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ক াম্পালনর ইলিহাসঃ 

কদটের উদীয়িান অর্ যননলি  ধারাট  আরও সমৃদ্ধোিী ও কে সই  রটি লনরলবলিন্ন জ্বািালন সরবরাহ লনলিি  রা বিযিান সিটয়র অন্যিি প্রধান দাবী। আর 

কদটের লবদ্যযৎ উৎোদন ও লেল্পায়টনর জন্য জ্বািালন েলির প্রধান উৎসই হটি প্রাকৃলি  গ্যাস। এছাড়াও কদটে উৎোলদি রাসায়লন  সাটরর  াঁচািাি, 

র্ানবাহটনর লব ল্প জ্বািালন, বালিলজয  ও েহরাঞ্চটির গৃহস্থািীর  াটজ প্রধান জ্বািালন লহটসটব প্রাকৃলি  গ্যাস ব্যবহার হটি। অন্যান্য জ্বািালন অটেক্ষা প্রাকৃলি  

গ্যাটসর মূল্য  ি হওয়ায় আর্ য-সািালজ  উন্নয়টনর কক্ষটে এই গ্যাস বড় ধরটনর ভূলি া োিন  টর আসটছ। লেল্পসমৃদ্ধ এিা া লহটসটব এ সিয় খুিনা খ্যালি 

িাভ  রটিও গ্যাটসর সরবরাহ না র্া ায় প্রিযাো অনুর্ায়ী লব লেি হটি োটরলন। উেরন্তু জ্বািালন স্বল্পিা ও উৎোদন ব্যয় কবেী হওয়ার  টি লেটল্পান্নয়টনর 

সম্ভাবনা প্রায় রুদ্ধ হটয় েটড়। আর এই সিস্যার  ার্ য রী সিাধাটন গিপ্রজািন্ত্রী বাাংিাটদে সর ার দূরদেী ও যুটগােটর্াগী লসদ্ধাটের অাংে লহটসটব কদটের সুষি 

উন্নয়টনর িটক্ষয খুিনা ির্া দলক্ষি-েলিিাঞ্চটি লবলভন্ন কেলির গ্রাহ ট  গ্যাস সরবরাটহর উটেটে সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পালনর অগ্রর্াো সূলচি হয়। ২৩ নটভম্বর 

২০০৯ সাটি খুিনাস্থ Registrar of Joint Stock Companies & Firms এ লনবলিি হওয়ার িাধ্যটি সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পালন লিলিটেড 

(এসলজলসএি) কেটরাবাাংিার অধীন এ টি সর ালর িালি ানাধীন স্বিন্ত্র ক াম্পালন লহটসটব আত্নপ্র াে  টর। খুিনা লবভাগ, বলরোি লবভাগ ও বৃহত্তর  লরদপুর 

কজিা এ ক াম্পালনর অলধভুি এিা া। অলধভুি এিা ায় লবিরি গ্যাস োইেিাইন লনি যাি, গ্রাহ টদর গ্যাস সাংটর্াগ প্রদান এবাং সাংটর্াগ েরবিী কসবা প্রদাটনর 

দালয়ত্ব এ ক াম্পালনর। 
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