােয়  

জ্বালামন মনরাপত্তা মনমিিকরয়ি হয়ব। বিব ায়ন মদয়শ গ্যায়সর বমধ বি চামহদা ম টায়ি এলএনমজ আ দামন কয়র জািীে গ্রীয়ি সরবরাহ করা হয়ে। 

মসই সায়র্ মদয়শর বিব ান ও ভমবষ্যৎ জ্বালামন চামহদা পূরয়ণ গ্যাস উয়ত্তালন, প্রাকৃমিক গ্যাস ও খমনজ কেলার  জুদ মনধ বারণ, আহমরি জ্বালামন 

সম্পদ ব্যবহায়রর নতুন মক্ষত্র প্রস্তুি, এসাংমিষ্ট অবকাঠায় া উন্নেন, সব বাধুমনক প্রযুমক্তর সাংয়র্াজন এবাং এলমপ গ্যায়সর ব্যবহার বৃমদ্ধর উয়দ্যাগ 

অব্যাহি রয়েয়ে। বয়ঙ্গাপসাগয়র মবশাল সমুদ্র্ এলাকাে ব্যাপক মভমত্তক গ্যাস ও মিল অনুসন্ধান এবাং উৎপাদন কার্ বক্র  হায়ি মনো হয়েয়ে।  

 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মবভায়গর কামরগমর সহােক সাংস্থা মহয়সয়ব বিব ায়নর ন্যাে ভমবষ্যয়িও হাইয়রাকাব বন ইউমনট মদয়শর জ্বালামন খায়ি 

উয়েখয়র্াগ্য ভূম কা পালন করয়ব। 

 


