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বাণী 
 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর বাৎসর্রক কম িকান্ড র্নবে প্রর্িববদন প্রকাশ করা র্নিযননর্মর্িক দার্েত্ব। হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর 

উন্নেন কম িকান্ডসহসার্ব িক কার্ িক্রবমর িথ্য-উপাি র্নবে ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবরর প্রণীি এ বার্ষ িক প্রর্িববদবন হাইবরাকাব িন 

ইউর্নট সাংর্িষ্ট গৃহীি কার্ িক্রম ও সাফবের প্রর্িফলন ঘবটবছ। সদবশর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বষবে আগ্রহী পাঠবকর 

চার্হদা পূরবণ এটি সহােক ভূর্মকা পালন করবব ববল আশা করা র্াে।    

সদবশর আর্ ি-সামার্জক উন্নেন, র্শল্পােন ও দার্রদ্র্য র্ববমাচবন জ্বালার্ন খাবির গুরুত্ব ও ভূর্মকা অপর্রসীম। বিিমান সরকার 

ক্ষমিা গ্রহবণর পর সর্বকই জ্বালার্ন র্নরাপিা র্নর্িিকরণ ও জ্বালার্ন উৎবসর বহুমুখীকরণ কার্ িক্রম পর্রচালনা কবর আসবছ।  

সদবশর প্রার্র্মক ও বার্ণর্জযক জ্বালার্নর প্রধান উৎস হবে প্রাকৃর্িক গ্যাস। সরকার প্রাকৃর্িক গ্যাবসর উৎপাদন বৃর্ি করার 

জন্য র্বর্ভন্ন পদবক্ষপ গ্রহণ কবর। সরকার কর্তিক স্বল্প ও মধ্যবমোদী র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম বাস্তবােবনর ফবল দদর্নক গ্যাস উৎপাদন 

২৪২৩.৩১ র্মর্লেন ঘনফুট এবাং দদর্নক এল এন র্জ আমদার্ন ৫৫৪.৩২ র্মর্লেন ঘনফুট সমাট                                       

(২৪২৩.৩১+৫৫৪.৩২)=২৯৭৭.৬২ র্মর্লেন ঘনফুট  অর্িক্রম কবরবছ র্া  দদর্নক গ্যাস চার্হদা প্রাে ৩৫০৮ র্মর্লেন 

ঘনফুসটর কাছাকার্ছ ।  

সরকার সদবশর প্রাকৃর্িক সম্পদ র্ববশষ কবর সিল, গ্যাস ও কেলা অনুসন্ধান এবাং উন্নেবন সরকার্র র্বর্নবোবগর পাশাপার্শ 

র্ববদশী র্বর্নবোগ র্নর্িি কবরবছ। ফবল প্রযুর্িগি উৎকষ ি সাধবনর মাধ্যবম সদবশর সিল, গ্যাস ও কেলা অনুসন্ধান কার্ িক্রম 

ত্বরার্িি হবব ববল আশা করর্ছ।  

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণেবনর সবে সাংর্িষ্ট কম িকিিা/কম িচারীগণবক িাঁবদর র্নরলস প্রবচষ্টার জন্য সাধুবাদ জানার্ে।   
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 হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর পর্রর্চর্ি 

 হাইরাকার্ বি ইউনিড্ের রূপকল্প (Vision) , অনিলক্ষ্য ( (Mission , রকৌশলগি উড্যশ্যসমূহ  

 হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর কার্ িাবর্ল  
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 হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের সাাংগঠনিক কাঠাড্ া 

 েির্ল কাঠাড্ া  

 মানব সম্পদ উন্নেন  

 হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের স স্যা এর্াং িযাড্লঞ্জসমূহ  

 হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের িনর্ষ্যৎ পনরকল্পিা 

 হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর কম িকিিা/কম িচারীগবণর সদশীে এবাং দববদর্শক প্রর্শক্ষণ 

 হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর ক বকিবাগড্ের স ন্বড্য় গঠিি নর্নিন্ন কন টি 
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হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর পর্রর্চর্ি 

 

জ্বালানি খাড্ি সরকার কর্তবক গৃহীি নর্নিন্ন সাংস্কার কার্ বক্রড্  পরা শ ব প্রদাি, রদশী ও নর্ড্দশী নর্নিড্য়াগকারীড্দর 

অাংশগ্রহে উৎসানহিকরে এর্াং িাঁড্দর কার্ বক্র  িত্ত্বার্ধাড্ির লড্ক্ষ্য এনশয়াি রডড্িলপড্ ন্ট ব্যাাংক )এনডনর্( এর্াং রােকীয় িরওড্য় 

সরকাড্রর আনর্ বক সহায়িায় প্রেীি ২টি স ীক্ষ্া প্রনিড্র্দড্ি হাইড্রাকার্ বি ইউনিেড্ক জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর 

Technical Arm/কানরগরী ইউনিে নহড্সড্র্ সৃেড্ির সুপানরশ কড্র। এ লড্ক্ষ্য রােকীয় িরওড্য় সরকাড্রর আনর্ বক অনুদাি 

এর্াং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কানরগরী সহায়িায় জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর 

অধীড্ি উন্নয়ি প্রকল্প নহড্সড্র্ হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের প্রর্  পর্ বাড্য়র ক বকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon 

Unit (Phase-I)] নর্গি জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হড্য়  াি ব ২০০৬ পর্ বন্ত িড্ল। প্রর্  প্রর্ বাড্য়র ক বকান্ড সফল স ানির পর িরওড্য় 

সরকাড্রর আগ্রহ এর্াং আনর্ বক অনুদাড্ি হাইড্রাকার্ বি ইউনিে নদ্বিীয় পর্ বাড্য়র প্রকল্প নহড্সড্র্ [Strengthening of the 

Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুিরায় এনপ্রল ২০০৬ হড্ি কার্ বক্র  শুরু কড্র র্া নডড্সম্বর ২০১৩ পর্ বন্ত িড্ল। িড্র্ 

নদ্বিীয় পর্ বায় প্রকড্ল্পর এ আনর্ বক অনুদাি এশীয় উন্নয়ি ব্যাাংড্কর িত্ত্বার্ধাড্ি পনরিানলি হয়। অপরনদড্ক, সরকার নর্গি র  ২০০৮ 

সাড্ল হাইড্রাকার্ বি ইউনিে-রক একটি স্থায়ী কাঠাড্ া নহড্সড্র্ রূপদাি কড্র। এ ধারার্ানহকিায় হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ে েির্ল 

নিড্য়াড্গর নর্নধ ালা চূড়ান্ত করা হয় এর্াং গি ২২ জুলাই ২০১৩ িানরড্খ নর্নধ ালাটি রগড্েে আকাড্র প্রকানশি হয়। িারপর ০১ 

জানুোর্র ২০১৪ সাল হবি হাইবরাকাব িন ইউর্নট রাজস্ব বাবজবট পর্রচার্লি হবে।  

 

হাইরাকার্ বি ইউনিড্ের রূপকল্প )Vision(, অনিলক্ষ্য (Mission(, রকৌশলগি উড্যশ্য সমূহ 

 

রুপকল্প (Vision): িীনি নিধ বারড্ে জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাগড্ক কানরগরী সহায়িা প্রদাি।   

 

অনিলক্ষ্য (Mission): জ্বালানি ও খনিে সম্পদ রসক্টড্রর হালিাগাদ িথ্য-উপাি পর্ বড্র্ক্ষ্ে, পর্ বাড্লািিা ও নর্ড্েষড্ের  াধ্যড্  

জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর িানহদা র ািাড্র্ক কানরগরী পরা শ ব প্রদাড্ির  াধ্যড্  জ্বালানি নিরাপিা নিিকরে।  

 

রকৌশলগি উড্যশ্যসমূহ (Strategic Objective):  জ্বালানি নিরাপিা বৃনদ্ধ করা। 

 

সানর্ বক ক বকান্ড র্া কার্ বার্লীীঃ 
 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ে প্রকড্ল্পর কার্ বক্র  শুরু হওয়ার পর রর্ড্ক অদ্যর্নধ রর্ স স্ত কার্ বক্র  িড্ল আসড্ছ িার নর্র্রে নিড্ে প্রদাি 

করা হ’লীঃ 

 “Gas Reserve and Production” শীষ বক  ানসক প্রনিড্র্দি প্রকাশ; 

 “Gas Production and Consumption” শীষ বক র্ানষ বক প্রনিড্র্দি প্রেয়ি; 

 কিল ও গ্যাড্সর  জুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপি ও হালিাগাদকরে; 

 জ্বালািী সাংক্রান্ত ডাোড্র্স এর হালিাগাদকরে ও সম্প্রসারে;  

 উৎপাদি র্ন্টি চুনি এর্াং রর্ৌর্ উড্দ্যাগ চুনি নর্ষড্য়  িা ি প্রদাি; 

 জ্বালািীর অিযন্তরীে ও আঞ্চনলক র্াোর পর্ বড্র্ক্ষ্ে ও নর্ড্েষে; 

  কিল ও গ্যাড্সর অনুসন্ধাি, উন্নয়ি ও উৎপাদি এর পনরকল্পিা ও পর্ বাড্লািিা; 

 জ্বালািী খাড্ির সাংস্কার নর্ষড্য় সুপানরশকরে এর্াং কার্ বক্রড্  অাংশগ্রহে; 

 রর্সরকারী খাড্ির সনহি রর্াগাড্র্াগ করাসহ আগ্রহী উড্দ্যািাড্দর সহায়িা প্রদাি;  

 আন্তেবানিক সহড্র্ানগিা, চুনি ও স ড্ ািায় অাংশগ্রহে; 

 গ্যাড্সর উৎপাদি ও নডড্েশি পনরকল্পিা প্রেয়ি;  

 পনরড্র্শ ও নিরাপিা সাংক্রান্ত  িীনি ালা প্রেয়ড্ি সহায়িা প্রদাি; 
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  রপড্রানলয়া  পনরড্শাধি, সাংরক্ষ্ে ও নর্পেি কার্ বানদ পর্ বাড্লািিা ও পনরর্ীক্ষ্ে; 

 রপড্রানলয়া োি পদাড্র্ বর িানহদা, র্াোরোি পর্ বাড্লািিাসহ পনরর্ীক্ষ্ে ক বকাড্ন্ড সহায়িা প্রদাি; 

   াইনিাং সাংক্রান্ত প্রস্তাড্র্র উপর  িা ি প্রদািসহ পরা শ ব প্রদাি; 

  কয়লাসহ অন্যান্য খনিে সম্পদ নর্ষয়ক আইি-কানুি এর্াং িীনি ালা প্রভৃনি নর্ষড্য় সানর্ বক সহায়িা প্রদাি; 

 জ্বালািী ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর কানরগনর সহায়ক শনি নহড্সড্র্ দানয়ত্ব পালি; 

 জ্বালািী ও খনিে সম্পদ নর্িাগ কর্তবক অনপ বি অন্য রর্ রকাি দানয়ত্ব পালি। 

 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর নসটিড্েন স িাে বার 

 

রসর্া প্রদাি প্রনিশ্রুনিীঃ 

ক. রদড্শর জ্বালানি ও খনিে সম্পদ অনুসন্ধাি, উন্নয়ি, সঞ্চালি, নর্িরে; 

খ. জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গ কানরগরী রসর্া প্রদাি; 

গ.  াির্ সম্পদ উন্নয়ি। 

 

 িাগনরক রসর্াীঃ 

ক্রন ক 

িাং 

রসর্ার িা  রসর্া প্রদাি পদ্ধনি প্রড্য়ােিী

য় 

কাগেপ

ত্র ও 

প্রানিস্থাি 

রসর্ার 

মূল্য ও 

পনরড্শাধ 

পদ্ধনি 

রসর্া 

প্রদাড্ির 

স য়সী া 

দানয়ত্বপ্রাি ক বকিবা (িা , 

পদর্ী ও ই-র ইল) 

১. িথ্য রকন্দ্র  অিীি এর্াং র্িব াড্ির জ্বালানি 

ও খনিে সম্পড্দর 

হালগািাগদকরড্ের প্রনিড্র্দি, 

গ্যাস উৎপাদি ও   জুড্দর 

 ানসক এর্াং র্ানষ বক প্রনিড্র্দি, 

নর্নিন্ন গ্যাস নফড্ের  ানসক 

গ্যাস,  কিড্ডিড্সে ও পানি 

উৎপাদড্ির িথ্য িান্ডার। 
 

 জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্ষয়ক 

োিীয় উন্নয়ি পনরকল্পিায় 

অন্যান্য সরকারী প্রনিষ্ঠাড্ির 

কাড্ে িথ্য সরর্রাহ করা হয়।  

 

আড্র্দি 

 

নর্িামূ

রল্য 

 

০৩ (নিি) 

সিাহ  

েিার্ র ড্হদী হাসাি 

উপ-পনরিালক  

(পনরকল্পিা নপএসনস) 

রফািীঃ ৮৩৯১৩৬০ 
র ার্াীঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-র ইলীঃ  

mahadehe@hcu.org.bd  

২. পাঠাগার/গ্রন্থা

গার রসর্া 

 অিীি ও হালিাগাদ স ড্য়র 

গড্র্ষোপত্র, রদশী-নর্ড্দশী র্ই, 

োি বাল এর্াং প্রকাশিায় সমৃদ্ধ 

গ্রন্থাগার।  
 

 এখাড্ি হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের 

প্রকানশি প্রনিড্র্দিসমূহ ও 

অন্যান্য সাংগৃনহি পুস্তক ও িথ্য 

গড্র্ষো এর্াং অধ্যয়ড্ির েন্য 

সকড্লর নিকে উমু্মি। 

  

 

আড্র্দি 

 

নর্িামূ

রল্য 

 

িাৎক্ষ্নিক 

েিার্ নশহার্  াহমুদ 

সহকারী পনরিাল )নরোি বয়ার 

ও উৎপাদি() 

রফািীঃ ৮৩৯১113 
র ার্াীঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-র ইলীঃ 

shihab@hcu.org.bd 
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প্রানিষ্ঠানিক রসর্াীঃ 

ক্রন 

ক 

িাং 

রসর্ার 

িা  

রসর্া প্রদাি পদ্ধনি প্রড্য়ােিী

য় 

কাগেপ

ত্র ও 

প্রানিস্থাি 

রসর্ার 

মূল্য ও 

পনর

রশাধ 

পদ্ধনি 

রসর্া 

প্রদাড্ির 

স য়সী া 

দানয়ত্বপ্রাি ক বকিবা (িা , 

পদর্ী ও ই-র ইল) 

১. অনুসন্ধাি 

ও 

উৎপাদি  

 কিল/গ্যাস/কয়লা সম্পদ মুল্যায়ি, অনুসন্ধাি ও 

উৎপাদি সম্পনকবি কার্ বক্র  পনরিালিা করা;  
 

 কিল/গ্যাস/কয়লা সম্পনকবি িথ্য ও উপাি 

সাংগ্রহ ও মূল্যায়ি করা; 
 

 কিল/গ্যাস/কয়লার  জুদ পুিীঃনিরীক্ষ্ে করা; 
 

 উৎপানদি কিল/গ্যাস/কয়লার রক্ষ্ড্ত্র 

কার্ বার্নলর নিয়ন ি  নিেনরাং করা; 
 

 কিল/গ্যাস/কয়লার নডড্েশি ব্যর্স্থাপিা করা; 
 

 কিল/গ্যাস/কয়লা নর্ষয়ক ভূ-িানত্ত্বক ও ভূ-

পদানর্ বক িথ্য সাংগ্রহকরে ও নর্ড্েষে করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােি 

অনুর্ায়ী 

র াীঃ োনকর রহাড্সি  

পনরিালক        

 (অনুসন্ধাি ও উৎপাদি) 

রফািীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

র ার্াীঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

ই-র ইলীঃ 

jkir4222@gmail.com 

                  ও 

েিার্ নশহার্  াহমুদ 

সহকারী পনরিাল 

)নরোি বয়ার ও উৎপাদি() 

রফািীঃ ৮৩৯১113 
র ার্াীঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-র ইলীঃ 

shihab@hcu.org.bd 

 

২. িীনি ালা 

ও উন্নয়ি  

 জ্বালািীর মূল্য ও অর্ বনিনিক কার্ বক্র  

পনরিালিা করা; 

 জ্বালািী িীনি সম্পনকবি কার্ বক্র  পনরিালিা 

করা; 

 জ্বালািী নিরাপিা সম্পনকবি কার্ বক্র  

পনরিালিা করা; 

 জ্বালািী সম্পড্দর র্র্ার্র্ ব্যর্হার সম্পনকবি 

কার্ বক্র  পনরিালিা করা; 

 নপএসনস সম্পনকবি কার্ বক্র  পনরিালিা করা;  

 কিল ও গ্যাস রসক্টড্রর ব্যর্স্থাপিা সম্পনকবি 

কার্ বক্র  পনরিালিা করা; 

 প্রশাসনিক ও নহসার্ সাংক্রান্ত কার্ বক্র  

পনরিালিা করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােি 

অনুর্ায়ী 

র াীঃ োনকর রহাড্সি  

পনরিালক         

(িীনি ালা ও উন্নয়ি) 

র ার্াীঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

রফািীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-র ইলীঃ 

jkir4222@gmail.com 

  

৩. পনরকল্পিা 

ও নপএসনস  

 নপএসনস সাংক্রান্ত কার্ বক্র  পনরিালিা করা; 

 সাংনেষ্ট নর্ষয়ক িথ্য সাংগ্রহকরে ও নর্ড্েষে 

করা; 

 রপড্রানলয়া োি পদাড্র্ বর রশাধি, নর্িরে, 

মূল্য নিধ বারে, সরর্রাহ, সাংরক্ষ্ে, পনরড্র্শ, 

নিরাপিা,  নিেনরাং, নর্ক্রয় ব্যর্স্থাপিা প্রভৃনি 

কার্ বক্র  পনরিালিা করা; 

 জ্বালািী িীনি ও নিরাপিা সম্পনকবি কার্ বক্র  

পনরিালিা করা; 

 জ্বালািী সম্পড্দর র্র্ার্র্ ব্যর্হার সম্পনকবি 

কার্ বক্র  পনরিালিা করা। 

 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােি 

অনুর্ায়ী 

র ড্হদী হাসাি  

উপ-পনরিালক   

 (পনরকল্পিা ও নপএসনস) 

রফািীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

র ার্াইলীঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-র ইলীঃ  

mahadehe@hcu.org.bd 

 

mailto:jkir4222@gmail.com
mailto:jkir4222@gmail.com
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৪.  াইনিাং ও 

অপাড্রশি   
 কয়লা ও খনিে সম্পদ নর্ষয়ক ভূ-িানত্ত্বক ও 

ভূ-পদানর্ বক িথ্য সাংগ্রহকরে ও নর্ড্েষে 

করা; 

 কয়লা সম্পদ মূল্যায়ি, অনুসন্ধাি ও 

উৎপাদি সম্পনকবি কার্ বক্র  পনরিালিা 

করা; 

 কয়লা উৎপাদি সম্পনকবি িথ্য ও উপাি 

সাংগ্রহ ও মূল্যায়ি করা; 

 কয়লা  জুদ পুিীঃনিরীক্ষ্ে করা;  

 নডড্েশি ব্যর্স্থাপিা করা; 

 উৎপানদি কয়লা রক্ষ্ড্ত্রর কার্ বার্লীর 

নিয়ন ি  নিেনরাং করা ।   

 

- 

 

- 

প্রড্য়ােি 

অনুর্ায়ী 

েিার্ অরুপ কু ার নর্শ্বাস 

উপ-পনরিালক      

 ( াইনিাং ও অপাড্রশি) 

রফািীঃ ৮৩৯১৩৬২ 

ই-র ইলীঃ 

arup@hcu.org.bd 

(র্শক্ষা ছুটিবি) 

                 ও 

জনাব এম. আলাউর্িন আল 

আজাদ 

সহকারী পর্রচালক 

(অপাবরশন) 

রফািীঃ ৮৩৯১৩৬২ 

র ার্াীঃ ০১৮৪২-০৮০৫৮৩ 

ই-র ইলীঃ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৫. প্রশাসি ও 

আইনসটি  
 জ্বালািীর মূল্য ও অর্ বনিনিক কার্ বক্র  

পনরিালিা করা;  

 প্রশাসনিক ও আনর্ বক ক বকাড্ন্ড সহায়িা 

করা।  

 প্রশাসনিক ও নহসার্ সাংক্রান্ত সানর্ বক দানয়ত্ব 

পালি করা; 

 প্রনশক্ষ্ে, ক বশালা ও রসন িার আড্য়ােি 

করা; 

  প্রশাসনিক ব্যাপাড্র  ন্ত্রোলয় ও অন্যান্য 

নর্িাড্গর সাড্র্ রর্াগাড্র্াগ রক্ষ্া করা; 

 ক্রয় সাংক্রান্ত এর্াং প্রশাসনিক আইি সাংক্রান্ত 

কার্ বক্র  পনরিালিা করা; 

 কিল ও গ্যাস রসক্টড্র আনর্ বক ব্যর্স্থাপিা 

সম্পনকবি কার্ বক্র  পনরিালিা করা; 

 সরকাড্রর আওিাভূি উন্নয়ি প্রকড্ল্প প্রশাসনিক 

ও আনর্ বক নর্ষড্য়র  কার্ বক্র  পনরিালিা করা;  

 সফেয়যার রক্ষ্োড্র্ক্ষ্ে, ওড্য়র্ সম্পনকবি কাে, 

নডোইি এর্াং ডাো উন্নয়ি ব্যর্স্থাপিা পদ্ধনি, 

হাড বওয়যার ও সফেওয়যাড্রর ব্যর্স্থাপিা, সাি বার 

এডন নিড্েশি এর্াং রিেওয়ানকবাংসহ আইটি 

সাংক্রান্ত র্ার্িীয় কার্ বক্র  পনরিালিা করা। 

 

 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােি 

অনুর্ায়ী 

র ড্হদী হাসাি  

উপ-পনরিালক      

(প্রশাসি ও আইনসটি) 

রফািীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

র ার্াইলীঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-র ইলীঃ  

mahadehe@hcu.org.bd 

                 ও 

েিার্ রদর্ব্রি দাস 

সহাকারী পনরিালক (প্রশাসি 

ও নহসার্) 

রফািীঃ ৮৩৯১১৬৩ 

র ার্াীঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-র ইলীঃ  

debbrath@hcu.org.bd 

 

mailto:arup@hcu.org.bd
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অিযন্তরীে রসর্াীঃ 

ক্রন ক 

িাং 

রসর্ার িা  রসর্া প্রদাি পদ্ধনি প্রড্য়ােিীয় 

কাগেপত্র 

ও 

প্রানিস্থাি 

রসর্ার 

মূল্য ও 

পনরড্শাধ 

পদ্ধনি 

রসর্া 

প্রদাড্ির 

স য়সী া 

দানয়ত্বপ্রাি ক বকিবা (িা , 

পদর্ী ও ই-র ইল) 

১. অপাড্রশি 

ও স ন্বয়  

 েিশনি নিড্য়াগ, পড্দান্ননি, 

স্থায়ীকরে, সাাংগঠনিক কাঠাড্ া কিনর, 

ক বিারীড্দর প্রড্য়ােিীয় পদড্ক্ষ্প গ্রহে 

কড্র কানরগরী ও কর্োনিক কার্ বক্র  

সহড্র্ানগিা প্রদাি করা;  
 

 পনরকনল্পি আনর্ বক ব্যর্স্থাপিার 

 াধ্যড্  র্াড্েে ও নহসার্রক্ষ্ে 

কার্ বক্র  পনরিালিা, প্রড্য়ােিীয় 

দ্রব্যানদর সাংগ্রহ,  জুদকরে, সাংরক্ষ্ে 

ও নর্িরে নিনিিকরে;  
 

 নিরাপিা ও র্াির্াহি পনরিালিা করা। 

 

- 

 

- 

 

সার্ বক্ষ্নেক 

 

েিার্ রদর্ব্রি দাস 

সহাকারী পনরিালক (প্রশাসি 

ও নহসার্) 

রফািীঃ ৮৩৯১১৬৩ 

র ার্াইলীঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-র ইলীঃ  

debbrath @hcu.org.bd 

 

২. পনরকল্পিা 

ও 

র্াস্তর্ায়ি  

 দিড্রর নর্নিন্ন প্রকল্প প্রেয়ড্ি সহায়িা, 

প্রকড্ল্পর পনরর্ীক্ষ্ে, মূল্যায়ি ও 

র্াস্তর্ায়ি এর্াং ক বকিবাড্দর 

প্রনশক্ষ্ড্ের ক ব পনরকল্পিা ও 

র্াস্তর্ায়ি সম্পনকবি  দানয়ত্ব পালি 

করা ; 
 

 র্ানষ বক উন্নয়ি ক বসূিী (এনডনপ) 

চূড়ান্তকরড্ের লড্ক্ষ্য  ন্ত্রোলড্য়র 

প্রশাসড্ির সাড্র্ রর্াগাড্র্াগ করা; 
 

 দিড্রর কার্ বক্র  সমূড্হর  ানসক ও 

র্ানষ বক অগ্রগনি প্রনিড্র্দি কিরী ও 

 ন্ত্রোলড্য় রপ্ররে করা; 
 

 োিীয় অর্ বনিনিক পনরষড্দ 

পর্ বাড্লািিা ও োিীয় সাংসড্দর েন্য 

প্রনিড্র্দি প্রেয়ি করা; 
 

 নর্নিন্ন  ন্ত্রোলয়/সাংস্থার িানহদা 

র ািাড্র্ক িথ্য ও উপাি সরর্রাহ 

খনিে সম্পদ উন্নয়ড্ি আন্তীঃড্র্াগাড্র্াগ 

ও নলয়াঁড্ো রক্ষ্া করা।  

 

- 

 

- 

 

সার্ বক্ষ্নেক 

 

েিার্ র াীঃ িােমুল হক  

সহাকারী পনরিালক    

(পনরকল্পিা) 

রফািীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

র ার্াইলীঃ ১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-র ইলীঃ  

ad-plan@hcu.org.bd 

 

৩. কনম্পউোর 

ও িথ্য 

প্রযুনি 

রসল 

 শুধু াত্র দিড্রর কনম্পউোর, সাি বার, 

নপ্রন্টার, ফযাক্স এসর্ সম্পনকবি সকল 

রসর্ার দানয়ত্ব পালি করা।  

 

- 

 

- 

 

সার্ বক্ষ্নেক 

সহাকারী পনরিালক 

(আইনসটি) 

রফািীঃ ৮৩৯১১৬৩ 

ই-র ইলীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

                 ও 

জনাব এম. আলাউর্িন আল 

আজাদ 

সহকারী পর্রচালক 

(অপাবরশন) 

রফািীঃ ৮৩৯১৩৬২ 
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অন্যান্য অিযন্তরীে রসর্া: 

 

ক্র:িাং রসর্ার িা  রসর্া প্রদাি 

পদ্ধনি 

প্রড্য়ােিীয় 

কাগেপত্র  এর্াং 

প্রানিস্খাি 

রসর্ার 

মূল্য এর্াং 

পনরড্শাধ 

পদ্ধনি 

রসর্া প্রদাড্ির 

স য়সী া 

রসর্া প্রদািকারীর পদনর্, রফাি 

িম্বর ও ই-র ইল 

)১( )২( )৩( )৪( )৫( )৬( )৭( 

১ 

 

 

রর্িি িািানদ প্রদাি 

নসএও এর রর্িি 

নিধ বারেী 

সাড্পড্ক্ষ্ সাংনেষ্ট 

আইি ও নর্নধ-

নর্ধাি অনুর্ায়ী 

নর্ল িাউিার এর্াং 

হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে 

নর্িামূড্ল্য নসএও কর্তবক 

নর্ল পাশ 

সাড্পড্ক্ষ্ 

অিনিনর্লড্ম্ব 

পনরিালক  

)িীনি ালা ও উন্নয়ি( 

রফাি: ৮৩৯১০৮৫  

র ার্াইল িাং-০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

E-mail: jkir4222@gmail.com 

 

২ 

 

ক বিারীড্দর স য় ি 

পড্দান্ননি প্রদাি 

সাংনেষ্ট আইি ও 

নর্নধ-নর্ধাি 

অনুর্ায়ী 

সাংনেষ্ট িথ্য ও 

উপাি এর্াং 

হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে 

নর্িামূড্ল্য অিনিনর্লড্ম্ব  হাপনরিালক 

রফাি: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail: hcu@hcu.org.bd 

 

 

৩ 

 

 

টি, নেনপএফ, রপিশি 

)ব্যানিগি প্রাপ্যিা( 

নসএও এর 

প্রিযয়ি এর্াং 

আড্র্দি সাড্পক্ষ্ 

সাংনেষ্ট আইি ও 

নর্নধ-নর্ধাি 

অনুর্ায়ী 

নসএও এর প্রিযয়ি 

পত্র, আড্র্দি পত্র 

এর্াং হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে 

নর্িামূড্ল্য োরীকৃি নেও 

এর স য় 

অনুর্ায়ী 

 হাপনরিালক 

রফাি: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail: hcu@hcu.org.bd 

 

 

৪ 

 

 

ক বকিবা/ক বিারীড্দর 

দক্ষ্িা বৃনদ্ধ/ড্পশাগি 

উন্নয়ি 

িানহদা/প্রাপ্যিা 

িানলকা অনুর্ায়ী 

প্রনশক্ষ্ে ও 

অনিেিা 

নর্নি য় 

সাংনেষ্ট িথ্য ও 

উপাি হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে 

নর্িামূড্ল্য  ড্িািয়ি 

আড্দশ োরীর 

পর নসনডউল 

অনুর্ায়ী 

 হাপনরিালক 

রফাি: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail: hcu@hcu.org.bd 

 

 

আওিাধীি অনধদির/দির/সাংস্থা কর্তবক প্রদি রসর্াীঃ 

 

 হাপনরিালক  ড্হাদড্য়র অনুড্ াদিক্রড্  ‘পনরকল্পিা ও র্াস্তর্ায়ি’ এর্াং ‘অপাড্রশি ও স ন্বয়’ শাখাসমূহ সকল ধরড্ের 

প্রশাসনিক ও আনর্ বক নর্ষড্য় প্রড্য়ােিীয় ব্যর্স্থা গ্রহড্ের  াধ্যড্  হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের সকল ক বকিবা ও ক বিারীড্দর 

রসর্ায় সড্িষ্ট র্াড্ক।  

mailto:jkir4222@gmail.com
mailto:hcu@hcu.org.bd
mailto:hcu@hcu.org.bd
mailto:hcu@hcu.org.bd
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অনিড্র্াগ ব্যর্স্থাপিা পদ্ধনি (GRS): 

রসর্া প্রানিড্ি অসন্তুষ্ট হড্ল দানয়ত্বপ্রাি ক বকিবাড্দর সাড্র্ রর্াগাড্র্াগ করুি। নিনি স াধাি নদড্ি ব্যর্ ব হড্ল নিড্োি 

পদ্ধনিড্ি রর্াগাড্র্াগ ও আপিার স স্যা অর্নহি করুি।  

ক্রন ক 

িাং 

কখি রর্াগাড্র্াগ করড্র্ি রর্াগাড্র্াড্গর ঠিকািা নিষ্পনির স য়সী া 

১. দানয়ত্বপ্রাি ক বকিবা স াধাি নদড্ি ব্যর্ ব হড্ল   র াীঃ োনকর রহাড্সি  

পনরিালক (িীনি ালা ও উন্নয়ি) 

রফািীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

র ার্াীঃ ০১৭১১০৩৭৯৮৭ 

ই-র ইলীঃ jakir4222@gmail.com 

 

  

০২ (দুই)  াস 

২. রফাকাল পড্য়ন্ট ক বকিবা স াধাি নদড্ি ব্যর্ ব 

হড্ল   

 হাপনরিালক 

রফািীঃ ৮৩৯১০৭৫ 

র ার্াীঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-র ইলীঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক)  াস 

 

                                                                                               

হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের সাাংগঠনিক কাঠাড্ াীঃ 
 

 

 

েির্ল কাঠাড্ াীঃ  
 
 

 

 

 

          সাংস্থা 

অনুড্ ানদি পড্দর সাংখ্যা  ক বরি েির্ড্লর সাংখ্যা  

১  

রেেী 

 

২য় 

রেেী  

৩য় 

রেেী 

 

৪র্ ব 

রেেী 

র াে ১  রেেী 

 

২য় রেেী  ৩য় রেেী 

 

৪র্ ব রেেী র াে 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিে  

 

১৬ 

েি 

০২ 

েি 

০৮ 

েি 

১০ 

েি 

৩৬ 

েি 

  ০৮ েি     - ০৩ েি ১০ েি ২১ েি  

mailto:jakir4222@gmail.com
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 াির্ সম্পদ উন্নয়ি 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর সাাংগঠনিক কাঠাড্ াড্ি রােস্ব খাড্ি অস্থায়ীিাড্র্ ২৬ টি এর্াং িতুর্ ব রেনের )আউে রসাস বর্সাং এর মাধ্যবম( 

১০টি পদ সৃেি করা হড্য়ড্ছ এর  ড্ধ্য ২ টি পড্দ রপ্রষড্ি এবাং ৯ টি পড্দর নিড্য়াগ প্রনক্রয়া সম্পন্ন হড্য়ড্ছ এর্াং অর্নশষ্ট ১৫ টি পড্দর 

 ড্ধ্য ৭ টি পড্দর নর্পরীড্ি  হা ান্য সুপ্রী  রকাড্ে বর হাইড্কাে ব নডনিশড্ি রীে নপটিশি  া লা দানখল করায় নিড্য়াগ প্রনক্রয়া 

আপািি স্থনগি এর্াং ৮ টি পড্দর  নর্পরীড্ি েির্ল নিড্য়াগ প্রনক্রয়াধীি রড্য়ড্ছ।  

হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্রর েির্ল সাংক্রান্ত িথ্যীঃ  

 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্রর আউেড্সানস বাং এ নিড্য়ানেি িতুর্ ব রেনের েির্ল সাংক্রান্ত িথ্যীঃ  

 

 

 

 

 

ক্রন ক 

িাং 

অনুড্ ানদি পড্দর িা   অনুড্ ানদি পদ 

সাংখ্যা  

অনুড্ ানদি পড্দর নর্পরীড্ি 

পূরেকৃি েির্ল 

শূন্য পদ সাংখ্যা 

১।  হাপনরিালক ০১ ০১ )ড্প্রষে( - 

২। পনরিালক )িীনি ালা ও উন্নয়ি( 

 

০১ ০১ )ড্প্রষে( - 

৩।  পনরিালক )অনুসন্ধাি ও উৎপাদি( 

 

০১ - ০১ 

৪। উপ পনরিালক ) াইনিাং ও অপাড্রশি( ০১ ০১ - 

৫। উপ পনরিালক )পনরকল্পিা ও নপএসনস( ০১ ০১ - 

৬। উপ পনরিালক )প্রশাসি ও আইনসটি( ০১ - ০১ 

৭। উপ পনরিালক )অনুসন্ধাি ও উৎপাদি( ০১ - ০১ 

৮। সহকারী পনরিালক )প্রশাসি ও নহসার্( ০১ ০১ - 

৯। সহকারী পনরিালক ) াইনিাং( ০১ - - 

১০। সহকারী পনরিালক )নপএসনস ও নরফ বস( ০১ - ০১ 

১১। সহকারী পনরিালক )পনরকল্পিা( ০১ ০১  - 

১২। সহকারী পনরিালক )আইনসটি( ০১ - ০১ 

১৩। সহকারী পনরিালক )নরোিবয়ার ও উৎপাদি( ০১ ০১ - 

১৪। সহকারী পনরিালক )অনুসন্ধাি( ০১ - ০১ 

১৫।  সহকারী পনরিালক )অপাড্রশি( ০১ ০১  - 

১৬। নসনিয়র কনম্পউোর অপাড্রের  ০১ - ০১ 

১৭। প্রশাসনিক ক বকিবা  ০১ - ০১ 

১৮। নহসার্ রক্ষ্ে ক বকিবা ০১ - ০১ 

১৯। কনম্পউোর অপাড্রের ০৪ - ০৪ 

২০। রাইিার  ০৩ ০৩  

২১। সহকারী )নহসার্( ০১ - ০১ 

র াে ২৬ ১১ ১৫  

ক্রন ক 

িাং 

অনুড্ ানদি পড্দর িা  অনুড্ ানদি পদ 

সাংখ্যা 

অনুড্ ানদি পড্দর নর্পরীড্ি 

পূরেকৃি েির্ল 

     শূন্য পদ  সাংখ্যা 

১। র্ািবার্াহক  ০১ ০১ ০  

২ অনফস সহায়ক ০৪ ০৪ ০ 

৩। নিরাপিা প্রহরী ০৪ ০৪ ০ 

৪। পনরচ্ছন্ন ক ী ০১ ০১ ০ 

সমাট ১০ ১০ ০০ 
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হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের স স্যা এর্াং িযাড্লঞ্জসমূহীঃ 

 নব সৃর্জি সাংস্থা 
 

 প্রবল জনববলর সাংকট  

 অর্ভজ্ঞ ও দক্ষ কার্রগরী জনববলর জন্য স্বল্প আর্র্ িক সুর্বধা  

 স্টার্ি ও গববষণার সুর্বধার স্বল্পিা 

 দববদর্শক প্রর্শক্ষণ ও র্ভর্জবটর সীমাবিিা  

 স্থােী ভববনর অভাব  

 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের িনর্ষ্যৎ পনরকল্পিাীঃ 

র্াাংলাড্দড্শর প্রাকৃনিক সম্পড্দর র্র্ার্র্ ব্যর্হাড্রর  াধ্যড্  অর্ বনিনিক প্রবৃনদ্ধ অেবি, দানরদ্রয নর্ড্ ািি ও পনরড্র্শ 

সাংরক্ষ্ড্ের লড্ক্ষ্য রােস্ব খাড্ির আওিায় নিয়ন ি গড্র্ষো কার্ বক্র  পনরিালিার পাশাপানশ এর ক বধারাড্ক অনধকির 

কার্ বকর করার উড্যড্শ্য হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক “Capacity Building of Human Resources and  

Petroleum Resources Management” শীষ বক প্রকল্প হাড্ি রিয়া হড্য়ড্ছ। এ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ড্ির  াধ্যড্  সি  

পঞ্চর্ানষ বক পনরকল্পিা, রুপকল্প ২০২১ এর্াং নিশি-২০৪১ অেবড্ির েন্য একটি দক্ষ্ েিশনি সৃনষ্টর প্রয়াস অব্যাহি রাখা 

হড্র্। 

 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর কার্রগরী সহােক শর্ি র্হসাবব সুপ্রর্িষ্ঠা করা; 

 র্নের্মি ওোকিশপ, সসর্মনাবরর আবোজন; 

 হাইবরাকাব িন ইউর্নটবক আন্তজিার্িক মাবন উন্নীি করা; 

 কম িকিিাবদর জ্বালার্ন সসক্টবরর র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠান হবি ব্যবহার্রক অর্ভজ্ঞিা এবাং জ্ঞান অজিবনর র্নর্মবি স্বল্প 

সমবের জন্য সপ্রষবণর ব্যবস্থা করা; 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সসক্টবর যুবগাবপাযুর্গ র্বর্ভন্ন প্রকল্প প্রণেন ও বাস্তবােন করা; 

 কম িকিিা/কম িচারীবদর সদশী/র্ববদশী প্রর্শক্ষবণর ব্যবস্থা করা; 

 স্টার্ি ও গববষণাধমী কম িসম্পাদন; 
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২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবর হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর কম িকিিা/কম িচারীগবণর অভযন্তরীণ, সদশীে এবাং দববদর্শক প্রর্শক্ষণঃ 
 

দববদর্শক প্রর্শক্ষণঃ   

ক্রঃ 

নাং 

পদর্ব সকাবস ির নাম সকাবস ির সমোদ সদবশর নাম সকাবস ির 

সমাট ঘন্টা 

১। সহ কার্র 

পর্রচালক 

(র্রজাভিোর ও 

উৎপাদন) 

 

"Innovation in Management of Mineral and 

Energy Resources in Using Modern Explo-

sive Technology 

১৯-০১-২০২০  

হড্ি  

২৫-০১-২০২০  

London,UK 

 

৫৬  

২। 

উপ-পর্রচালক 

(পর্রকল্পনা ও 

র্পএসর্স)  

"Innovation in Management of Mineral and 

Energy Resources in Using Modern Explo-

sive Technology 

১৯-০১-২০২০  

হড্ি  

২৫-০১-২০২০  

London,UK 

 

৫৬  

৩। 

মহা পর্রচালক  

(যুগ্ম সর্চব) 

"Innovation in Management of Mineral and 

Energy Resources in Using Modern Explo-

sive Technology 

১৯-০১-২০২০  

হড্ি  

২৫-০১-২০২০  

London,UK 

 

৫৬  

 

সদশীে প্রর্শক্ষণঃ 

ক্রঃ 

নাং 

পদর্ব সকাবস ির নাম সকাবস ির সমোদ প্রর্শক্ষণ ইন্সটিটিউট এর নাম  সকাবস ির সমাট 

ঘন্টা 

১। পর্রচালক (নীর্িমালা 

ও উন্নেন) 
১২৮ উচ্চির প্রশাসন ও উন্নেন সকাস ি 

(এর্সএর্ি)  

২২-১২-২০১৯ 

হবি 

২৯-০২-২০২০ 

র্াাংলাড্দশ রলাক-প্রশাসি 

প্রনশক্ষ্ে রকন্দ্র 

 

 

৪৮০ 

২। উপ-পর্রচালক 

(পর্রকল্পনা ও 

র্পএসর্স)  

 

 

উদ্ভবন ও সসবা সহর্জকরণ ২০-০২-২০১৮ 

 

 

রপড্রার্াাংলা 

 

০৮ 

৩। উপ-পর্রচালক 

(পর্রকল্পনা ও 

র্পএসর্স)  

 

 

Orientation on Innovation ০৯-১২-২০১৯ 

 

 

 

নর্নপআই, ঢাকা 

 

০৮ 

৪। উপ-পর্রচালক 

(পর্রকল্পনা ও 

র্পএসর্স)  

 

 

উদ্ভবন সক্ষমিা বৃর্ি  

২৯-১২-২০১৯ 

হবি 

৩০-১২-২০১৯ 

 

 

রপড্রার্াাংলা 

 

১৬ 

৫। উপ-পর্রচালক 

(পর্রকল্পনা ও 

র্পএসর্স)  

 

 

সসবা সহর্জকরবণ সক্ষমিা বৃর্ি   

০৯-১০-২০১৯ 

হবি 

১০-১০-২০১৯ 

 

 

রপড্রার্াাংলা 

 

১৬ 

৬। সহকার্র পর্রচালক 

(র্রজাভিোর ও 

উৎপাদন) 

 

 

উদ্ভবন ও সসবা সহর্জকরণ 
২০-০২-২০১৮ 

 

 

রপড্রার্াাংলা 

 

০৮ 

৭। সহকার্র পর্রচালক 

(র্রজাভিোর ও 

উৎপাদন) 

 

 

Orientation on Innovation ০৯-১২-২০১৯ 

 

 

 

নর্নপআই, ঢাকা 

 

০৮ 
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৮। সহকার্র পর্রচালক 

(র্রজাভিোর ও 

উৎপাদন) 

 

 

সসবা সহর্জকরবণ সক্ষমিা বৃর্ি   
০৯-১০-২০১৯ 

       হবি  

   ১০-১০-২০১৯  

 

 

রপড্রার্াাংলা 

 

১৬ 

৯। উপ-পর্রচালক 

(পর্রকল্পনা ও 

র্পএসর্স)  

 

ADP/RADP 

Management System 

)AMS( 

২৪-১১-২০১৯ 

হবি 

২৫-০৯-২০১৯ 

 

পনরকল্পিা কন শি 

 

১৬ 

১০। সহকার্র পর্রচালক 

(প্রশাসন ও র্হসাব) 

 

 

সরকার্র অর্ফস ব্যবস্থাপনা ও 

দক্ষিা উন্নেন  

১৪-০৯-২০১৯ 

হবি 

১৫-০৯-২০১৯ 

 

নর্আইএ  

 

১৬ 

 
 

অভযন্তরীণ প্রর্শক্ষণঃ 

 

ক্রঃ নাং সকাবস ির নাম সকাস িটি অনুর্ষ্ঠি  

হওোর িার্রখ   

প্রর্শক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

(জন) 

সমে (ঘণ্টা)  সকাবস ির সমাট ঘন্টা 

১। 

National Energy Policy  
 

২৫-০৩-২০২০ 

 

৬  

 

৩ 

 

 

১৮ 

২। 
 

জািীে কেলা নীর্ি 
২৪-০৩-২০২০ 

 

 

৬  
 

৩ 

 

 

১৮ 

৩। 
 

Energy Economics 
১৯-০৩-২০২০ 

 

 

 

৬  

 

৩ 

 

 

১৮ 

৪। 
 

Synopsis of World Ener-

gy Scenario  

 

১০-০৩-২০২০ 

 

 

৬  

 

৩ 

 

 

১৮ 

৫। 
 

Gas Flow Measurement 

Technique   

 

২৭-০২-২০২০ 

 

৬  

 

৩ 

 

 

১৮ 

৬।  

ছুটি র্বর্ধমালা ১৯৫৯ 

 

২৩-০২-২০২০ 

 

 

৮ 

 

৩ 

 

 

২৪ 

৭।  

সরকার্র চাকর্র আইন ২০১৮ 
 

২০-০২-২০২০ 

 

 

 

৮  

 

৩ 

 

 

২৪ 

৮।  

সরকার্র চাকর্র আইন ২০১৮ 
১৩-০২-২০২০ 

 

 

 

 

৮  

 

৩ 

 

 

২৪ 

৯।  

Rules of Business 

 

১৬-০১-২০২০ 

 

৫  

 

৩ 

 

 

১৫ 

১০। 
 

Energy Scenario Of 

Bangladesh 
 

২৫-১১-২০১৯ 

 

৪  

 

৩ 

 

 

১২ 

১১। 
 

সরকার্র কম িচার্র (শাংঙ্খলা ও 

আপীল) র্বর্ধমালা ২০১৮ 

 

০৭-১১-২০১৯ 

 

৬  

 

৩ 

 

 

১৮ 

১২। 
 

অর্ফস ব্যবস্থাপনা  

৩১-১০-২০১৯ 

 

৩ 

 

৩ 

 

 

০৯ 

১৩। প্রর্ম সেণী ও র্তিীে সেণী 

কম িকিিা/কম িচারীবদর গণকম িচারী 

শঙ্খলা (র্নের্মি উপর্স্থর্ি) 

অধ্যাবদশ, ১৯৮২ 

 

২৩-১০-২০১৯ 

 

৬ 

 

৩ 

 

১৮ 
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 ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবর দববদর্শক প্রর্শক্ষণ এবাং সদশীে প্রর্শক্ষবণর সমাট সমে = ৯৯৪ ঘন্টা।    

 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবর হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর সমাট জনববলর সাংখ্যা = ১১ (এগার) জন।    

 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবর হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর জনববলর প্রর্শক্ষবণর সমে (৯৯৪/১১)=৯০.৩৬ জনঘন্টা।    

 

 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর ক বকিবাগড্ের স ন্বড্য় গঠিি নর্নিন্ন কন টি 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট’র বার্ষ িক কম িসম্পাদনা চুর্ি (Annual Performance Agrement) বাস্তবােন ও মর্নটর্রাং 

কর্মটি: 

 

ক্রর্মক নাং কম িকিিার নাম ও পদর্ব কর্মটিবি পদর্ব 

০১।  জনাব সমাঃ জার্কর সহাবসন, পর্রচালক (উপ সর্চব)   আহবােক 

০২।  জনাব এম আলাঊর্িন আল আজাদ, সহকারী পর্রচালক (অপাবরশন)   সদস্য 

০৩।   জনাব সমবহদী হাসান, উপপর্রচালক (পর্রকল্পনা ও র্পএসর্স) সদস্য সর্চব 

 
 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট’র বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি লক্ষযমাত্রা অনুর্ােী শিভাগ লক্ষয অজিন এর জন্য গঠিি “এর্পএ” কর্মটি 

 

ক্রর্মক নাং কম িকিিার নাম ও পদর্ব কর্মটিবি পদর্ব 

০১।  জনাব সমাঃ জার্কর সহাবসন, পর্রচালক (উপ সর্চব)   আহবােক 

০২।  জনাব র্শহাব মাহমুদ, সহকারী পর্রচালক (র্রজাভ িোর ও উৎপাদন)   সদস্য 

০৩।  জনাব এম আলাঊর্িন আল আজাদ,  সহকারী পর্রচালক (অপাবরশন)  সদস্য 

০৪।  জনাব সমবহদী হাসান , উপ-পর্রচালক (পর্রকল্পনা ও র্পএসর্স )  সদস্য সর্চব 

 
 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট’র বার্ষ িক কম িসম্পাদনা চুর্ি (Annual Performance Agrement) বাস্তবােন সাংর্িষ্ট টিম 

র্লিার ও সফাকাল পবেন্ট কম িকিিা: 

ক্রর্মক নাং নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

০১ জনাব সমাঃ জার্কর সহাবসন  

পর্রচালক (উপ সর্চব)  

টি  নলডার  

সফান: ৮৩৯১০৮৫ 

সমাবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

০২ জনাব সমবহদী হাসান 

উপ-পর্রচালক (পর্রকল্পনা ও র্পএসর্স) 

রফাকাল পড্য়ন্ট 

সফান: ৮৩৯১৩৬০ 

সমাবা:০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

mahadehe@hcu.org.bd 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর’ গঠিি ‘ইবনাবভশন টিম’  

নাম ও পদর্ব কর্মটিবি পদর্ব সফান (দাপ্তর্রক ও সমাবাইল) ই-সমইল 

জনাব সমাঃ জার্কর সহাবসন  

পর্রচালক (উপ সর্চব)  
ইবনাবভশন অর্ফসার সফান: ৮৩৯১০৮৫ 

সমাবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ 

 

jakir4222@gmail.com  

জনাব র্শহাব মাহমুদ, সহকারী 

পর্রচালক (র্রজাভ িোর ও উৎপাদন)   

সদস্য সফান: ৮৩৯১১১৩   
 

সমাবা: ১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd  

 

জনাব সমাঃ নাজমুল হক  সদস্য সফান: ৮৩৯১১৬৩  
 

সমাবা: ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd  

জনাব সমবহদী হাসান 

উপ-পর্রচালক (পর্রকল্পনা ও 

র্পএসর্স( 

সদস্য সর্চব সফান: ৮৩৯১৩৬০ 

সমাবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

mahadehe@hcu.org.bd  

 

 

mailto:jakir4222@gmail.com
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
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জািীে শুিাচার সকৌশল বাস্তবােবনর লবক্ষয গঠিি ‘দনর্িকিা কর্মটি’ 

 

ক্রর্মক নাং কম িকিিার নাম ও পদর্ব কর্মটিবি পদর্ব 

০১। জনাব সমাঃ জার্কর সহাবসন, পর্রচালক (উপ সর্চব) সভাপর্ি 

০২।  জনাব র্শহাব মাহমুদ, সহকারী পর্রচালক (র্রজাভ িোর ও উৎপাদন)   সদস্য 

০৩।  জনাব এম আলাঊর্িন আল আজাদ,  সহকারী পর্রচালক (অপাবরশন) সদস্য 

০৪ ।  জনাব সদবব্রি দাস,  সহকারী পর্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব)     সদস্য 

০৫ ।  জনাব সমবহদী হাসান, উপ-পর্রচালক (পর্রকল্পনা ও র্পএসর্স) সদস্য সর্চব  

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর জািীে শুিাচার সকৌশবলর সফাকাল পবেন্ট কম িকিিা   

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

জনাব সমবহদী হাসান, উপ-পর্রচালক (পর্রকল্পনা ও র্পএসর্স) সফান: ৮৩৯১৩৬০   
 

সমাবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬  

mahadehe@hcu.org.bd   

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর জািীে শুিাচার সকৌশবলর র্বকল্প সফাকাল পবেন্ট কম িকিিা  

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

জনাব সদবব্রি দাস,  সহকারী পর্রচালক (প্রশাসন ও র্হসাব)     সফান: ৮৩৯১১৬৩   
 

সমাবা: ০১৯১৮১১৮৩৬৩   

 debbrath@hcu.org.bd  

 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট’র আইর্সটি র্বষেক সফাকাল পবেন্ট কম িকিিা 

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

র্শহাব মাহমুদ, সহকারী পর্রচালক (র্রজাভ িোর ও উৎপাদন)   সফান: ৮৩৯১১১৩   
 

সমাবা: ১৮৩৪৮১৩৩৯৬  

shihab@hcu.org.bd  

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট’র আইর্সটি র্বষেক র্বকল্প সফাকাল পবেন্ট কম িকিিা  

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

এম আলাঊর্িন আল আজাদ,  সহকারী পর্রচালক (অপাবরশন)   সফান: ৮৩৯১১৬৩   
 

সমাবা: ০১৮৪২০৮০৫৮৩   

ad-ops@hcu.org.bd  

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্সটিবজন চাট িাবরর সফাকাল পবেন্ট কম িকিিা  

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

জনাব সমাঃ জার্কর সহাবসন  

পর্রচালক (উপ সর্চব)  

 

সফান: ৮৩৯১০৮৫ 

সমাবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

 

 

 

mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:ad-ops@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-ops@hcu.org.bd
mailto:jakir4222@gmail.com


 
 

 

 

17 | পা তা  

 

 

 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর র্সটিবজন চাট িাবরর র্বকল্প সফাকাল পবেন্ট কম িকিিা   

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

জনাব সমবহদী হাসান, উপ-পর্রচালক (পর্রকল্পনা ও র্পএসর্স) সফান: ৮৩৯১৩৬০   
 

সমাবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬  

mahadehe@hcu.org.bd   

 
 

িথ্য অর্ধকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুর্ােী দার্েত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা 

িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা 

  

নাম ও পদর্ব  

 

  সফান ও ই-সমইল 

     সমাঃ নাজমুল হক, সহকার্র পর্রচালক (পর্রকল্পনা ) সটর্লবফান: ৮৩৯১১৬৩ 

                  সমাবাইল:  ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

 
  

 

র্বকল্প িথ্য প্রদানকারী কম িকিিা  

  

নাম ও পদর্ব  

 

সফান ও ই-সমইল 

র্শহাব মাহমুদ 

সহকারী পর্রচালক (র্রজাভ িোর ও উৎপাদন) 

সটর্লবফান: ৮৩৯১১৬৩ 

সমাবাইল: ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

   

আর্পল কম িকিিা 

  

নাম ও পদর্ব  

 

সফান ও ই-সমইল 

এ এস এম মঞ্জুরুল কাবদর 

মহাপর্রচালক  

সমাবাইল:  ০১৫৫০১৫১১৫০ 

সটর্লবফান: ৮৩৯১০৭৫ 

hcu@hcu.org.bd 
 

 

অর্ভবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপনার আর্পল কম িকিিা  

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

জনাব সমাঃ জার্কর সহাবসন  

পর্রচালক (উপ সর্চব)  

 

সফান: ৮৩৯১০৮৫ 

সমাবা: ০৭১১০৩৭৯৮৭ 

jakir4222@gmail.com 

 

অর্ভবর্াগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপনার অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ি কম িকিিা (অর্নক)  

 

নাম ও পদর্ব সফান ও ই-সমইল 

জনাব সমবহদী হাসান, উপ-পর্রচালক (পর্রকল্পনা ও র্পএসর্স) সফান: ৮৩৯১৩৬০   
 

সমাবা: ০১৭২০০৬৩৮৮৬  

mahadehe@hcu.org.bd   

mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:hcu@hcu.org.bd
mailto:jakir4222@gmail.com
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
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নদ্বিীয় খন্ড 
 

 

 

 

 

র্াড্েে কাঠাড্ া 
 

 

 ন শি রেেড্ ন্ট 

 হাইড্রাকার্ বি ইউনিে রকৌশলগি উড্যশ্য ও কার্ বক্র সমূহ 

 হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের ইউনিেওয়ানর ব্যয় 

 প্রধাি ক বকৃনি নিড্দ বশকসমূহ 

 কার্ বক্র সমূহ, ফলাফল নিড্দ বশক এর্াং নিড্দ বশড্কর লক্ষ্য াত্রা 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্রর অর্ বনিনিক রকাড  রকাডওয়ানর র াে রােস্ব প্রানি 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্রর অর্ বনিনিক রকাড নিনিক উদৃ্বি নহসার্ নর্র্রেী  
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র্াড্েে কাঠাড্ াীঃ 

           )হাোর োকায়( 

নর্ষয় র্াড্েে 

২০১৯-২০২০ 

 

সাংড্শানধি র্াড্েে 

২০১৯-২০ 

 
অনুন্নয়ি ২৫০০০ ২২১০০ 

 উন্নয়ি  - - 

র াে ২৫০০০ ২২১০০ 

রােস্ব ২৪৪০০ ২০৯০০ 

মূলধি ৬০০  ১২০০ 

র াে ২৫০০০ ২২১০০ 

                                                                                                                                                                              

ন শি রেেড্ ন্টীঃ 

1.0  হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের ন শি রেেড্ ন্টীঃ  
 

জ্বালািী ও খনিে সম্পদ এর নর্নিন্ন উৎস অনুসন্ধাি, উন্নয়ি, উড্ওালি, আহরে, নর্িরে ও সুষ্ঠু ব্যর্স্থাপিার  াধ্যড্  

রদড্শর জ্বালািী নিরাপিা নিনিিকরে। 
 

2.0 হাইড্রাকার্ বি ইউনিে রকৌশলগি উড্যশ্য ও কার্ বক্র সমূহীঃ 

রকৌশলগি উড্যশ্য প্রধাি কার্ বক্র  

 
1. জ্বালািী নিরাপিা নিনিিকরে  

 প্রার্ন ক জ্বালািী উৎড্সর র্হুমুখীকরে )কয়লা, ির্ায়িড্র্াগ্য জ্বালািী( 

 ওয়াকবশপ/ড্সন িাড্রর আড্য়ােি 

 গড্র্ষো কার্ বক্র  পনরিালিা করা। 

2. রদড্শর সকল অঞ্চড্ল জ্বালািীর 

সরর্রাহ ও দক্ষ্ ব্যর্হার 

নিনিিকরে। 

 গ্যাড্সর র্র্ার্র্ ব্যর্হার নিনিিকরে। 

 জ্বালািী রক্ষ্ড্ত্র রহলর্ রসফটি এিিাইরিড্ ন্টাল )এইিএসই( 
নিনিিকরে।  

 

 

3.0 হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের ইউনিেওয়ানর ব্যয়ীঃ 
                                                                                                                                  )হাোর োকায়( 

নর্র্রে র্াড্েে 

 

প্রকৃি ব্যয় 
    র্াড্েে ২০১৯-২০  সাংড্শানধি র্াড্েে ২০১৯-২০ ২০১৯-২০২০ 

 অনফসারড্দর রর্িি ৩৮৪০.০০ ৩২৫০.০০ ৩০৬৩.০০  

ক বিারীড্দর রর্িি ৪৫০.০০ ৪০০.০০ ৩৮৭.০০  

িািানদ ৫২৪০.০০  ৩৬৪৫.০০  ৩০৯২.০০  

প্রশাসনিক ব্যয় ৫১৬০.০০ ৫৩৪৫.০০ ৩৮৬৩.০০   

প্রনশক্ষ্ে ১৯০০.০০ ১৯০০.০০ ১৬২৭.০০  

ভ্র ে ব্যয় ৩৫০০.০০ ২৫০০.০০ ১৩১৭.০০  

রপড্রাল, ওড্য়ল ও লুনব্রড্কন্ট ৮৬০.০০ ৮৬০.০০ ৩৯৯.০০  

মুদ্রে ও  নিহানর ৭৫০.০০ ৯৫০.০০  ৫২১.০০   

রপশাগি রসর্া, সম্মািী ও নর্ড্শষ 

ব্যয় 
৫০০.০০ ২৫০.০০ ১১৯.০০  

র রা ি ও সাংরক্ষ্ে ২২০০.০০ ১৮০০.০০  ১৩৬৪.০০  

সম্পদ সাংগ্রহ/ক্রয় ৬০০.০০ ১২০০.০০  ১১৯৮.০০   

সর্ বড্ াে ২৫০০০.০০ ২২১০০.০০ ১৬৯৫০.০০ 
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4.0 প্রধাি ক বকৃনি নিড্দ বশকসমূহীঃ 
 

 

নিড্দ বশক 
সাংনশষ্ট রকৌশলগি উড্যশ্য এর 

ক্রন ক 

পনর াড্পর 

একক 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

   সাংড্শানধি 

লক্ষ্য াত্রা 

প্রকৃি অেবি লক্ষ্য াত্রা সাংড্শানধি 

লক্ষ্য াত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

স ীক্ষ্া ১,২ সাংখ্যা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 

ওয়াকবশপ/ড্সন িার 

 

১ সাংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ 

 
 

5.0 কার্ বক্র সমূহ, ফলাফল নিড্দ বশক এর্াং নিড্দ বশড্কর লক্ষ্য াত্রাীঃ 

 

কার্ বক্র  ফলাফল নিড্দ বশক 

সাংনেষ্ট 

রকৌশলগি 

উড্যশ্য এর 

ক্রন ক 

পনর াড্পর 

একক 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০  

    সাংড্শানধি 

লক্ষ্য াত্রা 

প্রকৃি 

অেবি 

লক্ষ্য াত্রা সাংড্শানধি 

লক্ষ্য াত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জ্বালািী সম্পড্দর  জুদ সাংক্রান্ত 

স ীক্ষ্া প্রনিড্র্দি প্রেয়ি 
স ীক্ষ্া ১,২ সাংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

ওয়াকবশপ/ড্সন িার 

 

ওয়াকবশপ/ 

রসন িার পনরিালিা 
১ সাংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ 

গড্র্ষো কার্ বক্র  গড্র্ষো স ীক্ষ্া ১ সাংখ্যা ২ ২ ২ ২ 

 

 

 

 

 

6.0 ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্রর অর্ বনিনিক রকাডওয়ানর র াে রােস্ব প্রানি  
 

                                                                                                                            )োকায়( 

 
অর্ বনিনিক 

রকাড 

 

 
       আইড্ে  

 

লক্ষ্য াত্রা 

র াে  প্রানি 

২০১৯-২০ 
 

 ন্তব্য 
প্রর্  

রকায়াে বার 

নদ্বিীয় 

রকায়াে বার 

র্তিীয় 

রকায়াে বার 

িতুর্ ব 

রকায়াে বার 

১৪৪১২৯৯ অন্যান্য আদায় - - - ২০,০০০/- ২০,০০০/-  

১৪২৩২০৪ 
সরকানর র্াির্াহি 

ব্যর্হার নফ 
- - - ৫,০০৪/-  ৫০০৪/-  

                                                                                     র াে প্রকৃি প্রানি ২৫,০০৪/-  
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7.0 ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্রর অর্ বনিনিক রকাড নিনিক উদ্বিৃ নহসার্ নর্র্রেীীঃ                                         

                                                                                                                                                                         )হাোর োকায়( 

অর্ বনিনিক 

রকাড 
নর্র্রে 

২০১৯-২০ 

অর্ বর্ছড্রর 

র্াড্েে 

২০১৯-২০ 

অর্ বর্ছড্রর 

সাংড্শানধি র্াড্েে  

 

২০১৯-২০ অর্ বর্ছড্রর 

প্রকৃি ব্যয় 

২০১৯-২০ 

অর্ বর্ছড্রর উযৃি  

৩১১১ িগদ  জুরী ও রর্িি       

৩১১১১০১ মূল সবিন (অর্ফসার) ৩৮৪০ ৩২৫০ ৩০৬৩ ১৮৭ 

৩১১১২০১ মূল সবিন (কম িচারী) ৪৫০ ৪০০ ৩৮৭ ১৩ 

৩১১১৩০২ র্ািায়াি িািা ২০ ১৫ ১১  ৪ 

৩১১১৩০৬ নশক্ষ্া িািা ২৮০ ৫৫ ৪৯ ৬ 

৩১১১৩১০ র্ানড় িাড়া িািা ২৫০০ ১৯০০ ১৮০৫ ৯৫ 

৩১১১৩১১ নিনকৎসা িািা ৪২০ ১৮০ ১৬৯ ১১ 

৩১১১৩১২ সমাবাইল/বসলবফান ভািা ০ ২০ ০ ২০ 

৩১১১৩১৩ আর্ানসক রেনলড্ফাি িগদায়ি িািা ০ ১০০ ৬৭ ৩৩  

৩১১১৩১৪ টিনফি িািা ২০ ১০ ৭ ৩  

৩১১১৩২৫ উৎসর্ িািা ১০০০ ৮০০ ৫৭৭  ২২৩ 

৩১১১৩২৭ অনধকাল িািা ৩০০ ২৫০ ১৬৮ ৮২ 

৩১১১৩২৮ োনন্ত ও নর্ড্িাদি িািা ৩০০ ৩০ ১১০  ০  

৩১১১৩৩১ আপ্যায়ি িািা ০ ১৫ ৩ ১২ 

৩১১১৩৩২ সম্মািী িািা ১৫০ ১০০ ৫২  ৪৮ 

৩১১১৩৩৫ র্াাংলা ির্র্ষ ব িািা ২৫০ ১৫০ ৬৮ ৮২ 

৩১১১৩৩৮ অন্যান্য িািা ০ ২০ ৬ ১৪ 

 উপ র াে= ৯৫৩০ ৭২৯৫  ৬৫৪২  ৭৫৩  

৩২১১ প্রশাসনিক ব্যয়     

৩২১১১০৪ আনুষনিক ক বিারী/প্রনিষ্ঠাি ২৮০০ ২৬০০ ২৪২৩ 
১৭৭  

৩২১১১০৬  

 

আপ্যােন ব্যে  ০০ ১০০ ০০ ১০০ 

৩২১১১১১ রসন িার/কিফাড্রন্স ব্যয় ১০০০ ১০৭৫ ৫৯১ ৪৮৪ 

* ৩২১১১১৩ নর্দুযৎ ১৫০ ১০ ০ ১০ 

১০ 
* ৩২১১১১৫ পানি ৫০ ১০ ০ ১০ 

১০ 
* ৩২১১১১৬ কুনরয়ার ২০ ২০ ৮  ১২ 

১২ 
৩২১১১১৭ ইন্টারড্িে/ফযাক্স/ড্েড্লক্স ১০০ ৬০ ৪১ 

১৯ 

* ৩২১১১১৯ ডাক ২০ ৫ ০ ৫ 

৫ 
* ৩২১১১২০ রেনলড্ফাি ২৫০ ১০০ ৪২ ৫৮ 

* ৩২১১১২৫ প্রিার ও নর্োপি ব্যয় ২৫০ ৬০০ ১৯৯ ৪০১ 

৩২১১১২৭  বই পত্র ও সামর্েকী  ০ ৫০ ৪৯ 
১  

৩২১১১২৮ প্রকাশিা ৪৫০ ৭০০ ৪৯৫ ২০৫ 

৩২১১১৩০ র্ািায়াি ব্যয়  ৭০ ১৫ ১৫ ০ 

উপ র াে= ৫১৬০ ৫৩৪৫ ৩৮৬৩  ১৪৮২  

৩২৩১ প্রনশক্ষ্ে     

৩২৩১৩০১ প্রনশক্ষ্ে ১৯০০ ১৯০০ ১৬২৭ ২৭৩ 

উপ র াে= ১৯০০ ১৯০০ ১৬২৭ ২৭৩ 

৩২৪৩ রপড্রাল, ওড্য়ল ও লুনব্রড্কন্ট     

৩২৪৩১০১ রপড্রাল, ওড্য়ল ও লুনব্রড্কন্ট ২১০ ২১০ ৬২ ১৪৮ 

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানি ৬৫০ ৬৫০ ৩৩৭ ৩১৩ 

উপ র াে= ৮৬০ ৮৬০ ৩৯৯  ৪৬১ 

৩২৪৪ ভ্র ে ও র্দনল     

৩২৪৪১০১ ভ্র ে ব্যয় ৩৫০০ ২৫০০ ১৩১৭ ১১৮৩ 

                                            উপ র াে= ৩৫০০ ২৫০০ ১৩১৭ ১১৮৩ 

৩২৫৫ মুদ্রে ও  নিহানর 

৩২৫৫১০৪ েযাম্প ও সীল ৫০ ২০ ৬ ১৪ 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য  নিহানর ৭০০ ৯৩০ ৫১৫ ৪১৫ 

উপ র াে= ৭৫০ ৯৫০  ৫২১  ৪২৯  
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৩২৫৭ রপশাগি রসর্া, সম্মািী ও নর্ড্শষ ব্যয় 

৩২৫৭১০১ কিসালড্েনন্স ৫০০ ১২০ ০ ১২০ 

৩২৫৭১০৬  শুদ্ধািার  ০ ১৩০ ১১৯  ১১  

                               উপ র াে= ৫০০ ২৫০  ১১৯  ১৩১   

৩২৫৮ র রা ি ও সাংরক্ষ্ে      

৩২৫৮১০১ র ােরর্াি ৩৫০ ৩৫০ ৯৫ ২৫৫ 

৩২৫৮১০২ আসর্ার্পত্র ১০০ ৫০ ১০  ৪০ 

৩২৫৮১০৩ কনম্পউোর ৫৫০ ৫৫০ ৫৪৯ ১  

৩২৫৮১০৪  অনফস সরঞ্জা ানদ ০ ১৫০ ৬০ ৯০ 

৩২৫৮১৪০ র ােরর্াি রক্ষ্োড্র্ক্ষ্ে ব্যয় ১২০০ ৭০০ ৬৫০ ৫০ 

                                                  উপ র াে= ২২০০ ১৮০০  ১৩৬৪ ৪৩৬   

৩৫১২১০৩ 

সরকানর ক বিারীড্দর গৃহনি বাে 

ঋড্ের সুড্দর উপর িতুবনক 
০ ০ ১৬৪ ০  

                                          উপ র াে= ০ ০ ১৬৪ ০ 

৪১১২ র্ন্ত্রপানি ও সরঞ্জা ানদ     

** ৪১১২১০১ র াের্াি ০  ০  ০ ০  

৪১১২২০২ কনম্পউোর ও আনুষনিক ৫০০ ১০০০ ৯৯৯ ১  

৪১১২৩১০ অনফস সরঞ্জা ানদ ০ ০  ০ ০  

৪১১২৩১৪ আসর্ার্পত্র ১০০ ২০০ ১৯৯ ১ 

 উপ র াে= ৬০০ ১২০০  ১১৯৮  ২  

সমাট = ২৫০০০ ২২১০০  ১৬৯৫০ ৫১৫০   
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র্তিীয় খন্ড 

 
 

  হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের সম্পানদি কার্ বক্র  
 

 
 ২০১৯-২০  অর্ ব র্ছড্রর সম্পানদি কার্ বক্র সমূহ  

 নর্নর্ধ প্রনিড্র্দিসমূহ 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবর র্নম্নর্লর্খি র্বষবের উপর হাইবরাকাব িন ইউর্নট িথ্য 

ও মিামি প্রদান কবরবছ  
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হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের সম্পানদি কার্ বক্র ীঃ 

 
জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর কানরগনর সহায়ক শনি নহড্সড্র্ হাইড্রাকার্ বি ইউনিে িানহদানুর্ায়ী নর্নিন্ন িীনি ালা, 

MoU, গ্যাস িানহদা, গ্যাস রক্ষ্ত্র উন্নয়ি, গ্যাস রসক্টড্রর িনর্ষ্যি পনরকল্পিা, নপএসনস’র রেআরনস/ড্েএ নস’র সিায় 

পর্ বড্র্ক্ষ্ক নহড্সড্র্ অাংশগ্রহে ও অন্যান্য সাংনেষ্ট নর্ষয়ক িীনি ালা প্রেয়ড্ি সনক্রয় অাংশগ্রহে ও  িা ি প্রদাি কড্র 

আসড্ছ। Mini Data Bank-এ গ্যাস  জুদ, অিানর্ষ্কৃি গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদি সাংক্রান্ত ডাো সাংরক্ষ্ড্ের 

পাশাপানশ ডাোড্র্ে রর্ড্ক “Gas Reserve and Production“ শীষ বক  ানসক প্রনিড্র্দি প্রকাশ 

হড্চ্ছ।এছাড়াও  ানসক গ্যাস উৎপাদি এর্াং খািওয়ারী  ানসক ব্যর্হাড্রর উপাড্ির উপর নিনি কড্র “Annual Gas 

Production and Consumption“ শীষ বক র্ানষ বক প্রনিড্র্দি প্রেয়ি করা হড্চ্ছ।   

 

 

 

 

২০১৯- ২০  অর্ ব র্ছড্রর সানর্ বক ক বকান্ড ও সাফল্য   

নিয়ন ি কার্ বক্রড্ র আওিায় সম্পানদি প্রনিড্র্দিসমূহ 

 গ্যাস এর্াং কয়লা  জুদ ও উৎপাদড্ির  ানসক প্রনিড্র্দি ( জুলাই ২০১৯- জুি ২০২০) :  ১২টি।  

 গ্যাস উৎপাদি, নর্িরে ও কিোম্পশি শীষ বক র্ানষ বক প্রনিড্র্দি )২০১৮-২০১৯( ; 

 Energy Scenario of Bangladesh শীষ বক প্রনিড্র্দি )২০১৮-২০১৯(; 

 Bangladesh Energy Sector Master Plan 2020-2041; 

 বাাংলাবদবশর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পবদর ম্যার্পাং:  

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ কর্তিক প্রণীি আইন, র্বর্ধ ও নীর্িমালার সাংকলন; 

 জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ ও এর আওিাধীন সকল সাংস্থার সটর্লবফান র্নবদ ির্শকা প্রণেন; 

 জ্বালানি  ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর অন্তর্ বিীকালীি ইএ আরনড ম্যাড্িেম্যাড্ন্টর ডযাসড্র্াড ব  কিরী; 

 Workshop/Seminar: ০৮টি। 

 
 

হাইবরাকাব িন ইউর্নবট ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবর র্নম্নর্লর্খি ওোকশ িপ/সসর্মনার অনুর্ষ্ঠি হেঃ  

 

ক্রর্মক 

নাং 
ওোকশ িপ/বসর্মনার এর নাম 

অনুর্ষ্ঠি হওোর 

িার্রখ 

১. 
Historical Perspective of Hydrocarbon Exploration in the 

Eastern Fold Belt of Bengal Basin and the Challenges  

 

২৯/০৭/২০১৯ 

২. সবসরকার্র খাবি এলএনর্জ স্থাপনা র্নম িাণ, আমদার্ন ও সরবরাহ নীর্িমালা-২০১৯  

 

০৮/০৯/২০১৯ 

৩. 
Prospects of Unconventional Hydrocarbon Reservoirs in 

Bangladesh  
১১/১২/২০১৯ 

৪. 
আবার্সক পর্ িাবে সখালা বাজার হবি র্প্র-সপইি/স্মাট ি গ্যাস র্মটার ক্রে ও স্থাপন নীর্িমালা-

২০১৯ 

 

২৩/১২/২০১৯ 

৫. Revenue Sharing Contract (RSC) 

 

৩০/১২/২০১৯ 

৬. SDG-7: Progress so Far 

 

০৪/০৩/২০২০ 

৭. 
জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ ও এর আওিাধীন ৭টি প্রর্িষ্ঠাবনর জন্য একটি 

অন্তবিীকালীন ম্যাবনজবমন্ট িযাশববাি ি       

 

১১/০৬/২০২০ 

৮. 
বাাংলাবদবশর র্শল্প খাবি ইকুইপবমন্ট র্ভর্িক প্রাকৃর্িক গ্যাবসর চার্হদা ও ব্যবহার র্নরূপণ 

ও র্ববিষণ  
২৫/০৬/২০২০ 
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হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর উবযাবগ সপবরাবাাংলার সহবর্ার্গিাে “Historical Perspective of Hydro-

carbon Exploration in the Eastern Fold Belt of Bengal Basin and the 

Challenges” শীষ িক একটি সসর্মনার ২৯ জুলাই ২০১৯ সসামবার র্বকাল ০৩.০০ ঘটিকাে সপবরাবাাংলার 

অর্িবটার্রোবম অনুর্ষ্ঠি হে।  

 

র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ মন্ত্রণালবের মাননীে প্রর্িমন্ত্রী জনাব নসরুল হার্মদ, এমর্প সসর্মনাবর প্রধান অর্ির্র্ 

র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন। সসর্মনাবর সভাপর্িত্ব কবরন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর সর্চব জনাব আবু সহনা সমাঃ 

রহমাতুল মুর্নম। 

Key-note paper উপস্থাপন কবরন িঃ আর্রফ মর্হউিীন র্শকদার, সহকার্র অধ্যাপক, ভার্জির্নো কমনওবেলর্ 

ইউর্নভার্স িটি। র্ববশষ অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন ঢাকা র্বশ্বর্বযালবের ভূিত্ত্ব র্বভাবগর সচোরম্যান অধ্যাপক িঃ 

আর্জজ হাসান এবাং সপবরাবাাংলার সচোরম্যান জনাব সমাঃ রুহুল আর্মন । 

 

উি সসর্মনাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ, সপবরাবাাংলা ও সপবরাবাাংলার সকাম্পানীসমূহ, র্বর্পর্স, র্বর্পআই, 

পাবর্লক/প্রাইবভট র্বশ্বর্বযালে এবাং হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ অাংশগ্রহণ কবরন। অিযন্ত রসৌহাদ্যবপূে ব 

পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি হয়।   

 

 

                                                                                  হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 
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হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 

 
   

                             হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 
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হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর উবযাবগ সপবরাবাাংলার সহবর্ার্গিাে “সবসরকার্র খাবি এলএনর্জ স্থাপনা র্নম িাণ, আমদার্ন ও 

সরবরাহ নীর্িমালা-২০১৯” শীষ িক একটি Dissemination শীষ িক একটি সসর্মনার ০৮ সসবেম্বর, ২০১৯ রর্ববার 

র্বকাল ০৪.৩০ ঘটিকাে সপবরাবাাংলার ি. হার্ববুর রহমান অর্িবটার্রোবম অনুর্ষ্ঠি হে।বসর্মনাবর মিাবরটর এর দার্েত্ব 

পালন কবরন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর সর্চব জনাব আবু সহনা সমাঃ রহমাতুল মুর্নম। সসর্মনাবর সভাপর্িত্ব 

কবরন সপবরাবাাংলার পর্রচালক (প্রশাসন) জনাব সমা: সমাস্তফা কামাল। সসর্মনাবর Key-note paper উপস্থাপন 

কবরন ি. মুহা. মর্নরুজ্জামান, উপসর্চব, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ। 

 

সসর্মনাবর হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর মহাপর্রচালক জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাবদর স্বাগি বিব্য প্রদান কবরন ।উি 

সসর্মনাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ, র্বদ্যযৎ র্বভাগ, র্বইআরর্স, এনর্বআর, অর্ ি র্বভাগ, বার্ণজয মন্ত্রনালে, র্শল্প 

মন্ত্রণালে, পর্রববশ, বন ও জলবায়ু পর্রবিিন মন্ত্রণালর়্, সনৌ-পর্রবহন মন্ত্রণালে, স্থানীে সরকার র্বভাগ, সপবরাবাাংলা, 

র্বর্পর্ির্ব, সবজা, পর্রববশ অর্ধদপ্তর, সবসরকার্র উবযািা এবাং র্বর্ভন্ন ব্যবসার্েক সাংগঠবনর প্রর্ির্নর্ধগণ অাংশগ্রহণ 

কবরন। অিযন্ত রসৌহাদ্যবপূে ব পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি হয়।   

 

সসর্মনাবর সবসরকার্র খাবি এলএনর্জ স্থাপনা র্নম িাণ, আমদার্ন ও সরবরাহ র্বষবে মুি আবলাচনা করা হে এবাং 

ভর্বষ্যবি সদবশর জ্বালার্ন র্নরাপিাে সবসরকার্র উবযািাগণ গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা রাখববন মবম ি আশাবাদ ব্যি করা হে। 

 

 

 

 

                                                                               হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1397839177039431/1397834953706520/?__cft__%5b0%5d=AZXNHDuk0RxGG8ojfkwBQJVms7uEJLh9gi84rclXt7ZOp3x0m5xfwWxgs6pdSq4oWchYM1aSp2XoslxaK1BrPOgAXftcp97e2fNugNJswkdQLNzXg2ZNydonbVITXRvCChnufnIoU0Mvm9DD9eeuzDAiUdSGiUMaMNAmF7KK_ij1CA&__tn__=*bH-R
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                                                                                  হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 
 

 
 

                                                                                     হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1397839177039431/1397838870372795/?__cft__%5b0%5d=AZXNHDuk0RxGG8ojfkwBQJVms7uEJLh9gi84rclXt7ZOp3x0m5xfwWxgs6pdSq4oWchYM1aSp2XoslxaK1BrPOgAXftcp97e2fNugNJswkdQLNzXg2ZNydonbVITXRvCChnufnIoU0Mvm9DD9eeuzDAiUdSGiUMaMNAmF7KK_ij1CA&__tn__=*bH-R
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হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর উবযাবগ “Prospects of Unconventional Hydrocarbon Reser-

voirs in Bangladesh” শীষ িক একটি শীষ িক একটি সসর্মনার ১১ র্িবসম্বর, ২০১৯ বুধবার সকাল ৯.৩০ 

ঘটিকাে ভূিার্ত্ত্বক জর্রপ অর্ধদপ্তর (র্জএসর্ব) এর অর্িবটার্রোবম অনুর্ষ্ঠি হে। সসর্মনাবর মিাবরটর এর দার্েত্ব পালন 

কবরন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর র্সর্নের সর্চব জনাব আবু সহনা সমাঃ রহমাতুল মুর্নম এবাং সসর্মনাবর 

সভাপর্িত্ব কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর মহাপর্রচালক জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাবদর। উি সসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কবরন অধ্যাপক ি. আবনাোর সহাবসন, ভূিত্ত্ব র্বভাগ, ঢাকা র্বশ্বর্বযালে এবাং ি. সমাঃ সমাস্তার্ফজুর রহমান, 

ভূিত্ত্ব র্বভাগ, ঢাকা র্বশ্বর্বযালে। উি সসর্মনাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ, সপবরাবাাংলা, র্জএসর্ব, র্বএমর্ি, 

র্বর্পআই, বাবপ্রক্স, SGFL, BGFCL, IOC সহ র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বযালবের প্রর্ির্নর্ধগণ অাংশগ্রহণ কবরন। অিযন্ত 

রসৌহাদ্যবপূে ব পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি হয়।   

 

সসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপবনর পর প্রর্ির্নর্ধগন উনু্মি আবলাচনাে এবাং প্রবনাির পবব ি অাংশগ্রহন কবরন এবাং 

সসর্মনাবর সদবশ Unconventional Hydrocarbon Reservoirs অনুসন্ধাবনর ব্যাপাবর সজার গুরুত্ব 

আবরাপ করা হে। 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1485090564980958/1485087818314566/?__cft__%5b0%5d=AZWNpTp08-PqNJ_orh-BiA5bjRBMR5clVn9AOSD-pNJ0l9pWREVKfRAeJbO_nz_gR9nfcqqAOHB8IBDUNJLFs3FUK9tEmUodnTUrc2RDg4nbcT1KymRfvZNXUYtHsLZNHxje5N0qfEeSTpVkepoZ1jlmtue8horfpM7tkbtgeruTcQ&__tn__=*bH-R
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                                                                        হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 
 

 

 
                                                                         হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 

 

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1485090564980958/1485088181647863/?__cft__%5b0%5d=AZWNpTp08-PqNJ_orh-BiA5bjRBMR5clVn9AOSD-pNJ0l9pWREVKfRAeJbO_nz_gR9nfcqqAOHB8IBDUNJLFs3FUK9tEmUodnTUrc2RDg4nbcT1KymRfvZNXUYtHsLZNHxje5N0qfEeSTpVkepoZ1jlmtue8horfpM7tkbtgeruTcQ&__tn__=*bH-R
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হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর উবযাবগ সপবরাবাাংলার সহবর্ার্গিাে গি ২৩-১২-২০১৯ িার্রখ র্বকাল ০২.৩০ ঘটিকাে 

সপবরাবাাংলার ি. হার্ববুর রহমান অর্িবটার্রোবম (বপবরাবসন্টার, কাওরান বাজার) “আবার্সক পর্ িাবে সখালা বাজার হবি 

র্প্র-সপইি/স্মাট ি গ্যাস র্মটার ক্রে ও স্থাপন নীর্িমালা-২০১৯” শীষ িক একটি Dissemination সসর্মনার অনুর্ষ্ঠি 

হে। সসর্মনাবর প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ মন্ত্রণালবের মাননীে প্রর্িমন্ত্রী 

জনাব নসরুল হার্মদ এমর্প, মিাবরটর র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর র্সর্নের সর্চব জনাব 

আবু সহনা সমাঃ রহমাতুল মুর্নম, সভাপর্িত্ব কবরন সপবরাবাাংলার সচোরম্যান জনাব সমাঃ রুহুল আর্মন। 

 

সসর্মনাবর স্বাগি বিব্য প্রদান কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর মহাপর্রচালক জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাবদর এবাং মূল 

নীর্িমালা উপস্থাপন কবরন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর যুগ্ম সর্চব ি. শাহ সমাহাম্মদ সানাউল হক। উি 

সসর্মনাবর র্বর্ভন্ন মন্ত্রনালে/ র্বভাগ/সাংস্থা/ সকাম্পার্ন, সবসরকার্র উবযািা, র্বর্ভন্ন ব্যবসার্েক সাংগঠবনর প্রর্ির্নর্ধগন 

এবাং র্প্রন্ট ও ইবলকরর্নক র্মর্িোর সাাংবার্দকবৃন্দ উপর্স্থি র্ছবলন। অিযন্ত রসৌহাদ্যবপূে ব পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি 

হয়।   

 

সসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপবনর পর প্রর্ির্নর্ধগন প্রবনাির পবব ি অাংশগ্রহন কবরন। 

 

 
 
 

                                                                              হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1497755083714506/1497751360381545/?__cft__%5b0%5d=AZW-7WpFogbtIfNW0Diwxg6eFgRD3rcKTa3UC6GLLuL35StJfwQV48cac-EiRFFywtIrwZvzf_SwBof47L2xHFj5m4dfY3cyVmQjfOCNUX1jJMBLpaebu1fn2ZK3d7Ae9i7E-M2gzxGTwN7uh8YMMRLLrYa36PCdF0xUEJ-Y-WIV5w&__tn__=*bH-R
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https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1497755083714506/1497751330381548/?__cft__%5b0%5d=AZW-7WpFogbtIfNW0Diwxg6eFgRD3rcKTa3UC6GLLuL35StJfwQV48cac-EiRFFywtIrwZvzf_SwBof47L2xHFj5m4dfY3cyVmQjfOCNUX1jJMBLpaebu1fn2ZK3d7Ae9i7E-M2gzxGTwN7uh8YMMRLLrYa36PCdF0xUEJ-Y-WIV5w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1497755083714506/1497751313714883/?__cft__%5b0%5d=AZW-7WpFogbtIfNW0Diwxg6eFgRD3rcKTa3UC6GLLuL35StJfwQV48cac-EiRFFywtIrwZvzf_SwBof47L2xHFj5m4dfY3cyVmQjfOCNUX1jJMBLpaebu1fn2ZK3d7Ae9i7E-M2gzxGTwN7uh8YMMRLLrYa36PCdF0xUEJ-Y-WIV5w&__tn__=*bH-R
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                                                                               হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 
 
 

হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর উবযাবগ সপবরাবাাংলার সহবর্ার্গিাে গি ৩০/১২/২০১৯ ইাং িার্রবখ সপবরাবাাংলার সবাি িরুবম 

(বপবরাবসন্টার, কাওরান বাজার) “Revenue Sharing Contract (RSC)” শীষ িক একটি সসর্মনার 

অনুর্ষ্ঠি হে। সসর্মনাবর প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর র্সর্নের সর্চব জনাব 

আবু সহনা সমাঃ রহমাতুল মুর্নম, মিাবরটর এর দার্েত্ব পালন কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর মহাপর্রচালক (যুগ্মসর্চব) 

জনাব এ এস এম মঞ্জুরুল কাবদর, key-note সপপার উপস্থাপন কবরন Schlumberger Bangladesh 

এর প্রর্ির্নর্ধ Manoj Mahapatra, Asset Consulting Manager, South East Asia. 

সসর্মনাবর জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ, র্বিা, রাজস্ব সবাি ি এবাং সপবরাবাাংলা ও এর সকাম্পার্নসমূবহর প্রর্ির্নর্ধগন 

অাংশগ্রহণ কবরন। অিযন্ত রসৌহাদ্যবপূে ব পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি হয়।   
 

 

সসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপবনর পর প্রর্ির্নর্ধগন আবলাচনাে অাংশগ্রহন কবরন।  

 

 

 

 

                                                                               হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক আড্য়ানেি নিয়ন ি রসন িাড্রর একাাংশ 

 

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1505031342986880/1505029822987032/?__cft__%5b0%5d=AZXEDbqhx5abMJ55nv1AtsoH0R73VJbt7U4DyH_Xljc_QCTrKQdz1jrQPECrB5rI0Q-rIakVDROT7N1ZKZmo9NlQt9J0Dyki85SikEW63287yLrLcJ1QqH7IsL6xse5A71bC_doCLeszNtsj4rPrWtR1zAjtXvN3KqSXxFf9GuaI5w&__tn__=*bH-R
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হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর উবযাবগ “SDG 7: Progress so far” শীষ িক একটি সসর্মনার গি ৪ই মাচ ি, ২০২০ 

বুধবার সকাল ১০.০০ ঘটিকাে হাইবরাকাব িন ইউর্নট এর কনফাবরন্স রুবম অনুর্ষ্ঠি হে। সসর্মনাবর মিাবরটর এর দার্েত্ব 

পালন কবরন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর র্সর্নের সর্চব জনাব সমাঃ আর্নছুর রহমান। সসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ 

উপস্থাপন কবরন হাইবরাকাব িন ইউর্নবটর মহাপর্রচালক (যুগ্ম সর্চব) জনাব এ.এস. এম মঞ্জুরুল কাবদর। উি সসর্মনাবর 

জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ, সপবরাবাাংলা, র্জএসর্ব, র্বএমর্ি, র্বর্পআই, বাবপ্রক্স, SGFL, BGFCL, এর 

প্রর্ির্নর্ধগণ অাংশগ্রহণ কবরন। অিযন্ত রসৌহাদ্যবপূে ব পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি হয়।   
 

 

সসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপবনর পর প্রর্ির্নর্ধগন উনু্মি আবলাচনাে ও প্রবনাির পবব ি অাংশগ্রহন কবরন এবাং SDG 

বাস্তবােবন সহমি সপাষন কবরন। 
 
 

 

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1505031342986880/1505029792987035/?__cft__%5b0%5d=AZXEDbqhx5abMJ55nv1AtsoH0R73VJbt7U4DyH_Xljc_QCTrKQdz1jrQPECrB5rI0Q-rIakVDROT7N1ZKZmo9NlQt9J0Dyki85SikEW63287yLrLcJ1QqH7IsL6xse5A71bC_doCLeszNtsj4rPrWtR1zAjtXvN3KqSXxFf9GuaI5w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1505031342986880/1505029766320371/?__cft__%5b0%5d=AZXEDbqhx5abMJ55nv1AtsoH0R73VJbt7U4DyH_Xljc_QCTrKQdz1jrQPECrB5rI0Q-rIakVDROT7N1ZKZmo9NlQt9J0Dyki85SikEW63287yLrLcJ1QqH7IsL6xse5A71bC_doCLeszNtsj4rPrWtR1zAjtXvN3KqSXxFf9GuaI5w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1505031342986880/1505029766320371/?__cft__%5b0%5d=AZXEDbqhx5abMJ55nv1AtsoH0R73VJbt7U4DyH_Xljc_QCTrKQdz1jrQPECrB5rI0Q-rIakVDROT7N1ZKZmo9NlQt9J0Dyki85SikEW63287yLrLcJ1QqH7IsL6xse5A71bC_doCLeszNtsj4rPrWtR1zAjtXvN3KqSXxFf9GuaI5w&__tn__=*bH-R
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https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1564292317060782/1564290063727674/?__cft__%5b0%5d=AZW3loyhtt-7Nj6OEgKt7tzlHa7xl0LH41oefudHynZiStU5sybtkkquLRINkb4XOwwTHbMUqx8toDoBtdT5eilpIAvXG0Z5uERa3NKiiiSPsi2Jl7Pf_toyv2T4IBozRdmhZ-H7H4FdPl1BIX5VX-8IaLjvk9OoKEHXQpp2op4PZQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1564292317060782/1564290063727674/?__cft__%5b0%5d=AZW3loyhtt-7Nj6OEgKt7tzlHa7xl0LH41oefudHynZiStU5sybtkkquLRINkb4XOwwTHbMUqx8toDoBtdT5eilpIAvXG0Z5uERa3NKiiiSPsi2Jl7Pf_toyv2T4IBozRdmhZ-H7H4FdPl1BIX5VX-8IaLjvk9OoKEHXQpp2op4PZQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1564292317060782/1564289990394348/?__cft__%5b0%5d=AZW3loyhtt-7Nj6OEgKt7tzlHa7xl0LH41oefudHynZiStU5sybtkkquLRINkb4XOwwTHbMUqx8toDoBtdT5eilpIAvXG0Z5uERa3NKiiiSPsi2Jl7Pf_toyv2T4IBozRdmhZ-H7H4FdPl1BIX5VX-8IaLjvk9OoKEHXQpp2op4PZQ&__tn__=*bH-R
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হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এ “জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ ও এর আওিাধীন ৭টি প্রর্িষ্ঠাবনর জন্য একটি অন্তবিীকালীন 

ম্যাবনজবমন্ট িযাশববাি ি” চালু করার লবক্ষয একটি ভাচুিোল সসর্মনার গি ১১ জুন ২০২০ িার্রখ বৃহস্পর্িবার সকাল 

১১.৩০ ঘটিকাে অনুর্ষ্ঠি হে। উি রসন িাড্র হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর  হাপনরিালক )যুগ্ম সনির্( এ এস এ   ঞ্জুরুল 

কাড্দর রসন িাড্র  ডাড্রের নহড্সড্র্ উপনস্থি নছড্লি।  

 

রসন িাড্র Key-note paper উপস্থাপি কড্রি েিার্  র াহাম্মদ ইকরা  রসনল , নসইও, এনশয়াি রলার্াল 

রিিচুরাস রকাম্পানি নলন ড্েড। উি রসন িাড্র জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাগ, রপড্রার্াাংলা, নর্নপনস,  নেএসনর্, 

নর্এ নড, নর্নপআই, নর্ড্ফারক পনরদির, এর্াং হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর প্রনিনিনধবৃন্দ অাংশগ্রহে কড্রি। অিযন্ত 

রসৌহাদ্যবপূে ব পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি হয়।   

https://www.facebook.com/hcu.org.bd/photos/pcb.1564292317060782/1564290160394331/?__cft__%5b0%5d=AZW3loyhtt-7Nj6OEgKt7tzlHa7xl0LH41oefudHynZiStU5sybtkkquLRINkb4XOwwTHbMUqx8toDoBtdT5eilpIAvXG0Z5uERa3NKiiiSPsi2Jl7Pf_toyv2T4IBozRdmhZ-H7H4FdPl1BIX5VX-8IaLjvk9OoKEHXQpp2op4PZQ&__tn__=*bH-R
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হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এ বাাংলাবদবশর র্শল্প খাবি ইকুইপবমন্ট র্ভর্িক প্রাকৃর্িক গ্যাবসর চার্হদা ও ব্যবহার র্নরূপণ ও 

র্ববিষণ" শীষ িক একটি ভাচুিোল সসর্মনার গি ২৫ জুন ২০২০ িার্রখ বৃহস্পর্িবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকাে অনুর্ষ্ঠি হে। 

উি রসন িাড্র হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর  হাপনরিালক )যুগ্ম সনির্( এ এস এ   ঞ্জুরুল কাড্দর রসন িাড্র  ডাড্রের নহড্সড্র্ 

উপনস্থি নছড্লি।  

 

রসন িাড্র Key-note paper উপস্থাপি কড্রি হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর উপপনরিালক )পনরকল্পিা ও নপএসনস( েিার্ 

র ড্হদী হাসসাি উি রসন িাড্র র্িিাস গ্যাস রান্সর্মসন এযান্ড র্ির্ির্বউশন সকাম্পানী র্লর্মবটি, কণ িফুলী গ্যাস 

র্ির্ির্বউশন সকাম্পানী র্লর্মবটি, বাখরাবাদ গ্যাস র্ির্ির্বউশন সকাম্পানী র্লর্মবটি, জালালাবাদ গ্যাস রান্সর্মসন এযান্ড 

র্ির্ির্বউশন র্সবস্টম র্লর্মবটি, পর্িমাঞ্চল গ্যাস সকাম্পানী র্লর্মবটি, সুন্দরবন গ্যাস সকাম্পানী র্লর্মবটি এবাং 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিে এর  প্রনিনিনধবৃন্দ অাংশগ্রহে কড্রি। অিযন্ত রসৌহাদ্যবপূে ব পনরড্র্ড্শ রসন িারটি অনুনষ্ঠি হয়।   
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নর্নর্ধ প্রনিড্র্দিসমূহ              

 র্াাংলাড্দশ অর্ বনিনিক স ীক্ষ্া ২০২০ এর ইাংড্রেী সাংস্করড্ে অন্তর্ভ বনির েন্য ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্র িথ্যানদ 

হালিাগাদ পূর্ বক প্রনিড্র্দি; 

 র্াাংলাড্দশ অর্ বনিনিক স ীক্ষ্া ২০২০ প্রেয়ড্ির নিন ি প্রড্য়ােিীয় িথ্যানদ/পনরসাংখ্যািসহ প্রনিড্র্দি; 

 আইনসটি Action Items র্াস্তর্ায়ড্ির অগ্রগনি সম্পকীি প্রনিড্র্দি; 

 হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনির  ানসক প্রনিড্র্দি, কত্র ানসক ও অধ বর্ানষ বক এর্াং র্ানষ বক 

প্রনিড্র্দি; 

  ন্ত্রোলয় নিনিক রােস্ব ও উন্নয়ি খাড্ি ক বসাংস্থাি সাংক্রান্ত কত্র ানসক প্রনিড্র্দি; 

 অনিষ্পন্ন রপিশি রকস সাংক্রান্ত  ানসক প্রনিড্র্দি; 

 রােস্ব খািভূি িি-কযাডার ১ , ২য়, ৩য় ও ৪র্ ব রেেীর শূন্যপড্দর  ড্ধ্য সরাসনর নিড্য়াগড্র্াগ্য ১০% সাংরনক্ষ্ি 

শূন্য পড্দর  ানসক প্রনিড্র্দি; 

  নহলা রকাো সাংরক্ষ্ে সাংক্রান্ত কত্র ানসক প্রনিড্র্দি; 

 সরকারী িাকুরীর রক্ষ্ড্ত্র মুনিড্র্াদ্ধাড্দর িাকুরীর রকাো, মুনিড্র্াদ্ধাড্দর ও শহীদ মুনিড্র্াদ্ধাড্দর পুত্র ও কন্যার 

অনুকূড্ল র্লর্ৎ করা সম্পকীি কত্র ানসক প্রনিড্র্দি; 

 নর্দুযৎ সােয় সাংক্রান্ত প্রনিড্র্দি  ানসক প্রনিড্র্দি; 

 স ন্বয় সিার নসদ্ধান্তসমূড্হর র্াস্তর্ায়ি অগ্রগনি প্রনিড্র্দি; 

 র্ানষ বক ক বসম্পাদি চুনির মূল্যায়ড্ির  ানসক প্রনিড্র্দি, কত্র ানসক ও অধ বর্ানষ বক প্রনিড্র্দি; 

 োিীয় সাংসড্দ ২০২০ সাড্লর প্রর্  অনধড্র্শড্ি  হা ান্য রাষ্ট্রপনি কিবক প্রড্দয় িাষড্ে অন্তর্ভ বনির েন্য 

িথ্যানদর প্রনিড্র্দি; 

 ২০১৯-২০২০ অর্ ব র্ছড্রর র্াড্েে র্িৃিায় অন্তর্ভ বনি েন্য িথ্য প্রনিড্র্দি প্রস্তুিকরে; 

 PSC এর Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) সিার 

পর্ বড্র্ক্ষ্ে প্রনিড্র্দি; 

 োিীয় সাংসড্দ প্রড্নাির প্রস্তুিকরে; 

 োিীয় শুদ্ধািার রকৌশল ক ব-পনরকল্পিা প্রেয়ি; 

 োিীয় শুদ্ধািার রকৌশল ক ব-পনরকল্পিা কত্র ানসক ও অধ বর্ানষ বক প্রনিড্র্দি; 

 উদ্ভার্িী ক বপনরকল্পিা প্রেয়ি; 

 র্াৎসনরক উদ্ভার্িী ক বপনরকল্পিায় উনেনখি উদ্ভার্িসহ অন্যান্য উদ্ভার্ড্ির িা  ও কার্ বক্রড্ র অগ্রগনির 

প্রনিড্র্দি 
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         ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছবর র্নম্নর্লর্খি র্বষবের উপর হাইবরাকাব িন ইউর্নট িথ্য ও মিামি প্রদান কবরবছঃ 

 
 

  

১।  র্াাংলাড্দশ নদ্বিীয় রপ্রনক্ষ্ি পনরকল্পিা )২০২১-২০৪১(: রুপকল্প ২০৪১ প্রেয়ি এর খসড়ার এর উপর মিামি প্রদান।   

২। আর্ানসক পর্ বাড্য় রখালা র্াোর হড্ি নপ্র-রপইড/স্মাে ব গ্যাস ন োর ক্রয় ও স্থাপি িীনি ালার  উপর মিামি প্রদান।   

৩। রদশে প্রাকৃনিক রিল/গ্যাস অনুসদ্ধাি িীনি ালা, ২০১৯" খসড়া িীনি ালার উপর  িা ি প্রদাি। 

 

৪। প্রাকৃনিক গ্যাস র্রায িীনি ালা ২০১৯" প্রেয়ড্ের উপর  িা ি প্রদাি 

 

৫। Submission of proposals/requirements regarding Energy related fields for inclusion 

in the Calendar of Activities of SAARC Energy Centre (SEC) for the year 2021 উপর 

 িা ি প্রদাি 

 

৬। গড্র্ষো রক্ষ্ড্ত্র নিধ বারে এর্াং িথ্য গ্যাপ সাংক্রান্ত উপর  িা ি প্রদাি । 

 

৭। Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon এ অনুস্বাক্ষ্র নর্ষড্য়র উপর  িা ি প্রদাি । 

 
     ৮। আগা ী ২০২০-২১ অর্ ব র্ছড্র ‘নডনেোল র্াাংলাড্দড্শর পড্র্ অগ্রর্াত্রা’ শীষ বক একটি র্ানষ বক প্রনিড্র্দি প্রকাড্শর লড্ক্ষ্য 

িথ্যানদ রপ্ররে । 

 ৯। র্াাংলাড্দশ অর্ বনিনিক স ীক্ষ্া-২০২০ রি অন্তর্ভ বনির েন্য িথ্যানদ/পনরসাংখ্যািসহ প্রনিড্র্দি প্রেয়ড্ির লবক্ষয িথ্য প্রদান।    

১০। Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)-এর ৭৫ি  অনধড্র্শি 

উপলড্ক্ষ্  ািিীয় অর্ ব ন্ত্রী কর্তবক উপস্থাপড্ির েন্য র্িব্য রপ্ররে। 

 ১১। ‘Statistics of Civil Officers and Staff-2020 শীষ িক পর্রসাংখ্যান পুর্স্তকা প্রকাবশর জন্য িথ্য িথ্য 

প্রদান।   

১২। ‘িথ্য কর্মশবনর বার্ষ িক প্রর্িববদবন অন্তভূ ির্ির লবক্ষয এ র্বভাবগর আওিাধীন দপ্তর/অর্ধদপ্তর/সাংস্থার (র্বভাগীে পর্ িাে 

পর্ িন্ত) সমর্িি িথ্যার্দ উপর িথ্য প্রদান।  

১৩। একাদশ োিীয় সাংসড্দর প্রর্  অনধড্র্শড্ি  হা ান্য রাষ্ট্রপনি কর্তবক প্রড্দয় িাষড্ে অন্তভূ বনির েন্য পনরসাংখ্যািগি 

হালিাগাদ িথ্য প্রদান।  

১৪। Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA) এর খসড়া ডকুড্ ড্ন্টর উপর  িা ি 

প্রদাি । 

 
১৫। রদড্শর র্িব াি ও দীর্ বড্ য়াদী জ্বালানি সরর্রাহ িানহদার িথ্য প্রদাি । 

 

 
১৬। জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর ২০১৮-২০১৯ অর্ ব র্ছড্রর র্ানষ বক প্রনিড্র্দি প্রকাড্শর নিন ি িথ্য/উপাি প্রদাি । 

 

 
১৭। Bangladesh's graduation from LDC category: Possible impact on Development 

Assistance শীষ বক প্রস্তুিকৃি খসড়া ধারো উপর  িা ি প্রদাি ।  
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িতুর্ ব খন্ড 
 

 

                               হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের অেবি 

 
 

 নর্ড্দশী পরা শ বক প্রনিষ্ঠাি ও রদশীয় জ্বালািী নর্ড্শষড্ের স ন্বড্য় জ্বালািী রসক্টড্রর উপর হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে কর্তবক নর্ড্েষেধ ী কানরগনর প্রনিড্র্দি প্রস্ত্িি করা 

 

 রপড্রার্াাংলা ও নর্নপনস’র ব্যর্হাড্রর েন্য ৩টি সফেওয়ার রডড্িলপ কড্র রপড্রার্াাংলা ও নর্নপনস রক 

হস্তান্তর করা  

 

 োনুয়ারী ২০০৯ এর পূড্র্ বর কার্ বক্রড্ র সাড্র্ র্িব াি সরকাড্রর কার্ বক্রড্ র তুলিামূলক নর্ড্েষে 

 
 

 র্াস্তর্ানয়ি উড্েখড্র্াগ্য  প্রকড্ল্পর র্ে বিা  (২০০২-২০০৮) 

 

 র্াস্তর্ায়িাধীি উড্েখড্র্াগ্য প্রকল্প  

 
 

 অন্যান্য গুরুত্বপূে ব/উড্েখড্র্াগ্য ক বকান্ড 
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হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের অেবিীঃ 
 

নর্ড্দশী পরা শ বক প্রনিষ্ঠাি ও রদশীয় জ্বালািী নর্ড্শষড্ের স ন্বড্য় জ্বালািী রসক্টড্রর উপর হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক নর্ড্েষেধ ী 

কানরগনর প্রনিড্র্দি প্রস্ত্িি করা হড্য়ড্ছীঃ 
 

   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 and 2018-2019 

 Monthly Gas Reserve & Production July 2004 - May 2020  

 Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine 

 Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractionation 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 and 2018-2019 

 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 

 Report on Gas System Gain in Bangladesh 
 

 

 Petroleum Refining and Marketing: 

 Review and Assessment Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  

 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 Recommendation on improve-

ments. 

 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 

 Bangladesh Energy Sector Master Plan 2020-2041 
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রপড্রার্াাংলা ও নর্নপনস’র ব্যর্হাড্রর েন্য নিড্োি ৩টি সফেওয়ার রডড্িলপ কড্র রপড্রার্াাংলা ও নর্নপনস রক হস্তান্তর করা হড্য়ড্ছীঃ 

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

Petroleum System Modeling কিরী কড্র Hydrocarbon Reservoir সম্পনকবি নর্নর্ধ ভূ-িানত্ত্বক ধারো 

পাওয়া র্াড্র্। 

 Cost Database Software Develop কড্র Demonstration করা হড্য়ড্ছ। এই Software এর  াধ্যড্  রদড্শর 

গ্যাস রক্ষ্ত্রসমূড্হ রদশী ও নর্ড্দশী রকাম্পািী কর্তবক অনুসন্ধাি কার্ বক্র  হড্ি শুরু কড্র উৎপাদি র্ন্ধ হড্য় র্াওয়া 

পর্ বন্ত সকল পর্ বাড্য়র র্ার্িীয় নহসার্-নিকাশ পাওয়া র্াড্র্।  

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

হড্য়ড্ছ। উি SOFTWARE এর   াধ্যড্  রপড্রানলয়া  পন্য আ দানি, সরর্রাহ,  জুদ ও নর্পেি সম্বনলি 

প্রড্য়ােিীয় িথ্য/উপাি সাংরক্ষ্ে করা র্াড্র্। 

                                                                                                                                    

 

           োনুয়ারী ২০০৯ এর পূড্র্ বর কার্ বক্রড্ র সাড্র্ র্িব াি সরকাড্রর কার্ বক্রড্ র তুলিামূলক নর্ড্েষেীঃ 

 
 

নডড্সম্বর ২০০৮ পর্ বন্ত রসক্টর 

নিনিক 

প্রনিড্র্দি/ওয়াকবশপ/ড্সন িার 

সাংখ্যা 

 

রসক্টর নিনিক প্রনিড্র্দি/ওয়াকবশপ/ড্সন িার 

 

জুি ২০২০ পর্ বন্ত রসক্টর নিনিক 

প্রনিড্র্দি/ওয়াকবশপ/ড্সন িার এর 

সাংখ্যা 

 

 
১০৩ Oil and Gas রসক্টড্রর উপর হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক 

নর্ড্েষেধ ী কানরগনর প্রনিড্র্দি প্রস্ত্িি করা হড্য়। 

 

২৩৮  

 

 

০০ 

Petroleum Refining and Marketing এর উপর 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক নর্ড্েষেধ ী কানরগনর প্রনিড্র্দি প্রস্ত্িি 

করা হড্য়ড্ছ। 

 

 

০২ 

 

০০ 

Mining এর উপর হাইড্রাকার্ বি ইউনিে কর্তবক নর্ড্েষেধ ী 

কানরগনর প্রনিড্র্দি প্রস্ত্িি করা হড্য়ড্ছ। 

 

০৫ 

০০ Workshop/Seminar ৪০ 
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র্াস্তর্ানয়ি উড্েখড্র্াগ্য  প্রকড্ল্পর র্ে বিা  (২০০২-২০০৮): 

 

 

 

র্াস্তর্ায়িাধীি উড্েখড্র্াগ্য প্রকল্প  

 

 প্রাকৃনিক গ্যাস সম্পড্দর সুষ্ঠ ব্যর্স্থাপিা এর্াং হাইড্রাকার্ বি ইউনিে শনিশালীকরে সাংক্রান্ত Capacity Building of 

Human Resources and Petroleum Resource Management শীষ বক প্রকল্প হাড্ি রিয়া হড্য়ড্ছ। 

উি  প্রকবল্পর ওপর র্ববশষ প্রকল্প মূোেন কর্মটি (এসর্পইর্স)’র গি ২৪-১২-২০১৭ িানরড্খ সভা অনুর্ষ্ঠি হে। উি সভার র্সিান্ত 

অনুর্ােী টিএর্পর্প পুনগ িঠন কবর  গি  ৩১-০৫-২০১৮ িার্রবখ পর্রকল্পনা কর্মশবন অনুবমাদবনর জন্য জ্বালানি ও খনিে সম্পদ 

নর্িাসগ সপ্ররণ করা হবেবছ।    

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূে ব/উড্েখড্র্াগ্য ক বকান্ডীঃ   
   

 জ্বালািী ও খনিে সম্পদ নর্িাগ কর্তবক িানহি োিীয় ও আন্তেবানিক স্বার্ ব সাংনেষ্ট নর্নিন্ন নর্ষড্য়র উপর প্রনিড্র্দি ও 

 িা ি প্রস্ত্িিপূর্ বক রপ্ররে।  

 হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের ক বকিবা/ক বিারী নিড্য়াগ নর্নধ ালা ২০১৩ প্রণেন করা হড্য়ড্ছ। নিড্য়াগ নর্নধ ালার অধীড্ি 

রােস্ব খাড্ির েির্ড্লর নিড্য়াগ প্রনক্রয়াধীি। র্িব াড্ি সীন ি েির্ল নদড্য় হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের সানর্ বক ক বকান্ড 

িল াি রড্য়ড্ছ। স সা নয়ক নর্নিন্ন নর্ষড্য়র উপর নিয়ন ি রসন িার/ওয়াকবশপ এর আড্য়ােি করা হড্চ্ছ।  

ক্রন ক 

িয় 

প্রকল্প (র য়াদকাল)/কার্ বক্র  প্রকড্ল্পর মূল 

কার্ বক্র /উড্যশ্য 

আনর্ বক সাংনেষ্টিা (লক্ষ্ োকায়) েিকল্যাড্ে 

ভূন কা 

আর্ ব সা ানেক 

সূিড্ক অর্দাি 

 ন্তব্য 

প্রাক্কনলি 

ব্যয়  

অগ্রগনি 

ব্যয় % 

 

নেওনর্ ও কর্ড্দনশক সহায়িাপুষ্ট প্রকল্প:  

১। রোংড্দনিাং অর্ নদ হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে ইি নদ এিানেব এন্ড ন িাড্রল 

নরড্সাড্স বস নডনিশি )ড্ফইে-১( )৩য় 

সাংড্শানধি( 

 

)জুলাই  ১৯৯৭ হড্ি জুি ২০০৫( 

 

 

 

 

হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিড্ের আইিগি ও 

নর্নধগি নিনি কিনর 

করা এর্াং 

হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিড্ের লক্ষ্য 

অেবড্ির েন্য 

প্রড্য়ােিীয় প্রশাসনিক 

পদ্ধনি নিধ বারে । 

১৩১৩.৫৯ ১২৩২.০০ ৯৪% 

)র্াস্তর্ 

১০০%( 

হাইড্ডাকার্ বি 

ইউনিে প্রনিষ্ঠার 

 াধ্যড্   জ্বালানি 

ও খনিে সম্পদ 

নর্িাড্গর 

কানরগনর সহায়ক 

সাংস্থা সৃনেি 

হড্য়ড্ছ।  

হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে প্রনিষ্ঠার 

 াধ্যড্  আর্ ব 

সা ানেক সূিড্ক 

অর্দাি রাখড্ছ। 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রোংড্দনিাং অর্ নদ হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিে ইি নদ এিানেব এন্ড ন িাড্রল 

নরড্সাড্স বস নডনিশি )ড্ফইে-২( )১  

সাংড্শানধি( 

 

)োনুয়ারী ২০০৬ হড্ি নডড্সম্বর 

২০১৩( 

 

হাইড্রাকার্ বি 

ইউনিড্ের কানরগরী 

দক্ষ্িা অনধকির 

উন্নয়ি ও প্রানিষ্ঠানিক 

রেকসইকরড্ের 

 াধ্যড্  রদড্শর কিল, 

গ্যাস এর্াং খনিে 

সম্পদ রসক্টড্রর সঠিক 

পনরকল্পিা এর্াং 

ব্যর্স্থাপিার েন্য 

িথ্যানদ প্রদাি এর্াং 

পর্ বাড্লািিার  াধ্যড্  

উপযুি আইি প্রেয়ি 

ও সড্র্ বাচ্চ পর্ বাড্য়র 

নসদ্ধ্বান্ত গ্রহড্ে 

অাংশগ্রহে ও 

সহায়িাকরে। 

৩৬৯৭.৮০ ৩৫৭১.৫০ ৯৭% 

)র্াস্তর্ 

১০০%( 

কিল, গ্যাস এর্াং 

খনিে সম্পদ 

রসক্টড্রর 

প্রস্তুিকৃি 

কানরগরী 

প্রনিড্র্দিগুড্লা 

রদড্শর জ্বালানি 

রসক্টড্রর 

পনরকল্পিা গ্রহড্ে 

নর্ড্শষ র্ভন কা 

রাখড্ছ। 

কানরগরী 

প্রনিড্র্দিগুড্লা 

রদড্শর আর্ ব 

সা ানেক উন্নয়ড্ি 

ভূন কা রাখড্ছ। 
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র্ানষ বক ক বসম্পাদি চুনি )APA( 

 

 সরকানর ক বসম্পাদি ব্যর্স্থাপিা পদ্ধনি )Government Performance Management 

System( এর আওিায়  নন্ত্রপনরষদ নর্িাড্গর নিড্দ বশিা অনুর্ায়ী জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর সড্ি 

হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের ২০১৯-২০ অর্ বর্ছড্রর র্ানষ বক ক বসম্পাদি চুনি সাক্ষ্র হয়। সাক্ষ্নরি ক বসম্পাদি চুনি 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের অেবি ৮৮.৪০%    

 

 

 

নসনিয়র সনির্ জ্বালানি ও খনি সম্পদ নর্িাগ এর্াং  হাপনরিালক হাইড্রাকার্ বি ইউনিড্ের  ড্ধ্য ২০১৯-২০ অর্ বর্ছড্রর র্ানষ বক 

ক বসম্পাদি চুনি )এনপএ( সাক্ষ্নরি ও হস্তান্তনরি হয়। 
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পঞ্চ  খন্ড 
 

জ্বালানি ও খনিে সম্পদ খাড্ি অেবি 

 
 

 জ্বালানি ও খনিে সম্পদ খাড্ি সাফল্য ও সম্ভার্িা  

 এক িেড্র গ্যাস উৎপাদি ও এল এন র্জ আমদার্ন নিত্র  

 জ্বালানি ও খনিে সম্পদ খাড্ি উন্নয়ড্ির নিত্র 

 এক িেড্র গ্যাস রসক্টর জুি, ২০২০ 

 িরলীকৃি প্রাকৃনিক গ্যাস )এলএিনে( নিত্র 

 র্াাংলাড্দড্শর অন্যান্য খনিে সম্পড্দর নিত্র  

 সুিীল অর্ বিীনির )Blue Economy) র্চত্র  

 জ্বালানি নিরাপিা নর্ষয়ক কার্ বক্র  

 জ্বালানি খাড্ি ICT িথ্য প্রযুনি প্রড্য়াড্গর নিত্র  

 জ্বালানি খাড্ি আইি, িীনি, নর্নধ, পদ্ধনি ও অন্যান্য নর্ষড্য়র নিত্র  
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জ্বালানি ও খনিে সম্পদ খাড্ি সাফল্য ও সম্ভার্িা  

রদড্শর আর্ বসা ানেক উন্নয়ড্ির প্রধাি উৎস হড্চ্ছ জ্বালানি। র্িব াি সরকার জ্বালানি খাি উন্নয়ড্ির অপনরহার্ বিা র্র্ার্র্িাড্র্ 

অনুধার্ি কড্র জ্বালানি খািড্ক অগ্রানধকার খাি নহড্সড্র্ নিনিি কড্রড্ছ। োনির েিক র্ির্ন্ধু রশখ মুনেবুর রহ াি স্বাধীিিা 

উিরকাড্ল রদড্শর অর্ বনিনিক উন্নয়ড্ির লড্ক্ষ্য রর্ সকল দূরদশী নসদ্ধান্ত গ্রহে কড্রনছড্লি িন্মড্ধ্য ০৯ আগে ১৯৭৫ িানরড্খ নর্ড্দশী 

রিল রকাম্পািীর নিকে হড্ি ৫টি গ্যাস নফে ক্রড্য়র  াধ্যড্  োিীয় জ্বালানি নিরাপিার নর্ষয়টি নিনিিকরে নছল অন্যি । রসই 

যুগান্তকারী ও দূরদশী নসদ্ধাড্ন্তর ধারার্ানহকিায় িাঁরই সুড্র্াগ্য কন্যা  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী রশখ হানসিার রূপকল্প-২০২১ ) ধ্য  আড্য়র 

রদশ( এর্াং রূপকল্প-২০৪১ )উন্নি রদড্শর  র্ বাদা( অেবড্ি জ্বালানি খাড্ি পূে ব নিরাপিা অেবড্ির লড্ক্ষ্য জ্বালানি ও খনিে সম্পদ 

নর্িাগ এর্াং এর অধীিস্থ প্রনিষ্ঠািসমূহ নর্নিন্ন গঠিমূলক ও ফলপ্রসু ক বকাড্ন্ডর  াধ্যড্  একনিষ্ঠিাড্র্ কাে করড্ছ।  

নর্শ্বায়ি ও রখালা র্াোর অর্ বিীনির রপ্রক্ষ্াপড্ে র্াাংলাড্দড্শর জ্বালানি ও খনিে সম্পড্দর আনর্ষ্কার এর্াং এর সুষ্ঠু ব্যর্স্থাপিা ও 

পনরকনল্পি ব্যর্হাড্রর রকাি নর্কল্প রিই। এছাড়া, োনিসাংর্ রর্ানষি রেকসই উন্নয়ি লক্ষ্য াত্রা )এসনডনে( ২০৩০ -এর 

র্াস্তর্ায়িাধীি ১৭টি লড্ক্ষ্যর অন্যি  সর্ার েন্য রেকসই জ্বালানি নিনিিকরড্ে র্াাংলাড্দশ অিীকারর্দ্ধ এর্াং এসনডনে 

র্াস্তর্ায়ড্ির েন্য সরকার ৮  পঞ্চর্ানষ বকী পনরকল্পিার লক্ষ্য াত্রাসমূহ এসনডনে’র আড্লাড্কই নিধ বারে কড্রড্ছ।   

রদড্শর নর্দুযৎ উৎপাদি, সার-কারখািা, নশল্প প্রনিষ্ঠাি, র্ানেনেযক প্রনিষ্ঠাি, নসএিনে এর্াং গৃহস্থালীড্ি প্রাকৃনিক গ্যাস ব্যর্হৃি 

হড্চ্ছ। রদশে প্রাকৃনিক গ্যাস ব্যর্হাড্রর ফড্ল পনরড্র্শ দূষেড্রাধসহ কানিি অর্ বনিনিক প্রবৃনদ্ধ অেবি করা সম্ভর্পর হড্চ্ছ। ২০০৯ 

সাড্ল রর্খাড্ি কদনিক গ্যাড্সর গড় উৎপাদি নছল প্রায় ১৭৪৪ ন নলয়ি র্িফুে, র্িব াড্ি িা বৃনদ্ধ রপড্য় হড্য়ড্ছ প্রায় ২৭৫০ ন নলয়ি 

র্িফুে।  

জ্বালানি রিল রদড্শর পনরর্হি খাি, কৃনষ খাি, নর্দুযৎ, নশল্প-কারখািা ইিযানদ সিল রাখড্ি গুরুত্বপূে ব ভূন কা রাখড্ছ। বিিমান 

সরকার জানুোর্র 2009 সর্বক অযাবর্ধ সারা সদবশ জ্বালার্ন সিবলর সরবরাহ র্নরবর্েন্ন সরবখবছ। সদবশর প্রিযন্ত অঞ্চবল জ্বালার্ন 

সিবলর Supply Chain এ সকানরূপ সাংকট/প্রর্িবন্ধকিা পর্রলর্ক্ষি হের্ন। 

ফলশ্রুনিড্ি ২০০৮-০৯ সাড্ল রদড্শ রর্খাড্ি র্ানিনেযক জ্বালানির সরর্রাহ নছল ১৯.৯২ Mtoe, রসখাড্ি ২০১৮-১৯ অর্ বর্ছড্র িা 

রর্ড্ড় দাঁনড়ড্য়ড্ছ ৪০.৭৯ Mtoe (bio-fuel অন্তর্ভ বি িয়(, প্রার্ন ক জ্বালানির ব্যর্হার হড্য়ড্ছ ৫০.৮৮ Mtoe (bio-fuel সহ( র্া 

নিীঃসড্ন্দড্হ উড্েখড্র্াগ্য অগ্রগনি।  

 

 এক িেড্র গ্যাস উৎপাদি ও এল এন র্জ আমদার্ন নিত্র 

  

 

 

গ্যাস ইনিনশয়ালী ইি রেস (Proven + Probable) 40,092.19 নর্নসএফ  40.09 টিনসএফ  

আহরেড্র্াগ্য (Proven + Probable) ৩০,০৫৫.40 নর্নসএফ ৩০.০৫ টিনসএফ 

গ্যাস উৎপাদি  জুি ২০২০   7৫.৭৫ নর্নসএফ 0.0৮ টিনসএফ 

ক্র পুঞ্জীি উৎপাদি  জুি  ২০২০ পর্ বন্ত    1৭,৭৯২.৩৬ নর্নসএফ 1৭.৭৯  টিনসএফ 

অর্নশষ্ট নরোি ব   1২,২৬৩.০৪ নর্নসএফ 1২.২৬  টিনসএফ 

এল এন র্জ আমদার্ন  জুি ২০২০   ১৫.৪২  নর্নসএফ ০.০২ টিনসএফ 

এল এন র্জ আমদার্ন জুলাই ২০১৯ হবি  জুি ২০২০    ২০২.৮৮ নর্নসএফ ০.২০ টিনসএফ 

ক্র পুঞ্জীি  এল এন র্জ আমদার্ন আগস্ট ২০১৮ হবি  জুি ২০২০ পর্ বন্ত    ৩১৮.৭৭ নর্নসএফ ০.৩২ টিনসএফ  
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 জ্বালানি ও খনিে সম্পদ খাড্ি উন্নয়ড্ির নিত্র 

োনির েিক র্ির্ন্ধু রশখ মুনেবুর রহ াি ১৯৭৫ সড্ির ৯ই আগে জ্বালানি নিরাপিা িীি রিি কড্রনছড্লি। এরই ধারার্ানহকিায় 

িাঁরই সুড্র্াগ্য কন্যা  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী রশখ হানসিার অক্লান্ত পনরে , দূরদশী ও গনিশীল রির্তড্ত্ব সমুদ্র নর্েয় সহ জ্বালানি ও খনিে 

সম্পদ খাড্ি িাৎপর্ বপূে ব অগ্রগনি সানধি হড্য়ড্ছ। নর্গি স ড্য়র )২০০২-২০০৮( তুলিায় র্িব াি )২০০৯-২০২০( সরকাড্রর জ্বালানি 

ও খনিে সম্পদ খাড্ি উন্নয়ড্ির নিত্র নিড্ে িা ছক আকাড্র রদখাড্িা হড্লাীঃ   

 

কার্ বক্র  সরকাড্রর স য়কাল ২০০২-২০০৮   সরকাড্রর স য়কাল ২০০৯- জুি,২০২০ 

নদ্ব ানত্রক সাইসন ক সাড্ি ব  

(লাইি নকীঃ ন ীঃ) 
১,৬৪৩ (র্াড্পক্স) ও ১,০৩৭ (আইওনস) ১০,২৩১ (র্াড্পক্স) ও ১১,৬৯১ (আইওনস) 

নত্র ানত্রক সাইসন ক সাড্ি ব  

(র্গ ব নকীঃ ন ীঃ) 
৭৬৬ (আইওনস) ৪০৭০ (র্াড্পক্স) ও ৭১৬ (আইওনস) 

ভূ-িানত্ত্বক েনরপ  

(লাইি নকীঃ ন ীঃ) 
৫৫৭ (র্াড্পক্স) ১৪০৯ (র্াড্পক্স) ও ১৮,১৭১ (আইওনস) 

নূিি োকিার আনর্ষ্কার ৩টি (র্াড্পক্স) ২২টি (র্াড্পক্স) 

অনুসন্ধাি কূড্পর সাংখ্যা ২টি (১টি র্াড্পক্স ও ১টি আইওনস) 
১৯ টি (১২টি র্াড্পক্স, ২টি এসনেএফএল ও ৫টি 

আইওনস) 

উন্নয়ি কূড্পর সাংখ্যা ৬টি ১১টি 

ওয়াকবওিার কূড্পর সাংখ্যা ৪টি ৪২টি (৩৭টি র্াড্পক্স ও ৫টি আইওনস) 

খিি নরগ ক্রয় - ৪টি 

কড্ম্প্রসর রেশি স্থাপি - - 

আনর্স্কৃি গ্যাসড্ক্ষ্ত্র ১টি (আইওনস) 
৪টি (র্াড্পক্স) সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও 

রিালা ির্ ব 

গড় কদনিক গ্যাস উৎপাদি ১,২০০-১,৫৫০ ন নলয়ি র্িফুে ১,৭৪৪-২,৭৫০ ন নলয়ি র্িফুে 

গ্যাস উৎপাদি ক্ষ্ িা র্ধ বি )নদনিক ন নলয়ি 

র্িফুে( 
৩৫০ 

১,৫০৩ )সা নগ্রক( 

১,০০৬ )িীে( 

গ্যাস সঞ্চালি পাইপলাইি স্থাপি ৭৩ নকড্লান োর ১০৮৪ নকড্লান োর 

উৎপাদিক্ষ্  কূড্পর সাংখ্যা  ৭৮ ১১২ 

ক্র পুঞ্জীভূি গ্যাস উৎপাদি )নর্নসএফ( ২২৮২ ৭২৬১ 

গ্যাড্সর গ্রাহক সাংখ্যা ২০ লক্ষ্ )প্রায়( ৪১.৮০ লক্ষ্ 

গ্যাস নপ্র-রপইড ন োর স্থাপি - ২১০,০৬১ টি 

কয়লা উৎপাদি ৬.৯৬ লক্ষ্ র নরক েি ৯৮.৩৬ লক্ষ্ র নরক েি 

কঠিি নশলা উৎপাদি )লক্ষ্ র নরক েি(  ০.৬৯ ৪৩.৫০ 

নর্নপনসর র াে  জুদ ক্ষ্ িা )লক্ষ্ র . েি( ৯.০ )২০০৮-০৯( ১২.৫০ )২০১৮-১৯( 

জ্বালানি রিড্লর িানহদা ৩৩.২৬ লক্ষ্ র ীঃেি )২০০৮-০৯( 
৮২.৫০ লক্ষ্ র ীঃেি (২০২০-২১) 

 

এলনপনে উৎপাদি ও নর্পেি )ড্ নরক েি( ৪৫,০০০ (পয়িানেশ হাোর) প্রায় ৮.৫০ লক্ষ্ 

প্রার্ন ক র্ানিনেযক জ্বালানি সরর্রাহ ১৯.৯০ MTOE )২০০৮-০৯( ৪০.৭৯ MTOE )২০১৮-১৯( 
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প্রাকৃনিক গ্যাস 

 

র্চত্র: রিালা গ্যাস নফে 

 এক িেড্র গ্যাস রসক্টড্রর নিত্র (জুি, ২০২০)  

 

 

িরলীকৃি প্রাকৃনিক গ্যাস )এলএিনে( নিত্র  

রদড্শর ক্র র্ধ ব াি জ্বালানি িানহদা র োড্িার লড্ক্ষ্য সরকার নর্ড্দশ রর্ড্ক এলএিনে আ দািীর উড্দ্যাগ 

গ্রহে কড্রড্ছ ।  

 িাস াি এলএিনে োন বিাল: 

নর্র্রে সাংখ্যা/পনর াে 

র াে গ্যাসড্ক্ষ্ত্র ২৭ টি 

র াে উৎপাদিরি গ্যাসড্ক্ষ্ত্র ১৯ টি 

উৎপাদিরি র াে কূড্পর সাংখ্যা ১১২ টি  

র্িব াি গ্যাস উৎপাদি ক্ষ্ িা ২,৪২৩.৩১ এ এ নসএফনড 

র্িব াি এল এি নে আ দানি  

ক্ষ্ িা 

৫৫৪.৩২ এ এ নসএফনড 

র্িব াি গ্যাস উৎপাদি ও এল 

এি নে আ দানি  ক্ষ্ িা 

২৯৭৭.৬২ এ এ নসএফনড  

সড্র্ বাচ্চ গ্যাস উৎপাদড্ির িানরখ 

( ০৬ র , ২০১৫) 

২,৭৮৫.৮ এ এ নসএফনড 

র াে প্রাক্কনলি গ্যাড্সর  জুদ 

(প্র ানেি+সম্ভাব্য) 

৩০.০৬ টিনসএফ  

প্রারম্ভ হড্ি র াে গ্যাস উৎপাদি 

(জুি, ২০২০)  

১৭.৭৯ টিনসএফ  

র্িব াি অর্নশষ্ট গ্যাড্সর  জুদ 

(প্র ানেি+সম্ভাব্য), জুি, ২০২০  

১২.২৬ টিনসএফ  

র্িব াি কদনিক িনহদা ৩,৫০৮ এ এ নসএফনড এর অনধক  

র্িব াি গ্রাহক সাংখ্যা ৪১.৮০ লক্ষ্ 
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 FSRU স্থাপড্ির েন্য Excelerate Energy, Singapore এর সাড্র্ চুনি স্বাক্ষ্নরি হড্য়ড্ছ। ইনি ড্ধ্য কক্সর্াোর 

রেলার  ড্হশখানলড্ি িাস াি এলএিনে োন বিাল স্থানপি হড্য়ড্ছ। র্িব াড্ি কদনিক ৫০০ এ এ নসএফনড এলএিনে 

োিীয় নগ্রড্ড রর্াগ হড্চ্ছ ।  

 কক্সর্াোর রেলার  ড্হশখানলড্ি SUMMIT LNG Terminal Co. (Pvt) Ltd.- এর  াধ্যড্  কদনিক ৫০০ 

এ এ নসএফনড এলএিনে আ দানির েন্য চুনি (BOOT) স্বাক্ষ্নরি হড্য়ড্ছ। োনুয়ানর ২০১৯ সাড্লর  ড্ধ্য আড্রা 

৫০০ এ এ নসএফনড এলএিনে োিীয় নগ্রড্ড রর্াগ হড্র্। 

 BOOT নিনিড্ি Reliance Power Limited, India কর্তবক কুতুর্নদয়ায় ৫০০ এ এ নসএফনড ক্ষ্ িাসম্পন্ন িাস াি 

এলএিনে োন বিাল স্থাপি কার্ বক্রড্ র িাড্দর প্রস্তার্ নিড্য় রিড্গানসড্য়শি িলড্ছ। 

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

কর্তবক কুতুর্নদয়ায় ৫০০ এ এ নসএফনড ক্ষ্ িা সম্পন্ন FSRU ও Fixed Jetty Based LNG Receiving Terminal 

স্থাপড্ির েন্য োনড কার্ বক্র  িল াি আড্ছ।  

 

নিত্র:  ড্হশখালী এল এি নে োন বিাল 

 স্থলনিনিক এলএিনে োন বিাল: 

 China Huanqui Contracting & Engineering Corp. (HQC) and China CAMC Engineering Co. Ltd 
কিড্সাটি বয়া  কর্তবক  ড্হশখালীড্ি ১০০০ এ এ নসএফনড ক্ষ্ িা সম্পন্ন Land Based LNG Terminal স্থাপি প্রস্তাড্র্র 

নর্ষড্য় নফনেনর্নলটি োনড সম্পাদি করড্ছ। প্রকল্পটি নফনের্ল হড্ল পরর্িী রিড্গানসড্য়শি করা হড্র্। 

 Petronet India Limited কিবক কুতুর্নদয়ায় ১০০০ এএ নসএফ ক্ষ্ িাম্পন্ন স্থলনিনিক এলএিনে োন বিাল 

স্থাপড্ির েন্য নফনেনর্নলটি োনড সম্পন্ন করা হড্য়ড্ছ। প্রকল্পটি নফনের্ল হওয়ায় িাড্দর সাড্র্ একটি ো বনসে স্বাক্ষ্র 

করা হড্য়ড্ছ। চুনি স্বাক্ষ্ড্রর নর্ষড্য় রিড্গানসড্য়শি শুরু হড্য়ড্ছ। 

 রপড্রার্াাংলার অর্ বায়ড্ি পায়রা র্ন্দর, কুতুর্নদয়ার অর্নশষ্টাাংশ ও  ড্হশখানলর অর্নশষ্টাাংড্শ  স্থলনিনিক এলএিনে 

োন বিাল স্থাপড্ির নফনেনর্নলটি োনডর েন্য Tokyo Gas, Japan রক পরা শ বক  নিড্য়াগ করা হড্য়ড্ছ। নফনেনর্নলটি 

োনড রশষ পর্ বাড্য় রড্য়ড্ছ। নফনের্ল হড্ল উি স্থািসমূড্হর একটি র্া দুটি স্থাড্ি স্থলনিনিক এলএিনে োন বিাল স্থাপি 

করা হড্র্।  

 এলএিনে আ দানি:  

 কািার রর্ড্ক এলএিনে আ দানির েন্য কািাড্রর রাষ্ট্রীয় প্রনিষ্ঠাি RasGas এর সাড্র্ G to G নিনিড্ি এলএিনে  

ক্রড্য়র চুনি সম্পানদি হড্য়ড্ছ। র্াৎসনরক ১.৮ ন নলয়ি র নরক েি এলএিনে আ দানি করা হড্র্, িড্র্ এই পনর াি 

র্াৎসনরক ২.৫ ন নলয়ি পর্ বন্ত বৃনদ্ধ করা র্াড্র্। চুনির র য়াদ ১৫ র্ৎসর।  

 ও াি হড্ি র্ছড্র ০.৫ হড্ি ১.০ )এক( ন নলয়ি র নরক েি এলএিনে ক্রড্য়র েন্য Oman Trading International 

(OTI)-এর সাড্র্ রপড্রার্াাংলা গি ৬ র , ২০১৮ িানরখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষ্র 

কড্র। র্নে বি চুনির র য়াদ ১০ র্ছর। এছাড়া, এলএিনে ক্রড্য়র েন্য নর্নিন্ন প্রনিষ্ঠাড্ির সাড্র্ রপড্রার্াাংলা Letter of 
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Intent (LOI)/ SPA স্বাক্ষ্র/অনুস্বাক্ষ্র কড্রড্ছ। গ্যাড্সর িানহদার উপর নিনি কড্র িনর্ষ্যড্ি চূড়ান্ত চুনি স্বাক্ষ্র করা 

সম্ভর্ হড্র্ র্ড্ল আশা করা র্ায়।  

 ইড্িা ড্ধ্য স্পে  াড্কবে হড্ি এলএিনে ক্রড্য়র েন্য নত্রশটি প্রনিষ্ঠািড্ক সাংনক্ষ্ি িানলকার্ভি করা হড্য়ড্ছ। উি 

প্রনিষ্ঠািসমূড্হর সাড্র্ শীঘ্রই চূড়ান্ত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষ্র করা সম্ভর্ হড্র্ 

র্ড্ল আশা করা র্ায়। 

র্াাংলাড্দড্শর অন্যান্য খনিে সম্পড্দর নিত্র  

র্াাংলাড্দড্শ এ পর্ বন্ত আনর্স্কৃি খনিে সম্পড্দর নর্র্রে নিড্ে প্রদাি করা হড্লাীঃ 

খনিে  সম্পড্দর িা  প্রানি স্থাি আনু ানিক  জুদ রদড্শ-নর্ড্দড্শ সম্ভাব্য িানহদা 

চুিাপার্রীঃ েয়পুরহাে, েয়পুরহাে 

র্াগালী র্াোর, সুিা গঞ্জ 

োড্করর্াে ও লালর্াে, সুিা গঞ্জ 

কােীপাড়া ও পারািগর, ধামুরহাে, িওগাঁ 

আগাইর, পাঁিনর্নর্, েয়পুরহাে 

িাকুপাড়া- ানসদপুর, হানক পুর, 

নদিােপুর 

িােপুর, নর্লাসর্াড়ী, র্দলগানছ, িওগাঁ 

১০০ ন নলয়ি েি 

  ১৭ ন নলয়ি েি 

  ১২.৯ ন নলয়ি েি 

 জুদ নিরুপে করা হয়নি 

 জুদ নিরুপে করা হয়নি 

 জুদ নিরুপে করা হয়নি 

 জুদ নিরুপে করা হয়নি 

 

নসড্ ন্ট এর্াং চুি উৎপাদড্ি 

সাদা াটিীঃ নর্েয়পুর, রিত্রড্কািা 

র্ড়পুকুনরয়া, নদিােপুর 

 ধ্যপাড়া, নদিােপুর 

আগাইর, পাঁিনর্নর্, েয়পুরহাে 

২.৫ ন নলয়ি েি 

২৫ ন নলয়ি েি 

১৫ ন নলয়ি েি 

 জুদ নিরুপে করা হয়নি 

কিেসপত্র, ইনু্সড্লের, রসড্িোরী 

সা গ্রী, নসরান ক, উচ্চ ক্ষ্ িা সম্পন্ন 

োনল, ইিযানদ। এছাড়াও কাগে, নিনি, 

নসড্ ন্ট, রার্ার-োনষ্টক নশল্প, 

কর্দুযনিক ইনিড্ি ব্যর্হার করা হয়। 

কাঁির্ানলীঃ র্ড়পুকুনরয়া, নদিােপুর 

 ধ্যপাড়া, নদিােপুর 

িয়াপাড়া-শাহেীর্াোর, হনর্গঞ্জ 

রিৌযগ্রা , কুন ো 

র্ানলজুনড়, রশরপুর 

৯০ ন নলয়ি েি 

১৭.২৫ ন নলয়ি েি 

  ৮ ন নলয়ি েি 

 ০.৩০ ন নলয়ি েি 

 ০.৭০ ন নলয়ি েি 

োিালার কাঁি, হানরড্কড্ির নি নি, 

ঔষড্ধর রর্ািল, রিীি কাচঁ কিরীর 

কাড্ে ব্যর্হার করা হয়। 

কঠিিনশলাীঃ  ধ্যপাড়া, নদিােপুর ১১৫ ন নলয়ি েি (আহরেড্র্াগ্য) নি বাে নশলা, িদী নিয়ন্ত্রে র্াঁধ, িদী 

শাসি, িদীর িািি ররাধ, রসতু 

নি বাে, োইলস নি বাে ইিযানদ 

নুনড়পার্রীঃ রিালাগঞ্জ এলাকা,সুিা গঞ্জ 

পঞ্চগড়-রিতুুঁনলয়া,পঞ্চগড় 

পােগ্রা , লাল নিরহাে 

িরগ্রা  পার্ বিয এলাকা 

ডাউনক-োফলাং এলাকা, নসড্লে 

৪ ন নলয়ি র্ি ন োর 

২.৫ ন নলয়ি র্ি ন োর 

০.৮৮ ন নলয়ি র্ি ন োর 

১ ন নলয়ি র্ি ন োর 

আনু ানিক ২ ন নলয়ি র্ি 

ন োর 

রাস্তা-র্াে, ব্রীে, দালািড্কাঠা, ইিযানদ 

নি বাে কাড্ে ব্যর্হার করা হয়। 

নি বাে র্ানলীঃ রদড্শর সর্ বত্র অফুরন্ত নি বাে কাড্ে ব্যর্হার করা হয়। 

িারী খনিে র্ানলীঃ 

 

 

কক্সর্াোর রেকিাফ কসকি,  

রছাে দ্বীপ ( ািার র্াড়ী, নিঝু  দ্বীপ ও 

কুতুর্নদয়া,  ড্হশখানল দ্বীড্পর সমুদ্র 

কসকিসহ ৭টি এলাকা) 

কুয়াকাো ও  িপুরা দ্বীপ 

 

 

ব্রহ্মপুত্র-র্মুিা িদীর র্ালুির এলাকা 

০.৯৫ ন নলয়ি েি ইলড্ িাইে 

০.১৯ ন নলয়ি েি নেরকি 

০.৮৮ ন নলয়ি েি নলউকক্সনসি 

০.০৮ ন নলয়ি েি র গড্িোইে 

০.০৭ ন নলয়ি েি রুোইল 

০.০২ ন নলয়ি েি র ািাোইে  

 

উড্েখড্র্াগ্য পনর াে 

ওড্য়নোং, ধাতুগলি ও ধাতু ল, রঞ্জক 

ও নর্ড্ফারক, উড্ড়াোহাড্ের 

কাঠাড্ া, রেে ইনঞ্চি, ন সাইল  

কিরীড্ি, িাপ ররাধি, লর্িািিা 

দূরীকরড্ে, নরফ্রাক্টরী ইে, আিনর্ক 

চুেীড্ি, ঔষধ ও সার্াি নশড্ল্প, 

কর্দুযনিক লাইিার ও রেনলনিশি 

টিউড্র্ ব্যর্হার করা হয়। 
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সুিীল অর্ বিীনির )Blue Economy) র্চত্র  

োনিসাংড্র্র সমুদ্র নর্ষয়ক আন্তেবানিক রাইবুিাল এর্াং আন্তেবানিক সানলশী আদালড্ির রাড্য় র্াাংলাড্দড্শর  অনেবি 

েলসী ায় সমুদ্র সম্পদ আহরে ও সুষ্ঠু ব্যর্স্থাপিার লড্ক্ষ্য রকৌশলগি পনরকল্পিা গ্রহড্ের েন্য নর্নিন্ন কার্ বক্র  গ্রহে করা 

হড্য়ড্ছ । 

সমুদ্র সম্পদ আহরে (Blue Economy) এর নিন ি গৃহীি কার্ বক্র : 

োনিসাংড্র্র সমুদ্র আইি নর্ষয়ক আন্তেবানিক রাইবুিাল এর্াং আন্তেবানিক সানলশী আদালড্ির রাড্য়র ফড্ল র্াাংলাড্দড্শর 

১,১৮,৮১৩ র্গ ব নকড্লান োর সমুদ্র এলাকা অনেবি হড্য়ড্ছ র্া রদড্শর আয়িড্ির প্রায় ৮২ শিাাংশ। সমুদ্র নর্েয় এ সরকাড্রর এক 

নর্শাল অেবি। সমুড্দ্রর সকল সম্পদ আহরড্ের লড্ক্ষ্য ২০১৪ সাড্ল সমুদ্র েয় করার পর নিেরূপ পদড্ক্ষ্প গ্রহে করা হড্য়ড্ছ:   

(i) ব্লু-ইকড্িান  রসল গঠি: সমুড্দ্রর সকল সম্পদ আহরড্ের লড্ক্ষ্য সকল  ন্ত্রোলড্য়র ক বপনরকল্পিা স ন্বয় করার 

লড্ক্ষ্য একটি অস্থায়ী ব্লু-ইকড্িান  রসল গঠি করা হয়। 

উি অস্থায়ী রসলড্ক প্রানিষ্ঠানিক রূপ রদয়ার েন্য রসলটি 

নর্নিন্ন  ন্ত্রোলয়/নর্িাড্গর সাংনেষ্ট কার্ বক্র   নিেনরাং 

করার পাশাপানশ সমুদ্র সম্পদ ব্যর্হাড্রর নর্নিন্ন উড্দ্যাগ 

গ্রহে করা হড্য়ড্ছ। িন্মড্ধ্য  ানিড্রাল অফড্শার সাড্ি ব ও 

গড্র্ষো োহাে ক্রয়/সাংগ্রহ করা অন্যি ।  

 সমুদ্র সম্পদ আহরড্ে প্রস্তানর্ি সাড্িব রিড্সল 

(ii) অফড্শার  ড্ডল নপএসনস-২০১৮ ও অিড্শার  ড্ডল নপএসনস-২০১৮: সমুদ্রাঞ্চড্লর রিল, গ্যাস অনুসন্ধাড্ির 

েন্য নর্ড্দশী রিল রকাম্পানিড্ক আগ্রহী কড্র রিালার লড্ক্ষ্য নর্দ্য াি  ড্ডল নপএসনস-রক সাংড্শাধি, পনর ােবি 

কড্র আকষ বেীয় করা হড্য়ড্ছ এর্াং পৃর্কিাড্র্ অিড্শার  ড্ডল নপএসনস-২০১৮ এর্াং অফড্শার  ড্ডল নপএসনস-

২০১৮ প্রস্তুি কড্র চূড়ান্ত করা হড্য়ড্ছ। 

জ্বালানি নিরাপিা নর্ষয়ক কার্ বক্র  

র্িব াড্ি নর্ড্শ্বর প্রনিটি রদড্শর  ি র্াাংলাড্দড্শর েন্যও ‘জ্বালানি নিরাপিা’ একটি অিীর্ গুরুত্বপূে ব  নর্ষয়। োনির েিক র্ির্ন্ধু 

রশখ মুনেবুর রহ াি ১৯৭৫ সাড্লর ৯ই আগে জ্বালানি নিরাপিার িীি রিিা কড্রনছড্লি। evsjv‡`‡k wKQz cwigvY প্রাকৃতিক গ্যাস 

র্াকড্লও িরল জ্বালানি রিই র্লড্লই িড্ল। গ্যাস নফে সমূড্হর কন ড্ডন ড্সে রর্ড্ক প্রাি অনি অল্প পনর াড্ি িরল জ্বালানি ব্যিীি 

রদড্শর জ্বালানি রিল িানহদার নসাংহিাগই আ দািী করড্ি হয়। এ নদকটি নর্ড্র্িিায় ররড্খ িনর্ষ্যড্ি েিসাধারেড্ক প্রড্য়ােিীয় 

জ্বালানি সরর্রাহ ও রর্াগাি নিনিি করড্ি mv¤cÖwZK mg‡q R¡vjvwb wbivcËv e „w×i j‡ÿ¨ †h mকল কার্ যক্রম গৃহীি হড্য়ড্ছ, িার 

নর্র্রে নিড্ে †`qv n‡jvt 

২০৪১ সাল িাগাদ গ্যাস সরর্রাহ নিনিি করড্ি নিড্োি উড্দ্যাগ রিয়া হড্চ্ছীঃ 

রপড্রার্াাংলা )প্রধাি রর্াগািদািা( ১,৭০০ ন নলয়ি র্িফুে/ কদনিক 

FSRU প্রড্েক্ট )িাস াি  জুদ ব্যর্স্থা ও পুিীঃ গ্যাসীকরে ইউনিে( 

  ২০১৯-২০২৩ পর্ বন্ত  phase ১, ২ এর্াং ৩ 

১,৫০০ ন নলয়ি র্িফুে/ কদনিক 

স্থল LNG োন বিাল ) জ্বা. খ. স. নর্. এর্াং নর্দুযৎ নর্িাগ – ২০৪১ এর  ড্ধ্য ( ৩,০০০ ন নলয়ি র্িফুে/ কদনিক 

পাইপলাইড্ির  াধ্যড্  LNG আ দািী )২০৩২-২০৪১ পর্ বন্ত (  ৫০০ ন নলয়ি র্িফুে/ কদনিক 

সর্ বড্ াে ৬,৭০০ ন নলয়ি র্িফুে/ কদনিক 

 

২০৪১ সাল িাগাদ জ্বালানি রিল সরর্রাহ নিনিি করড্ি নিড্োি উড্দ্যাগ রিয়া হড্চ্ছীঃ 

ইোি ব নরফাইিানর (ERL) র্নধ বিকরে )পূর্ ব ক্ষ্ িা ১.৫ ন নলয়ি েি( ৪.৫ ন নলয়ি েি 

KPC ‘র িতুি ক ড্েক্স ৮.০ ন নলয়ি েি 

আ দািীকৃি পনরড্শানধি রিল ২০.০ ন নলয়ি েি 

সর্ বড্ াে ৩২.৫ ন নলয়ি েি 
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 ািিীয় প্রধাি ন্ত্রীর অক্লান্ত পনরে , দূরদশী ও গনিশীল রির্তড্ত্ব জ্বালানি ও খনিে সম্পদ খাড্ি িাৎপর্ বপূে ব অগ্রগনির পাশাপানশ 

“সমুদ্র নর্েয়” আ াড্দর সম্ভার্িার দ্বার খুড্ল 

নদড্য়ড্ছ। র্াাংলাড্দড্শর পূড্র্ ব ন য়াি ার ও পনিড্  

িারি গ্যাস রপড্য়ড্ছ;  া খাড্ি রর্িল রর্নসড্ির 

অগিীর ও গিীর সমুড্দ্রর ২৩ টি ব্লক নিড্য় 

র্াাংলাড্দড্শর সমুদ্রাঞ্চল। অগিীর সমুড্দ্র সাঙ্গু ও 

কুতুর্নদয়া গ্যাস রক্ষ্ত্র আড্ছ। গিীর সমুড্দ্রর ব্লক-১২ 

ও ১৬ -এর পূড্র্ ব ন য়াি াড্র গ্যাস রক্ষ্ত্র আড্ছ। রস 

রক্ষ্ড্ত্র র্াাংলাড্দড্শর সমুদ্রাঞ্চড্লও গ্যাস  জুদ র্াকার 

অপার সম্ভার্িা রড্য়ড্ছ।  

 অগিীর সমুদ্রাঅঞ্চড্ল ব্লক 

shallow sea (ss)-11 এ 

প্রায় ৩২০০ লাইি নকড্লান োর 

২ নড নসসন ক সাড্ি ব পনরিালিা 

কড্র সাংগৃনহি ডাো 

ইন্টারনপ্রড্েশি সম্পন্ন কড্রড্ছ-

র্া রর্ড্ক রর্শ কড্য়কটি 

সম্ভার্িা য় prospect নিনিি 

করা হড্য়ড্ছ। গি এনপ্রল ২০১৮ 

এ ৩০০ র্গ ব নকন  ৩ নড নসসন ক সাড্ি ব সম্পন্ন হড্য়ড্ছ। 

 অগিীর সমুদ্রাঅঞ্চড্ল ব্লক ss-4 এর্াং ব্লক ss-9 ১  ধাড্প ৩,০১০ লাইি নকড্লান োর ২ নড র নরি নসসন ক 

সাড্ি ব সম্পন্ন করা হড্য়ড্ছ। ২য় ধাড্প আরও প্রায় ২০৬০ লাইি নকড্লান োর ২নড OBS(Ocean Bed Ca-

ble) Seismic Survey কার্ বক্র  সম্পন্ন কড্রড্ছ। ইড্িা ড্ধ্য ১টি অনুসন্ধাি কূপ খিড্ির েন্য স্থাি নিনিি 

করা হড্য়ড্ছ। এ ব্লক দুটিড্ি ২০১৮ সাড্ল ৩ টি অনুসন্ধাি কূপ খিড্ির পনরকল্পিা রড্য়ড্ছ। 

 গিীর সমুড্দ্রর Deep See (DS)-12 ব্লড্ক রিল - গ্যাস  অনুসন্ধাি কার্ বক্র  িালাড্িার েন্য ৩৫৬০ লাইি 

নকড্লান োর ২ নড নসসন ক সাড্ি বসহ ডাো ইন্টারনপ্রড্েশি সম্পন্ন হড্য়ড্ছ। 

জ্বালানি খাড্ি ICT িথ্য প্রযুনি প্রড্য়াড্গর নিত্র  

জ্বালানি ও খনিে সম্পদ নর্িাড্গর অধীিস্থ - 

- প্রড্িযকটি প্রনিষ্ঠাি নিেস্ব ওড্য়র্সাইে পনরিালিার  াধ্যড্  রদড্শর  ানুষড্ক নিড্েড্দর ক বকাড্ের হালিাগাদ িথ্য 

অর্নহি করড্ছ; 

- অড্িকগুনল প্রনিষ্ঠাি নিেস্ব সাি বার, LAN প্রনিষ্ঠার  াধ্যড্  নডনেোল িথ্য িান্ডার কিনর কড্রড্ছ এর্াং অিযন্তরীে ফাইল 

আদািপ্রদাি, ডাো রশয়ার অড্িকাাংড্শ সহে ও ক বর্ান্ধর্ কড্রড্ছ; 

- SCADA (Supervisory control and data acquisition) নসড্েড্ র  াধ্যড্  GTCL গ্যাস সঞ্চালি ব্যর্স্থা  নিেনরাং 

করড্ছ; 



 
 

 

 

54 | পা তা  

 

 

র্চত্র: Energy and Network Management System using SCADA 

- অড্িক প্রনিষ্ঠাি সা ানেক রর্াগাড্র্াগ সাইেসমূড্হর )ড্র্ ি- Facebook)  াধ্যড্  অনি দ্রুি েিসাধারড্ের নিকড্ে 

উড্েখড্র্াগ্য ক বকাড্ের খর্র রপৌুঁড্ছ নদড্চ্ছ। 

- e-filing, e-tendering অনিড্রই র্াস্তর্ায়ড্ির উড্দ্যাগ রিয়া হড্য়ড্ছ; 

- প্রশাসি, নর্পেি, রােস্ব, রপ-ররাল, নহসার্, িান্ডার, গ্রাহক সাংক্রান্ত িথ্যানদ, ভূকম্পি েরীপ, ভূিানত্ত্বক ও ভূপদানর্ বক, 

নরোি বয়ার স ীক্ষ্া, গ্যাস সঞ্চালি ও  নিেনরাং ইিযানদ কার্ বক্রড্  নর্নিন্ন কাে াইেড সফেওয়যার ব্যর্হার করা হড্চ্ছ;   

 

- রপড্রার্াাংলা ও আওিাধীি রকাম্পািীসমূড্হ আধুনিক িথ্য প্রযুনি ব্যর্হাড্রর ফড্ল দক্ষ্িা, গনিশীলিা বৃনদ্ধ রপড্য়ড্ছ। 

পাশাপানশ নর্পেি রকাম্পািীসমূড্হর গ্রাহক রসর্ার  াড্িরও উন্ননি হড্চ্ছ।  

জ্বালানি খাড্ি আইি, িীনি, নর্নধ, পদ্ধনি ও অন্যান্য নর্ষড্য়র নিত্র  

বাাংলাবদবশর প্রকৃর্িক খর্নজ সম্পদ র্র্াপুযুিভাবব আহরে, র্বপেি এর্াং সুষ্ঠু ব্যবহার র্নর্িিকররের লবক্ষয র্িব াি সরকার 

কনিপয় যুড্গাপড্র্াগী আইি প্রেয়ি কড্রড্ছ- 

‡ র্িব াি সরকার প্রাকৃনিক গ্যাস ও উহার সহোি িরল হাইড্রাকার্ বি (Associated Liquid Hydrocar-

bon) এর সঞ্চালি, নর্িরি, নর্পেি, সরর্রাহ ও  জুড্দর উড্যড্শ্য এর্াং উহাড্দর র্র্ার্ ব ও সুষ্ঠু ব্যর্হার নিনিি 

করার েন্য র্াাংলাড্দশ গ্যাস আইি ২০১০ প্রেয়ি কড্রড্ছ। 

‡ নর্দুযৎ ও জ্বালানির দ্রুি সরর্রাহ বৃনদ্ধ (নর্ড্শষ নর্ধাি) আইি, ২০১০ প্রেয়ি করা হড্য়ড্ছ। 

‡ গ্যাস নর্পেি নিয়া ার্লী, ২০১৪ (র্নেনেযক, নশল্প, র ৌসু ী, কযাপটিি পাওয়ার, নসএিনে ও িা-র্াগাি গ্রাহড্কর 

েন্য প্রড্র্ােয) প্রেয়ি করা হড্য়ড্ছ। 

‡ রপড্রানলয়া  আইি, ১৯৩৪ র্ানিল কড্র িতুিিাড্র্ রপড্রানলয়া  আইি, ২০১৬ প্রেয়ি করা হড্য়ড্ছ। 

‡ র্াাংলাড্দশ রপড্রানলয়া  কড্প বাড্রশি অধ্যাড্দশ, ১৯৭৬ র্ানিল কড্র র্াাংলাড্দশ রপ্রড্রানলয়া  কড্প বাড্রশি আইি, 

২০১৬ প্রেয়ি করা হড্য়ড্ছ। 

‡ িরলীকৃি রপড্রানলয়া  গ্যাস (অড্ো-গ্যাস) নরফুড্য়নলাং রেশি ও রূপান্তর ওয়াকবশপ স্থাপি, পনরিালি এর্াং 

রক্ষ্োড্র্ক্ষ্ে িীনি ালা, ২০১৬ প্রেয়ি করা হড্য়ড্ছ। 

‡ এলনপনে র্েনলাং েযান্ট িীনি ালা, ২০১৬ প্রেয়ি করা হড্য়ছ। 

‡ র্াড্য়া-ইর্ািল েযান্ট স্থাপি এর্াং পনরিালিা সাংক্রান্ত িীনি ালা, ২০১৭ প্রেয়ি করা হড্য়ড্ছ। 
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িলুি আেই র্াির্াহিসমূহ AUTO GAS )LPG( এ রূপান্তর কনর... 

* CNG এর তুলিায় LPG কিিাশ বড্ি ৫০% ক  খরি হয় 

* ৩-৫ ন নিড্ে ট্াাংবক ফুড্য়ল িনিব হয়, লম্বা লাইড্ি দাঁনড়ড্য় অড্পক্ষ্া 

করার প্রড্য়ােি পড্র িা 

* CNG এর তুলিায় নসনলন্ডাড্র োয়গা, ওেি ও রপ্রশার ক  

দরকার 

* রক্ষ্োড্র্ক্ষ্ড্ের খরি ক  

* রপড্রাড্লর তুলিায় AUTO GAS -এ খরি প্রায় ৫০% ক  

* গ্যাড্সানলি ও নডড্েড্লর তুলিায় নিীঃসরে ক   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hydrocarbon Unit 
 
 

Energy & Mineral Resources Division 
Ministry of Power, Energy & Mineral Resources 

153, Pioneer Road 
Segunbagicha, Dhaka-1215 
w  w  w . h  c  u . o  r  g . b  d 


