
 গ্যাস ট্রান্সমিশন ক াম্পামন মিমিটেড (মিমেমসএি) এ ২০২১-২০২২ অর্থবছটে বাস্তবামিত ইটনাটেমেে আইমডিা 

 

আইমডিাে নািঃ জিজিজিএল এর জিদ্যমান পাইপলাইনিমূহের জনরাপত্তা জনজিতকরহে পপহরালমযানহদ্র যথাযথভাহি 
তদ্ারজককরহের লহযয জিজপএি রযাজকিং/এহিি রযাজকিং জিহেম িাস্তিায়ন। 

িাতীয় গ্যাি গ্রীহের পজরচালন ও রযোহিযহের মাধ্যহম িমগ্র পদ্শিযাপী জনরিজিন্ন গ্যাি িরিরাহের লহযয জিজিজিএল 
 তত থ  স্থাজপত উচ্চ-চাপ িম্পন্ন গ্যাি পাইপলাইনগুহলার জনরাপত্তা জনজিত করহত প্রজতজি পাইপলাইন পক কহয়কজি অিংহশ 
জিভক্ত কহর উক্ত অিংহশর পথস্বহের জনরাপত্তার দ্াজয়হে একিন কহর পপহরালমযান জনহয়াজিত েটিটছ। প্রজতজি পপহরালমযান 
তার জনি দ্াজয়হে থাকা পাইপলাইহনর অিংশিুকু প্রজতজদ্ন পাহয় পেহি/িেেযাটন পপহরাজলিং কহর এিিং পাইপলাইহনর িততমান 
অিস্থা িম্পহকত িাহথ থাকা পপহরাল কাহেত মিমিবদ্ধ করহত থাহক। একজি পাইপলাইহনর জনরাপত্তার দ্াজয়হে জনহয়াজিত 
পপহরালমযানহদ্র কাযতক্রম তদ্ারজক করার িনয প্রমত ছিিন কিটট্রািিযাটনে িনয এ িন িুপারভাইিার রহয়হে। 
পপহরালমযানরা তাহদ্র প্রজতজদ্হনর জেউজির িনয িুপারভাইিাহরর জনকি িিািজদ্জে কহর থাহক। িুপারভাইিারগ্ে 
পাইপলাইহনর িকল আপহেহিে তথযাজদ্ িিংজিষ্ট স্থাপনার ইনচািতহক অিজেত কহর থাহক।  জনরাপত্তার এই জনজিদ্র প্রহচষ্টা 
থাকা িহেও িম্প্রজত িমহয় জকেু জিজযপ্ত কারহে পাইপলাইনিমূহের িুরযা ঘািজত পরীলজযত েহয়হে। প্রজতজদ্ন জিসৃ্তত 
পাইপলাইহনর আপহেহিে অিস্থা িহরিমীহন তদ্ারজক করা স্থাপনা ইনচািতগ্হের পহয িম্ভি নয়। একাহির িনয তাহদ্র 
পপহরালমযানহদ্র দ্বারা আপহেহিে পপহরাল-কােত এিিং িুপারভাইিারহদ্র উপর জনভতরশীল েহত েয়। জকন্তু পপহরালমযানহদ্র 
দ্াজয়হে অিহেলা িা গ্ামিিমতে  ােটে উচ্চ-চাপ িম্পন্ন পাইপলাইহনর ির্স্বটেে উপর খনন কাযত িা স্থাপনা জনমতান করা 
মত ঘিনা ঘহিহে যা িমেহাে  োে িনয কিটট্রািিযানটেে কিট্রমিিং  াি মনমিত েে/িমনেমেিং এে িনয জিজপএি 
রযাজকিং/এহিি রযাজকিং জিহেম বাস্তবািন  ো েয়।   

জিজপএি রযাজকিং/এহিি রযাজকিং জিহেহমর মাধ্যহম জিজপএি রযাজকিং জেভাইি িেনকারীর (এহযহে পপহরালমযান) দদ্জনক 
চলাচহলর রুি রযাক করা এিিং তার গ্জতজিজধ্র উপর নিরদ্াজর করার িনয প্রহয়ািনীয় তথযাজদ্ জদ্হয় জরহপািত প্রস্তুত করা 
যায়। প্রার্মি োটব মডোইটসে  াযথ ামেতা এবিং উিটযামগ্তা িেীক্ষটেে িটক্ষয মিমেমসএি এে আওতাধীন আটনািাো-
কিৌিোেহাে গ্যাস সঞ্চািন িাইিিাইন এবিং বাখোবাে-কডিো গ্যাস সঞ্চািন িাইিিাইটনে মনোিত্তাে োমিটে মনটিামিত 
কিটট্রািিযানটেে মিমিএস ট্রযাম িং/এটসে ট্রযাম িং মডোইটসে আওতাি আনা হটিটছ।  

 

মিত্রঃ সােথাটে মডোইস বহন ােী কিটট্রািিযানটেে িাইে কিাট শন। 



পপহরালমযানহদ্র রযাক করার িনয লাইি-ওহয়হিে এিিং 
জরচাহিতিল িযািাজর িম্বজলত জিজপএি জেভাইকসে AT4 মহেল 
িযিোর করা েহয়হে। মিমিএস মডোইস সযাটেিাইে হটত প্রাপ্ত 
কিটট্রািিযানটেে মিমিএস কিাট শন জেভাইহির িাহথ িিংযুক্ত 
পমািাইল জিহমর মাধ্যহম িেনকারীর জিজপএি পলাহকশন িাভতাহর 
গুগ্ি িযাটি আপহেি  টে এিিং তা িিংজিষ্ট ইনচািতগ্ে 
কজম্পউিাহরর ব্রাউিাহর https://track.easytrax.com/ URL 
ব্রাউি  টে িগ্ইন  টে িা পমািাইল এপ হির মাধ্যহম পয পকান 

স্থান পথহক িািতযজনক তদ্ারজক করহত পারহি। জেভাইিজিহত োই পিজিজিভ জিজপএি জচপহিি িযিোর করা েহয়হে যার 
পলাহকশহনর একুহরিী < ১০ জমিার। জেভাইিজিহত জতন মাি পযতন্ত িেনকারীর গ্জতজিজধ্ জেজি আকাহর িিংরযন  টে 
র্াট  এিিং পয পকান িময় তা পদ্খা যাহি। এহত ১০০০০ mAh এর িযািাজর রহয়হে যা ৩০ জদ্ন পযতন্ত িযাক-আপ জদ্হত 
িযম। এোড়া পয পকান িাধ্ারন পমািাইহলর চািতাহরর মাধ্যহম তা চািত পদ্য়া িম্ভি।  

 

 

মিত্রঃ এ িন কিটট্রািিযাটনে গ্মতমবমধে তর্যমিত্র যা মেটিােথ আ াটেও প্র াশটযাগ্য। 

 াযথিদ্ধমতঃ 

মিমিএস ট্রযাম িং/এটসে ট্রযাম িং মসটেটি মিমেমসএি এে এ মে মনমেথষ্ট গ্যাস িাইিিাইটনে ির্সটেে মিমিএস িটিন্ট 
সিংগ্রহিূবথ  তা গুগ্ি িযাটি িযামিিং  ো হি। িেবতথীটত মিমিএস িটিন্ট সিংযুমিে িাধযটি মবেযিান িাইিিাইটনে িূেথাঙ্গ 
ির্সে গুগ্ি িযাটি ততমে  ো হি। মিমিএস ট্রযাম িং মডোইস বহন ােী  তথবযেত কিটট্রািিযান যমে িাইিিাইন এে 
িাধযটি ির্সে বোবে হাটে তা গুগ্ি িযাটি অমিত সাটেথ রুে/িাইিিাইটনে রুে বোবে তাে িাইে কিাট শন সােথাটে 
আিটডে হটত র্াট  যাে িটি কিটট্রািিযাটনে তেমন  কিটট্রামিিং  াি ক ন্দ্রীিোটব িমনেমেিং  ো সম্ভব হটে।  

 

 

 

 

https://track.easytrax.com/

