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িাণী 

জার্ির র্িিার জন্মশিবার্ষ িকী ও স্বাধীনিার সুবর্ িজয়ন্তী উিলবযে হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর সার্ব িক কর্ িকাবের উির িামষ িক 

প্রমিদিদন প্রকাশ করদে জজদন আমি আনমিি।  

 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কামরগমর সহায়ক সাংস্থা হাইদরাকাি িন ইউমনট তিল ও গ্যাবসর র্জুদ ও সম্ভাব্য উৎস র্নরূিন 

ও হালনাগাদকরর্, জ্বালার্ন সংক্রান্ত ডাটাববস এর হালনাগাদকরর্ ও সম্প্রসারর্, উৎিাদন বন্টন চুর্ি (PSC) এবং য ৌথ 

উবযাগ চুর্ি (JVA) র্বষবয় র্িার্ি প্রদান, জ্বালার্নর অভ্েন্তরীর্ ও আঞ্চর্লক বাজার ি িববযর্ ও র্ববেষর্, তিল ও গ্যাবসর 

অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎিাদন এর ির্রকল্পনা ও ি িাবলাচনা, জ্বালার্ন খাবির সংস্কার র্বষবয় সুিার্রশকরর্ এবং কা িক্রবর্ 

সহায়িা প্রদান কবর আসবে। সরকাদরর রূিকল্প ২০৪১ এিাং জটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) িাস্তিায়দন জ্বালামন স্বমনভির জদশ 

গড়ার জন্য হাইদরাকাি িন ইউমনট জিল, গ্যাস ও অন্যান্য খমনজ সাংক্রান্ত মিষদয় গদিষণা কার্ িক্রি চলিান জরদখ অগ্রর্াত্রা অব্যাহি 

রাখদি এই আশািাদ ব্যক্ত করমে।   

 

এ আদয়াজদনর সাদে সাংমিষ্ঠ সকলদক আন্তমরক শুদভচ্ছা ও অমভনিন জ্ঞািন কদর হাইবরাকাব িন ইউর্নট কর্তিক প্রকামশি এই 

প্রকাশনার সাফল্য কািনা করমে।  

 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাদদশ মচরজীিী জহাক।   

 

(নসরুল হামিদ, এিমি) 
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িাণী 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর ২০২০-২১ অথ িবেবর সম্পামদি কার্ িািলী মনদয় প্রণীি িামষ িক প্রমিদিদন র্নিঃসবেবহ একটি শুভ্ উবযাগ।  

 

জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াবগর কার্রগর্র সহায়ক সংস্থা র্হবসবব ২০২০-২১ অথ িবেবর হাইবরাকাব িন ইউর্নট সর্সার্র্য়ক 

গুরুত্বপূর্ ি র্বষয় র্নবয় যবশ কবয়কটি যসর্র্নার/কর্ িশালা আবয়াজন কবরবে। এোড়া গ্যাস ও কয়লা উৎিাদবনর র্ার্সক প্রর্িববদন 

প্রর্য়ন; গ্যাস উৎিাদন, র্বিরর্ ও ব্যবহার এর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রর্য়ন; বাংলাবদশ এনার্জি র্সনার্রও এর বার্ষ িক প্রর্িববদন 

প্রর্য়ন; ির্রববশ ও র্নরািত্তা সংক্রান্ত  নীর্ির্ালা প্রর্য়বন সহায়িা প্রদান; যিবরার্লয়ার্ ির্রবশাধন, সংরযর্ ও র্বির্ন কা িার্দ 

ি িাবলাচনা ও ির্রবীযর্; যিবরার্লয়ার্জাি িদাবথ ির বাৎসর্রক চার্হদা র্নরূির্, সংগ্রহ, ির্রকল্পনা প্রভৃর্ি কর্ িকাবের 

ি িাবলাচনাসহ ির্রবীযর্ কর্ িকাবে সহায়িা প্রদান;  র্াইর্নং সংক্রান্ত প্রস্তাববর উির র্িার্ি প্রদানসহ িরার্শ ি প্রদান; কয়লাসহ 

অন্যান্য খর্নজ সম্পদ আহরর্ ও উন্নয়নসহ ির্রকল্পনা, ব্যবস্থািনা, আইন-কানুন এবং নীর্ির্ালা প্রভৃর্ি র্বষবয় সার্ব িক সহায়িা 

প্রদান; বাংলাবদবশর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পবদর ম্যার্িং; জ্বালার্ন ও  খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ কর্তিক প্রর্ীি আইন, র্বর্ধ ও 

নীর্ির্ালার সংকলন; জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ ও এর আওিাধীন সকল সংস্থার যটর্লব ান র্নবদ ির্শকা প্রর্য়নসহ র্বর্ভ্ন্ন 

উবেখব াগ্য কাবজর র্াধ্যবর্ গুরুত্বপূর্ ি ভূর্র্কা িালন কবরবে।  

 

যদশরত্ন র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী যশখ হার্সনা ক্ষুধা ও দার্রদ্র্েমুি উন্নি বাংলাবদবশর স্বপ্নদ্র্ষ্টা র্হবসবব যদবশর প্রর্িটি যযবে সুর্নর্দ িষ্ট 

যটকসই উন্নয়ন কর্ িসূর্চ প্রর্য়বনর জন্য য াষর্া কবরন র্ভ্শন ২০২১ এবং ২০৪১। যদবশর জ্বালার্ন র্নরািত্তা রযায় জ্বালার্ন ও 

খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ র্নরলসভ্াবব কাজ কবর  াবে এবং এ কাবজ কার্রগর্র সহায়িা র্দবে হাইবরাকাব িন ইউর্নট। বিির্াবনর 

ন্যায় ভ্র্বষ্যবিও হাইবরাকাব িন ইউর্নট জ্বালার্ন সংর্েষ্ট গুরুত্বপূর্ ি সকল কাবজ উবেখব াগ্য ভূর্র্কা িালন করবব ববল আশা করা 

 ায়। 

 

আমি এ প্রকাশনার সাদে সাংমিষ্ট সকলদক আন্তমরক শুদভচ্ছা ও অমভনিন জানামচ্ছ। 

 

 

                       (জিাোঃ আমনছুর রহিান) 
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মুখবন্ধ 
 

 

যদবশর আথ ি-সার্ার্জক উন্নয়ন, র্শল্পায়ন ও দার্রদ্র্ে র্ববর্াচবন জ্বালার্ন খাবির গুরুত্ব ও ভূর্র্কা অির্রসীর্। বিির্ান সরকার 

যর্িা গ্রহবর্র ির যথবকই জ্বালার্ন র্নরািত্তা র্নর্িিকরর্ ও জ্বালার্ন উৎবসর বহুমুখীকরর্ কা িক্রর্ ির্রচালনা কবর আসবে।  

অথ িনীর্ি এবং আধুর্নক সভ্েিার মূল চার্লকা শর্ি হবে জ্বালার্ন। র্বশ্বায়ন ও যখালা বাজার অথ িনীর্ির যপ্রযািবট এবং 

রূিকল্প-২০৪১ বাস্তবায়বন যদবশর সুপ্ত জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পবদর আর্বষ্কার এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থািনা ও ির্রকর্ল্পি ব্যবহাবরর 

যকান র্বকল্প যনই। এোড়া, জার্িসংব র যনর্তবত্ব ২০৩০ সাবলর র্বধ্য বাস্তবায়নাধীন ১৭টি যটকসই উন্নয়ন লযের্াোর 

(এসর্ডর্জ) অন্যির্ সবার জন্য যটকসই জ্বালার্ন র্নর্িিকরবর্ বাংলাবদশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এসর্ডর্জ বাস্তবায়বনর জন্য 

সরকার ৮র্ িঞ্চবার্ষ িকী ির্রকল্পনার লযের্াোসমূহ এসর্ডর্জ’র আবলাবকই র্নধ িারর্ কবরবে। সরকাবরর র্বর্ভ্ন্ন বাস্তবমুখী 

ির্রকল্পনা গ্রহর্ ও কর্ িকাবের  বল যদবশর দ্রুি অথ িননর্িক প্রবৃর্দ্ধ ও জীবন াোর র্ান উন্নয়বনর সাবথ জ্বালার্নর চার্হদাও 

দ্রুি বৃর্দ্ধ িাবে। জ্বালার্নর ক্রর্বধ ির্ান চার্হদা পূরবর্র লবযে সরকার যদশজ জ্বালার্ন প্রাকৃর্িক গ্যাস, কয়লা আহরর্ ও 

উৎিাদন এবং িরলীকৃি প্রাকৃর্িক গ্যাস (এলএনর্জ) আর্দার্নর জন্য ব্যািক ির্রকল্পনা গ্রহর্ ও বাস্তবায়ন করবে। সরকার 

যদবশর প্রাকৃর্িক সম্পদ র্ববশষ কবর যিল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান এবং উন্নয়বন সরকার্র র্বর্নবয়াবগর িাশািার্শ র্ববদশী 

র্বর্নবয়াগ র্নর্িি কবরবে।  বল প্রযুর্িগি উৎকষ ি সাধবনর র্াধ্যবর্ যদবশর যিল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান কা িক্রর্ 

ত্বরার্িি হবব ববল আশা করর্ে।  

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর উন্নয়ন কর্ িকােসহ সার্ব িক কা িক্রবর্র িথ্য-উিাত্ত র্নবয় ২০২০-২০২১ অথ ি বেবর প্রর্ীি এ বার্ষ িক 

প্রর্িববদবন হাইবরাকাব িন ইউর্নট সংর্েষ্ট গৃহীি কা িক্রর্ ও সা বের প্রর্ি লন  বটবে। যদবশর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ 

র্বষবয় আগ্রহী িাঠবকর চার্হদা পূরবর্ এটি সহায়ক ভূর্র্কা িালন করবব ববল আশা করা  ায়।    

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রর্য়বনর সবঙ্গ সংর্েষ্ট কর্ িকিিা/কর্ িচারীগর্বক িাঁবদর র্নরলস প্রবচষ্টার জন্য সাধুবাদ জানার্ে।   

 

 

 

(ড. যর্ািঃ রর্ কুল ইসলার্) 
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প্রেি অধ্যায় 
 

 হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর ির্রর্চর্ি 

 হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর রূিকল্প (Vision), অর্ভ্লযে (Mission) ও যকৌশলগি 

উবেশ্যসমূহ 

 হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর কা িাবর্ল  

 হাইদরাকাি িন ইউমনট এর মসটিদজন স চাট িার 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সাাংগঠমনক কাঠাদিা 

 জনিল কাঠাদিা  

 র্ানব সম্পদ উন্নয়ন  

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সিস্যা এিাং চুাদলঞ্জসমূহ  

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ভমিষ্যৎ িমরকল্পনা 

 হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর কর্ িকিিা/কর্ িচারীগবর্র যদশীয় এবং তববদর্শক প্রর্শযর্ 

 হাইদরাকাি িন ইউমনট এর কি িকিিাগদণর সিন্বদয় গঠিি মিমভন্ন কমিটি 
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হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর ির্রর্চর্ি 
 

জ্বালামন খাদি সরকার কর্তিক গৃহীি মিমভন্ন সাংস্কার কার্ িক্রদি িরািশ ি প্রদান, জদশী ও মিদদশী মিমনদয়াগকারীদদর অাংশগ্রহণ 

উৎসামহিকরণ এিাং িাঁদদর কার্ িক্রি িত্ত্বািধাদনর লদযু এমশয়ান জেদভলিদিন্ট ব্যাাংক (এমেমি) এিাং রাজকীয় নরওদয় সরকাদরর 

আমে িক সহায়িায় প্রণীি ২টি সিীযা প্রমিদিদদন হাইদরাকাি িন ইউমনটদক জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর  কামরগরী ইউমনট মহদসদি 

সৃজদনর সুিামরশ কদর। এ লদযু রাজকীয় নরওদয় সরকাদরর আমে িক অনুদান এিাং Norwegian Petroleum Directorate 

(NPD) এর কামরগরী সহায়িায় জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর অধীদন উন্নয়ন প্রকল্প মহদসদি হাইদরাকাি িন ইউমনদটর প্রেি 

ির্ িাদয়র কি িকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] মিগি জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হদয় িাচ ি 

২০০৬ ির্ িন্ত চদল। প্রেি প্রর্ িাদয়র কি িকান্ড সফল সিামির ির নরওদয় সরকাদরর আগ্রহ এিাং আমে িক অনুদাদন হাইদরাকাি িন ইউমনট 

মিিীয় ির্ িাদয়র প্রকল্প মহদসদি [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এমপ্রল ২০০৬ হদি 

কার্ িক্রি শুরু কদর র্া মেদসম্বর ২০১৩ ির্ িন্ত চদল। িদি মিিীয় ির্ িায় প্রকদল্পর এ আমে িক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর িত্ত্বািধাদন 

িমরচামলি হয়। অিরমদদক, সরকার মিগি জি ২০০৮ সাদল হাইদরাকাি িন ইউমনট-দক একটি স্থায়ী কাঠাদিা মহদসদি রূিদান কদর। এ 

ধারািামহকিায় হাইদরাকাি িন ইউমনদট জনিল মনদয়াদগর মিমধিালা চূড়ান্ত করা হয় এিাং গি ২২ জুলাই ২০১৩ িামরদখ মিমধিালাটি 

জগদজট আকাদর প্রকামশি হয়। িারির ০১ জানুয়ার্র ২০১৪ সাল হবি হাইবরাকাব িন ইউর্নট রাজস্ব বাবজবট ির্রচার্লি হবে।  

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর রূিকল্প (Vision),অমভলযু (Mission) ও জকৌশলগি উদেশ্যসমূহ 

 
রুিকল্প (Vision): নীমি মনধ িারদণ জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগদক কামরগরী সহায়িা প্রদান।   

 

অমভলযু (Mission): জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ জসক্টদরর হালনাগাদ িথ্য-উিাত্ত ির্ িদিযণ, ির্ িাদলাচনা ও মিদিষদণর িাধ্যদি 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর চামহদা জিািাদিক কামরগরী িরািশ ি প্রদাদনর িাধ্যদি জ্বালামন মনরািত্তা মিিকরণ।  

 

জকৌশলগি উদেশ্যসমূহ (Strategic Objective):  জ্বালামন মনরািত্তা বৃমি করা। 

 

সামি িক কি িকান্ড িা কার্ িািলী 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদট প্রকদল্পর কার্ িক্রি শুরু হওয়ার ির জেদক অদ্যিমধ জর্ সিস্ত কার্ িক্রি চদল আসদে িার মিিরণ মনদে প্রদান 

করা হ’লোঃ 

 “Gas and Coal Reserve & Production” শীষ িক িামসক প্রমিদিদন প্রকাশ; 

 “Annual Report on Gas Production, Distribution and Consumption” শীষ িক িামষ িক প্রমিদিদন 

প্রণয়ন; 

 তিল ও গ্যাদসর িজুদ ও সম্ভাব্য উৎস মনরূিন ও হালনাগাদকরণ; 

 জ্বালানী সাংক্রান্ত োটাদিস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;  

 উৎিাদন িন্টন চুমক্ত এিাং জর্ৌে উদদ্যাগ চুমক্ত মিষদয় িিািি প্রদান; 

 জ্বালানীর অভুন্তরীণ ও আঞ্চমলক িাজার ির্ িদিযণ ও মিদিষণ; 

  তিল ও গ্যাদসর অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎিাদন এর িমরকল্পনা ও ির্ িাদলাচনা; 

 জ্বালানী খাদির সাংস্কার মিষদয় সুিামরশকরণ এিাং কার্ িক্রদি অাংশগ্রহণ; 

 জিসরকারী খাদির সমহি জর্াগাদর্াগ করাসহ আগ্রহী উদদ্যাক্তাদদর সহায়িা প্রদান;  

 আন্তজিামিক সহদর্ামগিা, চুমক্ত ও সিদ ািায় অাংশগ্রহণ; 

 গ্যাদসর উৎিাদন ও মেদেশন িমরকল্পনা প্রণয়ন;  

 িমরদিশ ও মনরািত্তা সাংক্রান্ত  নীমিিালা প্রণয়দন সহায়িা প্রদান; 

  জিদরামলয়াি িমরদশাধন, সাংরযণ ও মিিণন কার্ িামদ ির্ িাদলাচনা ও িমরিীযণ; 
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 জিদরামলয়ািজাি িদাদে ির চামহদা, িাজারজাি ির্ িাদলাচনাসহ িমরিীযণ কি িকাদন্ড সহায়িা প্রদান; 

  িাইমনাং সাংক্রান্ত প্রস্তাদির উির িিািি প্রদানসহ িরািশ ি প্রদান; 

  কয়লাসহ অন্যান্য খমনজ সম্পদ মিষয়ক আইন-কানুন এিাং নীমিিালা প্রভৃমি মিষদয় সামি িক সহায়িা প্রদান; 

 জ্বালানী ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কামরগমর সহায়ক শমক্ত মহদসদি দাময়ত্ব িালন; 

 জ্বালানী ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক অমি িি অন্য জর্ জকান দাময়ত্ব িালন। 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনট এর মসটিদজন স চাট িার 

 

জসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি 

ক. জদদশর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সঞ্চালন, মিিরণ; 

খ. জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগ কামরগরী জসিা প্রদান; 

গ. িানি সম্পদ উন্নয়ন। 

 

 নাগমরক জসিা 

ক্রমিক 

নাং 

জসিার নাি জসিা প্রদান িিমি 

 

 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজিত্র 

ও 

প্রামিস্থান 

জসিার 

মূল্য ও 

িমরদশাধ 

িিমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১. িথ্য জকন্দ্র  অিীি এিাং িিিিাদনর জ্বালামন 

ও খমনজ সম্পদদর 

হালগানাগদকরদণর প্রমিদিদন, 

গ্যাস উৎিাদন ও  িজুদদর 

িামসক এিাং িামষ িক প্রমিদিদন, 

মিমভন্ন গ্যাস মফদের িামসক 

গ্যাস,  কনদেনদসট ও িামন 

উৎিাদদনর িথ্য ভান্ডার। 
 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ 

মিষয়ক জািীয় উন্নয়ন 

িমরকল্পনায় অন্যান্য সরকারী 

প্রমিষ্ঠাদনর কাদজ িথ্য সরিরাহ 

করা হয়।  

 

আদিদন 

 

মিনামূদল্য 

 

০৩ (মিন) 

সিাহ  

জিাোঃ জামকর জহাদসন  

িমরচালক         

(নীমিিালা ও উন্নয়ন) 

জিািাোঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

জফানোঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-জিইলোঃ ja-

kir4222@gmail.com 

 

২. িাঠাগার/গ্র

ন্থাগার 

জসিা 

 অিীি ও হালনাগাদ সিদয়র 

গদিষণািত্র, জদশী-মিদদশী িই, 

জান িাল এিাং প্রকাশনায় সমৃি 

গ্রন্থাগার।  
 

 এখাদন হাইদরাকাি িন ইউমনদটর 

প্রকামশি প্রমিদিদনসমূহ ও 

অন্যান্য সাংগৃমহি পুস্তক ও িথ্য 

গদিষণা এিাং অধ্যয়দনর জন্য 

সকদলর মনকট উমু্মক্ত। 

  

 

আদিদন 

 

মিনামূদল্য 

 

িাৎযমনক 

জনাি মশহাি িাহমুদ 

সহকারী িমরচালক 

(মরজাভ িয়ার ও 

উৎিাদন)) 

জফানোঃ ৮৩৯১113 

জিািাোঃ 

০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলোঃ 

shihab@hcu.org.bd 

mailto:jakir4222@gmail.com
mailto:jakir4222@gmail.com
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প্রামিষ্ঠামনক জসিা 

ক্র

মিক 

নাং 

জসিার 

নাি 

জসিা প্রদান িিমি প্রদয়াজনী

য় 

কাগজি

ত্র ও 

প্রামিস্থান 

জসিার 

মূল্য ও 

িমর

জশাধ 

িিমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি িকিিা (নাি, 

িদিী ও ই-জিইল) 

১. অনুসন্ধান 

ও 

উৎিাদন  

 তিল/গ্যাস/কয়লা সম্পদ মুল্যায়ন, অনুসন্ধান 

ও উৎিাদন সম্পমকিি কার্ িক্রি িমরচালনা 

করা;  
 

 তিল/গ্যাস/কয়লা সম্পমকিি িথ্য ও উিাত্ত 

সাংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; 
 

 তিল/গ্যাস/কয়লার িজুদ পুনোঃমনরীযণ করা; 
 

 উৎিামদি তিল/গ্যাস/কয়লার জযদত্র 

কার্ িািমলর মনয়মিি িমনটমরাং করা; 
 

 তিল/গ্যাস/কয়লার মেদেশন ব্যিস্থািনা করা; 
 

 তিল/গ্যাস/কয়লা মিষয়ক ভূ-িামত্ত্বক ও ভূ-

িদামে িক িথ্য সাংগ্রহকরণ ও মিদিষণ করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

জনাি মশহাি িাহমুদ 

সহকারী িমরচাল 

(মরজাভ িয়ার ও উৎিাদন)) 

জফানোঃ ৮৩৯১113 

জিািাোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলোঃ 

shihab@hcu.org.bd 

 

২. নীমিিালা 

ও উন্নয়ন  

 জ্বালানীর মূল্য ও অে িননমিক কার্ িক্রি 

িমরচালনা করা; 

 জ্বালানী নীমি সম্পমকিি কার্ িক্রি িমরচালনা 

করা; 

 জ্বালানী মনরািত্তা সম্পমকিি কার্ িক্রি 

িমরচালনা করা; 

 জ্বালানী সম্পদদর র্োর্ে ব্যিহার সম্পমকিি 

কার্ িক্রি িমরচালনা করা; 

 মিএসমস সম্পমকিি কার্ িক্রি িমরচালনা করা;  

 তিল ও গ্যাস জসক্টদরর ব্যিস্থািনা সম্পমকিি 

কার্ িক্রি িমরচালনা করা; 

 প্রশাসমনক ও মহসাি সাংক্রান্ত কার্ িক্রি 

িমরচালনা করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

জিাোঃ জামকর জহাদসন  

িমরচালক         

(নীমিিালা ও উন্নয়ন) 

জিািাোঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

জফানোঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-জিইলোঃ 

jkir4222@gmail.com 

  

৩. িমরকল্পনা 

ও মিএসমস  

 মিএসমস সাংক্রান্ত কার্ িক্রি িমরচালনা করা; 

 সাংমিষ্ট মিষয়ক িথ্য সাংগ্রহকরণ ও মিদিষণ 

করা; 

 জিদরামলয়ািজাি িদাদে ির জশাধন, মিিরণ, 

মূল্য মনধ িারণ, সরিরাহ, সাংরযণ, িমরদিশ, 

মনরািত্তা, িমনটমরাং, মিক্রয় ব্যিস্থািনা প্রভৃমি 

কার্ িক্রি িমরচালনা করা; 

 জ্বালানী নীমি ও মনরািত্তা সম্পমকিি কার্ িক্রি 

িমরচালনা করা; 

 জ্বালানী সম্পদদর র্োর্ে ব্যিহার সম্পমকিি 

কার্ িক্রি িমরচালনা করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

জনাি জিাোঃ নাজমুল হক  

সহাকারী িমরচালক    

(িমরকল্পনা) 

জফানোঃ ৮৩৯১৩৬০ 

জিািাইলোঃ ১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলোঃ  

ad-plan@hcu.org.bd 

 

mailto:jkir4222@gmail.com
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৪. িাইমনাং ও 

অিাদরশন   
 কয়লা ও খমনজ সম্পদ মিষয়ক ভূ-িামত্ত্বক ও 

ভূ-িদামে িক িথ্য সাংগ্রহকরণ ও মিদিষণ 

করা; 

 কয়লা সম্পদ মূল্যায়ন, অনুসন্ধান ও উৎিাদন 

সম্পমকিি কার্ িক্রি িমরচালনা করা; 

 কয়লা উৎিাদন সম্পমকিি িথ্য ও উিাত্ত 

সাংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; 

 কয়লা িজুদ পুনোঃমনরীযণ করা;  

 মেদেশন ব্যিস্থািনা করা; 

 উৎিামদি কয়লা জযদত্রর কার্ িািলীর 

মনয়মিি িমনটমরাং করা ।   

 

- 

 

- 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

জনাব এর্. আলাউর্েন 

আল আজাদ 

সহকারী ির্রচালক 

(অিাবরশন) 

জফানোঃ ৮৩৯১৩৬২ 

জিািাোঃ ০১৮৪২-০৮০৫৮৩ 

ই-জিইলোঃ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৫. প্রশাসন ও 

আইমসটি  
 জ্বালানীর মূল্য ও অে িননমিক কার্ িক্রি 

িমরচালনা করা;  

 প্রশাসমনক ও আমে িক কি িকাদন্ড সহায়িা 

করা।  

 প্রশাসমনক ও মহসাি সাংক্রান্ত সামি িক দাময়ত্ব 

িালন করা; 

 প্রমশযণ, কি িশালা ও জসমিনার আদয়াজন 

করা; 

  প্রশাসমনক ব্যািাদর িন্ত্রণালয় ও অন্যান্য 

মিভাদগর সাদে জর্াগাদর্াগ রযা করা; 

 ক্রয় সাংক্রান্ত এিাং প্রশাসমনক আইন সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রি িমরচালনা করা; 

 তিল ও গ্যাস জসক্টদর আমে িক ব্যিস্থািনা 

সম্পমকিি কার্ িক্রি িমরচালনা করা; 

 সরকাদরর আওিাভূক্ত উন্নয়ন প্রকদল্প প্রশাসমনক 

ও আমে িক মিষদয়র  কার্ িক্রি িমরচালনা করা;  

 সফটয়ুার রযণাদিযণ, ওদয়ি সম্পমকিি কাজ, 

মেজাইন এিাং োটা উন্নয়ন ব্যিস্থািনা িিমি, 

হাে িওয়ুার ও সফটওয়ুাদরর ব্যিস্থািনা, সাভ িার 

এেমিমনদেশন এিাং জনটওয়ামকিাংসহ আইটি 

সাংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ িক্রি িমরচালনা করা। 

 

 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

জনাি জদিব্রি দাস 

সহাকারী িমরচালক 

(প্রশাসন ও মহসাি) 

জফানোঃ ৮৩৯১১৬৩ 

জিািাোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-জিইলোঃ  

debbrath@hcu.org.bd 

ও 

জনাি মশহাি িাহমুদ 

সহকারী িমরচালক 

(মরজাভ িয়ার ও উৎিাদন)) 

জফানোঃ ৮৩৯১113 

জিািাোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলোঃ 

shihab@hcu.org.bd 

 

 

mailto:debbrath@hcu.org.bd
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অভুন্তরীণ জসিা 

ক্রমিক 

নাং 

জসিার নাি জসিা প্রদান িিমি প্রদয়াজনীয় 

কাগজিত্র 

ও 

প্রামিস্থান 

জসিার 

মূল্য ও 

িমরদশাধ 

িিমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্বপ্রাি কি িকিিা (নাি, 

িদিী ও ই-জিইল) 

১. অিাদরশন 

ও সিন্বয়  

 জনশমক্ত মনদয়াগ, িদদান্নমি, 

স্থায়ীকরণ, সাাংগঠমনক কাঠাদিা 

তিমর, কি িচারীদদর প্রদয়াজনীয় 

িদদযি গ্রহণ কদর কামরগরী ও 

তিজ্ঞামনক কার্ িক্রি সহদর্ামগিা প্রদান 

করা;  
 

 িমরকমল্পি আমে িক ব্যিস্থািনার 

িাধ্যদি িাদজট ও মহসািরযণ 

কার্ িক্রি িমরচালনা, প্রদয়াজনীয় 

দ্রব্যামদর সাংগ্রহ, িজুদকরণ, সাংরযণ 

ও মিিরণ মনমিিকরণ;  
 

 মনরািত্তা ও র্ানিাহন িমরচালনা 

করা। 

 

- 

 

- 

 

সাি িযমণক 

জনাব এর্. আলাউর্েন 

আল আজাদ 

সহকারী ির্রচালক 

(অিাবরশন) 

জফানোঃ ৮৩৯১৩৬২ 

জিািাোঃ ০১৮৪২-০৮০৫৮৩ 

ই-জিইলোঃ 

ad-ops@hcu.org.bd  

২. িমরকল্পনা 

ও 

িাস্তিায়ন  

 দিদরর মিমভন্ন প্রকল্প প্রণয়দন 

সহায়িা, প্রকদল্পর িমরিীযণ, মূল্যায়ন 

ও িাস্তিায়ন এিাং কি িকিিাদদর 

প্রমশযদণর কি ি িমরকল্পনা ও 

িাস্তিায়ন সম্পমকিি  দাময়ত্ব িালন 

করা ; 
 

 িামষ িক উন্নয়ন কি িসূচী (এমেমি) 

চূড়ান্তকরদণর লদযু িন্ত্রণালদয়র 

প্রশাসদনর সাদে জর্াগাদর্াগ করা; 
 

 দিদরর কার্ িক্রি সমূদহর িামসক ও 

িামষ িক অগ্রগমি প্রমিদিদন তিরী ও 

িন্ত্রণালদয় জপ্ররণ করা; 
 

 জািীয় অে িননমিক িমরষদদ 

ির্ িাদলাচনা ও জািীয় সাংসদদর জন্য 

প্রমিদিদন প্রণয়ন করা; 
 

 মিমভন্ন িন্ত্রণালয়/সাংস্থার চামহদা 

জিািাদিক িথ্য ও উিাত্ত সরিরাহ 

খমনজ সম্পদ উন্নয়দন আন্তোঃদর্াগাদর্াগ 

ও মলয়াঁদজা রযা করা।  

 

- 

 

- 

 

সাি িযমণক 

 

জনাি জিাোঃ নাজমুল হক  

সহাকারী িমরচালক    

(িমরকল্পনা) 

জফানোঃ ৮৩৯১৩৬০ 

জিািাইলোঃ ১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলোঃ  

ad-plan@hcu.org.bd 
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৩. কমম্পউটার 

ও িথ্য 

প্রযুমক্ত 

জসল 

 শুধুিাত্র দিদরর কমম্পউটার, সাভ িার, 

মপ্রন্টার, ফুাক্স এসি সম্পমকিি সকল 

জসিার দাময়ত্ব িালন করা।  

 

- 

 

- 

 

সাি িযমণক 

জনাি মশহাি িাহমুদ 

সহকারী িমরচালক 

(মরজাভ িয়ার ও উৎিাদন)) 

জিািাোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

                 ও 

জনাি জিাোঃ নাজমুল হক  

সহাকারী িমরচালক    

(িমরকল্পনা) 

জফানোঃ ৮৩৯১৩৬০ 

জিািাইলোঃ ১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 
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অন্যান্য অভুন্তরীণ জসিা 

 

ক্র:নাং জসিার নাি জসিা প্রদান 

িিমি 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজিত্র  এিাং 

প্রামিস্খান 

জসিার 

মূল্য এিাং 

িমরদশাধ 

িিমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

জসিা প্রদানকারীর িদমি, 

জফান নম্বর ও ই-দিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

 

 

জিিন ভািামদ প্রদান 

মসএও এর 

জিিন মনধ িারণী 

সাদিদয 

সাংমিষ্ট আইন 

ও মিমধ-মিধান 

অনুর্ায়ী 

মিল ভাউচার 

এিাং 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট 

মিনামূদল্য মসএও 

কর্তিক মিল 

িাশ 

সাদিদয 

অনমিমিলদম্ব 

িমরচালক  

(নীমিিালা ও উন্নয়ন) 

জফান: ৮৩৯১০৮৫  

জিািাইল নাং-

০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

E-mail: 

jkir4222@gmail.com 

 

২ 

 

কি িচারীদদর 

সিয়িি িদদান্নমি 

প্রদান 

সাংমিষ্ট আইন 

ও মিমধ-মিধান 

অনুর্ায়ী 

সাংমিষ্ট িথ্য ও 

উিাত্ত এিাং 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট 

মিনামূদল্য অনমিমিলদম্ব িহািমরচালক 

জফান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail: 

hcu@hcu.org.bd 

 

 

৩ 

 

 

টি, মজমিএফ, 

জিনশন (ব্যামক্তগি 

প্রাপ্যিা) 

মসএও এর 

প্রিুয়ন এিাং 

আদিদন 

সাদিয 

সাংমিষ্ট আইন 

ও মিমধ-মিধান 

অনুর্ায়ী 

মসএও এর 

প্রিুয়ন িত্র, 

আদিদন িত্র 

এিাং 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট 

মিনামূদল্য জারীকৃি 

মজও এর 

সিয় 

অনুর্ায়ী 

িহািমরচালক 

জফান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail: 

hcu@hcu.org.bd 

 

 

৪ 

 

 

কি িকিিা/কি িচারীদদর 

দযিা বৃমি/দিশাগি 

উন্নয়ন 

চামহদা/প্রাপ্যিা 

িামলকা 

অনুর্ায়ী 

প্রমশযণ ও 

অমভজ্ঞিা 

মিমনিয় 

সাংমিষ্ট িথ্য ও 

উিাত্ত 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট 

মিনামূদল্য িদনানয়ন 

আদদশ 

জারীর ির 

মসমেউল 

অনুর্ায়ী 

িহািমরচালক 

জফান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail: 

hcu@hcu.org.bd 

 

 

আওিাধীন অমধদির/দির/সাংস্থা কর্তিক প্রদত্ত জসিা 

 

িহািমরচালক িদহাদদয়র অনুদিাদনক্রদি ‘িমরকল্পনা ও িাস্তিায়ন’ এিাং ‘অিাদরশন ও সিন্বয়’ শাখাসমূহ সকল ধরদণর 

প্রশাসমনক ও আমে িক মিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহদণর িাধ্যদি হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সকল কি িকিিা ও কি িচারীদদর 

জসিায় সদচষ্ট োদক।  

 

অমভদর্াগ ব্যিস্থািনা িিমি (GRS) 

 

জসিা প্রামিদি অসন্তুষ্ট হদল দাময়ত্বপ্রাি কি িকিিাদদর সাদে জর্াগাদর্াগ করুন। মিমন সিাধান মদদি ব্যে ি হদল মনদোক্ত িিমিদি 

জর্াগাদর্াগ ও আিনার সিস্যা অিমহি করুন।  

 

 

mailto:jkir4222@gmail.com
mailto:hcu@hcu.org.bd
mailto:hcu@hcu.org.bd
mailto:hcu@hcu.org.bd
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ক্রমিক 

নাং 

কখন জর্াগাদর্াগ করদিন জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা মনষ্পমত্তর সিয়সীিা 

১. দাময়ত্বপ্রাি কি িকিিা সিাধান মদদি ব্যে ি হদল   জিাোঃ জামকর জহাদসন  

িমরচালক (নীমিিালা ও উন্নয়ন) 

জফানোঃ ৮৩৯১০৮৫ 

জিািাোঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

ই-জিইলোঃ jakir4222@gmail.com 

 

  

০২ (দ্যই) িাস 

২. জফাকাল িদয়ন্ট কি িকিিা সিাধান মদদি ব্যে ি 

হদল   

িহািমরচালক 

জফানোঃ ৮৩৯১০৭৫ 

জিািাোঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-জিইলোঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক) িাস 

                                                                                              

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সাাংগঠমনক কাঠাদিা 
 

 

 
 

জনিল কাঠাদিা 
 

 

সাংস্থা 

অনুদিামদি িদদর সাংখ্যা কি িরি জনিদলর সাংখ্যা 

১ি 

জেণী 

২য় 

জেণী 

৩য় 

জেণী 

৪ে ি 

জেণী 
জিাট ১ি জেণী ২য় জেণী ৩য় জেণী ৪ে ি জেণী জিাট 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট 

১৬ 

জন 

০২ 

জন 

০৮ 

জন 

০৯ 

জন 

৩৫ 

জন 
০৮ জন ০১ ০৩ জন ০৯ জন ২১ জন 

mailto:jakir4222@gmail.com
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িানি সম্পদ উন্নয়ন 

হাইদরাকাি িন ইউমনট এর সাাংগঠমনক কাঠাদিাদি রাজস্ব খাদি অস্থায়ীভাদি ২৬ টি এিাং চতুে ি জেমণর (আউট জসাস ির্সং এর র্াধ্যবর্) 

০৯টি িদ সৃজন করা হদয়দে এর িদধ্য ২ টি িদদ জপ্রষদন এবং ১০ টি িদদর মনদয়াগ প্রমক্রয়া সম্পন্ন হদয়দে এিাং অিমশষ্ট ১৪ টি িদদর 

িদধ্য ৭ টি িদদর মিিরীদি িহািান্য সুপ্রীি জকাদট ির হাইদকাট ি মেমভশদন রীট মিটিশন িািলা দামখল করায় মনদয়াগ প্রমক্রয়া আিািি 

স্থমগি এিাং ৭ টি িদদর  মিিরীদি জনিল মনদয়াগ প্রমক্রয়াধীন রদয়দে।   

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ২০২০-২০২১ অে ি িেদরর জনিল সাংক্রান্ত িথ্য 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ২০২০-২০২১ অে ি িেদরর আউটদসামস িাং এ মনদয়ামজি চতুে ি জেমণর জনিল সাংক্রান্ত িথ্য 

 

 

ক্রমিক 

নাং 

অনুদিামদি িদদর নাি  অনুদিামদি িদ 

সাংখ্যা  

অনুদিামদি িদদর মিিরীদি 

পূরণকৃি জনিল 

শূন্য িদ সাংখ্যা 

১। িহািমরচালক ০১ ০১ (দপ্রষণ) - 

২। িমরচালক (নীমিিালা ও উন্নয়ন) 

 

০১ ০১ (দপ্রষণ) - 

৩।  িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

 

০১ - ০১ 

৪। উি িমরচালক (িাইমনাং ও অিাদরশন) ০১ ০১ - 

৫। উি িমরচালক (িমরকল্পনা ও মিএসমস) ০১ ০১ - 

৬। উি িমরচালক (প্রশাসন ও আইমসটি) ০১ - ০১ 

৭। উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) ০১ - ০১ 

৮। সহকারী িমরচালক (প্রশাসন ও মহসাি) ০১ ০১ - 

৯। সহকারী িমরচালক (িাইমনাং) ০১ - - 

১০। সহকারী িমরচালক (মিএসমস ও মরফি িস) ০১ - ০১ 

১১। সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) ০১ ০১  - 

১২। সহকারী িমরচালক (আইমসটি) ০১ - ০১ 

১৩। সহকারী িমরচালক (মরজাভ িয়ার ও উৎিাদন) ০১ ০১ - 

১৪। সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) ০১ - ০১ 

১৫।  সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) ০১ ০১  - 

১৬। মসমনয়র কমম্পউটার অিাদরটর  ০১ - ০১ 
১৭। প্রশাসমনক কি িকিিা  ০১ - ০১ 
১৮। মহসাি রযণ কি িকিিা ০১ ০১ - 

১৯। কমম্পউটার অিাদরটর ০৪ - ০৪ 

২০। রাইভার  ০৩ ০৩  

২১। সহকারী (মহসাি) ০১ - ০১ 

জিাট ২৬ ১২ ১৪ 

ক্রমিক 

নাং 

অনুদিামদি িদদর নাি অনুদিামদি িদ 

সাংখ্যা 

অনুদিামদি িদদর 

মিিরীদি পূরণকৃি জনিল 

 শূন্য িদ  সাংখ্যা 

১। িািিািাহক  ০১ ০১ ০  

২। এয়ারকর্েশন অিাবরটর/ প্রবজক্টর অিাবরটর ০১ ০১  

৩। সহকারী ইদলমিমশয়ান ০১ ০১ ০ 

৪। মনরািত্তা প্রহরী ০৪ ০৪ ০ 

৫। িমরচ্ছন্ন কিী ০২ ০২ ০ 

যর্াট ০৯ ০৯ ০০ 
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সিস্যা এিাং চুাদলঞ্জসমূহ 

 নব সৃর্জি সংস্থা 
 

 প্রবল জনববলর সংকট  

 অর্ভ্জ্ঞ ও দয কার্রগরী জনববলর জন্য স্বল্প আর্থ িক সুর্বধা  

 স্টার্ড ও গববষর্ার সুর্বধার স্বল্পিা 

 তববদর্শক প্রর্শযর্ ও র্ভ্র্জবটর সীর্াবদ্ধিা  

 স্থায়ী ভ্ববনর অভ্াব  

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ভমিষ্যৎ িমরকল্পনা 

িাাংলাদদদশর প্রাকৃমিক সম্পদদর র্োর্ে ব্যিহাদরর িাধ্যদি অে িননমিক প্রবৃমি অজিন, দামরদ্রু মিদিাচন ও িমরদিশ 

সাংরযদণর লদযু রাজস্ব খাদির আওিায় মনয়মিি গদিষণা কার্ িক্রি িমরচালনার িাশািামশ এর কি িধারাদক অমধকির 

কার্ িকর করার উদেদশ্য হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক “Capacity Building of Human Resources and  

Petroleum Resources Management” শীষ িক প্রকদল্পর প্রস্তাি প্রমক্রয়াধীন রদয়দে। এ প্রকল্প িাস্তিায়দনর িাধ্যদি 

অষ্টি িঞ্চিামষ িক িমরকল্পনা, SDG ২০৩০ এিাং মভশন-২০৪১ অজিদনর জন্য একটি দয জনশমক্ত সৃমষ্টর প্রয়াস অব্যাহি 

রাখা হদি। 

 

 এোড়াও হাইবরাকাব িন ইউর্নট এ র্নম্নর্লর্খি র্বষয় সংর্েষ্ট প্রকল্প হাবি যনয়া য বি িাবর 

 

 Mapping and Exploration Potential of Resources in Energy Sector; 
 

 Sectoral Need Assessment to Achieve Vision-2041; 
 

 Estimation of Updated Reserve of Hydrocarbon and Development of Reserver Man-
agement Plan; 

 
 Policies Harmonization & Intervention of Emerging Legal Instrument for Energy Sec-

tor towards Developed Country; 
 

 Capacity Development of Energy Sector to Cope up with 4.0 Industrial Revolution; 
 

 Creating Environment for Private Sector Participation in Energy Sector; 
 

 Development of Standard Operating Procedure for Safety & Security of Energy Users.  
 

 Piloting Some Model Best Practices for Demand Side Management in Energy Sector; 
 

 Formulation of Road Map to Mitigate GHGs for achieving the Targets of SDG7, Mujib 

Climate Prosperity Plan, & Paris Agreement; 

 

 Identification of New Modern Energy Options & Means of Technology Transfer.  
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এোড়াও ভ্র্বষ্যৎ ির্রকল্পনার র্বধ্য রবয়বে 

 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াবগর কার্রগরী সহায়ক শর্ি র্হসাবব সুপ্রর্িষ্ঠা করা; 

 র্নয়র্র্ি ওয়াকিশি, যসর্র্নাবরর আবয়াজন; 

 হাইবরাকাব িন ইউর্নটবক আন্তজিার্িক র্াবন উন্নীি করা; 

 কর্ িকিিাবদর জ্বালার্ন যসক্টবরর র্বর্ভ্ন্ন প্রর্িষ্ঠান হবি ব্যবহার্রক অর্ভ্জ্ঞিা এবং জ্ঞান অজিবনর র্নর্র্বত্ত স্বল্প 

সর্বয়র জন্য যপ্রষবর্র ব্যবস্থা করা; 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ যসক্টবর যুবগাবিাযুর্গ র্বর্ভ্ন্ন প্রকল্প প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন করা; 

 কর্ িকিিা/কর্ িচারীবদর যদশী/র্ববদশী প্রর্শযবর্র ব্যবস্থা করা; 

 স্টার্ড ও গববষর্াধর্ী কর্ িসম্পাদন; 

 

 

২০২০-২০২১ অথ ি বেবর হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর কর্ িকিিা/কর্ িচারীগবর্র অভ্েন্তরীর্ ও যদশীয় প্রর্শযর্ 

 
 

অভ্েন্তরীর্ প্রর্শযর্ 

 

ক্রচর্ক 

নং 
প্রচশক্ষরেে চবষয় 

প্রচশক্ষোর্ীে 

সংখ্যা 

প্রচশক্ষরেে 

সর্য়কাল 

দর্াে 

সর্য়কাল 
র্ন্তব্য 

1.  সেকাচে কর্ থিােী (চনয়চর্র্ উপচস্থচর্) চবচির্ালা,২০১৯ 
৫*কর্ থকর্থা 

৩*কর্ থিাচে 
৩ ঘন্টা ২৪ ঘন্টা  

2.  শুদ্ধািাে ও সুশাসন 
৫*কর্ থকর্থা 

৩*কর্ থিাচে 
৩ ঘন্টা ২৪ ঘন্টা  

3.  সেকাচে কর্ থিাচে (শংঙ্খলা ও আচপল) চবচির্ালা, ২০১৮ 
৬*কর্ থকর্থা 

৩*কর্ থিাচে 
৩ ঘন্টা ২৭ ঘন্টা  

4.  োপ্তচেক চশিািাে 
৫*কর্ থকর্থা 

৩*কর্ থিাচে 
৩ ঘন্টা ২৪ ঘন্টা  

5.  ACR Writing ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

6.  Ocean Energy Resources ৫*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৫ ঘন্টা  

7.  
Energy Perspective in Eighth Fifth 

Year Plan 
৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

8.  
Perspective Plan of Bangladesh (2010-

2021) 
৪*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১২ ঘন্টা  

9.  
Voluntary National Reviews (VNR), 

2020 
৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

10.  National Energy Policy, 2004 ৫*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৫ ঘন্টা  

11.  Unaccounted Energy ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

12.  Energy Economics ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

13.  পাবচলক প্রচকউেরর্ন্ট চবচির্ালা, ২০০৮ (চপচপআে ২০০৮) ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

14.  অচ স ব্যবস্থাপনা 
৬*কর্ থকর্থা 

৩*কর্ থিাচে 
৩ ঘন্টা ২৭ ঘন্টা  
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15.  ২০২০-২১ অর্ থবছরেে বাচষ থক কর্ থসম্পােন চুচি বাস্তবায়ন ৭*কর্ থকর্থা ৫ ঘন্টা ৩৫ ঘন্টা  

16.  ২০২০-২১ অর্ থবছরেে বাচষ থক কর্ থসম্পােন চুচি বাস্তবায়ন ৭*কর্ থকর্থা ১ ঘন্টা ০৭ ঘন্টা  

17.  বাংলারেরশে নবায়নরযাগ্য জ্বালাচন নীচর্র্ালা ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

18.  Coal Sector Development Strategy ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

19.  Bangladesh Delta Plan (BDP) ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

20.  Natural Gas Production Augmentation ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

21.  
Production Sharing Contract (PSC) 

Vs Revenue Sharing Contract (RSC) 
৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

22.  Shale Gas ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

23.  সেকােী কর্ থিােী (আিেে) চবচির্ালা, ১৯৭৯ ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

24.  Gas Depletion Strategy ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

25.  র্ধ্যপাড়া কঠিন চশলা ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

26.  শুদ্ধািাে ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

27.  সুশাসন ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

28.  Energy Scenario (2020-2021) ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

29.  বারজে ব্যবস্থাপনা ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

30.  প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ৬*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা  

31.  
Nationally Determined Contributions 

(NDC) 
৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

32.  Net Zero Emissions ৭*কর্ থকর্থা ৩ ঘন্টা ২১ ঘন্টা  

দর্াে ৬৩৩ ঘন্টা  

 

যদশীয় প্রর্শযর্  

যদশীয় প্রর্শযর্ 

1.  

বাংলাবদশ 

যিবরার্লয়ার্ 

ইন্সটিটিউট 

Office Management 
১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

2.  
Fire Fighting, First Aid and Rescue 

Operation 

১* 

কর্ িকিিা 
০২ র্দন ১৬  ন্টা  

3.  
Public Procurement Act, 2006 & 

PPR 2008 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

4.  Project Management 
১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

5.  
Audit Management: Objections and 

Disposals 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

6.  
Sustainable Development Goals 

(SDGs) 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

7.  
Human Resources Management 

and Good governance 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩র্দন ২৪  ন্টা  

8.  
Annual Confidential Report (ACR) 

Writing 

২* 

কর্ িকিিা 
০১ র্দন ১৬  ন্টা  

9.  Innovation ideas and skills 
১* 

কর্ িকিিা 
০২ র্দন ১৬  ন্টা  

10.  
Design, Construction, Operation 

and Maintenance of Gas Pipeline 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

11.  
Occupational Safety, Health & Envi-

ronmental Management 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  
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12.  
International Contract and Negoti-

ation 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

13.  Gas Network Analysis 
১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

14.  Orientation on Innovation 
১* 

কর্ িকিিা 
০১ র্দন ০৮  ন্টা  

15.  National Integrity Strategy [NIS] 
১* 

কর্ িকিিা 
০১ র্দন ০৮  ন্টা  

16.  Conflict and Stress Management 
১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

17.  
জািীয় 

ির্রকল্পনা ও 

উন্নয়ন 

একাবডর্র্ 

Oracle based Database Application 

Design (সান্ধেকালীন) 

১* 

কর্ িকিিা 
৪৫ র্দন ১৮০  ন্টা  

18.  
Planning and Development for BCS 

(Admin) Cadre Officers 

১* 

কর্ িকিিা 
১৯ র্দন ১৫২  ন্টা  

19.  
বাংলাবদশ 

ির্রসংখ্যান 

ব্যেবরা 

Capacity Building for Generating 

Data on Environment, Climate 

Change and Disaster Management 

Issues in Focusing to policy coher-

ence for sustainable development 

১* 

কর্ িকিিা 
০৩ র্দন ২৪  ন্টা  

যর্াট ৬৮৪  ন্টা  

সব িবর্াট 
১৩১৭ 

 ন্টা 
 

 

 ২০২০-২০২১ অথ ি বেবর অভ্েন্তরীর্ প্রর্শযর্ এবং যদশীয় প্রর্শযবর্র যর্াট সর্য় = ১৩১৭  ন্টা।    

 

 ২০২০-২০২১ অথ ি বেবর হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর যর্াট জনববলর সংখ্যা = ১২ (বার) জন।    

 

 ২০২০-২০২১ অথ ি বেবর হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর জনববলর প্রর্শযবর্র সর্য় (১৩১৭/১২)=১০৯.৭৫ জন ন্টা।    
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হাইদরাকাি িন ইউমনট এর কি িকিিাগদণর সিন্বদয় গঠিি মিমভন্ন কমিটি 

 

 
 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট’র বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়বনর জন্য গঠিি “এর্িএ” কর্র্টি 

 

ক্রর্র্ক নং কর্ িকিিার নার্ ও িদর্ব কর্র্টিবি িদর্ব 

০১ জনাব যর্ািঃ জার্কর যহাবসন, ির্রচালক (উি সর্চব)   টির্ র্লডার 

০২ জনাব র্শহাব র্াহমুদ, সহকারী ির্রচালক (র্রজাভ্ িয়ার ও উৎিাদন)   য াকাল িবয়ন্ট 

০৩ জনাব যদবব্রি দাস,  সহকারী ির্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব)   সদস্য 

০৪ জনাব এর্ আলাঊর্েন আল আজাদ,  সহকারী ির্রচালক (অিাবরশন) সদস্য 

০৫ জনাব যর্ািঃ নাজমুল হক, সহকারী ির্রচালক (ির্রকল্পনা)  সদস্য সর্চব 

 
 

 ই-গভ্ন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িির্রকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূোয়ন সংক্রান্ত 

 

ক্রর্ নার্ ও িদর্ব কর্র্টিবি অবস্থান যর্াবাইল নম্বর ও ইবর্ইল 

১। 
যর্ািঃ জার্কর যহাবসন 

ির্রচালক (উিসর্চব) 
র্চ  ইবনাবভ্শন অর্ সার 

০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

২। 
যর্ািঃ নাজমুল হক 

সহকারী ির্রচালক (ির্রকল্পনা) 
য াকাল িবয়ন্ট 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

৩। 
যদবব্রি দাস 

সহকারী ির্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব) 
সদস্য 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

৪। 
এর্.আলাউর্েন আল আজাদ 

সহকারী ির্রচালক (অিাবরশন) 
সদস্য 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৫। 

র্শহাব র্াহমুদ 

সহকারী ির্রচালক (র্রজাভ্ িয়ার ও 

উৎিাদন) 

সদস্য সর্চব  
০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

 

জািীয় শুদ্ধাচার যকৌশল বাস্তবায়বনর লবযে গঠিি ‘তনর্িকিা কর্র্টি’ 

 

ক্রর্ নার্ ও িদর্ব কর্র্টিবি অবস্থান যর্াবাইল নম্বর ও ইবর্ইল 

১। 
যর্া: জার্কর যহাবসন 

ির্রচালক (উিসর্চব) 
সভ্াির্ি 

০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

২। 
যদবব্রি দাস 

সহকারী ির্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব) 
য াকাল িবয়ন্ট 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

৩। 

র্শহাব র্াহমুদ 

সহকারী ির্রচালক (র্রজাভ্ িয়ার ও 

উৎিাদন) 

সদস্য 
০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

৪। 
এস. এর্. আব্দুোহ আল- ারুক 

র্হসাবরযর্ কর্ িকিিা 
সদস্য  

০১৯১০০১০০৪৯ 

smfaruqa@gmail.com 

৫। 
এর্.আলাউর্েন আল আজাদ 

সহকারী ির্রচালক (অিাবরশন) 

সদস্য সর্চব ও র্বকল্প 

য াকাল িবয়ন্ট 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 
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হাইবরাকাব িন ইউর্নট’র আইর্সটি র্বষয়ক য াকাল িবয়ন্ট কর্ িকিিা ও র্বকল্প য াকাল িবয়ন্ট কর্ িকিিা  

 

নার্ ও িদর্ব  য ান ও ই-যর্ইল 

র্শহাব র্াহমুদ, সহকারী ির্রচালক (র্রজাভ্ িয়ার 

ও উৎিাদন) 
য াকাল িবয়ন্ট কর্ িকিিা 

য ান: ৮৩৯১১১৩ 

যর্াবা: ১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

এর্ আলাঊর্েন আল আজাদ,  সহকারী 

ির্রচালক (অিাবরশন) 

র্বকল্প য াকাল িবয়ন্ট কর্ িকিিা 

 

য ান: ৮৩৯১১৬৩ 

যর্াবা: ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর যসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ির্রবীযর্ কর্র্টি 

 

ক্রর্ নার্ ও িদর্ব কর্র্টিবি অবস্থান যর্াবাইল নম্বর ও ইবর্ল 

১। 

যর্ািঃ জার্কর যহাবসন 

ির্রচালক (উিসর্চব) 

নীর্ির্ালা ও উন্নয়ন 

আহ্বায়ক 
০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

২। 
এর্.আলাউর্েন আল আজাদ 

সহকারী ির্রচালক (অিাবরশন) 
য াকাল িবয়ন্ট 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৩। 
যর্ািঃ নাজমুল হক 

সহকারী ির্রচালক (ির্রকল্পনা) 
সদস্য 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

৪। 
এস. এর্. আব্দুোহ আল- ারুক 

র্হসাবরযর্ কর্ িকিিা 
সদস্য 

০১৯১০০১০০৪৯ 

smfaruqa@gmail.com 

৫। 
যদবব্রি দাস 

সহকারী ির্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব) 

সদস্য সর্চব ও র্বকল্প 

য াকাল িবয়ন্ট 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

 
 

িথ্য অর্ধকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনু ায়ী দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কর্ িকিিা 

১। 

যর্ািঃ নাজমুল হক 

সহকারী ির্রচালক 

(ির্রকল্পনা) 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

িথ্য প্রদানকারী 

কর্ িকিিা 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট, ১৫৩, 

িাইওর্নয়ার যরাড, যসগুনবার্গচা, ঢাকা-

১০০০। 

২। 

র্শহাব র্াহমুদ 

সহকারী ির্রচালক 

(র্রজাভ্ িয়ার ও 

উৎিাদন) 

০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

র্বকল্প িথ্য প্রদানকারী 

কর্ িকিিা 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট, ১৫৩, 

িাইওর্নয়ার যরাড, যসগুনবার্গচা, ঢাকা-

১০০০। 

  

 

আর্িল কর্ িকিিা 

  

নার্ ও িদর্ব  

 

য ান ও ই-যর্ইল 

ড. যর্ািঃ রর্ কুল ইসলার্ 

র্হাির্রচালক (অর্ির্রি দার্য়ত্ব) 

০১৭২০৩০৯২৫০ 

hcu@hcu.org.bd 

 

 

 

mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-ops@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:hcu@hcu.org.bd
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িথ্য অর্ধকার র্বষয়ক কর্ িির্রকল্পনা বাস্তবায়ন কর্র্টি 

 

ক্রর্ নার্ ও িদর্ব কর্র্টিবি অবস্থান যর্াবাইল নম্বর ও ইবর্ইল 

১। 
যর্ািঃ জার্কর যহাবসন 

ির্রচালক (উিসর্চব) 
আহ্বায়ক 

০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

 

২। 
যর্ািঃ নাজমুল হক 

সহকারী ির্রচালক (ির্রকল্পনা) 
য াকাল িবয়ন্ট 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

৩। 
যদবব্রি দাস 

সহকারী ির্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব 
সদস্য 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

৪। 
এর্.আলাউর্েন আল আজাদ 

সহকারী ির্রচালক (অিাবরশন) 
সদস্য 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৫। 
র্শহাব র্াহমুদ 

সহকারী ির্রচালক (র্রজাভ্ িয়ার ও উৎিাদন) 

সদস্য সর্চব ও র্বকল্প 

য াকাল িবয়ন্ট 

০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

 

অর্ভ্ব াগ প্রর্িকার ব্যবস্থািনার অর্ভ্ব াগ র্নষ্পর্ত্ত কর্ িকিিা (অর্নক) 

 

নার্ ও িদর্ব য ান ও ই-যর্ইল 

জনাব যর্ািঃ জার্কর যহাবসন  

ির্রচালক (উি সর্চব)  

 

য ান: ৮৩৯১০৮৫ 

যর্াবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

 

অর্ভ্ব াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ িির্রকল্পনা বাস্তবায়ন কর্র্টি 

 

ক্রর্ নার্ ও িদর্ব কর্র্টিবি অবস্থান যর্াবাইল নম্বর ও ইবর্ইল 

১। 
যর্ািঃ জার্কর যহাবসন 

ির্রচালক (উিসর্চব) 
আহ্বায়ক 

০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

২। 
এর্.আলাউর্েন আল আজাদ 

সহকারী ির্রচালক (অিাবরশন) 
য াকাল িবয়ন্ট 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৩। 
এস. এর্. আব্দুোহ আল- ারুক 

র্হসাবরযর্ কর্ িকিিা 
সদস্য 

০১৯১০০১০০৪৯ 

smfaruqa@gmail.com 

৪। 
যদবব্রি দাস 

সহকারী ির্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব) 
সদস্য সর্চব 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

 

 

  

mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:jakir4222@gmail.com
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মিিীয় অধ্যায় 
 

 

 

িাদজট কাঠাদিা 
 

 

 মিশন জেটদিন্ট 

 হাইদরাকাি িন ইউমনট জকৌশলগি উদেশ্য ও কার্ িক্রিসমূহ 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ইউমনটওয়ামর ব্যয় 

 প্রধান কি িকৃমি মনদদ িশকসমূহ 

 কার্ িক্রিসমূহ, ফলাফল মনদদ িশক এিাং মনদদ িশদকর লযুিাত্রা 

 ২০২০-২০২১ অে ি িেদরর অে িননমিক জকাে  জকােওয়ামর জিাট রাজস্ব প্রামি 

 ২০২০-২০২১ অে ি িেদরর অে িননমিক জকাে মভমত্তক উিৃত্ত মহসাি মিিরণী  
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িাদজট কাঠাদিা 

           (হাজার টাকায়) 

মিষয় িাদজট 

২০২০-২০২১ 

 

সাংদশামধি িাদজট 

২০২০-২১ 

 
অনুন্নয়ন ২৭৮০০ ২১৮৭০ 

 উন্নয়ন  - - 

জিাট ২৭৮০০ ২১৮৭০ 

রাজস্ব ২৫৮০০ ১৯৮৭০ 

মূলধন ২,০০০  ২,০০০ 

জিাট ২৭৮০০ ২১৮৭০ 

                                                                                                                                                                              

মিশন জেটদিন্ট 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর মিশন জেটদিন্টোঃ  

 

জ্বালানী ও খমনজ সম্পদ এর মিমভন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উদওালন, আহরণ, মিিরণ ও সুষ্ঠু ব্যিস্থািনার িাধ্যদি 

জদদশর জ্বালানী মনরািত্তা মনমিিকরণ। 
 

হাইদরাকাি িন ইউমনট জকৌশলগি উদেশ্য ও কার্ িক্রিসমূহ 

 

জকৌশলগি উদেশ্য প্রধান কার্ িক্রি 

 
1. জ্বালানী মনরািত্তা মনমিিকরণ  

 প্রােমিক জ্বালানী উৎদসর িহুমুখীকরণ (কয়লা, নিায়নদর্াগ্য 
জ্বালানী) 

 ওয়াকিশি/দসমিনাদরর আদয়াজন 

 গদিষণা কার্ িক্রি িমরচালনা করা। 2. জদদশর সকল অঞ্চদল জ্বালানীর 
সরিরাহ ও দয ব্যিহার 

মনমিিকরণ। 

 গ্যাদসর র্োর্ে ব্যিহার মনমিিকরণ। 

 জ্বালানী জযদত্র জহলে জসফটি এনভাইরনদিন্টাল (এইচএসই) 
মনমিিকরণ।  

 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ইউমনটওয়ামর ব্যয় 

                                                                                                                                  (হাজার টাকায়) 

মিিরণ িাদজট 

 

প্রকৃি ব্যয় 

    িাদজট ২০২০-২১  সাংদশামধি িাদজট ২০২০-২১ ২০২০-২০২১ 

 অমফসারদদর জিিন ৪৪৮০.০০ ৪২৫০.০০ ৩৯৪১.০০  

কি িচারীদদর জিিন ৪৫০.০০ ৪১০.০০ ৪০৬.০০  

ভািামদ ৫২৬০.০০  ৪২১২.০০  ৩৭৯৯.০০  

প্রশাসমনক ব্যয় ৪৭৯৫.০০ ৪৪৭৮.০০ ৪০৬৭.০০   

প্রমশযণ ২৩০০.০০ ১০০০.০০ ৮১৭.০০  

ভ্রিণ ব্যয় ৩২০০.০০ ১০০০.০০ ৫৯২.০০  

জিদরাল, ওদয়ল ও লুমব্রদকন্ট ৮৬০.০০ ৮৬০.০০ ৫৭৬.০০  

মুদ্রণ ও িমনহামর ৯০৫.০০ ৭১০.০০  ৭১০.০০   

জিশাগি জসিা, সম্মানী ও মিদশষ 

ব্যয় 
১২০০.০০ ৮০০.০০ ৫৯৭.০০  

জিরািি ও সাংরযণ ২৩৫০.০০ ২১৫০.০০  ২১৩৭.০০  
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সম্পদ সাংগ্রহ/ক্রয় ২০০০.০০ ২০০০.০০  ১৯৯৯.০০   

সি িদিাট ২৭৮০০.০০ ২১৮৭০.০০ ১৯৬৪১.০০ 

 

প্রধান কি িকৃমি মনদদ িশকসমূহ 

 
 

মনদদ িশক 
সাংমশষ্ট জকৌশলগি উদেশ্য 

এর ক্রমিক 

িমরিাদির 

একক 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

   সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 

প্রকৃি অজিন সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 

প্রকৃি অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সিীযা ১,২ সাংখ্যা ১৫ ১৫ ১৫ ১৬ 

ওয়াকিশি/দসমিনার 

 

১ সাংখ্যা ৮ ৮ ৮ ১০ 

 
 

কার্ িক্রিসমূহ, ফলাফল মনদদ িশক এিাং মনদদ িশদকর লযুিাত্রা 
 

কার্ িক্রি ফলাফল মনদদ িশক 

সাংমিষ্ট 

জকৌশলগি 

উদেশ্য এর 

ক্রমিক 

িমরিাদির 

একক 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

    সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 

প্রকৃি 

অজিন 

সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 

প্রকৃি 

অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জ্বালানী সম্পদদর িজুদ সাংক্রান্ত 

সিীযা প্রমিদিদন প্রণয়ন 
সিীযা ১,২ সাংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৪ 

ওয়াকিশি/দসমিনার 

 

ওয়াকিশি/ 

জসমিনার িমরচালনা 
১ সাংখ্যা ৮ ৮ ৮ ১০ 

গদিষণা কার্ িক্রি গদিষণা সিীযা ১ সাংখ্যা ২ ২ ২ ২ 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অে ি িেদরর অে িননমিক জকােওয়ামর জিাট রাজস্ব প্রামি  
 

                                                                                                                            (টাকায়) 

 
অে িননমিক 

জকাে 

 

 
       আইদটি 

 

লযুিাত্রা, ২০২০-২১ 

জিাট 

লযুিাত্রা 

জিাট  

প্রামি 

২০২০-২১ 

 
িন্ত

ব্য 

প্রেি 

জকায়াট িার 

মিিীয় 

জকায়াট িার 

র্তিীয় 

জকায়াট িার 

চতুে ি 

জকায়াট িার 

১৪৪১২৯৯ অন্যান্য আদায় ৫,০০০ ১০,০০০ ১০,০০০ ২০,০০০ ৪৫,০০০ ২৫৭,৫০০  

১৪২৩২০৪ 
সরকামর র্ানিাহন 

ব্যিহার মফ 
- - - ৫,০০০  ৫,০০০ ৩,৫০০  

                                                             জিাট লযুিাত্রা ও প্রকৃি প্রামি ৫০,০০০ ২৬১,০০০  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১  21 

 

 
 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অে ি িেদরর অে িননমিক জকাে মভমত্তক উিৃত্ত মহসাি মিিরণী 

                                                                                                                                                                         (হাজার টাকায়) 

অথ বনননতক 

ককাড 
নর্র্রণ 

২০২০-২১ 

অথ বর্ছড্রর 

র্াড্েে 

২০২০-২১ 

অথ বর্ছড্রর 

সংড্শানধত 

র্াড্েে  

 

২০২০-২১ 

অথ বর্ছড্রর প্রকৃত 

ব্যয় 

২০২০-২১ 

অথ বর্ছড্রর উেৃত্ত  

৩১১১ নগদ মজুরী ও কর্তন       

৩১১১১০১ মূল দবর্ন (অচ সাে) ৪৪৮০ ৪২৫০ ৩৯৪১ ৩০৯ 

৩১১১২০১ মূল দবর্ন (কর্ থিােী) ৪৫০ ৪১০ ৪০৬ ৪ 

৩১১১৩০২ র্াতায়াত িাতা ২০ ১২ ১১  ১ 

৩১১১৩০৬ নশক্ষ্া িাতা ২৮০ ৬০ ৫৪ ৬ 

৩১১১৩১০ র্ানি িািা িাতা ২৫০০ ২৪০০ ২২৭৩ ১২৭ 

৩১১১৩১১ নচনকৎসা িাতা ৩৫০ ২৩০ ২০৭ ২৩ 

৩১১১৩১২ দর্াবাইল/রসলর ান ভ্ার্া ৪০ ৩০ ০ ৩০ 

৩১১১৩১৩ 

আর্ানসক কেনলড্ফান নগদায়ন 

িাতা ১২০ ১০০ ৮৮ 

১২  

৩১১১৩১৪ টিনফন িাতা ২০ ১০ ৭ ৩  

৩১১১৩২৫ উৎসর্ িাতা ১০০০ ৮০০ ৭২৩ ৭৭ 

৩১১১৩২৭ অনধকাল িাতা ৩০০ ২০০ ২০০ ০ 

৩১১১৩২৮ শ্রানন্ত ও নর্ড্নাদন িাতা ৩৫০ ১০০ ০ ১০০ 

৩১১১৩৩১ আপ্যায়ন িাতা ৩০ ২০ ১২ ৮ 

৩১১১৩৩২ সম্মানী িাতা ১০০ ১৫০ ১৫০  ০ 

৩১১১৩৩৫ র্াংলা নর্র্ষ ব িাতা ১৫০ ১০০ ৭৪ ২৬ 

৩১১১৩৩৮ অন্যান্য িাতা ০ ০ ০ ০ 

 উপ কমাে= ১০১৯০ ৮৮৭২ ৮১৪৬ ৭২৬ 

৩২১১ প্রশাসননক ব্যয়     

৩২১১১০৪ আনুষনিক কম বচারী/প্রনতষ্ঠান ২৬০০ ২৫১০ ২৩১৫ ১৯৫ 

৩২১১১০৬  

 

আপ্যায়ন ব্যয়  ৫০ ৫৫ ৫৫ ০০ 

৩২১১১১১ কসনমনার/কনফাড্রন্স ব্যয় ১১০০ ১০০০ ৯৯৮ ২ 

* 

৩২১১১১৩ 

নর্দ্যযৎ ২০০ ৫০ ০ ৫০ 

১০ * 

৩২১১১১৫ 

পানন ১৫০ ৫০ ০ ৫০ 

১০ * 

৩২১১১১৬ 

কুনরয়ার ২০ ৫ ১ ৪ 

১২ ৩২১১১১৭ ইন্টারড্নে/ফযাক্স/ড্েড্লক্স ৫০ ১৮০ ১২৫ ৫৫ 

* 

৩২১১১১৯ 

ডাক ২০ ১০ ০ ১০ 

৫ * 

৩২১১১২০ 

কেনলড্ফান ১৫০ ১০০ ৫৫ ৪৫ 

* 

৩২১১১২৫ 

প্রচার ও নর্োপন ব্যয় ৩০০ ৩৫০ ৩৫০ ০০ 

৩২১১১২৭  বই পত্র ও সার্চয়কী  ৫০ ৫০ ৫০ ০  

৩২১১১২৮ প্রকাশনা ৪০০ ১০০ ১০০ ০০ 

৩২১১১৩০ র্াতায়াত ব্যয়  ২০ ১৮ ১৮ ০ 

উপ কমাে= ৪৭৯৫ ৪৪৭৮ ৪০৬৭ ৪১১ 

৩২৩১ প্রনশক্ষ্ণ     

৩২৩১৩০১ প্রনশক্ষ্ণ ২৩০০ ১০০০ ৮১৭ ১৮৩ 

উপ কমাে= ২৩০০ ১০০০ ৮১৭ ১৮৩ 

৩২৪৩ কপড্রাল, ওড্য়ল ও লুনিড্কন্ট     

৩২৪৩১০১ কপড্রাল, ওড্য়ল ও লুনিড্কন্ট ২১০ ২১০ ১৯৩ ১৪৮ 

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানন ৬৫০ ৬৫০ ৩৮৩ ৩১৩ 

উপ কমাে= ৮৬০ ৮৬০ ৫৭৬ ২৮৪ 
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৩২৪৪ ভ্রমণ ও র্দনল     

৩২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয় ৩২০০ ১০০০ ৫৯৩ ৪০৭ 

                                            উপ 

কমাে= 

৩২০০ ১০০০ ৫৯৩ ৪০৭ 

৩২৫৫ মুদ্রণ ও মননহানর 

৩২৫৫১০৪ েযাম্প ও সীল ২৫ ১০ ১০ ০০ 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মননহানর ৮৮০ ৭০০ ৭০০ ০০ 

উপ কমাে= ৯০৫ ৭১০  ৭১০ ০০ 

৩২৫৭ কপশাগত কসর্া, সম্মানী ও নর্ড্শষ ব্যয় 

৩২৫৭১০১ কনসালড্েনন্স ৫০০ ১০০ ০ ১০০ 

৩২৫৭১০৩ গড্র্ষণা  ১০০ ১০০ ০ ১০০ 

৩২৫৭১০৫ উদ্ভার্ন  ৫০০ ৫০০ ৪৯৮ ২ 

৩২৫৭১০৬  শুদ্ধাচার  ১০০ ১০০ ৯৯  ১  

                               উপ কমাে= ১২০০ ৮০০ ৫৯৭  ২০৩  

৩২৫৮ কমরামত ও সংরক্ষ্ণ      

৩২৫৮১০১ কমােরর্ান ৪০০ ২০০ ১৮৮ ১২ 

৩২৫৮১০২ আসর্ার্পত্র ৫০ ৫০ ৪৯ ১ 

৩২৫৮১০৩ কনম্পউোর ৫০০ ৫০০ ৫০০ ০  

৩২৫৮১০৪  অনফস সরঞ্জামানদ ৫০০ ৫০০ ৫০০ ০ 

৩২৫৮১৪০ কমােরর্ান রক্ষ্ণাড্র্ক্ষ্ণ ব্যয় ৯০০ ৯০০ ৯০০ ০ 

                                                  উপ 

কমাে= ২৩৫০ 

২১৫০  ২১৩৭ ১৩   

৩৫১২১০৩ 

সরকানর কম বচারীড্দর 

গৃহননম বাণ ঋড্ণর সুড্দর উপর 

িতুবনক 

০ ০ ০ ০  

                                          উপ 

কমাে= 
০ ০ ০ ০ 

৪১১২ র্ন্ত্রপানত ও সরঞ্জামানদ     

** 

৪১১২১০১ কমাের্ান ০  ০  ০ 

০  

৪১১২২০২ কনম্পউোর ও আনুষনিক ১০০০ ১০০০ ৯৯৯ ১  

৪১১২৩১০ অনফস সরঞ্জামানদ ৫০০ ৫০০ ৫০০ ০  

৪১১২৩১৪ আসর্ার্পত্র ৫০০ ৫০০ ৪৯৯ ১ 

 উপ কমাে= ২০০০ ২০০০  ১৯৯৮ ২ 

দর্াে = ২৭৮০০ ২১৮৭০  ১৯৬৪১ ২২২৯  
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র্তিীয় অধ্যায় 

 
 

  হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সম্পামদি কার্ িক্রি 
 

 
 ২০২০-২১  অে ি িেদরর সম্পামদি কার্ িক্রিসমূহ  

 মিমিধ প্রমিদিদনসমূহ 

 ২০২০-২০২১ অথ ি বেবর র্নম্নর্লর্খি র্বষবয়র উির হাইবরাকাব িন ইউর্নট িথ্য 

ও র্িার্ি প্রদান কবরবে  
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সম্পামদি কার্ িক্রি 

 
জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কামরগমর সহায়ক শমক্ত মহদসদি হাইদরাকাি িন ইউমনট চামহদানুর্ায়ী মিমভন্ন নীমিিালা, 

MoU, গ্যাস চামহদা, গ্যাস জযত্র উন্নয়ন, গ্যাস জসক্টদরর ভমিষ্যি িমরকল্পনা, মিএসমস’র জজআরমস/দজএিমস’র সভায় 

ির্ িদিযক মহদসদি অাংশগ্রহণ ও অন্যান্য সাংমিষ্ট মিষয়ক নীমিিালা প্রণয়দন সমক্রয় অাংশগ্রহণ ও িিািি প্রদান কদর 

আসদে। Mini Data Bank-এ গ্যাস িজুদ, অনামিষ্কৃি গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎিাদন সাংক্রান্ত োটা সাংরযদণর 

িাশািামশ োটাদিজ জেদক “Gas and Coal Reserve & Production“ শীষ িক িামসক প্রমিদিদন প্রকাশ 

হদচ্ছ।এোড়াও িামসক গ্যাস উৎিাদন এিাং খািওয়ারী িামসক ব্যিহাদরর উিাদত্তর উির মভমত্ত কদর “Annual Gas 

Production and Consumption“ শীষ িক িামষ িক প্রমিদিদন প্রণয়ন করা হদচ্ছ।   

 
 

 

 

২০২০-২১  অে ি িেদরর সামি িক কি িকান্ড ও সাফল্য   

 

 মুর্জববষ ি ও স্বাধীনিার সূবর্ িজয়ন্তী উিলবযে  

o ফ্লায়ার প্রকাশ 

o জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ কর্তিক প্রর্ীি আইন, র্বর্ধ ও নীর্ির্ালার সংকলবনর র্িিীয় সংস্করর্ প্রকাশ 

o যিবরাবাংলার আওিাধীন যকাম্পানীসমূবহর আইন, র্বর্ধ ও নীর্ির্ালার সংকলন (প্রথর্ ও র্িিীয় খে) প্রকাশ 

o র্বর্ির্স’র আওিাধীন যকাম্পানীসমূবহর আইন, র্বর্ধ ও নীর্ির্ালার সংকলন প্রকাশ 

o জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য অন্তব িিীকালীন ডোশববাড ি তির্র। 

o Energy Scenario of Bangladesh 2019-2020 প্রকাশ 

o Annual Report 2019-2020 প্রকাশ 

o Monthly Report প্রকাশ 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ কর্তিক জািীয় জ্বালার্ন র্নরািত্তা র্দবস, ২০২০ উদ ািন উিলবযে “Energy Sce-

nario of Bangladesh: Prospects, Challenges & Way Forward” শীষ িক ভ্াচু িয়াল 

যসর্র্নার আবয়াজবন সহব াগীিা প্রদান ও ফ্লায়ার প্রকাশ। 

 ২০২০-২০২১ অথ িবেবরর বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ভ্াচু িয়ার্ল স্বাযর এবং  থা থভ্াবব কর্ িসম্পাদন। 

 শুদ্ধাচার যকৌশল কর্ িির্রকল্পনা ২০২০-২০২১  থা থ বাস্তবায়ন। 

 সর্সার্র্য়ক র্বষয় র্নবয় ১০ টি স ল যসর্র্নার আবয়াজন 
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হাইবরাকাব িন ইউর্নবট ২০২০-২১ অথ ি বেবর অনুর্ষ্ঠি ওয়াকশ িি/যসর্র্নার 
 

 

ক্রর্র্ক 

নং 
ওয়াকশ িি/বসর্র্নার এর নার্ 

অনুর্ষ্ঠি হওয়ার 

িার্রখ 

১. Hydrogen the Future Fuel 

 

29.09.2020 

 
২. SCADA System in Gas Sector     20.10.2020 

৩. Fourth Industrial Revolution in Oil & Gas Sector 17.11. 2020 

 ৪. Gas Leakage Detection & Digital Mapping 21.12.2020 

৫. Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangladesh 20.01.2021 

৬. Prospects of Biofuels in Bangladesh 22.02.2021 

৭. 
Improvement of Energy Efficiency & Conservation in the Energy Sector 

of Bangladesh 

21.03. 2021 

৮. 
Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector 09.05.2021 

৯. SDG 7: Progress so far. 02.06.2021 

১০. 
জ্বালানী খাবি র্ানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্োবটর্জ এবং প্রাসর্ঙ্গক ভ্াবনা 13.06.2021 

 

 

 

১. “Hydrogen: The Future Fuel” 
 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর উবযাবগ ২৯-০৯-২০২০ িার্রখ সকাল ১১.০০ টায় “Hydrogen: The Future Fuel” 
শীষ িক একটি অনলাইন যসর্র্নার অনুর্ষ্ঠি হয়। যসর্র্নাবর সভ্াির্িত্ব কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্হাির্রচালক (যুগ্ম 

সর্চব) জনাব এ.এস. এর্. র্ঞ্জুরুল কাবদর। মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন ড. যর্ািঃ আর্ান উর্েন, সহকারী অধ্যািক,  ন্ত্র 

যকৌশল র্বভ্াগ, বাংলাবদশ প্রবকৌশল ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বযালয়। যসর্র্নাবর প্যাবনল আবলাচক র্হবসবব যুি র্েবলন ড. যর্ািঃ 

র্াহব্যব্যর রহর্ান, সহব াগী অধ্যািক ও র্বভ্াগীয় প্রধান, PMRE র্বভ্াগ, ব্যবয়ট, জনাব যর্ােো আর্জাদ যহাবসন, এর্ডটর, 

Energy and Power এবং ড. কাজী বাবয়র্জদ কর্বর, সহব াগী অধ্যািক, Chemical Engineering র্বভ্াগ, 
ব্যবয়ট। যসর্র্নাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ, র্বদ্যেৎ র্বভ্াগ, র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্ন্ত্রনালয়, র্শল্প র্ন্ত্রনালয়, যিবরাবাংলা 

ও যিবরাবাংলার যকাম্পার্নসমূহ, র্বর্ির্স ও র্বর্ির্সর যকাম্পার্নসমূহ, র্জএসর্ব, র্বর্িআই, র্ববফারক ির্রদপ্তর, ইর্িআরর্স, 

র্বর্ির্ডর্ব, িাওয়ার যসল এবং র্বর্ভ্ন্ন িাবর্লক/ প্রাইবভ্ট র্বশ্বর্বযালবয়র প্রর্ির্নর্ধগন উির্স্থি র্েবলন। যসর্র্নাবর মূল 

প্রবন্ধ উিস্থািন এবং প্যাবনল আবলাচনার ির প্রর্ির্নর্ধগন উনু্মি আবলাচনায় অংশগ্রহন কবরন। 
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যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 র্বগি কব ়েক দশবক র্শল্পা ়েন ও আধুর্নকীকরবর্র র্নর্র্বত্ত জীবাশ্ম জ্বালানী যিাড়োবনার  বল বর্ধ িি কাব িন র্নিঃসরবর্র  বল 

আর্াবদর ির্রবববশর িাির্াো বৃর্দ্ধ যিব ়েবে। প্যার্রস চুর্ি অনুসাবর, িরবিী শিাব্দীর র্বধ্য র্ববশ্বর িাির্াো বৃর্দ্ধ ২ র্ডর্গ্রর 

যবর্শ হও ়ো উর্চি ন ়ে। কাব িন র্নিঃসরর্ কর্াবি, র্িন ও র্ডার্ ি এনার্জিবক সুস্থ ির্রবববশর জন্য গুরুত্বপূর্ ি ভূর্র্কা িালন 

করবি হবব িাশািার্শ এটি দাবর্ সাশ্র ়েী হও ়ো প্রব ়োজন। 

 

 কাব িন র্নিঃসরর্ এবং র্গ্রন হাউস গ্যাস (র্জএইচর্জ) কর্াবি নবা ়েনব াগ্য শর্ির যটকসই র্বকল্প উৎস হবি িাবর হাইবরাবজন 

জ্বালার্ন। 

 

 এ র্সইর্ভ্ (ফুব ়েল যসল ইবলকর্রক যভ্র্হবকল) এর দী ি র্াইবলজ এবং ির্রবহন সহ ভ্ারী শুল্ক গার্ড়ের জন্য প্রব াজে। 

ব্যাটার্রচার্লি তবদ্যের্িক  ানবাহন দয স্বল্প দূরত্ব ির্রবহন ব্যবস্থার জন্য উিব াগী  র্দও উভ্ ়েই এবক অিবরর জন্য 

প্রর্িব ার্গিামূলক ন ়ে। 

 

 সার র্শল্প ও যটক্সটাইল র্শল্প বিির্াবন হাইবরাবজন উৎিাদবনর জন্য SMR (Steam Methane Reform-

ing) প্রযুর্ি ব্যবহার কবর র্কন্তু CO2 তির্র কবর  া ির্রবববশর জন্য উিব াগী ন ়ে। অিএব, িরবিী র্দনগুর্লবি 

হাইবরাবজন জ্বালার্ন প্রযুর্ি একটি গুরুত্বপূর্ ি সম্ভাবনা হবি িাবর।  

 

 বিির্াবন $ ৩.৫-৫.০০/র্জর্জই (গ্যাবসার্লন গ্যালন ইকুেইভ্োবলন্ট) হাইবরাবজন উৎিাদবনর খরচ য খাবন প্রাকৃর্িক গ্যাবসর 

জন্য $ ২.২৭। 

 

 র্বর্সএসআইআর, র্বইর্িআরর্স, িাবর্লক এবং প্রাইবভ্ট র্বশ্বর্বযাল ়ে এবং গববষকবদর সহব ার্গিা ়ে এই হাইবরাবজন 

প্রযুর্ি র্নব ়ে আরও গববষর্া চালাবনা উর্চি। 

 

 

২. SCADA System in Gas Sector 

 

২০-১০-২০২০ িামরখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইদরাকাি িন ইউমনট এর উদদ্যাদগ “SCADA System in Gas Sector” 
শীষ িক একটি অনলাইন জসমিনার অনুমষ্ঠি হয়। 

যসর্র্নাবর প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াবগর র্সর্নয়র সর্চব জনাব যর্ািঃ আর্নছুর 

রহর্ান। যসর্র্নাবর সভ্াির্িত্ব কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্হাির্রচালক (যুগ্ম সর্চব) জনাব এ.এস. এর্. র্ঞ্জুরুল 

কাবদর। মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন প্রবকৌশলী যর্ািঃ আর্িকুজ্জার্ান, ব্যবস্থািনা ির্রচালক, গ্যাস রান্সর্র্শন যকাম্পানী 
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র্লর্র্বটড। যসর্র্নাবর প্যাবনল আবলাচক র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন জনাব অরুর্ কর্ িকার, সভ্াির্ি, বাংলাবদশ এনার্জি 

র্রবিাট িাস ি য ারার্ এবং প্রবকৌশলী যর্ািঃ কার্রুজ্জার্ান, ির্রচালক (অিাবরশন এে র্াইন্স), যিবরাবাংলা।  

উি যসর্র্নাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ, র্বদ্যেৎ র্বভ্াগ, যিবরাবাংলা ও যিবরাবাংলার যকাম্পার্নসমূহ, র্বর্ির্স ও 

র্বর্ির্সর যকাম্পার্নসমূহ, র্জএসর্ব, র্বএর্র্ড, র্বর্িআই, র্ববফারক ির্রদপ্তর, ব্লু ইবকানর্র্ যসল, যেডা, িাওয়ার যসল এবং 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর প্রর্ির্নর্ধগন উির্স্থি র্েবলন।  

যসর্র্নাবর মূল প্রবন্ধ উিস্থািন এবং প্যাবনল আবলাচনার ির প্রর্ির্নর্ধগর্ উনু্মি আবলাচনায় অংশগ্রহন কবরন। 

 

  

 

  

যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 সম্পূর্ ি গ্যাস রান্সর্র্শন এবং র্ডর্স্ট্র্র্বউশন িাইিলাইন, র্র্টার্রং যস্টশনগুবলা স্বেিার র্বকাশ, দ্যনীর্ি কর্াবনা এবং দয 

অিাবরশবনর জন্য সঠিক অনলাইন র্র্নটর্রং র্সবস্টবর্র অধীবন থাকা উর্চি। 

 

 রান্সর্র্শন এবং র্ডর্স্ট্র্র্বউশন িাইিলাইন যথবক সর্িেকাবরর র্রব ়েল-টাইর্ যডটা অজিবনর জন্য র্ন ়ের্র্ি রযর্াববযর্ এবং 

ক্রর্াঙ্কন করা উর্চি  া আর্াবদর গ্যাস র্বক্রবয়র লভ্োংশবক বৃর্দ্ধ করবব। 

 

 বাংলাবদবশ SCADA র্সবস্টর্ শুধুর্াে িত্ত্বাবধা ়েক র্ন ়েন্ত্রবর্র যপ্রর্যবি চালু আবে র্কন্তু র্রবয়ল-টাইর্ ডাটা অর্ধগ্রহবর্র 

যর্িাবক শর্িশালী করার জন্য দূরবিী দূরত্ব যথবক আনম্যানড কা িকলািবক বিির্ান সুর্বধার সাবথ সংযুি করা উর্চি। 

 

 গ্যাস ির্রর্াবির ির্রবপ্রর্যবি SCADA, প্রাকৃর্িক গ্যাবসর যপ্ররক এবং র্রর্সভ্ার এর কাষ্টর্ডয়াল স্থানান্তবরর সীর্াবদ্ধিা 

রব ়েবে। 

 

 GTCL এর য  সাব -কন্ট্রাক্টর সম্পূর্ ি SCADA র্সবস্টর্টি কা িকর কবরর্েবলন িাবদর র্নবদ িশনা ়ে দয জনশর্ি গবড়ে 

তুলবি হবব।  

 

  ঢাকা শহবর টির্জটির্ডর্সএল কর্তিক িাইিলাইন র্লবকজ ও র্সবস্টর্ লস কর্াবনার জন্য ইবিার্বধ্য প্রবয়াজনীয় প্রকল্প গ্রহর্ 

করা হব ়েবে। 

 

 জনসবচিনিা এবং উিলর্ি স্পষ্ট হও ়ো উর্চি এবং জ্বালার্ন খাবির য  যকান আিবডট সংর্েষ্ঠ দার্য়ত্বশীল র্বভ্াগ যথবক 

প্রাসর্ঙ্গক সংবাদ প্রচার করবি হবব। 
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৩. 4th Industrial Revolution in Oil and Gas Sector 

 

১৭-১১-২০২০ িামরখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক আদয়ামজি “4th Industrial Revolution 

in Oil and Gas Sector”  শীষ িক এক ভাচুিয়াল জসমিনার অনুমষ্ঠি হয়। 
জসমিনাদর  প্রধান অমিমে মহদসদি উিমস্থি মেদলন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর মসমনয়র সমচি জনাি জিাোঃ আমনছুর 

রহিান। জসমিনাদর সভািমিত্ব কদরন হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িহািমরচালক (যুগ্ম সমচি) জনাি এ.এস. এি. িঞ্জুরুল 

কাদদর। মূল প্রিন্ধ উিস্থািন কদরন ে. এ মি এি আমলি আল ইসলাি, প্রদফসর, মেিাট িদিন্ট অফ মসএসই, বুদয়ট। জসমিনাদর 

প্যাদনল আদলাচক মহদসদি উিমস্থি মেদলন জনাি জিাল্লা আিজাদ জহাদসন, এমেটর, এনামজি এন্ড িাওয়ার এিাং ে. িাহবুবুর 

রহিান,মিভাগীয় প্রধান ও সহদর্াগী অধ্যািক, মেিাট িদিন্ট অফ মিএিআরই, বুদয়ট। 

উক্ত জসমিনাদর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ  মিভাগ, মিদ্যুৎ মিভাগ, মিমিমস ও মিমিমসর জকাম্পামনসমূহ,  জিদরািাাংলা ও 

জিদরািাাংলার জকাম্পামনসমূহ, মজএসমি, মিএিমে,  মিমিআই, মিদফারক িমরদির, ব্লু ইদকানমি জসল, িাওয়ার জসল এিাং 

হাইদরাকাি িন ইউমনট এর প্রমিমনমধগন উিমস্থি মেদলন।  

জসমিনাদর মূল প্রিন্ধ উিস্থািন এিাং প্যাদনল আদলাচনার ির প্রমিমনমধগণ উনু্মক্ত আদলাচনায় অাংশগ্রহন কদরন। 

 

  

 

  যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 জ্বালার্ন খাবির অবটাবর্শবন (য র্নিঃ SCADA) এই খাি আবরা স্বে হবব এবং এই যসক্টবর অন্যা ়ে বা দ্যনীর্ি প্রশর্বন 

সাহায্য করবব। 

 র্বগ ডাটা অোনালাইর্সস, এআই এবং আইওটি িথ্য মূো ়েন করবি সাহায্য করবি িাবর এবং ভ্র্বষ্যবি সঠিক সর্ব ়ে 

সঠিক নীর্ি র্নবি গ্রহবর্ সাহায্য করবি িাবর। 

 

  চতুথ ি র্শল্প র্বপ্লব জ্বালার্ন খাবি সরবরাহ বনার্ চার্হদা (ব্যবহার) কা িকরভ্াবব পূব িাভ্াস র্দবি িাবর এবং সঠিক র্সদ্ধান্ত 

গ্রহর্ প্রর্ক্র ়ো ়ে গুরুত্বপূর্ ি ভূর্র্কা িালন করবি িাবর। 

 

 প্রায় ৪০% র্াইর্নং যকাম্পার্ন আগার্ী ৩-৫ বেবর উৎিাদন ি িাব ়ে র্ভ্আর (ভ্াচুি ়োল র্র ়োর্লটি) এবং এআই-যি র্বর্নব ়োগ 

করবব। 

 

 র্বদ্যেৎ র্শবল্প এআই য র্ন স্মাট ি র্গ্রড, রযর্াববযর্ কাবজর সর্ি ়ে, স্মাট ি যহার্ এবং স্মাট ি র্র্টার র্বদ্যেৎ খাবি নতুন র্াো 

য াগ করবে। 

 

 র্শল্প ৪.০ এর সাবথ যর্াকার্বলা করার জন্য দয জনশর্ির জন্য যিশাদার উন্ন ়েন অর্বলবম্ব শুরু করা প্রব ়োজন। 
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৪. Gas Leakage Detection & Digital Mapping 

 

২২ র্ডবসম্বর, ২০২০ িার্রখ সকাল ১১.০০  টিকায় হাইবরাকাব িন ইউর্নট কর্তিক আবয়ার্জি ““Gas Leakage Detec-

tion & Digital Mapping” শীষ িক এক ভ্াচুিয়াল যসর্র্নার অনুর্ষ্ঠি হয়। 
যসর্র্নাবর প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ এর র্সর্নয়র সর্চব জনাব যর্ািঃ আর্নছুর 

রহর্ান। যসর্র্নাবর সভ্াির্িত্ব কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্হাির্রচালক (যুগ্মসর্চব) জনাব এ.এস. এর্. র্ঞ্জুরুল কাবদর। 

মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন প্রবকৌ. আলী ইকবাল যর্ািঃ নূরুোহ, ব্যবস্থািনা ির্রচালক, র্িিাস গ্যাস রান্সর্র্শন এে 

র্ডর্স্ট্র্র্বউশন যকাম্পানী র্লর্র্বটড। যসর্র্নাবর প্যাবনল আবলাচক র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন জনাব যর্া: আব্দুল আর্জজ খান, 

সাববক সদস্য র্বইআরর্স ও সাববক ব্যবস্থািনা ির্রচালক, র্িিাস গ্যাস রান্সর্র্শন এে র্ডর্স্ট্র্র্বউশন যকাম্পানী র্লর্র্বটড 

এবং জনাব অরুর্ কর্ িকার, সভ্াির্ি, বাংলাবদশ এনার্জি র্রবিাটাস ি য ারার্। 

উি যসর্র্নাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ, যিবরাবাংলা ও যিবরাবাংলার যকাম্পার্নসমূহ, র্জএসর্ব, র্বএর্র্ড, র্বর্িআই, 

র্ববফারক ির্রদপ্তর, ব্লু ইবকানর্র্ যসল, িাওয়ার যসল এবং হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর প্রর্ির্নর্ধগর্ উির্স্থি র্েবলন।  

যসর্র্নাবর মূল প্রবন্ধ উিস্থািন এবং প্যাবনল আবলাচনার ির প্রর্ির্নর্ধগর্ উনু্মি আবলাচনায় অংশগ্রহন কবরন। 

 

 

  
 

যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 অিুাধুমনক প্রযুমক্তর ব্যিহার মনমিি করদি হদি। 

 

 জরুমরমভমত্তদি গ্যাস মেদটকশদনর জন্য আধুমনক র্ন্ত্রিামি ক্রয় করদি হদি। 

 

 

 জটকমনকুাল টিদির জনিল ও সযিিা বৃমিপূি িক আরও কি িিৎির হদি হদি। 

 

  অনিধ গ্যাস সাংদর্াগ দ্রুি মিমচ্ছন্ন করদি হদি এিাং এ কাদজ িাধাপ্রাি হদল উর্ধ্িিন কর্তিিদযর সহদর্ামগিা মনদি হদি। 

 

 মেমেমিউশন জনটওয়াদকির মেমজটাল ম্যামিাং দ্রুি িাস্তিায়ন করদি হদি। 

 

 মসটি কদি িাদরশন, রাজউক, ওয়াসা, জেসদকা প্রভৃমি উন্নয়ন কার্ িক্রি সম্পাদনকারী সাংস্থা সমূদহর সাদে সিন্বয় কদর 

কি িসম্পাদন করদি হদি। 

 

 জসিা প্রদাদনর মিষদয় জসিা প্রদানকারী সাংস্থাদক আরও স্বচ্ছিা ও জিািমদমহিা মনমিি করদি হদি। 
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৫. Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangladesh 
 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট কর্তিক আবয়ার্জি “Role of Private Entities in the Energy Sector of Bangla-

desh” শীষ িক এক ভ্াচুিয়াল যসর্র্নার ২০-০১-২০২১ িার্রখ সকাল ১১.০০  টিকায় অনলাইবন অনুর্ষ্ঠি হয়। 
যসর্র্নাবর প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ এর র্সর্নয়র সর্চব জনাব যর্ািঃ আর্নছুর 

রহর্ান স্যার। যসর্র্নাবর সভ্াির্িত্ব কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্হাির্রচালক (যুগ্ম সর্চব) জনাব এ.এস. এর্. র্ঞ্জুরুল 

কাবদর। মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন জনাব আজর্ যজ যচৌধুরী, যচয়ারম্যান, ইষ্টবকাষ্ট গ্রুি । যসর্র্নাবর প্যাবনল আবলাচক 

র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন এনার্জি র্রবিাটাস ি য ারার্ বাংলাবদশ এর যপ্রর্সবডন্ট জনাব অরুর্ কর্ িকার এবং সার্র্ট িাওয়ার 

ইন্টারন্যাশনাল এর র্ডবরক্টর জনাব  য়সাল কর্রর্ খান। 

যসর্র্নাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ, যিবরাবাংলা ও যিবরাবাংলার যকাম্পার্নসমূহ, র্বর্ির্স ও র্বর্িসর যকাম্পার্নসমূহ, 

র্জএসর্ব, র্বর্িআই, র্ববফারক ির্রদপ্তর, ব্লু ইবকানর্র্ যসল, িাওয়ার যসল, হাইদরাকাি িন ইউমনট, এফমিমসমসআই, 

ইদলকমরকুাল এন্ড ইদলকরমনক্স ইিদিাট িারস এদসামসদয়শন, ঢাকা জচম্বার অফ কিাস ি এন্ড ইন্ডােী, মচটাগাং জচম্বার অফ কিাস ি 

এন্ড ইন্ডােী , জিদরািমলটন জচম্বার অফ কিাস ি এন্ড ইন্ডােী , সামিট এলএনমজ টামি িনাল জকাম্পানী , ইউনাইদটে গ্রুি , 

এমক্সলাদরট এনামজি িাাংলাদদশ মলমিদটে, মিআইমিমিএ, িসুন্ধরা এলমি গ্যাস মলমিদটে, জিমক্সিদকা এলমিমজ ইউমনট-১ 

মলমিদটে, র্মুনা গ্যাস, জিদরাম্যাক্স এলমিমজ মলমিদটে, লাফজ গ্যাস িাাংলাদদশ মলমিদটে, ওদিরা এলমিমজ, জটাটাল 

িাাংলাদদশ (মপ্রমিয়ার এলমি গ্যাস মলমিদটে), জশভরন িাাংলাদদশ মলমিদটে, মক্রস এনামজি িাাংলাদদশ মলমিদটে, র ুাাংকস 

জিদরামলয়াি মলমিদটে, এি জজ এল িাাংলাদদশ মলমিদটে, নাভানা জিদরামলয়াি মলমিদটে, িদ্মা গ্রুি, গালফ ওদয়ল 

িাাংলাদদশ মলমিদটে, লাফজ গ্যাস িাাংলাদদশ মলমিদটে, জিদরাম্যাক্স এলমিমজ মলমিদটে, এলমিমজ অিাদরটস ি এদসামসদয়শন 

অফ িাাংলাদদশ এিাং অন্যান্য জিসরকামর প্রমিষ্ঠাদনর প্রর্ির্নর্ধগন উির্স্থি র্েবলন।  

যসর্র্নাবর মূল প্রবন্ধ উিস্থািন এবং প্যাবনল আবলাচনার ির প্রর্ির্নর্ধগর্ উনু্মি আবলাচনায় অংশগ্রহন কবরন। 

 

 

  

 

যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 কা িকরী এবং দয আর্দার্ন ও রপ্তার্ন বাস্তবায়বনর লবযে বের উন্ন ়েন কা িক্রর্ জরুর্র প্রবয়াজন। 

 

 উবযািা ও র্নর্ িািাবদর জন্য জ্বালার্ন র্নরািত্তা র্নর্িি করা এবং জ্বালার্নর মূে ি িাবলাচনা করা প্রবয়াজন। 

 

 এলর্ির্জ র্সর্লোবরর কাঁচার্াবলর উচ্চ আর্দার্ন খরচ ি িাবলাচনা করা উর্চি। 
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 এলর্ির্জ র্সর্লোর ক্রস র্ র্লংব ়ের র্বিা অসৎ িদ্ধর্িগুর্ল র্ন ়েন্ত্রর্ করা উর্চি। 

 

 লুেব অব ়েল যসগবর্বন্টর যভ্জাল কবঠারভ্াবব র্ন ়ের্ন্ত্রি হও ়ো উর্চি এবং ব্যবহৃি যিল ির্রববশগি র্নরািত্তার র্বষব ়ে 

সঠিকভ্াবব ির্রচালনা করা উর্চি। 

 

 এ এসআরইউ যথবক পূর্ ি সযর্িা অজিবনবর জন্য এলএনর্জ র্গ্রড িাইিলাইবনর উন্ন ়েন করা উর্চি। 

 

 জািী ়ে িাইিলাইন র্গ্রবড যবসরকার্র সংস্থার (স্থানী ়ে) র্বর্নব ়োগ র্বববচনা করা য বি িাবর। 

 

 

 

৬. Prospects of Biofuels in Bangladesh 

 

২২ জফব্রুয়ামর, ২০২০ িামরখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক আদয়ামজি “Prospects of Biofuel 

in Bangladesh” শীষ িক একটি ভাচুিয়াল জসমিনার অনুমষ্ঠি হয়। 

উক্ত জসমিনাদর প্রধান অমিমে মহদসদি উিমস্থি মেদলন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর মসমনয়র সমচি জনাি জিাোঃ 

আমনছুর রহিান স্যার। জসমিনাদর সভািমিত্ব কদরন হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িহািমরচালক (যুগ্মসমচি) জনাি এ.এস. এি. 

িঞ্জুরুল কাদদর। মূল প্রিন্ধ উিস্থািন কদরন ে. এ জক এি িাহবুি হাসান, অধ্যািক, িাদয়াদকমিমে এন্ড িমলকুলার িাদয়ালমজ 

মিভাগ, ঢাকা মিশ্বমিদ্যালয়। জসমিনাদর প্যাদনল আদলাচক মহদসদি উিমস্থি মেদলন ে. জিাোঃ িানভীর সওগাি, সহদর্াগী 

অধ্যািক, মেিাট িদিন্ট অফ জকমিকুাল ইমঞ্জমনয়ামরাং, বুদয়ট এিাং জনাি জিাল্লা আিজাদ জহাদসন, এমেটর, এনামজি এন্ড 

িাওয়ার। 

 

উক্ত জসমিনাদর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ, মিমিমস ও মিমিমসর জকাম্পামনসমূহ, জিদরািাাংলা ও জিদরািাাংলার 

জকাম্পামনসমূহ, মজএসমি, মিএিমে, মিমিআই, মিদফারক িমরদির, ব্লু ইদকানমি জসল এিাং হাইদরাকাি িন ইউমনট এর 

প্রমিমনমধগণ উিমস্থি মেদলন।  

 

জসমিনাদর মূল প্রিন্ধ উিস্থািন এিাং প্যাদনল আদলাচনার ির প্রমিমনমধগণ উনু্মক্ত আদলাচনায় অাংশগ্রহন কদরন। 

 

  

 

যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 বাংলাবদবশর বিির্ান প্রাথর্র্ক শর্ির একটি বড়ে অংশ ক্রর্ািব ়ে আর্দার্নর উির র্নভ্ িরিা বৃর্দ্ধ িাবে। জ্বালার্ন র্নরািত্তা 

র্নর্িি করবি নবা ়েনব াগ্য শর্ির র্বর্ভ্ন্ন উৎস অর্বলবম্ব র্বববচনা করা উর্চি। 
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 নবায়নব াগ্য শর্ির র্বকাশ ও আধুর্নক প্রযুর্ির উন্ন ়েবনর জন্য গববষর্ায় সহা ়েিা বৃর্দ্ধ করা উমচি।  

 

 তজব জ্বালার্ন উৎিাদবন (বাব ়োগ্যাস, বাব ়োথানল এবং বাব ়োর্ডবজল) র্ববশষ র্বনামনদিষ প্রব ়োজন। 

 

 আর্াবদর  বথষ্ট সামুর্দ্র্ক খাি (সাগর, নদী, খাল) যথবক র্াইবক্রাএলর্জ সংগ্রহ করা র্া বাংলাবদবশর সুনীল অথ িনীর্ির 

যযবে একটি নতুন সম্ভাবনা।  

 

 কর্  নবসর্িপূর্ ি যদবশর জন্য তজব জ্বালার্ন যবর্শ কা িকর। য বহতু বাংলাবদশ অিেন্ত  নবসর্িপূর্ ি যদশ এবং খায 

র্নরািত্তার কথা র্বববচনা কবর, তজব জ্বালার্নর কাঁচার্াল র্নর্িি করা বাংলাবদবশর জন্য একটি বড়ে চোবলঞ্জ। 

 

 জ্বালার্ন অিচ ়ে যরাধ করবি আর্াবদর জীববনর প্রর্িটি যযবে দয জ্বালার্নর ব্যবহার র্নর্িি করবি হবব। 

 

 যটকসই জ্বালার্ন সর্াধাবনর জন্য নবা ়েনব াগ্য শর্ির র্শল্পা ়েবনর র্নর্র্বত্ত গববষর্া কাজ আবরা যজারদার করা উর্চি। 

 

 

 

৭. Improvement of Energy Efficiency & Conservation in the Energy Sector 

of Bangladesh 
 

২১ িাচ ি, ২০২১ িামরখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক আদয়ামজি “Improvement of Energy 

Efficiency & Conservation in the Energy Sector of Bangladesh” শীষ িক একটি ভাচুিয়াল জসমিনার অনুমষ্ঠি 

হয়। 

 

উক্ত জসমিনাদর প্রধান অমিমে মহদসদি উিমস্থি মেদলন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর মসমনয়র সমচি জনাি জিাোঃ 

আমনছুর রহিান স্যার। জসমিনাদর সভািমিত্ব কদরন হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িহািমরচালক (যুগ্মসমচি) জনাি এ.এস. এি. 

িঞ্জুরুল কাদদর। মূল প্রিন্ধ উিস্থািন কদরন ে. আব্দুল হামসি জচৌধুরী, অধ্যািক, ইদলকমরকুাল এন্ড ইদলকরমনক ইমঞ্জমনয়ামরাং 

মিভাগ, বুদয়ট । জসমিনাদর প্যাদনল আদলাচক মহদসদি উিমস্থি মেদলন ে. জিাোঃ িাহবুবুর রহিান, সহদর্াগী অধ্যািক, 

মেিাট িদিন্ট অফ মিএিআরই, বুদয়ট এিাং জনাি জিাল্লা আিজাদ জহাদসন, এমেটর, এনামজি এন্ড িাওয়ার। 

 

এোড়াও জসমিনাদর ে. ি.িামিি, অধ্যািক, মেিাট িদিন্ট অফ মিএিআরই, বুদয়ট এিাং ে. সিুপ্রসাদ িজুিদার, উিাচার্ ি, 

বুদয়ট যুক্ত জেদক আদলাচনায় অাংশগ্রহণ কদরন। 

 

উক্ত জসমিনাদর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ, মিদ্যুৎ মিভাগ, মিমিমস ও মিমিমসর জকাম্পামনসমূহ, জিদরািাাংলা ও 

জিদরািাাংলার জকাম্পামনসমূহ, মজএসমি, মিএিমে, মিমিআই, মিদফারক িমরদির, ব্লু ইদকানমি জসল, ইমিআরমস, 

মিমসআইমস, জেো, িাওয়ার জসল, মিআরইমি এিাং হাইদরাকাি িন ইউমনট এর প্রমিমনমধগণ উিমস্থি মেদলন।  

 

জসমিনাদর মূল প্রিন্ধ উিস্থািন এিাং প্যাদনল আদলাচনার ির প্রমিমনমধগণ উনু্মক্ত আদলাচনায় অাংশগ্রহন কদরন। 
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যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 সরকার্র দয জ্বালার্ন ভ্বনগুর্লর জন্য র্ববশষ কর্ িসূর্চ গ্রহর্। 

 

 র্শবল্পর জন্য যস্বো ়ে EE&C অোকশন প্লোবনর জন্য প্রবর্াদনা [ব র্নিঃ র্শল্প জ্বালার্ন দযিা ির্রর্াবির জন্য কর প্রবর্াদনা 

এবং স্বল্প সুবদ ঋর্] 

 

  ােীবাহী গার্ড়ের জন্য জ্বালার্ন দযিার র্ান এবং যলববর্লং [কর প্রবর্াদনা এবং ইর্ভ্ ইিোর্দর জন্য সল্প সুবদ ঋর্] এর জন্য 

কা িক্রর্ গ্রহর্ 

 

 নতুন প্রযুর্ির জন্য ভ্তুির্ক 

 

 গ্রীন এনার্জির জন্য ব্যাংর্কং নীর্ি ি িাবলাচনা 

 

 সর্ির্লি CHP (combined heat and power)- এর জন্য ব্যবসার্ ়েক র্বডবলর উন্ন ়েন 

 

 র্র্টার্রং এবং এনার্জি যডটা ম্যাবনজবর্ন্ট বাস্তবায়বন  থ থ িদবযি গ্রহর্। 

 

 সবচিনিা যপ্রাগ্রার্ [স্কুল যপ্রাগ্রার্, যভ্ািা র্শযা এবং প্রচার প্রচারর্া]; নন এনার্জির সুর্বধা সনািকরবর্ দযিা। 

 

 

 

 

 

 

৮. Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector 

 

৯ জি ২০২১, রমিিার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় হাইদরাকাি িন ইউমনট এর উদদ্যাদগ হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক আদয়ামজি 

“Digital Transformation Strategy in Energy & Power Sector” শীষ িক একটি ভাচুিয়াল জসমিনার অনুমষ্ঠি 

হয়।  

উক্ত জসমিনাদর প্রধান অমিমে মহদসদি উিমস্থি মেদলন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর মসমনয়র সমচি জনাি জিাোঃ 

আমনছুর রহিান স্যার। জসমিনাদর সভািমিত্ব কদরন হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িহািমরচালক (যুগ্মসমচি) জনাি এ.এস. এি. 

িঞ্জুরুল কাদদর। মূল প্রিন্ধ উিস্থািন কদরন ড. এ. র্ব. এর্. আর্লর্ আল ইসলার্, অধ্যািক, কর্ম্পউটার সাইন্স এে 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রং র্বভ্াগ, ব্যবয়ট । জসমিনাদর প্যাদনল আদলাচক মহদসদি উিমস্থি মেদলন প্রবকৌশলী জনাব যর্াহািদ যহাসাইন, 

র্হাির্রচালক, িাওয়ার যসল এিাং জনাি জিাল্লা আিজাদ জহাদসন, এমেটর, এনামজি এন্ড িাওয়ার। 
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এোড়াও জসমিনাদর ে. সিুপ্রসাদ িজুিদার, উিাচার্ ি, বুদয়ট এিাং ে.আমশকুর রহিান, মিভাগীয় প্রধান, কর্ম্পউটার সাইন্স 

এে ইর্ঞ্জর্নয়ার্রং র্বভ্াগ, ব্যবয়ট যুক্ত জেদক আদলাচনায় অাংশগ্রহণ কদরন। 

উক্ত জসমিনাদর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ, মিদ্যুৎ মিভাগ, র্বর্ির্ডর্ব, মিমিমস ও মিমিমসর জকাম্পামনসমূহ, জিদরািাাংলা 

ও জিদরািাাংলার জকাম্পামনসমূহ, মজএসমি, মিএিমে, মিমিআই, মিদফারক িমরদির, ব্লু ইদকানমি জসল, ইমিআরমস, 

মিমসআইমস, জেো, িাওয়ার জসল, মিমি এিাং হাইদরাকাি িন ইউমনট এর প্রমিমনমধগণ উিমস্থি মেদলন।  

জসমিনাদর মূল প্রিন্ধ উিস্থািন এিাং প্যাদনল আদলাচনার ির প্রমিমনমধগণ উনু্মক্ত আদলাচনায় অাংশগ্রহন কদরন। 

 

 

  

 

যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 র্বদ্যেৎ এবং জ্বালার্ন খাবি সাইবার ঝুঁর্ক এবং দ্যব িলিা র্চর্িি করা প্রব ়োজন 

 

 জ্বালার্ন এবং র্বদ্যেৎ র্শবল্পর র্বযর্ান যনটও ়োর্কিং র্সবস্টবর্র উির ধারাবার্হক মূো ়েন এবং উন্ন ়েন 

 

 সাইবার র্নরািত্তা রযার জন্য র্নরািত্তা প্যাচ ব্যবস্থািনা এবং ক্রর্াগি র্সবস্টর্ আিবগ্রবডশন প্রব ়োজন 

 

 জ্বালার্ন ও র্বদ্যেৎ খাবি র্নরািত্তা লঙ্ঘবনর জন্য সাইবার ক্রাইর্ হটলাইন র্বববচনা করা উর্চি 

 

 র্ডর্জটাল রান্স বর্ িশবনর জন্য স্বল্পবর্ ়োদী এবং দী িবর্ ়োদী ির্রকল্পনা প্রর্ ়েন 

 

  ি দ্রুি সম্ভব প্রযুর্ি হস্তান্তবরর উবযাগ প্রব ়োজন 

 

 জ্বালার্ন ও র্বদ্যেৎ খাবি সাইবার র্নরািত্তা সম্ববন্ধ দযিা বৃর্দ্ধর জন্য জনশর্ির প্রর্শযর্ ও উন্ন ়েন। 

 

 ন্যাশনাল যডটা যসন্টার চালু করা এবং এটি সঠিকভ্াবব সুরর্যি করা 

 যটকসই ির্রকল্পনা ও বাস্তবা ়েবনর জন্য নীর্ি র্নধ িারক, র্শল্প উবযািা ও র্শযার্বদবদর সহব ার্গিা করা উর্চি 

 

 স্বেিা এবং র্সবস্টর্ দযিার জন্য গ্যাস িাইিলাইন এবং যনটও ়োর্কিং র্সবস্টবর্ এআই স্থািন 

 

 আর্াবদর সংর্েষ্ঠ কার্রগরী িথ্য আর্াবদর র্নজস্ব সযর্িায় সংগ্রহ করবি হবব।  লশ্রুর্িবি আর্াবদর র্নজস্ব জনবল 

প্রর্শযর্ ও র্বকাশ করবি হবব। 
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৯. SDG 7: Progress so far 

 

০২-০৬-২০২১ িার্রখ সকাল ১১.০০  টিকায় হাইবরাকাব িন ইউর্নট কর্তিক আবয়ার্জি “SDG-7: Progress so Far” 

শীষ িক এক ভ্াচুিয়াল যসর্র্নার অনুর্ষ্ঠি হয়। 

যসর্র্নাবর প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ এর র্সর্নয়র সর্চব জনাব যর্ািঃ আর্নছুর 

রহর্ান স্যার। যসর্র্নাবর সভ্াির্িত্ব এবং মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্হাির্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 

জনাব এ.এস. এর্. র্ঞ্জুরুল কাবদর।  

উি যসর্র্নাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ, যিবরাবাংলা ও যিবরাবাংলার যকাম্পার্নসমূহ, র্বর্ির্স ও র্বর্িসর 

যকাম্পার্নসমূহ, র্জএসর্ব, র্বএর্র্ড, র্বর্িআই, র্ববফারক ির্রদপ্তর, ব্লু ইবকানর্র্ যসল, িাওয়ার যসল এবং হাইবরাকাব িন 

ইউর্নট এর প্রর্ির্নর্ধগন উির্স্থি র্েবলন।  

যসর্র্নাবর মূল প্রবন্ধ উিস্থািবনর ির সিার্নি প্রর্ির্নর্ধগর্ উনু্মি আবলাচনায় অংশগ্রহন কবরন। 

 

 

 

 

 

 

যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 র্বদ্যেৎ র্বভ্াগ এবং জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াবগর র্বধ্য কা িকর সহব ার্গিা এবং সর্ি ়ে এসর্ডর্জ ম্যাবেট 

যর্াকাববলা ়ে খুবই গুরুত্বপূর্ ি 

 

 সামুর্দ্র্ক সম্পদবক আধুর্নক ও গ্রীন এনার্জির যপ্রর্যবি ব্যবহার করা  া ়ে 

 

 সর্স্ত এনার্জির  (র্ববশষ কবর গ্যাস, এলর্ির্জ প্রভৃর্ি) য ৌর্িক মূে র্নধ িারন ও অর্বলবম্ব সর্ি ়ে করা 

 

 শর্ি দযিা এবং সংরযর্ নীর্ি 

 

 প্রব াজেবযবে প্রার্িষ্ঠার্নক হস্তবযি 

 

 ক্রস বড িার এনার্জি 

 

 এনার্জি ডাইভ্ার্স ির্ বকশন (এলএনর্জ, এলর্ির্জ, ক ়েলা, নবা ়েনব াগ্য এবং িারর্ার্র্বক প্রভৃর্ি) 

 

 অ -যশার এবং অন-যশার কা িক্রর্ আবরা যজারদার করা 

 

 ক ়েলা র্ভ্র্ত্তক র্বদ্যেৎবকন্দ্র, এ সংক্রান্ত বিির্ান যপ্রযািট ও ভ্র্বষ্যৎ ির্রকল্পনা  

 

 শর্ির অপ্রচর্লি রূি (CBM, UCG, গ্যাস হাইবরট ইিোর্দ) 
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১০. জ্বালানী খাবি র্ানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্োবটর্জ এবং প্রাসর্ঙ্গক ভ্াবনা 

 

১৩-০৬-২০২১ িার্রখ সকাল ১১.০০  টিকায় হাইবরাকাব িন ইউর্নট কর্তিক আবয়ার্জি “র্ানব সম্পদ উন্নয়ন স্ট্র্োবটর্জ এবং 

প্রাসর্ঙ্গক ভ্াবনা” শীষ িক এক ভ্াচুিয়াল যসর্র্নার অনুর্ষ্ঠি হয়। 

যসর্র্নাবর প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উির্স্থি র্েবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ এর র্সর্নয়র সর্চব জনাব যর্ািঃ আর্নছুর 

রহর্ান স্যার। যসর্র্নাবর সভ্াির্িত্ব এবং মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্হাির্রচালক (যুগ্ম সর্চব) 

জনাব এ.এস. এর্. র্ঞ্জুরুল কাবদর।  

উি যসর্র্নাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ, যিবরাবাংলা ও যিবরাবাংলার যকাম্পার্নসমূহ, র্বর্ির্স ও র্বর্িসর 

যকাম্পার্নসমূহ, র্জএসর্ব, র্বএর্র্ড, র্বর্িআই, র্ববফারক ির্রদপ্তর, ব্লু ইবকানর্র্ যসল, িাওয়ার যসল এবং হাইবরাকাব িন 

ইউর্নট এর প্রর্ির্নর্ধগন উির্স্থি র্েবলন।  

যসর্র্নাবর মূল প্রবন্ধ উিস্থািবনর ির সিার্নি প্রর্ির্নর্ধগর্ উনু্মি আবলাচনায় অংশগ্রহন কবরন। 

 

 

 

 

যসর্র্নাবর উির্স্থি র্ববশষজ্ঞবৃে কর্তিক প্রদত্ত সুিার্রশর্ালা 

 

 মকছু কি িকিিা/কি িচারীর দািমর কাদজ উদামসনিা োদক। িারা দািমরক কাজ সম্পাদন কদরন না। এ সকল 

কি িকিিা/কি িচারীরা দািমরক কাদজ র্াদি িদনামনদিশ কদরন জসজন্য জিাটিদভশনাল ও তনমিকিা মিষদয় প্রমশযদণর ব্যিস্থা 

গ্রহণ করা জর্দি িাদর। 

 

 কি িকিিা/কি িচারীদদর ব্যমক্তগি জর্াগ্যিার উির মনভ ির কদর সঠিক কাজ িদায়ন করা জরুরী। কাদজর ধরণ, প্রকৃমি ও 

তিমশষ্ঠু অনুর্ায়ী কার্ ি মিভাজন কদর কি িকিিা/কি িচারীদক উিযুক্ত কাদজ মনদয়াগ দান করা হদল কি িকিিা/কি িচারীর দযিার 

দ্রুি উন্নয়ন ঘদট। 

 

 কি িকিিা/কি িচারীদদর িারস্পামরক সম্পকি উন্নি হদল প্রমিষ্ঠাদনর জসিার িানও উন্নি হয়। িারস্পামরক সম্পদকির ঘাটমি 

োকদল আন্তোঃদলীয় সিস্যা সৃমষ্ট হয়। িাই িারস্পামরক সুসম্পকি িজায় রাখার জন্য অমফস ব্যিস্থািনায় নানামুখী সািামজক 

ও সাাংস্কৃমিক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা জর্দি িাদর। 

 

 কি িকিিা/কি িচারীগদণর িথ্য ও জর্াগাদর্াগ প্রযুমক্ত মিষদয় ির্ িাি জ্ঞান অজিদনর জন্য প্রদয়াজনীয় প্রমশযদণর আদয়াজন করা 

জর্দি িাদর। 

 

 অদনক জযদত্র প্রমশযণােীগণ প্রমশযদণ অিদনাদর্াগী োদক। একারদণ প্রমশযদণর  মূল্যায়ন িিমি চালু করা হদল প্রমশযণােী 

প্রমশযণ কি িসূমচদি কিটুকু সমক্রয় মেল, আলাি আদলাচনা কিটুকু সমক্রয় মেল, আলাি আদলাচনায় কিটুকু অাংশগ্রহণ 

করল জস মিষদয় স্পষ্ট ধারণা িাওয়া র্ায়; র্া িানি সম্পদ উন্নয়দনর একটি ভাদলা িদদযি মহদসদি মিদিমচি হদি িাদর। 
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 কি িকিিা/কি িচারীগদণর দািমরক কাদজর চাি সািমলদয় র্োর্েভাদি কাজ করার সািথ্যি ধদর রাখার জন্য জেস হুাদন্ডমলাং 

এর প্রমশযণ আদয়াজন করা  প্রদয়াজন। 

 

 জনিল-জক Human Capital িা িানিসম্পদদ িমরণি করদি সুদয জনশমক্ত গদড় জিালার ব্যািক ও কার্ িকর 

উদদ্যাগ গ্রহণ করদি হদি। িানিসম্পদদক জদদশ ও মিদদদশ কাদজ লামগদয় জদদশর অে িনীমি  শক্ত মভদির উির দাঁড় করাদনা 

জর্দি িাদর। 

 

 

 

 

 

উিবরাি ১০ টি যসর্র্নার োড়াও জািী ়ে জ্বালার্ন র্নরািত্তা র্দবস, ২০২০ উদ ািন উিলবয ৯ আগস্ট ২০২০ সকাল 

১১.০০  টিকা ়ে “Energy Scenario of Bangladesh: Prospects, Challenges & Way For-

ward" শীষ িক একটি ভ্াচুিয়াল যসর্র্নাবরর আব ়োজন করা হ ়ে। যসর্র্নাবর প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব সংযুি র্েবলন 

র্াননী ়ে প্রধানর্ন্ত্রীর র্বদ্যেৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বষ ়েক উিবদষ্টা ড. যিৌর্ ক-ই-ইলাহী যচৌধুরী, বীর র্বক্রর্। 

একাদশ জািী ়ে সংসবদর র্বদ্যেৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্ন্ত্রর্াল ়ে সম্পর্কিি স্থা ়েী কর্র্টির সভ্াির্ি জনাব যর্ািঃ 

শহীদ্যজ্জার্ান সরকার, এর্র্ি এবং র্বদ্যেৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্ন্ত্রর্ালব ়ের র্াননী ়ে প্রর্ির্ন্ত্রী জনাব নসরুল হার্র্দ, 

এর্র্ি যসর্র্নাবর র্ববশষ অর্ির্থ র্হবসবব সংযুি র্েবলন। যসর্র্নাবর সভ্াির্িত্ব কবরন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ 

র্বভ্াবগর র্সর্ন ়ের সর্চব জনাব যর্ািঃ আর্নছুর রহর্ান এবং মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কবরন RPGCL এর সাববক এর্র্ড 

জনাব যর্ািঃ কার্রুজ্জার্ান। 
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মিমিধ প্রমিদিদনসমূহ    

           

 িাাংলাদদশ অে িননমিক সিীযা ২০২০ এর ইাংদরজী সাংস্করদণ অন্তর্ভ িমক্তর জন্য ২০২০-২১ অে ি িেদর িথ্যামদ হালনাগাদ পূি িক 

প্রমিদিদন; 

 িাাংলাদদশ অে িননমিক সিীযা ২০২০ প্রণয়দনর মনমিত্ত প্রদয়াজনীয় িথ্যামদ/িমরসাংখ্যানসহ প্রমিদিদন; 

 আইমসটি Action Items িাস্তিায়দনর অগ্রগমি সম্পকীি প্রমিদিদন; 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িাস্তিায়ন অগ্রগমির িামসক প্রমিদিদন, তত্রিামসক ও অধ িিামষ িক এিাং িামষ িক প্রমিদিদন; 

 িন্ত্রণালয় মভমত্তক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাদি কি িসাংস্থান সাংক্রান্ত তত্রিামসক প্রমিদিদন; 

 অমনষ্পন্ন জিনশন জকস সাংক্রান্ত িামসক প্রমিদিদন; 

 রাজস্ব খািভূক্ত নন-কুাোর ১ি, ২য়, ৩য় ও ৪ে ি জেণীর শূন্যিদদর িদধ্য সরাসমর মনদয়াগদর্াগ্য ১০% সাংরমযি শূন্য িদদর 

িামসক প্রমিদিদন; 

 িমহলা জকাটা সাংরযণ সাংক্রান্ত তত্রিামসক প্রমিদিদন; 

 সরকারী চাকুরীর জযদত্র মুমক্তদর্ািাদদর চাকুরীর জকাটা, মুমক্তদর্ািাদদর ও শহীদ মুমক্তদর্ািাদদর পুত্র ও কন্যার অনুকূদল িলিৎ 

করা সম্পকীি তত্রিামসক প্রমিদিদন; 

 মিদ্যুৎ সােয় সাংক্রান্ত প্রমিদিদন িামসক প্রমিদিদন; 

 সিন্বয় সভার মসিান্তসমূদহর িাস্তিায়ন অগ্রগমি প্রমিদিদন; 

 িামষ িক কি িসম্পাদন চুমক্তর মূল্যায়দনর িামসক প্রমিদিদন, তত্রিামসক ও অধ িিামষ িক প্রমিদিদন; 

 জািীয় সাংসদদ ২০২০ সাদলর প্রেি অমধদিশদন িহািান্য রাষ্ট্রিমি কিিক প্রদদয় ভাষদণ অন্তর্ভ িমক্তর জন্য িথ্যামদর 

প্রমিদিদন; 

 ২০২০-২১  অে ি িেদরর িাদজট িক্তৃিায় অন্তর্ভ িমক্ত জন্য িথ্য প্রমিদিদন প্রস্তুিকরণ; 

 PSC এর Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার ির্ িদিযণ 

প্রমিদিদন; 

 জািীয় সাংসদদ প্রদনাত্তর প্রস্তুিকরণ; 

 জািীয় শুিাচার জকৌশল কি ি-িমরকল্পনা প্রণয়ন; 

 জািীয় শুিাচার জকৌশল কি ি-িমরকল্পনা তত্রিামসক ও অধ িিামষ িক প্রমিদিদন; 

 উদ্ভািনী কি িিমরকল্পনা প্রণয়ন; 

 িাৎসমরক উদ্ভািনী কি িিমরকল্পনায় উমল্লমখি উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািদনর নাি ও কার্ িক্রদির অগ্রগমির প্রমিদিদন 

 

  



    

 

 বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১  39 

 

২০১৯-২০২০ অথ ি বেবর র্বর্ভ্ন্ন র্বষবয়র উির হাইবরাকাব িন ইউর্নট প্রদত্ত িথ্য ও র্িার্ি 

 

1.   প্রধানর্ন্ত্রীর কা িালবয়র ব্যকবলট প্রর্য়বনর জন্য প্রবয়াজনীয় িথ্য সম্বর্লি প্রর্িববদন 

2.   জািাবনর যরড ির্লর্স র্রর্ভ্উ র্বষয়ক র্িার্ি প্রদান 

3.   অষ্টর্ িঞ্চবার্ষ িক ির্রকল্পনার খে-২: খাি উন্নয়ন যকৌশল সংর্েষ্ট খসড়া অধ্যাবয়র ওির র্িার্ি প্রদান 

4.   International Seabed Authority (ISA) এর র্নবদ ির্শকার উির র্িার্ি যপ্ররর্ 

5.   Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-2030    

  এর উির র্িার্ি প্রদান 

6.   Draft Sector Action Plan for Environment and Climate   

  Change এর ওির র্িার্ি প্রদান 

7.   Research Works on Security, Strategy and Development  

  Issues of Bangladesh সংক্রান্ত িেটির উির র্িার্ি যপ্ররর্ 

8.   বাংলাবদশ অথ িননর্িক সর্ীযা ২০২১ বাংলা ও ইংবরর্জ উভ্য় সংস্করর্ এ অন্তর্ভ ির্ির জন্য   

  িথ্যার্দ/ির্রসংখ্যানসহ প্রর্িববদন যপ্ররর্ 

9.  “এলর্ি গ্যাস সর্র্িি নীর্ির্ালা ২০২১” এর খসড়ার উির হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর র্িার্ি 

10.   র্ন্ত্রর্ালয়/র্বভ্াবগর ২০২১-২২ অথ িবেবরর বার্ষ িক কর্ িস্পাদন চুর্ি স্বাযর অনুষ্ঠাবন প্রদশ িবনর লবযে     

  র্নর্র্ িিব্য র্ভ্র্ডও ডকুবর্ন্টার্রর জন্য িথ্য সরবরাহ 

11.   Indian Institute of Technology (IIT) Madras ও National  

  Institute of Ocean Technology (NIoT) এর সহব ার্গিা ়ে আব ়োর্জি আগার্ী    

   ২১-২৪ য ব্রু ়োর্র ২০২২ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠিব্য "IEEE Oceans 2022 Conference in  

  Chennai" শীষ িক কন াবরন্স-এ অংশগ্রহবর্র জন্য Abstracts যপ্ররর্ 
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চতুে ি অধ্যায় 
 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর অজিন 

 
 

 মিদদশী িরািশ িক প্রমিষ্ঠান ও জদশীয় জ্বালানী মিদশষদজ্ঞর সিন্বদয় জ্বালানী জসক্টদরর 

উির হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক মিদিষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা 

 

 জিদরািাাংলা ও মিমিমস’র ব্যিহাদরর জন্য ৩টি সফটওয়ার জেদভলি কদর জিদরািাাংলা 

ও মিমিমস জক হস্তান্তর করা  

 

 জানুয়ারী ২০০৯ এর পূদি ির কার্ িক্রদির সাদে িিিিান সরকাদরর কার্ িক্রদির তুলনামূলক 

মিদিষণ 

 
 

 িাস্তিাময়ি উদল্লখদর্াগ্য  প্রকদল্পর িণ িনা  (২০০২-২০০৮) 

 

 িাস্তিায়নাধীন উদল্লখদর্াগ্য প্রকল্প  

 
 

 অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি/উদল্লখদর্াগ্য কি িকান্ড 
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর অজিন 

 

মিদদশী িরািশ িক প্রমিষ্ঠান ও জদশীয় জ্বালানী মিদশষদজ্ঞর সিন্বদয় জ্বালানী জসক্টদরর উির হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক প্রস্তুিকৃি 

মিদিষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন  

 

 Oil and Gas: 
 Annual Gas Production & consumption 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-

2013,2013-2014,2014-2015, 2015-16, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 

2019-2020 

 Monthly Gas Reserve & Production July 2004 - May 2021  

 Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine 

 Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractiona-

tion at Ashuganj 

 Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010 

 Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development  

 Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 

2010 

 Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities 

 Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities 

 summary Report on Review of Upstream Activities, Existing PSCs, Other Relevant 

Contracts 

 Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh. 

 Brief review of the Bangladesh PSC Terms 

 Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment, 2001 

 Bangladesh Optimal Gas Utilization Study 2002 

 Bangladesh Gas Reserve Estimation 2003 

 Follow up of “Bangladesh Optimal Gas Utilization Study” 

 Historical Gas and Condensate Production 

 Guidelines for Exploration and Development Strategy 

 Report on Energy Economics  

 Report on Energy Scenario of Bangladesh 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-

2013,2013-2014,2014-2015, 2015-16, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 

2019-2020 

 Field wise Depletion & Country wide Exploration Plans 

 Updated Report on Exploration and Production Activities 

 Activity Planning and Promotion of Exploration on Findings Report. 

 National Archive System Database Management Guidebook 

 Gas Demand and Market Analysis in Bangladesh 
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 Report on Gas System Gain in Bangladesh 

 

 

 Petroleum Refining and Marketing: 

 Review and Assessment Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regula-

tions.  

 Recommendation Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  

 Mining: 

 Coal Sector Development Strategy. 

 Review of the existing Mining Act, Rules and Regulations and Recommendations. 

 Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and Recom-

mendation on improvements. 

 Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects. 

 Mineral Resources Assessment. 

 

 A Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry 

 Draft Report on Bangladesh Energy Sector Master Plan 2020-2041 
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জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর চামহদা ও মনদদ িশনা জিািাদিক হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক জ্বালামন জসক্টদর সাম্প্রমিক অজিন 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন ৭টি প্রমিষ্ঠাদনর জন্য অন্তি িিীকালীন েুাশদিাে ি 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক প্রণীি আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন দির সাংস্থার জটমলদফান মেদরক্টমর 

 Energy Scenario 2019-20 
 Annual Report 2019-20 
 Monthly Reports on Gas and Coal Reserve & Production  
 মুমজিিষ ি ও স্বাধীনিার সুিণ ি উিলদযু হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক গৃমহি মকছু কার্ িক্রি 

 

 ফ্লায়াস ি 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক প্রণীি আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন (মিিীয় সাংস্করণ) 

 জিদরািাাংলার আওিাধীন জকাম্পামনসমূদহর আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন (প্রেি ও মিিীয় খন্ড) 

 মিমিমস’র আওিাধীন জকাম্পামনসমূদহর আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন 

 উদ্ভাবন কর্ িির্রকল্পনা প্রর্য়ন 

 উদ্ভাবনী আইর্ডয়া গ্রহন 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য অন্তব িিীকালীন ডোশববাড ি তির্র। 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ কর্তিক প্রর্ীি আইন, র্বর্ধ ও নীর্ির্ালার সংকলবনর ই-ব্যক তির্র। 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/সংস্থা/বকাম্পানীসমূবহর যটর্লব ান 

র্নবদ ির্শকার যর্াবাইল অোিস তির্র। 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ কর্তিক প্রর্ীি আইন, র্বর্ধ ও নীর্ির্ালার সংকলবনর যর্াবাইল অোিস 

তির্র। 

o উদ্ভাবন ও যসবা সহর্জকরবর্ সযর্িা বৃর্দ্ধর লবযে প্রর্শযর্ আবয়াজন। 

 

 COVID-19 যর্াকাববলায় কা িক্রর্ গ্রহর্ 

 সরকার্র র্বর্ধ-র্নবষধ প্রর্িিালন 

 No Mask, No Entry কবঠারভ্াবব বাস্তবায়ন 

 কুইক যরসিন্স টির্ গঠন 

 কর্ িকিিা/কর্ িচার্রবদর একর্দবনর যবিন রাষ্ট্রীয় যকাষাগাবর জর্াদান 

 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার ওবয়বসাইবট অন্তব িিীকালীন ডোশববাবড ি এর প্রদশ িনীর 

ব্যবস্থা গ্রহর্। 

 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর চলর্ান কা িক্রর্ 

 “এনার্জি র্রবসাস ি ম্যার্িং অব বাংলাবদশ ও এনার্জি ইবকাবনার্র্ক্স” সংক্রান্ত স্টার্ড কা িক্রর্ চলর্ান রবয়বে। 

 “জ্বালামন ও  খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক প্রণীি আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন” এর জিািাইল অুািস তিমর। 

 “জ্বালামন ও  খমনজ সম্পদ মিভাগ ও আওিাধীন দির/সাংস্থার জন্য জটমলদফান মনদদ িমশকা” এর জিািাইল অুািস তিমর। 

 মেমজটাল লাইদব্ররী তিমরর লদযু ওদয়িসাইট তিমর। 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াগ কর্তিক প্রর্ীি আইন, র্বর্ধ ও নীর্ির্ালার সংকলন এর ই-ব্যক 
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জিদরািাাংলা ও মিমিমস’র ব্যিহাদরর জেদভলিকৃি ৩টি সফটওয়ার  

             
 Petroleum System Modeling (PetroMod) Software টির িাধ্যদি Sedimentary Basin এর 

Petroleum System Modeling তিরী কদর Hydrocarbon Reservoir সম্পমকিি মিমিধ ভূ-িামত্ত্বক ধারণা 

িাওয়া র্াদি। 

 Cost Database Software Develop কদর Demonstration করা হদয়দে। এই Software এর িাধ্যদি জদদশর 

গ্যাস জযত্রসমূদহ জদশী ও মিদদশী জকাম্পানী কর্তিক অনুসন্ধান কার্ িক্রি হদি শুরু কদর উৎিাদন িন্ধ হদয় র্াওয়া 

ির্ িন্ত সকল ির্ িাদয়র র্ািিীয় মহসাি-মনকাশ িাওয়া র্াদি।  

 PDMS (Petroleum Database Management System) Software Develop কদর Demonstration করা 

হদয়দে। উক্ত SOFTWARE এর  িাধ্যদি জিদরামলয়াি িন্য আিদামন, সরিরাহ, িজুদ ও মিিণন সম্বমলি 

প্রদয়াজনীয় িথ্য/উিাত্ত সাংরযণ করা র্াদি। 

                                                                                                                                    

 

জানুয়ারী ২০০৯ এর পূদি ির কার্ িক্রদির সাদে িিিিান সরকাদরর কার্ িক্রদির তুলনামূলক মিদিষণ 

 
 

মেদসম্বর ২০০৮ ির্ িন্ত জসক্টর 

মভমত্তক 

প্রমিদিদন/ওয়াকিশি/দসমিনার 

সাংখ্যা 

 

জসক্টর মভমত্তক প্রমিদিদন/ওয়াকিশি/দসমিনার 

 

জুন ২০২১ ির্ িন্ত জসক্টর মভমত্তক 

প্রমিদিদন/ওয়াকিশি/দসমিনার 

এর সাংখ্যা 

 

 
১০৩ 

Oil and Gas জসক্টদরর উির হাইদরাকাি িন ইউমনট 

কর্তিক মিদিষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা হদয়। 

 

২৩৮ 

 

 

০০ 

Petroleum Refining and Market-

ing এর উির হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক মিদিষণধিী 

কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা হদয়দে। 

 

 

০২ 

 

০০ 

Mining এর উির হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক 

মিদিষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা হদয়দে। 

 

০৫ 

০০ Workshop/Seminar ৪০ 
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িাস্তিাময়ি উদল্লখদর্াগ্য  প্রকদল্পর িণ িনা  (২০০২-২০০৮) 
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আমে িক সাংমিষ্টিা (লয টাকায়) 

জ
ন
ক
ল্য
াদ
ণ
 

ভূ
মি
ক
া 

আ
ে
ি  স
াি
াম
জ
ক
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চ
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ক
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দ
ান

 

ি
ন্ত
ব্য

 

প্রাক্কমলি 

ব্যয় 

অগ্রগমি 

ব্যয় % 

মজওমি ও তিদদমশক সহায়িাপুষ্ট প্রকল্প:  

১। জোংদদমনাং অি মদ 

হাইদরাকাি িন ইউমনট 

ইন মদ এনামজি এন্ড 

মিনাদরল মরদসাদস িস 

মেমভশন (দফইজ-১) 

(৩য় সাংদশামধি) 

 

(জুলাই  ১৯৯৭ হদি 

জুন ২০০৫) 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনদটর 

আইনগি ও 

মিমধগি মভমত্ত 

তিমর করা 

এিাং 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনদটর লযু 

অজিদনর জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

প্রশাসমনক 

িিমি 

মনধ িারণ। 

১৩১৩.৫৯ ১২৩২.০০ ৯৪% 

(িাস্তি 

১০০%) 

হাইদোকাি িন 

ইউমনট 

প্রমিষ্ঠার 

িাধ্যদি  

জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ 

মিভাদগর 

কামরগমর 

সহায়ক সাংস্থা 

সৃমজি 

হদয়দে।  

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট প্রমিষ্ঠার 

িাধ্যদি আে ি 

সািামজক সূচদক 

অিদান রাখদে। 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জোংদদমনাং অি মদ 

হাইদরাকাি িন ইউমনট 

ইন মদ এনামজি এন্ড 

মিনাদরল মরদসাদস িস 

মেমভশন (দফইজ-২) 

(১ি সাংদশামধি) 

 

(জানুয়ারী ২০০৬ হদি 

মেদসম্বর ২০১৩) 

 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনদটর 

কামরগরী 

দযিা 

অমধকির 

উন্নয়ন ও 

প্রামিষ্ঠামনক 

জটকসইকরদণর 

িাধ্যদি জদদশর 

তিল, গ্যাস 

এিাং খমনজ 

সম্পদ 

জসক্টদরর সঠিক 

িমরকল্পনা 

এিাং 

ব্যিস্থািনার 

জন্য িথ্যামদ 

প্রদান এিাং 

ির্ িাদলাচনার 

িাধ্যদি 

উিযুক্ত আইন 

প্রণয়ন ও 

সদি িাচ্চ 

ির্ িাদয়র 

মসদ্ধ্বান্ত গ্রহদণ 

অাংশগ্রহণ ও 

সহায়িাকরণ। 

৩৬৯৭.৮০ ৩৫৭১.৫০ ৯৭% 

(িাস্তি 

১০০%) 

তিল, গ্যাস 

এিাং খমনজ 

সম্পদ 

জসক্টদরর 

প্রস্তুিকৃি 

কামরগরী 

প্রমিদিদনগু

জলা জদদশর 

জ্বালামন 

জসক্টদরর 

িমরকল্পনা 

গ্রহদণ মিদশষ 

র্ভমিকা 

রাখদে। 

কামরগরী 

প্রমিদিদনগুদলা 

জদদশর আে ি 

সািামজক 

উন্নয়দন ভূমিকা 

রাখদে। 
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িাস্তিায়নাধীন উদল্লখদর্াগ্য প্রকল্প  

 

 প্রাকৃমিক গ্যাস সম্পদদর সুষ্ঠ ব্যিস্থািনা এিাং হাইদরাকাি িন ইউমনট শমক্তশালীকরণ সাংক্রান্ত Capacity Building of Human 

Resources and Petroleum Resource Management শীষ িক প্রকদল্পর প্রস্তাি প্রমক্রয়াধীন রদয়দে। উক্ত  প্রকবল্পর ওির 

র্ববশষ প্রকল্প মূোয়ন কর্র্টি (এসর্িইর্স)’র গি ২৪-১২-২০১৭ িামরদখ সভ্া অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভ্ার র্সদ্ধান্ত অনু ায়ী টিএর্ির্ি 

পুনগ িঠন কবর  গি  ৩১-০৫-২০১৮ িার্রবখ ির্রকল্পনা কর্র্শবন অনুবর্াদবনর জন্য জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাযগ যপ্ররর্ করা 

হবয়বে।  

 

  এোড়াও হাইবরাকাব িন ইউর্নট এ র্নম্নর্লর্খি র্বষয় সংর্েষ্ট প্রকল্প হাবি যনয়া য বি িাবর। 

 
 Mapping and Exploration Potential of Resources in Energy Sector; 

 Sectoral Need Assessment to Achieve Vision-2041; 

 Estimation of Updated Reserve of Hydrocarbon and Development of Reserver Man-
agement Plan; 

 Policies Harmonization & Intervention of Emerging Legal Instrument for Energy Sec-
tor towards Developed Country; 

 Capacity Development of Energy Sector to Cope up with 4.0 Industrial Revolution; 

 Creating Environment for Private Sector Participation in Energy Sector; 

 Development of Standard Operating Procedure for Safety & Security of Energy Users.  

 Piloting Some Model Best Practices for Demand Side Management in Energy Sector; 

 Formulation of Road Map to Mitigate GHGs for achieving the Targets of SDG7, Mujib 
Climate Prosperity Plan, & Paris Agreement; 

 Identification of New Modern Energy Options & Means of Technology Transfer.  

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি/উদল্লখদর্াগ্য কি িকান্ড 
   

 জ্বালানী ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক চামহি জািীয় ও আন্তজিামিক স্বাে ি সাংমিষ্ট মিমভন্ন মিষদয়র উির প্রমিদিদন ও 

িিািি প্রস্ত্ত্তিপূি িক জপ্ররণ।  

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিা/কি িচারী মনদয়াগ মিমধিালা ২০১৩ প্রর্য়ন করা হদয়দে। মনদয়াগ মিমধিালার অধীদন 

রাজস্ব খাদির জনিদলর মনদয়াগ প্রমক্রয়াধীন। িিিিাদন সীমিি জনিল মদদয় হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সামি িক কি িকান্ড 

চলিান রদয়দে। সিসািময়ক মিমভন্ন মিষদয়র উির মনয়মিি জসমিনার/ওয়াকিশি এর আদয়াজন করা হদচ্ছ।  
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িামষ িক কি িসম্পাদন চুমক্ত (APA) 

 

 সরকামর কি িসম্পাদন ব্যিস্থািনা িিমি (Government Performance Management System) এর 

আওিায় িমন্ত্রিমরষদ মিভাদগর মনদদ িশনা অনুর্ায়ী জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর সদঙ্গ হাইদরাকাি িন ইউমনদটর 

২০২০-২১ অে িিেদরর িামষ িক কি িসম্পাদন চুমক্ত সাযর হয়। সাযমরি কি িসম্পাদন চুমক্ত অনুর্ায়ী ২০২০-২১ 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর অজিন ৮৯.৮০%    

 

 

 

 

 

 

মসমনয়র সমচি জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এিাং িহািমরচালক হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িদধ্য ২০২০-২১ অে িিেদরর িামষ িক 

কি িসম্পাদন চুমক্ত (এমিএ) সাযমরি ও হস্তান্তমরি হয়। 
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িঞ্চি অধ্যায় 
 

 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি অজিন 

 
 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি সাফল্য ও সম্ভািনা  

 এক নজদর গ্যাস উৎিাদন ও এল এন র্জ আর্দার্ন মচত্র  

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি উন্নয়দনর মচত্র 

 এক নজদর গ্যাস জসক্টর জুন, ২০২১ 

 িরলীকৃি প্রাকৃমিক গ্যাস (এলএনমজ) মচত্র 

 িাাংলাদদদশর অন্যান্য খমনজ সম্পদদর মচত্র  

 সুনীল অে িনীমির (Blue Economy) র্চে  

 জ্বালামন মনরািত্তা মিষয়ক কার্ িক্রি 

 জ্বালামন খাদি ICT িথ্য প্রযুমক্ত প্রদয়াদগর মচত্র  

 জ্বালার্ন খাবি আইন, র্বর্ধ, নীর্ির্ালা ও অন্যান্য র্বষবয়র র্চে 
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জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি সাফল্য ও সম্ভািনা  

জদদশর আে িসািামজক উন্নয়দনর প্রধান উৎস হদচ্ছ জ্বালামন। িিিিান সরকার জ্বালামন খাি উন্নয়দনর অিমরহার্ িিা র্োর্েভাদি অনুধািন 

কদর জ্বালামন খািদক অগ্রামধকার খাি মহদসদি মচমিি কদরদে। জামির জনক িঙ্গিন্ধু জশখ মুমজবুর রহিান স্বাধীনিা উত্তরকাদল 

জদদশর অে িননমিক উন্নয়দনর লদযু জর্ সকল দূরদশী মসিান্ত গ্রহণ কদরমেদলন িন্মদধ্য ০৯ আগে ১৯৭৫ িামরদখ মিদদশী জিল 

জকাম্পানীর মনকট হদি ৫টি গ্যাস মফে ক্রদয়র িাধ্যদি জািীয় জ্বালামন মনরািত্তার মিষয়টি মনমিিকরণ মেল অন্যিি। জসই যুগান্তকারী 

ও দূরদশী মসিাদন্তর ধারািামহকিায় িাঁরই সুদর্াগ্য কন্যা িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হামসনার রূিকল্প-২০২১ (িধ্যি আদয়র জদশ) এিাং 

রূিকল্প-২০৪১ (উন্নি জদদশর ির্ িাদা) অজিদন জ্বালামন খাদি পূণ ি মনরািত্তা অজিদনর লদযু জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এিাং এর 

অধীনস্থ প্রমিষ্ঠানসমূহ মিমভন্ন গঠনমূলক ও ফলপ্রসু কি িকাদন্ডর িাধ্যদি একমনষ্ঠভাদি কাজ করদে।  

মিশ্বায়ন ও জখালা িাজার অে িনীমির জপ্রযািদট িাাংলাদদদশর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদদর আমিষ্কার এিাং এর সুষ্ঠু ব্যিস্থািনা ও 

িমরকমল্পি ব্যিহাদরর জকান মিকল্প জনই। এোড়া, জামিসাংঘ জঘামষি জটকসই উন্নয়ন লযুিাত্রা (এসমেমজ) ২০৩০ -এর িাস্তিায়নাধীন 

১৭টি লদযুর অন্যিি সিার জন্য জটকসই জ্বালামন মনমিিকরদণ িাাংলাদদশ অঙ্গীকারিি এিাং এসমেমজ িাস্তিায়দনর জন্য সরকার 

৮ি িঞ্চিামষ িকী িমরকল্পনার লযুিাত্রাসমূহ এসমেমজ’র আদলাদকই মনধ িারণ কদরদে।   

জদদশর মিদ্যুৎ উৎিাদন, সার-কারখানা, মশল্প প্রমিষ্ঠান, িামণমজুক প্রমিষ্ঠান, মসএনমজ এিাং গৃহস্থালীদি প্রাকৃমিক গ্যাস ব্যিহৃি হদচ্ছ। 

জদশজ প্রাকৃমিক গ্যাস ব্যিহাদরর ফদল িমরদিশ দূষণদরাধসহ কামিি অে িননমিক প্রবৃমি অজিন করা সম্ভিির হদচ্ছ। ২০০৯ সাদল 

জর্খাদন তদমনক গ্যাদসর গড় উৎিাদন মেল প্রায় ১৭৪৪ মিমলয়ন ঘনফুট, িিিিাদন িা বৃমি জিদয় হদয়দে প্রায় ২৭৫০ মিমলয়ন ঘনফুট।  

জ্বালামন জিল জদদশর িমরিহন খাি, কৃমষ খাি, মিদ্যুৎ, মশল্প-কারখানা ইিুামদ সচল রাখদি গুরুত্বপূণ ি ভূমিকা রাখদে। বিির্ান সরকার 

জানুয়ার্র 2009 যথবক অযাবর্ধ সারা যদবশ জ্বালার্ন যিবলর সরবরাহ র্নরবর্েন্ন যরবখবে। যদবশর প্রিেন্ত অঞ্চবল জ্বালার্ন যিবলর 

Supply Chain এ যকানরূি সংকট/প্রর্িবন্ধকিা ির্রলর্যি হয়র্ন। 

ফলশ্রুমিদি ২০০৮-০৯ সাদল জদদশ জর্খাদন িামনমজুক জ্বালামনর সরিরাহ মেল ১৯.৯২ Mtoe, জসখাদন ২০১৮-১৯ অে িিেদর িা জিদড় 

দাঁমড়দয়দে ৪০.৭৯ Mtoe (bio-fuel অন্তর্ভ িক্ত নয়), প্রােমিক জ্বালামনর ব্যিহার হদয়দে ৫০.৮৮ Mtoe (bio-fuel সহ) র্া মনোঃসদিদহ 

উদল্লখদর্াগ্য অগ্রগমি।  

 

এক নজদর গ্যাস উৎিাদন ও এল এন র্জ আর্দার্ন মচত্র 

  

 

 

গ্যাস ইমনমশয়ালী ইন জেস (Proven + Probable) 40,092.19 মিমসএফ  40.09 টিমসএফ  

আহরণদর্াগ্য (Proven + Probable) ৩০,০৫৫.40 মিমসএফ ৩০.০৫ টিমসএফ 

গ্যাস উৎিাদন  জুন ২০২১   7৩.৮৭ মিমসএফ 0.0৭ টিমসএফ 

ক্রিপুঞ্জীি উৎিাদন  জুন  ২০২১ ির্ িন্ত    1৮,৬৮২.৫২ মিমসএফ 1৮.৬৮  টিমসএফ 

অিমশষ্ট মরজাভ ি   1১,৩৭২.৮৮ মিমসএফ 1১.৩৭  টিমসএফ 

এল এন র্জ আর্দার্ন  জুন ২০২১   ২৪.০৩  মিমসএফ ০.০২ টিমসএফ 

এল এন র্জ আর্দার্ন জুলাই ২০২০ হবি  জুন ২০২১    ২১৬.১০ মিমসএফ ০.২২ টিমসএফ 

ক্রিপুঞ্জীি  এল এন র্জ আর্দার্ন আগস্ট ২০১৮ হবি  জুন ২০২১ ির্ িন্ত    ৫৩৪.৮৬ মিমসএফ ০.৫৩ টিমসএফ  
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জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি উন্নয়দনর মচত্র 

জামির জনক িঙ্গিন্ধু জশখ মুমজবুর রহিান ১৯৭৫ সদনর ৯ই আগে জ্বালামন মনরািত্তা ভীি রচন কদরমেদলন। এরই ধারািামহকিায় 

িাঁরই সুদর্াগ্য কন্যা িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হামসনার অক্লান্ত িমরেি, দূরদশী ও গমিশীল জনর্তদত্ব সমুদ্র মিজয় সহ জ্বালামন ও খমনজ 

সম্পদ খাদি িাৎির্ িপূণ ি অগ্রগমি সামধি হদয়দে। মিগি সিদয়র (২০০২-২০০৮) তুলনায় িিিিান (২০০৯-২০২১) সরকাদরর জ্বালামন 

ও খমনজ সম্পদ খাদি উন্নয়দনর মচত্র মনদে িা েক আকাদর জদখাদনা হদলাোঃ   

 

কার্ িক্রি 
সরকাদরর সিয়কাল  

২০০২-২০০৮ 

সরকাদরর সিয়কাল  

২০০৯ - জুন, ২০২১ সাল 

মিিামত্রক সাইসমিক সাদভ ি  

(লাইন মকোঃ মিোঃ) 

১,৬৪৩ (িাদিক্স) ও ১,০৩৭ 

(আইওমস) 
১১,৪০৩ (িাদিক্স) ও ১৮,২০৫ (আইওমস) 

মত্রিামত্রক সাইসমিক সাদভ ি  

(িগ ি মকোঃ মিোঃ) 
৭৬৬ (আইওমস) 

৪,০৭০ (িাদিক্স), ৭০৫ (এসমজএফএল) ও 

১,১১৬ (আইওমস) 

ভূ-িামত্ত্বক জমরি  

(লাইন মকোঃ মিোঃ) 
৫৫৭ (িাদিক্স) ১,৫০৭ (িাদিক্স) ও ১৮,১৭১ (আইওমস) 

নূিন োকচার আমিষ্কার ৩টি (িাদিক্স) ১৬টি 

অনুসন্ধান কূদির সাংখ্যা 
২টি (১টি িাদিক্স ও ১টি 

আইওমস) 

১৯টি (১৩টি িাদিক্স, ২টি এসমজএফএল ও ৪টি 

আইওমস) 

উন্নয়ন কূদির সাংখ্যা ৬টি 
৫০টি (১১টি িাদিক্স, ৪টি এসমজএফএল, ১৩টি 

মিমজএফমসএল ও ২২টি আইওমস)  

ওয়াকিওভার কূদির সাংখ্যা ৪টি 
৩৯টি (৩৫টি িাদিক্স, এসমজএফএল ও 

মিমজএফমসএল এিাং ৪টি আইওমস) 

খনন মরগ ক্রয় - ৪টি 

কদম্প্রসর জেশন স্থািন - ৩টি (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এদলঙ্গা) 

আমিস্কৃি গ্যাসদযত্র ১টি (আইওমস) 
৪টি (িাদিক্স) সুিলপুর, শ্রীকাইল, রূিগঞ্জ ও 

জভালা নে ি 

গড় তদমনক গ্যাস উৎিাদন ১,২০০-১,৫৫০ মিমলয়ন ঘনফুট ১,৭৪৪-২,৭৫২ মিমলয়ন ঘনফুট 

গ্যাস উৎিাদন যিিা িধ িন (নদমনক মিমলয়ন 

ঘনফুট) 
৩৫০ 

১,৫০৩ (সািমগ্রক) 

১,০০৬ (নীট) 

গ্যাস সঞ্চালন িাইিলাইন স্থািন ৭৩ মকদলামিটার ১,২২২.১৯ মকদলামিটার 

উৎিাদনযি কূদির সাংখ্যা  ৭৮ ১১২ 

তদমনক মর-গ্যামসফাইে এলএনমজ সরিরাহ - 
৯০২ এিএিমসএফমে (সদি িাচ্চ ২৩ জুন, 

২০২১) 

গ্যাদসর গ্রাহক সাংখ্যা ২০ লয (প্রায়) ৪৩ লয (প্রায়) 

গ্যাস মপ্র-দিইে মিটার স্থািন - ৩,২৮,৪৪৫ টি 

কয়লা উৎিাদন ৬.৯৬ লয জিমরক টন ১২২.৫৪ লয জিমরকটন 

কঠিন মশলা উৎিাদন (লয জিমরক টন)  ০.৬৯ ৬১.৫০ লয জিমরকটন 

মিমিমসর জিাট িজুদ যিিা (লয জি. টন) ৯.০ (২০০৮-০৯) ১৩.০৩ (২০১৮-১৯) 

জ্বালামন জিদলর চামহদা 
৩৩.২৬ লয জিোঃটন (২০০৮-

০৯) 
৯০ লয জিোঃটন (২০২০-২১) (এলমিমজসহ) 

এলমিমজ উৎিাদন ও মিিণন (দিমরক টন) ৪৫,০০০ (িয়িামল্লশ হাজার) প্রায় ১৪.২৮ লয 

প্রােমিক িামনমজুক জ্বালামন সরিরাহ ১৯.৯০ MTOE (২০০৮-

০৯) 

৪১.৬৬ MTOE (২০২০-২১) 
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প্রাকৃমিক গ্যাস 

 

র্চে: জভালা গ্যাস মফে 

 

এক নজদর গ্যাস জসক্টদরর মচত্র (জুন, ২০২১)  

মিিরণ সাংখ্যা/িমরিাণ 

জিাট গ্যাসদযত্র ২৮ টি 

জিাট উৎিাদনরি গ্যাসদযত্র ২১ টি 

উৎিাদনরি জিাট কূদির সাংখ্যা ১১৩ টি 

িিিিান গ্যাস উৎিাদন যিিা ২,৬১৫ এিএিমসএফমে 

িিিিান এল এন মজ আিদামন  যিিা ১,০০০ এিএিমসএফমে 

িিিিান গ্যাস উৎিাদন ও এল এন মজ আিদামন  যিিা ৩,৬১৫ এিএিমসএফমে 

সদি িাচ্চ গ্যাস উৎিাদদনর িামরখ ( ০৬ জি, ২০১৫) ২,৭৮৫.৮ এিএিমসএফমে 

জিাট প্রাক্কমলি গ্যাদসর িজুদ (প্রিামণি+সম্ভাব্য) ৩০.০৬ টিমসএফ 

প্রারম্ভ হদি জিাট গ্যাস উৎিাদন (জুন, ২০২১)  ১৮.৬৮ টিমসএফ 

িিিিান অিমশষ্ট গ্যাদসর িজুদ (প্রিামণি+সম্ভাব্য), জুন, ২০২১  ১১.৩৭ টিমসএফ 

িিিিান তদমনক চমহদা ৩,৫০৮ এিএিমসএফমে এর অমধক 

িিিিান গ্রাহক সাংখ্যা ৪৩ লয (প্রায়) 



    

 

 বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০২০-২০২১  52 

 

 

 

িরলীকৃি প্রাকৃমিক গ্যাস (এলএনমজ) মচত্র  

জদদশর ক্রিিধ িিান জ্বালামন চামহদা জিটাদনার লদযু সরকার মিদদশ জেদক এলএনমজ আিদানীর উদদ্যাগ 

গ্রহণ কদরদে ।  

ভাসিান এলএনমজ টামি িনাল 

 FSRU স্থািদনর জন্য Excelerate Energy, Singapore এর সাদে চুমক্ত স্বাযমরি হদয়দে। ইমিিদধ্য কক্সিাজার 

জজলার িদহশখামলদি ভাসিান এলএনমজ টামি িনাল স্থামিি হদয়দে। িিিিাদন তদমনক ৫০০ এিএিমসএফমে এলএনমজ 

জািীয় মগ্রদে জর্াগ হদচ্ছ ।  
 কক্সিাজার জজলার িদহশখামলদি SUMMIT LNG Terminal Co. (Pvt) Ltd.- এর িাধ্যদি তদমনক ৫০০ 

এিএিমসএফমে এলএনমজ আিদামনর জন্য চুমক্ত (BOOT) স্বাযমরি হদয়দে। এমপ্রল ২০১৯ হদি ৫০০ এিএিমসএফমে 

এলএনমজ জািীয় মগ্রদে জর্াগ হদয়দে। 

 BOOT মভমত্তদি Reliance Power Limited, India কর্তিক কুতুিমদয়ায় ৫০০ এিএিমসএফমে যিিাসম্পন্ন 

ভাসিান এলএনমজ টামি িনাল স্থািন কার্ িক্রদির িাদদর প্রস্তাি মনদয় জনদগামসদয়শন চলদে। 

 BOOT মভমত্তদি Honkong Shanghai Manjala Power Ltd. Co. (HSMPL) with Global LNG & 

Petronas. কর্তিক কুতুিমদয়ায় ৫০০ এিএিমসএফমে যিিা সম্পন্ন FSRU ও Fixed Jetty Based LNG 

Receiving Terminal স্থািদনর জন্য োমে কার্ িক্রি চলিান আদে।  

মিদ্যুৎ

৪৬%

মশল্প কারখানা

১৬%

কুািটিভ 

১৫%

সার 

কারখানা 

৫% 

িামণমজুক

১%

গৃহস্থামল 

১৩%

মস এন মজ 

৪%

চা - িাগান  

০%

২০২০-২১ অে ি িেদরর খািওয়ামর গ্যাস ব্যিহাদরর

মচত্র
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মচত্র: িদহশখালী এল এন মজ টামি িনাল 

স্থলমভমত্তক এলএনমজ টামি িনাল 

 China Huanqui Contracting & Engineering Corp. (HQC) and China CAMC Engineering Co. Ltd কনদসাটি িয়াি 

কর্তিক িদহশখালীদি ১০০০ এিএিমসএফমে যিিা সম্পন্ন Land Based LNG Terminal স্থািন প্রস্তাদির মিষদয় 

মফমজমিমলটি োমে সম্পাদন করদে। প্রকল্পটি মফমজিল হদল িরিিী জনদগামসদয়শন করা হদি। 

 Petronet India Limited কিিক কুতুিমদয়ায় ১০০০ এএিমসএফ যিিাম্পন্ন স্থলমভমত্তক এলএনমজ টামি িনাল স্থািদনর 

জন্য মফমজমিমলটি োমে সম্পন্ন করা হদয়দে। প্রকল্পটি মফমজিল হওয়ায় িাদদর সাদে একটি টাি িমসট স্বাযর করা হদয়দে। 

চুমক্ত স্বাযদরর মিষদয় জনদগামসদয়শন শুরু হদয়দে। 

 জিদরািাাংলার অে িায়দন িায়রা িির, কুতুিমদয়ার অিমশষ্টাাংশ ও িদহশখামলর অিমশষ্টাাংদশ  স্থলমভমত্তক এলএনমজ টামি িনাল 

স্থািদনর মফমজমিমলটি োমের জন্য Tokyo Gas, Japan জক িরািশ িক  মনদয়াগ করা হদয়দে। মফমজমিমলটি োমে জশষ 

ির্ িাদয় রদয়দে। মফমজিল হদল উক্ত স্থানসমূদহর একটি িা দ্যটি স্থাদন স্থলমভমত্তক এলএনমজ টামি িনাল স্থািন করা হদি।  

এলএনমজ আিদামন 

 কািার জেদক এলএনমজ আিদামনর জন্য কািাদরর রাষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠান RasGas এর সাদে G to G মভমত্তদি এলএনমজ  

ক্রদয়র চুমক্ত সম্পামদি হদয়দে। িাৎসমরক ১.৮ মিমলয়ন জিমরক টন এলএনমজ আিদামন করা হদি, িদি এই িমরিান 

িাৎসমরক ২.৫ মিমলয়ন ির্ িন্ত বৃমি করা র্াদি। চুমক্তর জিয়াদ ১৫ িৎসর।  

 ওিান হদি িেদর ০.৫ হদি ১.০ (এক) মিমলয়ন জিমরক টন এলএনমজ ক্রদয়র জন্য Oman Trading International 

(OTI)-এর সাদে জিদরািাাংলা গি ৬ জি, ২০১৮ িামরখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাযর 

কদর। িমণ িি চুমক্তর জিয়াদ ১০ িের। এোড়া, এলএনমজ ক্রদয়র জন্য মিমভন্ন প্রমিষ্ঠাদনর সাদে জিদরািাাংলা Letter of 

Intent (LOI)/ SPA স্বাযর/অনুস্বাযর কদরদে। গ্যাদসর চামহদার উির মভমত্ত কদর ভমিষ্যদি চূড়ান্ত চুমক্ত স্বাযর করা 

সম্ভি হদি িদল আশা করা র্ায়।  

 ইদিািদধ্য স্পট িাদকিট হদি এলএনমজ ক্রদয়র জন্য মত্রশটি প্রমিষ্ঠানদক সাংমযি িামলকার্ভক্ত করা হদয়দে। উক্ত 

প্রমিষ্ঠানসমূদহর সাদে শীঘ্রই চূড়ান্ত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাযর করা সম্ভি হদি িদল 

আশা করা র্ায়। 
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িাাংলাদদদশর অন্যান্য খমনজ সম্পদদর মচত্র  

িাাংলাদদদশ এ ির্ িন্ত আমিস্কৃি খমনজ সম্পদদর মিিরণ মনদে প্রদান করা হদলাোঃ 

খমনজ  সম্পদদর 

নাি 
প্রামি স্থান আনুিামনক িজুদ জদদশ-মিদদদশ সম্ভাব্য চামহদা 

চুনািােরোঃ 

জয়পুরহাট, জয়পুরহাট 

িাগালী িাজার, সুনািগঞ্জ 

টাদকরঘাট ও লালঘাট, সুনািগঞ্জ 

কাজীিাড়া ও িারানগর, ধামুরহাট, 

নওগাঁ 

আগাইর, িাঁচমিমি, জয়পুরহাট 

চাকুিাড়া-িামসদপুর, হামকিপুর, 

মদনাজপুর 

িাজপুর, মিলাসিাড়ী, িদলগামে, নওগাঁ 

১০০ মিমলয়ন টন 

১৭ মিমলয়ন টন 

১২.৯ মিমলয়ন টন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

মসদিন্ট এিাং চুন উৎিাদদন 

সাদািাটিোঃ 

মিজয়পুর, জনত্রদকানা 

িড়পুকুমরয়া, মদনাজপুর 

িধ্যিাড়া, মদনাজপুর 

আগাইর, িাঁচমিমি, জয়পুরহাট 

২.৫ মিমলয়ন টন 

২৫ মিমলয়ন টন 

১৫ মিমলয়ন টন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

তিজসিত্র, ইন্সুদলটর, জসদনটারী 

সািগ্রী, মসরামিক, উচ্চ যিিা 

সম্পন্ন টামল, ইিুামদ। এোড়াও 

কাগজ, মচমন, মসদিন্ট, রািার-

োমষ্টক মশল্প, তিদ্যুমিক ইমিদি 

ব্যিহার করা হয়। 

কাঁচিামলোঃ 

িড়পুকুমরয়া, মদনাজপুর 

িধ্যিাড়া, মদনাজপুর 

নয়ািাড়া-শাহজীিাজার, হমিগঞ্জ 

জচৌেগ্রাি, কুমিল্লা 

িামলজুমড়, জশরপুর 

৯০ মিমলয়ন টন 

১৭.২৫ মিমলয়ন টন 

৮ মিমলয়ন টন 

০.৩০ মিমলয়ন টন 

০.৭০ মিমলয়ন টন 

জানালার কাঁচ, হামরদকদনর 

মচিমন, ঔষদধর জিািল, রঙ্গীন 

কাচঁ তিরীর কাদজ ব্যিহার করা 

হয়। 

কঠিনমশলাোঃ িধ্যিাড়া, মদনাজপুর 
১১৫ মিমলয়ন টন 

(আহরণদর্াগ্য) 

মনি িাণ মশলা, নদী মনয়ন্ত্রণ িাঁধ, 

নদী শাসন, নদীর ভাঙ্গন জরাধ, 

জসতু মনি িাণ, টাইলস মনি িাণ 

ইিুামদ 

নুমড়িােরোঃ 

জভালাগঞ্জ এলাকা,সুনািগঞ্জ 

িঞ্চগড়-জিতুুঁমলয়া,িঞ্চগড় 

িাটগ্রাি, লালিমনরহাট 

চরগ্রাি িাি িিু এলাকা 

োউমক-জাফলাং এলাকা, মসদলট 

৪ মিমলয়ন ঘন মিটার 

২.৫ মিমলয়ন ঘন মিটার 

০.৮৮ মিমলয়ন ঘন 

মিটার 

১ মিমলয়ন ঘন মিটার 

আনুিামনক ২ মিমলয়ন 

ঘন মিটার 

রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, দালানদকাঠা, 

ইিুামদ মনি িাণ কাদজ ব্যিহার 

করা হয়। 

মনি িাণ িামলোঃ জদদশর সি িত্র অফুরন্ত মনি িাণ কাদজ ব্যিহার করা হয়। 
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খমনজ  সম্পদদর 

নাি 
প্রামি স্থান আনুিামনক িজুদ জদদশ-মিদদদশ সম্ভাব্য চামহদা 

ভারী খমনজ িামলোঃ 

 

 

কক্সিাজার জটকনাফ তসকি, 

জোট িীি (িািার িাড়ী, মনঝুি িীি ও 

কুতুিমদয়া, িদহশখামল িীদির সমুদ্র 

তসকিসহ ৭টি এলাকা) 

কুয়াকাটা ও িনপুরা িীি 

 

 

ব্রহ্মপুত্র-র্মুনা নদীর িালুচর এলাকা 

০.৯৫ মিমলয়ন টন 

ইলদিনাইট 

০.১৯ মিমলয়ন টন 

মজরকন 

০.৮৮ মিমলয়ন টন 

মলউকক্সমসন 

০.০৮ মিমলয়ন টন 

জিগদনটাইট 

০.০৭ মিমলয়ন টন 

রুটাইল 

০.০২ মিমলয়ন টন 

জিানাজাইট 

উদল্লখদর্াগ্য িমরিাণ 

ওদয়মোং, ধাতুগলন ও ধাতুিল, 

রঞ্জক ও মিদফারক, 

উদড়াজাহাদজর কাঠাদিা, জজট 

ইমঞ্চন, মিসাইল  তিরীদি, িাি 

জরাধন, লিনাক্তিা দূরীকরদণ, 

মরফ্রাক্টরী ইট, আনমিক চুল্লীদি, 

ঔষধ ও সািান মশদল্প, তিদ্যুমিক 

লাইনার ও জটমলমভশন টিউদি 

ব্যিহার করা হয়। 

 

  

সুনীল অে িনীমির (Blue Economy) র্চে  

 

জামিসাংদঘর সমুদ্র মিষয়ক আন্তজিামিক রাইবুনাল এিাং আন্তজিামিক সামলশী আদালদির রাদয় িাাংলাদদদশর  অমজিি 

জলসীিায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যিস্থািনার লদযু জকৌশলগি িমরকল্পনা গ্রহদণর জন্য মিমভন্ন কার্ িক্রি গ্রহণ করা 

হদয়দে । 

সমুদ্র সম্পদ আহরণ (Blue Economy) এর মনমিত্ত গৃহীি কার্ িক্রি 

জামিসাংদঘর সমুদ্র আইন মিষয়ক আন্তজিামিক রাইবুনাল এিাং আন্তজিামিক সামলশী আদালদির রাদয়র ফদল িাাংলাদদদশর ১,১৮,৮১৩ 

িগ ি মকদলামিটার সমুদ্র এলাকা অমজিি হদয়দে র্া জদদশর আয়িদনর প্রায় ৮২ শিাাংশ। সমুদ্র মিজয় এ সরকাদরর এক মিশাল অজিন। 

সমুদদ্রর সকল সম্পদ আহরদণর লদযু ২০১৪ সাদল সমুদ্র জয় করার ির মনেরূি িদদযি গ্রহণ করা হদয়দে:   

(i) ব্লু-ইকদনামি জসল গঠন: সমুদদ্রর সকল সম্পদ আহরদণর লদযু সকল িন্ত্রণালদয়র কি িিমরকল্পনা সিন্বয় করার লদযু একটি 

অস্থায়ী ব্লু-ইকদনামি জসল গঠন করা হয়। উক্ত অস্থায়ী জসলদক প্রামিষ্ঠামনক রূি জদয়ার জন্য জসলটি মিমভন্ন িন্ত্রণালয়/মিভাদগর 

সাংমিষ্ট কার্ িক্রি িমনটমরাং করার িাশািামশ সমুদ্র সম্পদ ব্যিহাদরর মিমভন্ন উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দে। িন্মদধ্য িামিদরাল 

অফদশার সাদভ ি ও গদিষণা জাহাজ ক্রয়/সাংগ্রহ করা অন্যিি।  

 

 

 

 

   

 

            সমুদ্র সম্পদ আহরদণ প্রস্তামিি সাদভি জভদসল 

(ii) অনদশার িদেল মিএসমস-২০১৯ এিাং অফদশার িদেল মিএসমস-২০১৯: সমুদ্রাঞ্চদলর জিল, গ্যাস অনুসন্ধাদনর জন্য মিদদশী 

জিল জকাম্পামনদক আগ্রহী কদর জিালার লদযু মিদ্যিান িদেল মিএসমস-জক সাংদশাধন, িমরিাজিন কদর আকষ িণীয় করা 

হদয়দে এিাং পৃেকভাদি অনদশার িদেল মিএসমস-২০১৯ এিাং অফদশার িদেল মিএসমস-২০১৯ প্রস্তুি কদর চূড়ান্ত করা 

হদয়দে। 
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জ্বালামন মনরািত্তা মিষয়ক কার্ িক্রি 

িিিিাদন মিদশ্বর প্রমিটি জদদশর িি িাাংলাদদদশর জন্যও ‘জ্বালামন মনরািত্তা’ একটি অিীি গুরুত্বপূণ ি  মিষয়। জামির জনক িঙ্গিন্ধু 

জশখ মুমজবুর রহিান ১৯৭৫ সাদলর ৯ই আগে জ্বালামন মনরািত্তার ভীি রচনা কদরমেদলন। evsjv‡`‡k wKQz cwigvY প্রাকৃতিক গ্যাস 

োকদলও িরল জ্বালামন জনই িলদলই চদল। গ্যাস মফে সমূদহর কন দেন দসট জেদক প্রাি অমি অল্প িমরিাদন িরল জ্বালামন ব্যিীি 

জদদশর জ্বালামন জিল চামহদার মসাংহভাগই আিদানী করদি হয়। এ মদকটি মিদিচনায় জরদখ ভমিষ্যদি জনসাধারণদক প্রদয়াজনীয় 

জ্বালামন সরিরাহ ও জর্াগান মনমিি করদি mv¤cÖwZK mg‡q R¡vjvwb wbivcËv e „w×i j‡ÿ¨ †h mকল কার্ যক্রম গৃহীি হদয়দে, িার 

মিিরণ মনদে †`qv n‡jvt 

২০৪১ সাল নাগাদ গ্যাস সরিরাহ মনমিি করদি মনদোক্ত উদদ্যাগ জনয়া হদচ্ছোঃ 

জিদরািাাংলা (প্রধান জর্াগানদািা) ১,৭০০ মিমলয়ন ঘনফুট/ তদমনক 

FSRU প্রদজক্ট (ভাসিান িজুদ ব্যিস্থা ও পুনোঃ গ্যাসীকরণ ইউমনট) 

  ২০১৯-২০২৩ ির্ িন্ত  phase ১, ২ এিাং ৩ 
১,৫০০ মিমলয়ন ঘনফুট/ তদমনক 

স্থল LNG টামি িনাল ( জ্বা. খ. স. মি. এিাং মিদ্যুৎ মিভাগ – ২০৪১ এর িদধ্য ) ৩,০০০ মিমলয়ন ঘনফুট/ তদমনক 

িাইিলাইদনর িাধ্যদি LNG আিদানী (২০৩২-২০৪১ ির্ িন্ত )  ৫০০ মিমলয়ন ঘনফুট/ তদমনক 

সি িদিাট ৬,৭০০ মিমলয়ন ঘনফুট/ তদমনক 

 

২০৪১ সাল নাগাদ জ্বালামন জিল সরিরাহ মনমিি করদি মনদোক্ত উদদ্যাগ জনয়া হদচ্ছোঃ 

ইোন ি মরফাইনামর (ERL) িমধ িিকরণ (পূি ি যিিা ১.৫ মিমলয়ন টন) ৪.৫ মিমলয়ন টন 

KPC ‘র নতুন কিদেক্স ৮.০ মিমলয়ন টন 

আিদানীকৃি িমরদশামধি জিল ২০.০ মিমলয়ন টন 

সি িদিাট ৩২.৫ মিমলয়ন টন 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অক্লান্ত িমরেি, দূরদশী ও গমিশীল জনর্তদত্ব জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি িাৎির্ িপূণ ি অগ্রগমির িাশািামশ 

“সমুদ্র মিজয়” আিাদদর সম্ভািনার িার খুদল মদদয়দে। িাাংলাদদদশর পূদি ি মিয়ানিার ও িমিদি ভারি গ্যাস জিদয়দে; িা খাদন 

জিঙ্গল জিমসদনর অগভীর ও গভীর সমুদদ্রর ২৩ টি ব্লক মনদয় িাাংলাদদদশর সমুদ্রাঞ্চল। অগভীর সমুদদ্র সাঙ্গু ও কুতুিমদয়া গ্যাস জযত্র 

আদে। গভীর সমুদদ্রর ব্লক-১২ ও ১৬ -এর পূদি ি মিয়ানিাদর গ্যাস জযত্র আদে। জস জযদত্র িাাংলাদদদশর সমুদ্রাঞ্চদলও গ্যাস িজুদ োকার 

অিার সম্ভািনা রদয়দে।  

 অগভীর সমুদ্রাঅঞ্চদল ব্লক shallow sea (ss)-11 এ প্রায় ৩২০০ লাইন মকদলামিটার ২ মে মসসমিক সাদভ ি 

িমরচালনা কদর সাংগৃমহি োটা ইন্টারমপ্রদটশন সম্পন্ন কদরদে-র্া জেদক জিশ কদয়কটি সম্ভািনািয় prospect 

মচমিি করা হদয়দে। গি এমপ্রল ২০১৮ এ ৩০০ িগ ি মকমি ৩ মে মসসমিক সাদভ ি সম্পন্ন হদয়দে। 

 অগভীর সমুদ্রাঅঞ্চদল ব্লক ss-4 এিাং ব্লক ss-9 ১ি ধাদি ৩,০১০ লাইন মকদলামিটার ২ মে জিমরন মসসমিক 

সাদভ ি সম্পন্ন করা হদয়দে। ২য় ধাদি আরও প্রায় ২০৬০ লাইন মকদলামিটার ২মে OBS(Ocean Bed Cable) 

Seismic Survey কার্ িক্রি সম্পন্ন কদরদে। ইদিািদধ্য ১টি অনুসন্ধান কূি খনদনর জন্য স্থান মচমিি করা 

হদয়দে। এ ব্লক দ্যটিদি ২০১৮ সাদল ৩ টি অনুসন্ধান কূি খনদনর িমরকল্পনা রদয়দে। 

 গভীর সমুদদ্রর Deep See (DS)-12 ব্লদক জিল - গ্যাস  অনুসন্ধান কার্ িক্রি চালাদনার জন্য ৩৫৬০ লাইন 

মকদলামিটার ২ মে মসসমিক সাদভ িসহ োটা ইন্টারমপ্রদটশন সম্পন্ন হদয়দে। 
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জ্বালামন খাদি ICT িথ্য প্রযুমক্ত প্রদয়াদগর মচত্র  

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর অধীনস্থ - 

- প্রদিুকটি প্রমিষ্ঠান মনজস্ব ওদয়িসাইট িমরচালনার িাধ্যদি জদদশর িানুষদক মনদজদদর কি িকাদের হালনাগাদ িথ্য অিমহি 

করদে; 

- অদনকগুমল প্রমিষ্ঠান মনজস্ব সাভ িার, LAN প্রমিষ্ঠার িাধ্যদি মেমজটাল িথ্য ভান্ডার তিমর কদরদে এিাং অভুন্তরীণ ফাইল 

আদানপ্রদান, োটা জশয়ার অদনকাাংদশ সহজ ও কি িিান্ধি কদরদে; 

- SCADA (Supervisory control and data acquisition) মসদেদির িাধ্যদি GTCL গ্যাস সঞ্চালন ব্যিস্থা িমনটমরাং 

করদে; 

 

র্চে: Energy and Network Management System using SCADA 

- অদনক প্রমিষ্ঠান সািামজক জর্াগাদর্াগ সাইটসমূদহর (দর্িন- Facebook) িাধ্যদি অমি দ্রুি জনসাধারদণর মনকদট 

উদল্লখদর্াগ্য কি িকাদের খির জিৌুঁদে মদদচ্ছ। 

- e-filing, e-tendering অমচদরই িাস্তিায়দনর উদদ্যাগ জনয়া হদয়দে; 

- প্রশাসন, মিিণন, রাজস্ব, জি-দরাল, মহসাি, ভান্ডার, গ্রাহক সাংক্রান্ত িথ্যামদ, ভূকম্পন জরীি, ভূিামত্ত্বক ও ভূিদামে িক, 

মরজাভ িয়ার সিীযা, গ্যাস সঞ্চালন ও িমনটমরাং ইিুামদ কার্ িক্রদি মিমভন্ন কােিাইজে সফটওয়ুার ব্যিহার করা হদচ্ছ;   

 

- জিদরািাাংলা ও আওিাধীন জকাম্পানীসমূদহ আধুমনক িথ্য প্রযুমক্ত ব্যিহাদরর ফদল দযিা, গমিশীলিা বৃমি জিদয়দে। 

িাশািামশ মিিণন জকাম্পানীসমূদহর গ্রাহক জসিার িাদনরও উন্নমি হদচ্ছ।  

 

-  

জ্বালামন খাদি আইন, মিমধ, নীমিিালা ও অন্যান্য মিষদয়র মচত্র  

 

বাংলাবদবশর প্রকৃর্িক খর্নজ সম্পদ  থাপুযুিভ্াবব আহরণ, র্বিণন এিাং সুষ্ঠু ব্যবহার র্নর্িিকরজণর লবযে িিিিান সরকার 

কমিিয় যুদগািদর্াগী আইন, মিমধ ও নীমিিালা প্রণয়ন কদরদে- 

 

 িিিিান সরকার প্রাকৃমিক গ্যাস ও উহার সহজাি িরল হাইদরাকাি িন (Associated Liquid Hydrocarbon) এর সঞ্চালন, 

মিিরন, মিিণন, সরিরাহ ও িজুদদর উদেদশ্য এিাং উহাদদর র্োে ি ও সুষ্ঠু ব্যিহার মনমিি করার জন্য িাাংলাদদশ গ্যাস আইন 

২০১০ প্রণয়ন কদরদে। 
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 মিদ্যুৎ ও জ্বালামনর দ্রুি সরিরাহ বৃমি (মিদশষ মিধান) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 গ্যাস মিিণন মনয়ািািলী, ২০১৪ (িমণমজুক, মশল্প, জিৌসুিী, কুািটিভ িাওয়ার, মসএনমজ ও চা-িাগান গ্রাহদকর জন্য প্রদর্াজু) 

প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 জিদরামলয়াি আইন, ১৯৩৪ িামিল কদর নতুনভাদি জিদরামলয়াি আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 িাাংলাদদশ জিদরামলয়াি কদি িাদরশন অধ্যাদদশ, ১৯৭৬ িামিল কদর িাাংলাদদশ জপ্রদরামলয়াি কদি িাদরশন আইন, ২০১৬ প্রণয়ন 

করা হদয়দে। 

 িরলীকৃি জিদরামলয়াি গ্যাস (অদটা-গ্যাস) মরফুদয়মলাং জেশন ও রূিান্তর ওয়াকিশি স্থািন, িমরচালন এিাং রযণাদিযণ 

নীমিিালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 এলমিমজ িটমলাং েুান্ট নীমিিালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হদয়ে। 

 িাদয়া-ইোনল েুান্ট স্থািন এিাং িমরচালনা সাংক্রান্ত নীমিিালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 যবসরকার্র খাবি এলএনর্জ স্থািনা র্নর্ িার্, আর্দার্ন ও সরবরাহ নীর্ির্ালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 যবসরকার্র যিবরাবকর্র্কোল প্লোন্ট স্থািন এবং ির্রচালনা নীর্ির্ালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 যদশজ প্রাকৃর্িক যিল/গ্যাস অনুসন্ধান নীর্ির্ালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 প্রাকৃর্িক গ্যাস বরাে নীর্ির্ালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 আবার্সক ি িাবয় যখালা বাজার হবি র্প্র-বিইড/স্মাট ি গ্যাস র্র্টার ক্রয় ও স্থািন নীর্ির্ালা, ২০১৯ (সংবশার্ধি ২০২১) প্রণয়ন 

করা হদয়দে। 

 

 

উিসংহার  

 

র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী যশখ হার্সনার যনর্তবত্ব বিির্ান সরকার এক দশবক অব্যাহিভ্াবব র্াথার্িছু আয় বৃর্দ্ধ, উচ্চ প্রবৃর্দ্ধ এবং আথ ি-সার্ার্জক 

উন্নয়বনর সকল যযবে নবর্দগবন্তর সূচনা কবর র্বষ্ময়কর অগ্রগর্ি সাধন করবি সর্থ ি হবয়বে। বাংলাবদশ ইবিার্বধ্য স্ববল্পান্নি যদশ যথবক 

উন্নয়নশীল যদবশর র্ িাদায় উন্নীি হবয়বে,  া র্ববশ্ব এক অনুকরর্ীয় যরাল র্বডল। র্জর্ডর্ি প্রবৃর্দ্ধর হার ইবিার্বধ্য অিীবির সকল যরকড ি ভ্ঙ্গ 

কবর ৮.১৫-এ উন্নীি হবয়বে। র্বশ্বব্যািী যকার্ভ্ড-১৯ জর্নি অথ িননর্িক র্ো সবত্ত্বও বাংলাবদবশর প্রবৃর্দ্ধ ৫.২৪ শিাংশ। এবযবে ক্রর্বধ ির্ান 

জ্বালার্নর চার্হদা যর্টাবনার িাশািার্শ র্নরবর্েন্ন জ্বালার্ন সরবরাহ অন্যির্ প্রধান র্নয়ার্ক র্হবসবব কাজ করবে। বিির্ান সরকাবরর সর্বয় 

র্বর্ভ্ন্নমুখী উবযাগ গ্রহর্ ও এর স ল বাস্তবায়বনর  বল গ্যাবসর সরবরাহ বৃর্দ্ধ যিবয়বে। উর্ের্খি প্রাকৃর্িক গ্যাবসর প্রায় ৬০% র্বদ্যেৎ 

উৎিাদবন ব্যবহৃি হয়। এ সরকাবরর সর্বয় ৪ টি নতুন গ্যাসবযে আর্বষ্কৃি হবয়বে। আর্দার্নকৃি এলএনর্জ জািীয় গ্রীবড সরবরাহ করা হবে। 

 

প্রাকৃর্িক গ্যাস ও কয়লা আহরবর্র র্াধ্যবর্ যদবশর জ্বালার্ন চার্হদা পূরবর্ সরকার সব িদা সবচষ্ট। র্বর্ভ্ন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়বনর 

র্াধ্যবর্ গ্যাস ও কয়লার উৎিাদন বৃর্দ্ধবি সরকার সব িাত্মক কা িক্রর্ গ্রহর্ কবরবে। গ্যাস সম্পবদর সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসবযে আর্বস্কার 

এবং গ্যাস ও কয়লা র্ভ্র্ত্তক অথ িননর্িক অবকাঠাবর্াবক সুসংহি রূিদাবনর িাশািার্শ ির্রববশবান্ধব ও অন্যান্য র্বকল্প জ্বালার্ন ব্যবহাবরর 

র্াধ্যবর্ জ্বালার্ন র্নরািত্তা র্নর্িিকরবি হবব। বিির্াবন যদবশ গ্যাবসর বর্ধ িি চার্হদা যর্টাবি এলএনর্জ আর্দার্ন কবর জািীয় গ্রীবড সরবরাহ 

করা হবে। যসই সাবথ যদবশর বিির্ান ও ভ্র্বষ্যৎ জ্বালার্ন চার্হদা পূরবর্ গ্যাস উবত্তালন, প্রাকৃর্িক গ্যাস ও খর্নজ কয়লার র্জুদ র্নধ িারর্, 
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আহর্রি জ্বালার্ন সম্পদ ব্যবহাবরর নতুন যযে প্রস্তুি, এসংর্েষ্ট অবকাঠাবর্া উন্নয়ন, সব িাধুর্নক প্রযুর্ির সংব াজন এবং এলর্ি গ্যাবসর 

ব্যবহার বৃর্দ্ধর উবযাগ অব্যাহি রবয়বে। ববঙ্গািসাগবর র্বশাল সমুদ্র্ এলাকায় ব্যািক র্ভ্র্ত্তক গ্যাস ও যিল অনুসন্ধান এবং উৎিাদন কা িক্রর্ 

হাবি যনয়া হবয়বে।  

 

জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভ্াবগর কার্রগর্র সহায়ক সংস্থা র্হবসবব বিির্াবনর ন্যায় ভ্র্বষ্যবিও হাইবরাকাব িন ইউর্নট যদবশর জ্বালার্ন খাবি 

উবেখব াগ্য ভূর্র্কা িালন করবব। 

 

১৫৩, িাইওর্নয়ার যরাড, যসগুনবার্গচা, ঢাকা-১০০০। 

য াগাব াবগর ঠিকানা 


