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ভূরিকা 

 

দেশের আর্ থসামাজিক উন্নয়শের অন্যতম চাজিকা েজি জ্বািাজে । বতথমাে সরকার জ্বািাজে খাত উন্নয়শের অপজরহার্ থতা 

র্র্ার্র্ভাশব অনুধাবে কশর জ্বািাজে খাতশক অগ্রাজধকার খাত জহশসশব জচজিত কশরশে। জ্বািাজে খাশত পূর্ থ জেরাপত্তা অিথে 

এবং সরকাশরর অভীষ্ট িক্ষ্যসমূহ, র্র্া- রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আশয়র দেে), িাজতসংঘ দঘাজিত দেকসই উন্নয়ে িক্ষ্যমাত্রা 

(এসজিজি) ২০৩০ এবং রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশের মর্ থাো) অিথশের িশক্ষ্য জ্বািাজে ও খজেি সম্পে জবভাগ এবং এর 

অধীেস্থ প্রজতষ্ঠােসমূহ জবজভন্ন গঠেমূিক ও ফিপ্রসু কম থকাশের মাধ্যশম একজেষ্ঠভাশব কাি করশে। 

জ্বালারি ও খরিজ সম্পদ রিভাগ এি আওতাধীি হাইড্রাকাি বি ইউরিট ফদড্েি জ্বালারি িারহদা রিরূপি, রিড্েষি এিং 

প্রড্েপিসহ রিরভন্ন গুরুত্বপূর্ ব কার্ বারদ সম্পন্ন কড্ি থাড্ক। গত ২২-১১-২০২১ তারিড্খ একাদে জাতীয় সংসড্দি রিদ্যুৎ, 

জ্বালারি ও খরিজ সম্পদ িন্ত্রর্ালয় সম্পরকবত স্থায়ী করিটিি ২১তি বিঠড্ক ফকান্ জ্বালারিড্ত কতগুড্লা গর্পরিিহি িড্ল এ 

সংক্রান্ত তথ্যারদ জািাি জন্য একটি জরিপ কার্ বক্রি পরিিালিা কিা ফর্ড্ত পাড্ি িড্ি ব আড্লািিা হয়। এ ফপ্রোপড্ট ২৮-১১-

২০২১ তারিড্খ অনুরষ্ঠত জ্বালারি ও খরিজ সম্পদ রিভাড্গি অড্টািি/২০২১ িাড্সি িারসক সিন্বয় সভায় ফকান্ জ্বালারিড্ত 

কতগুড্লা গর্পরিিহি িড্ল এ সংক্রান্ত তথ্যারদ সংগ্রহ কড্ি হাইড্রাকাি বি ইউরিট কর্তবক একটি প্ররতড্িদি প্রস্তুতপূি বক জ্বালারি 

ও খরিজ সম্পদ রিভাড্গ ফপ্রির্ কিাি রসদ্ধ্বান্ত গৃহীত হয়। জ্বালারি সংক্রান্ত পরিকল্পিা প্রর্য়ড্িি ফেড্ত্র এ জাতীয় তথ্য গুরুত্বপূর্ ব 

ভূরিকা িাখড্ি িড্ি ব সভায় িতািত ব্যক্ত কিা হয়।  এ সকল কার্ বক্রি সুষ্ঠুভাড্ি সম্পাদড্িি লড্েু ফদড্ে রিরভন্ন জ্বালারি 

রভরিক (ফপড্রাল, রিড্জল, অড্টি, রসএিরজ, এলরপরজ, ইড্লরিক প্রভৃরত) র্ািিাহি এি প্রকৃত তথ্য জািাি জন্য হাইড্রাকাি বি 

ইউরিট কর্তবক গত ১১-১২-২০২১ তারিড্খ  িাংলাড্দে সড়ক পরিিহি কর্তবপে ফক পত্র ফপ্রির্ কিা হয়। পিিতীড্ত পুিিায় 

২৯-১২-২০২১ এিং ২৭-০১-২০২২ তারিড্খ তড্থ্যি জন্য পত্র ফপ্রির্ কিা হয়। 

উক্ত পত্রসমূড্হি রভরিড্ত িাংলাড্দে সড়ক পরিিহি কর্তবপে হাইড্রাকাি বি ইউরিটড্ক তথ্য প্রদাি কড্ি র্া রিড্নাক্ত ছড্ক 

প্রদে বি কিা হল। 
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একিজড্ি ফদড্েি জ্বালারি রভরিক র্ািিাহি সংখ্যাি িতবিাি অিস্থা 

 

ধেণ_িাি গ্যাশসাবলি বিশজল বসএিবজ এলবিবজ দ্বৈত জ্বালাবি ইশলক্ট্রবিক দিাটে ড্রাইি বিশজল/বসএিবজ দকশোবসি দিাট 

এযামু্বশলন্স 6,517 887 56 2 13   1 7,476 

অশটাবেক্সা 53,201 6,527 212,356 5,526 20,351 2 17 16 297,996 

অশটাশটশপা 9,068 3,336 922 326 1,348    15,000 

িাস 5,140 39,503 5,121 5 66  4  49,839 

কাে 372,219 2,040 7,400 46 1,348 6 1 7 383,067 

কাশ্ তািযাি 135 9,340 10  0    9,485 

কািাি ত িযাি 1,011 39,910 328 1 37    41,287 

দিবলিাবে িযাি 13,927 15,988 446 7 233  4 1 30,606 

বহউম্যাি হলাে 3,617 11,372 541  877  21 1 16,429 

বজি 63,017 8,439 1,960 11 55 3 2 2 73,489 

িাইশক্রািাস 96,268 7,311 1,536 10 71  20  105,216 

বিবিিাস 2,623 22,570 1,520 2 10  9  26,734 

দিাটে সাইশকল 3,494,088 2,329 1,976 166 446 27 2 4 3,499,038 

অন্যান্য 11,289 43,566 203 4 7,042  1 2 62,107 

বিক আি 14,577 127,141 1,297 5 142  65 36 143,263 

বিশেষ দকৌেল্ত যাি 2,223 9,541 9  13 2 10 1 11,799 

ট্াংকাে 132 6,084 8  0  1 1 6,226 

ট্াবক্সকযাি 18,264 137 2,572 167 143    21,283 

ট্রাক্টে 905 43,309 46  10    44,270 

ট্রাক 5,735 140,452 233  41  1 3 146,465 

দিাট 4,173,956 539,782 238,540 6,278 32,246 40 158 75 4,991,075 
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প্রাপ্ত তথ্য পর্ বাড্লািিা কড্ি ফদখা র্ায়, িতবিাড্ি ফদড্ে রিরভন্ন ধিড্িি ফিাট 4,991,075 টি যািিাহি েশেশে। এে িশে 

৩,৪৯৯,০৩৮ টি (৭০%) দিাটেসাইশকল। অন্যান্য যািিাহশিে িশে উশেখশযাগ্য হশে কাে, অশটাবেক্সা, বিক-আি, ট্রাক 

প্রভৃবত। সকল যািিাহশিে িবেিাশণে তুলিামূলক অনুিাত বচত্র বিম্নরূিঃ  

 

 

 

  

এযামু্বশলন্স,

7,476, 

0%

অশটাবেক্সা, 297,996,

6%

অশটাশটশপা, 

15,000, 0%

িাস, 

49,839, 

1%

কাে, 

383,067, 

8%

কাশ্ তািযাি, 9,485, 

0%

কািাি ত িযাি, 41,287, 

1%

দিবলিাবে িযাি, 

30,606, 1%

বহউম্যাি হলাে, 

16,429, 0%

বজি, 73,489, 1%

িাইশক্রািাস, 

105,216, 2%

বিবিিাস, 

26,734, 1%

দিাটে সাইশকল, 

3,499,038, 70%

অন্যান্য, 62,107, 1%

বিক আি, 143,263, 

3%

বিশেষ 

দকৌেল্ত যাি, 

11,799, 0%

ট্াংকাে, 6,226, 0%

ট্াবক্সকযাি, 21,283, 0%

ট্রাক্টে, 44,270, 

1%

ট্রাক, 146,465, 3%

দিাট যািিাহি
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পক্ষ্ান্তশর, জ্বািাজে জভজত্তক তুিোমূিক জবশেির্ করশি দেখা র্ায়, ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ােবাহশের মশধ্য ৪,১৭৩,৯৫৬ টি (৮৩%) 

র্ােবাহেই গ্যাশসাজিে এ চশি। এোড়া জিশিি এ ৫৩৯,৭৮২ টি (১১%), জসএেজি দত ২৩৮,৫৪০ টি (৫%) এবং দেত-

জ্বািাজেশত ৩২,২৪৬ টি (১%) র্ােবাহে চিাচি কশর। জ্বািাজে জভজত্তক তুিোমূিক জবশেির্ জচত্র জেম্নরূপঃ 

 

 

 

 

  

গ্যাশসাবলি, 4,173,956, 

83%

বিশজল, 539,782, 11%
বসএিবজ, 238,540, 5%

এলবিবজ, 6,278, 0%

দ্বৈত জ্বালাবি, 32,246, 

1% ইশলক্ট্রবিক দিাটে ড্রাইি, 

40, 0%
বিশজল/বসএিবজ, 158, 

0%

দকশোবসি, 75, 0%

জ্বালাবি বিবিক বিিাজি
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জ্বালারি রভরিক রিভাজি 

 

i. গ্যাড্সারলি 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে ৪,১৭৩,৯৫৬ টি (৮৩%) র্ািিাহিই গ্যাড্সারলি এ িড্ল। এি িড্ে 

উড্েখড্র্াগ্য সংখ্যক পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ ফিাটিসাইড্কল ৩,৪৯৪,০৮৮ টি (৮৪%), কাি ৩৭২,২১৯ টি (৯%), 

িাইড্ক্রািাস ৯৬,২৬৮ টি (২%) এিং রজপ ৬৩,০১৭ টি (২%)। 

 

 

  

এযামু্বশলন্স

6,517

0%

অশটাবেক্সা

53,201

1%

অশটাশটশপা

9,068

0%

িাস

5,140

0%

কাে

372,219

9%

কাশ্ তািযাি

135

0%

কািাি ত িযাি

1,011

0%

দিবলিাবে িযাি

13,927

0%

বহউম্যাি হলাে

3,617

0%

বজি

63,017

2%

িাইশক্রািাস

96,268

2%

বিবিিাস

2,623

0%

দিাটে সাইশকল

3,494,088

84%

অন্যান্য

11,289

0%

বিক আি

14,577

0%

বিশেষ দকৌেল্ত যাি

2,223

0%

ট্াংকাে

132

0%

ট্াবক্সকযাি

18,264

0%

ট্রাক্টে

905

0%

ট্রাক

5,735

0%

গ্যাশসাবলি
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ii. রিড্জল 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে ৫৩৯,৭৮২ টি (১১%) র্ািিাহি রিড্জল এ িড্ল।  এি িড্ে উড্েখড্র্াগ্য 

সংখ্যক পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ রাক ১৪০,৪৫২ টি (২৬%), রপক আপ ১২৭,১৪১ টি (২৪%), রাটি ৪৩,৩০৯ টি (৮%), 

কাভাি ব ভুাি ৩৯,৯১০ টি (৭%), িাস ৩৯,৫০৩ টি (৭%) এিং রিরিিাস ২২,৫৭০ টি (৪%)। 

 

 

  

এযামু্বশলন্স, 887, 0%

অশটাবেক্সা, 6,527, 1%

অশটাশটশপা, 3,336, 1%

িাস, 

39,503, 

7%

কাে, 2,040, 0%

কাশ্ তািযাি, 

9,340, 2% কািাি ত িযাি, 

39,910, 7%

দিবলিাবে িযাি, 

15,988, 3%

বহউম্যাি হলাে, 

11,372, 2%

বজি, 8,439, 2%

িাইশক্রািাস, 7,311, 1%

বিবিিাস, 22,570, 4%

দিাটে সাইশকল, 2,329, 

0%

অন্যান্য, 

43,566, 

8%

বিক আি, 127,141, 24%

বিশেষ দকৌেল্ত 

যাি, 9,541, 2%

ট্াংকাে, 6,084, 1%

ট্াবক্সকযাি, 137, 0%

ট্রাক্টে, 43,309, 

8%

ট্রাক, 140,452, 26%

বিশজল
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iii. রসএিরজ 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে ২৩৮,৫৪০ টি (৫%) র্ািিাহি রসএিরজ ফত িড্ল। এি িড্ে উড্েখড্র্াগ্য 

সংখ্যক পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ অড্টারিক্সা ২১২,৩৫৬ টি (৮৯%), কাি ৭,৪০০ টি (৩%) এিং িাস ৫,১২১ টি (২%)। 

 

 

  

এযামু্বশলন্স, 

56, 0%

অশটাবেক্সা, 212,356, 

89%

অশটাশটশপা, 922, 0%

িাস, 5,121, 2%

কাে, 7,400, 3%
কাশ্ তািযাি, 10, 0%

কািাি ত িযাি, 328, 0%
দিবলিাবে িযাি, 446, 0%

বহউম্যাি হলাে, 541, 0%
বজি, 1,960, 1%

িাইশক্রািাস, 1,536, 1%

বিবিিাস, 1,520, 1%

দিাটে সাইশকল, 1,976, 

1%

অন্যান্য, 203, 

0%

বিক আি, 1,297, 1%

বিশেষ দকৌেল্ত যাি, 9, 

0%

ট্াংকাে, 8, 0%

ট্াবক্সকযাি, 2,572, 1%

ট্রাক্টে, 46, 0%

ট্রাক, 233, 0%

বসএিবজ
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iv. এলরপরজ 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে ৬,২৭৮ টি (০.৫%) র্ািিাহি এলরপরজ ফত িড্ল। এি িড্ে উড্েখড্র্াগ্য 

সংখ্যক পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ অড্টারিক্সা ৫.৫২৬ টি (৮৮%)। 

 

 

  

এযামু্বশলন্স, 2, 0%

অশটাবেক্সা, 5,526, 88%

অশটাশটশপা, 326, 5%

িাস, 5, 0%

কাে, 46, 

1%

কািাি ত িযাি, 1, 0%

দিবলিাবে িযাি, 7, 0%

বজি, 11, 0%

িাইশক্রািাস, 10, 0%
বিবিিাস, 2, 0%

দিাটে সাইশকল, 166, 3%

অন্যান্য, 4, 0%

বিক 

আি, 5, 

0%

ট্াবক্সকযাি, 167, 3%

এলবিবজ
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v. বৈত-জালারি 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে ৩২,২৪৬ টি (১%) র্ািিাহি বৈত জ্বালারি ফত িড্ল। এি িড্ে উড্েখড্র্াগ্য 

সংখ্যক পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ অড্টারিক্সা ২০,৩৫১ টি (৬৩%), অড্টাড্টড্ম্পা ১,৩৪৮ টি (৪%) কাি ১,৩৪৮ টি (৪%) 

এিং অন্যান্য ৭,০৪২ টি (২২%)। 

 

 

  

এযামু্বশলন্স, 13, 0%

অশটাবেক্সা, 20,351, 63%

অশটাশটশপা, 1,348, 4%

িাস, 66, 0%

কাে, 1,348, 4%

কাশ্ তািযাি, 0, 0%

কািাি ত িযাি, 37, 0%

দিবলিাবে

িযাি, 

233, 1%

বহউম্যাি হলাে, 877, 3%

বজি, 55, 0%

িাইশক্রািাস, 71, 0%

বিবিিাস, 10, 0%

দিাটে সাইশকল, 446, 1%

অন্যান্য, 7,042, 22%

বিক আি, 142, 0%

বিশেষ দকৌেল্ত যাি, 

13, 0%

ট্াংকাে, 0, 

0%

ট্াবক্সকযাি, 

143, 0%

ট্রাক্টে, 10, 0%

ট্রাক, 41, 0%

দ্বৈত জ্বালাবি
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vi. ইড্লিরিক ফিাটি রাইভ 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে িাত্র ৪০ টি র্ািিাহি ইড্েিরিক ফিাটি এ িড্ল। এি িড্ে উড্েখড্র্াগ্য 

সংখ্যক পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ ফিাটিসাইড্কল ২৭ টি (৬৭.৫%)। 

 

 

  

অশটাবেক্সা, 2, 5%

কাে, 6, 15%

বজি, 3, 8%

দিাটে সাইশকল, 27, 68%

বিশেষ দকৌেল্ত যাি, 2,

5%

ইশলক্ট্রবিক দিাটে ড্রাইি
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vii. রিড্জল/রসএিরজ 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে ১৫৮ টি র্ািিাহি রিড্জল/রসএিরজ ফত িড্ল। এি িড্ে উড্েখড্র্াগ্য 

সংখ্যক পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ রপক-আপ ৬৫ টি (৪১%), রহউম্যাি হলাি ২১ টি (১৩%) এিং িাইড্ক্রািাস ২০ টি। 

 

 

  

অশটাবেক্সা, 17, 

11%

িাস, 4, 3%

কাে, 1, 1%

দিবলিাবে িযাি, 4, 3%

বহউম্যাি হলাে, 21, 13%

বজি, 2, 1%িাইশক্রািাস, 20, 13%

বিবিিাস, 9, 6%

দিাটে সাইশকল, 2, 1%

অন্যান্য, 1, 1%

বিক আি, 65, 41%

বিশেষ দকৌেল্ত যাি, 

10, 6%

ট্াংকাে, 1, 1%

ট্রাক, 1, 1%

বিশজল/বসএিবজ
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viii. ফকড্িারসি 

 

ফদড্ে িলিাি ৪,৯৯১,০৭৫ টি র্ািিাহড্িি িড্ে ৭৫ টি  র্ািিাহি ফকড্িারসি এ িড্ল। এি িড্ে উড্েখড্র্াগ্য সংখ্যক 

পরিিার্ রহড্সড্ি িড্য়ড্ছ রপক আপ ৩৬ টি (৪৮%) এিং অড্টারিক্সা ১৬ টি (২১%)। 

 

 

 

উপসংহািঃ 

 

এই প্ররতড্িদড্িি িােড্ি িতবিাড্ি ফকান্ জ্বালারিড্ত কতগুড্লা গর্পরিিহি িড্ল ফস সম্পড্কব একটি সম্যক ধাির্া পাওয়া 

র্ায়। আন্তজবারতক িাজাড্ি সাম্প্ররতক সিড্য় জ্বালারি ফতড্লি মূল্যবৃরিড্ত রিশ্বজুড্ড় ফর্ অরস্থিতা সৃরি হড্য়ড্ছ তা ফিাকাড্িলায় 

সংরেি সকল অংেীজড্িি িতািড্তি রভরিড্ত সিড্য়াপড্র্াগী সঠিক রূপড্িখা প্রর্য়ি কিা অতুন্ত গুরুত্বপূর্ ব। পাোপারে ফদেীয় 

গ্যাসড্েত্র হড্ত  গ্যাস উৎপাদড্িি পরিিাি প্ররতরিয়ত হ্রাস পাড্ে। এছাড়া রিশ্বব্যাপী এলরপরজ, এলএিরজি মূল্য বৃরি পাওয়ায় 

সংরেি িারলত র্ািিাহি এি ফেড্ত্র সিড্য়াপড্র্াগী সঠিক ও িাস্তিসম্মত পরিকল্পিা ফিাতাড্িক অরতসত্ত্বি প্রড্য়াজিীয় 

কার্ বক্রি গ্রহর্ কিা ফর্ড্ত পাড্ি। জ্বালারি দেতা সম্পন্ন পরিিহি ব্যিস্থাি িাড্িান্নয়ড্ি আড্িা গুরুত্বাড্িাপ কিা প্রড্য়াজি। 

এছাড়া কাি বি রিঃসির্ হ্রাসকিড্র্ ইড্লকররক র্ািিাহড্িি ব্যিহাি প্রসাড্ি কার্ বকিী ভূরিকা পালি কিড্ত হড্ি। 

এযামু্বশলন্স, 1, 1%

অশটাবেক্সা, 16, 21%

কাে, 7, 9%

দিবলিাবে িযাি, 1, 1%

বহউম্যাি হলাে, 1, 1%

বজি, 2, 3%

দিাটে সাইশকল, 4, 5%

অন্যান্য, 2, 3%

বিক আি, 36, 48%

বিশেষ দকৌেল্ত 

যাি, 1, 1%

ট্াংকাে, 1, 1%
ট্রাক, 3, 4%

দকশোবসি



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexure 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
শাসন-২ অিধশাখা

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অে াবর/২০২১ মােসর মািসক সম য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আিন র রহমান 
 িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

সভার তািরখ ২৮-১১-২০২১
সভার সময় সকাল-১১.০০ ঘ কা

ান অনলাইন িভিডও িসে ম
উপি িত রকেডড

        সভাপিত উপি ত সকলেক ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অে াবর/২০২১ মােসর অনলাইন সম য় সভায় াগত
জানান। সভাপিতর অ মিত েম এ িবভােগর উপসিচব ( শাসন-২ অিধশাখা) পাওয়ার পেয়ে  পযায় েম সভার কাযপ
উপ াপন কেরন। 

২।  উপি ত সদ গেণর সবস িতেত গত ২৭-১০-২০২১ তািরেখ অ ি ত সে র/২০২১ মােসর সম য় সভার
কাযিববরণী ঢ়/িনি ত করা হয়। 

৩।    গত ৩০-০৯-২০২১ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত ও অ া  িবষেয়
িন প আেলাচনা, পযােলাচনা ও িস া  হীত হয়:

মম আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

১



৩.১ এ িবভােগর অধীন দ র/সং া/ কা ািনর 
ণ অিন  িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 

হয়। উপসিচব ( শাসন-২) জানান য, দ র/সং া 
হেত া  ত  অ যায়ী উে খেযা  কান 
অিন  িবষয় নই। িবএমিডর িনজ  লােগা 

েয়াজনীয় সংেশাধনীসহ ইেতামে  িন ি  করা 
হেয়েছ। সভাপিত বেলন য, কেরানা পিরি িতর 
কারেণ দ র/সং া/ কা ািনর কান অিন  
িবষয় থেক থাকেল তা িন ি র জ  িবেশষ 
নজর িদেত হেব।
উপসিচব ( শাসন-২) জানান য, এ িবভােগর 
বােজট অিধশাখা হেত এলএনিজ য় বাবদ 
ভ িকর জ  ৯,৩৩১ কা  টাকা বরা  চেয় অথ 
িবভােগ গত ১৭-১১-২০২১ তািরেখ াব রণ 
করা হেয়েছ। এ সে  সভাপিত বেলন য, গত 
২৫-১১-২০২১ তািরেখ মাননীয় উপেদ া, মাননীয় 

িতম ী, ধানম ীর  সিচব, অথ িবভােগর 
িসিনয়র সিচব, িব ৎ িবভােগর সিচব ও 
িবইআরিসর চয়ার ান এর সম েয় এক  
আেলাচনা সভা হেয়েছ। উ  সভায় িব ৎ, াস 
ও সার খােত িক পিরমাণ ভ িক লাগেব, বােজেট 
িক িভশন রেয়েছ এ সকল িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ এবং িক  নীিতগত িস াে র িবষয় 
রেয়েছ। তাই আপাততঃ এ িবষয় েলা সম য় 
সভায় যভােব রেয়েছ স ভােবই থা ক। 
পে াবাংলার পিরচালক ( শাসন) বেলন য, 

ভ িকর িবষয় েলা যত ত সমাধান হেব তত 
ত পরবত  এলএনিজ কােগা আনা স ব হেব। এ 

িবষেয় সভাপিত বেলন য, সািমট এলএনিজ 
টািমনােলর এক  র কারেণ আগামী ায় দড় 
মাস  এি লােরট এলএনিজ টািমনােলর মা েম 
এলএনিজ সরবরাহ করেত হেব। এ ি েত 
পরবত  এলএনিজ কােগা হয়ত আনা স ব হেব না 
এবং এ সমেয় ােসর চাপও িক টা কম হেব। এ 
িবষয়  এক  স িরিলেজর মা েম ি  ও 
ইেলক িনক িমিডয়ায় চােরর ব া হণ করেত 
হেব। সভাপিত এ িবষেয় এক  িতেবদন 

দােনর জ  ব াপনা পিরচালক, 
আরিপিজিসএল’ ক িনেদশনা দান কেরন।    

(ক) দ র/সং া/ কা ািনর 
অিন  িবষয়স হ কতিদন 
যাবত কাথায় অিন  
রেয়েছ তার তািলকা িত 
সম য় সভার েব এ িবভােগ 

রণ করেত হেব।

(খ) এলএনিজ য় বাবদ 
ভ িকর জ  অথ 
বরা  াি র পরবত  
কায েমর িবষেয় িনয়িমত 
ফেলাআপ রাখেত হেব।

(গ) সািমট এলএনিজ 
টািমনােলর র কারেণ 
পরবত  এলএনিজ কােগা 
আনেত না পারায় আগামী ায় 
দড় মাস ােসর চাপ কম 

থাকার িবষয়  স িরিলেজর 
মা েম চােরর জ  

ব াপনা পিরচালক, 
আরিপিজিসএল’ ক ত 
এক  িতেবদন দান 
করেত হেব। 

সকল শাখা/অিধশাখা/
বােজট অিধশাখা

ও
সংি

দ র/সং া/ 
কা ািন 

৩.২ চয়ার ান (ভার া ), পে াবাংলা সভায় জানান 
য, এলএনিজ মািজন, আইওিস াস ও 

এনিবআর এর চলমান পাওনা টাকা িনয়িমতভােব 
পিরেশাধ অ াহত রেয়েছ। এ িবষেয় এনিবআর 
হেত ন ন কের আর কান প  পাওয়া যায়িন। 
সভাপিত এ িবষেয় সে াষ কাশ কেরন এবং এ 
ধারা অ াহত রাখার জ  িনেদশনা দান কেরন।
সভাপিত বেলন য, সংসদীয় ায়ী কিম র গত 
সভার আেলাচ িচেত আয়কর সং া  এনিবআর 
এর সােথ িবিপিসর অিমমাংিসত িবষয় েলা 

(ক) এলএনিজ মািজন, 
আইওিস াস ও এনিবআর 
এর পাওনা টাকা 
িনয়িমতভােব পিরেশাধ 
অ াহত রাখেত হেব।

(খ) পে াবাংলা ও িবিপিসর 
অতীেতর সকল দনা-পাওনা 
write-off করার িবষেয় 
অথ িবভাগ হেত জাির ত 

শাসন/
অপােরশন 

অ িবভাগ/বােজট/
শাসন-১ অিধশাখা

ও
িবিপিস/

পে াবাংলা/
সকল কা ািন
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অ  িছেলা। পে ািলয়ামজাত পদাথ 
আমদািনর ে  িবিপিস এনিবআরেক থেম 
AIT ও পরবত েত IT সহ স রক কর, ভ াট 
ইত ািদ পিরশাধ কের থােক। িক  স েলা আর 
সম য় হয়না। আয় থাকেলই সাধারণতঃ আয়কর 

েযাজ  হয় এবং আয়কর না থাকেল িরটাণ িদেত 
হয়। িবিপিস িবগত ১৯৯৯-২০১৪ সাল পয  যখন 
লেস িছেলা তখেনা িবিপিসেক া  পিরেশাধ 
করেত হেয়েছ, য র কান সম য় হয়িন। একই 
িবষয়স হও পে াবাংলার জ ও েযাজ । 
এনিবআর এর সােথ পে াবাংলারও িবিভ  িবষয় 
অিন  রেয়েছ। এ িবষয়স হ ধানম ীর 
কাযালেয় অ ি ত সভায় উপ াপন করা হেল অথ 
িবভােগর িসিনয়র সিচব বেলন য, পে াবাংলা ও 
িবিপিসর অতীেতর সকল দনা-পাওনা write-
off করা হেয়েছ এবং এ সং া  প  শী ই রণ 
করা হেব। সভাপিত অথ িবভােগর সােথ যাগােযাগ 
কের write-off সং া  প  সং হ করার 
িনেদশনা দান কেরন। যেহ  অতীেতর সকল 
দনা-পাওনা write-off হেয় িগেয়েছ তাই এ 

িবষয় েলা িনেয় ি প ীয় সভা আ ােনর 
েয়াজন নই মেম সভাপিত মতামত  

কেরন। 
সভাপিত জানান য, িবিপিসর চলমান এক  
মামলার িবষেয় সভােক অবিহত করা হেয়েছ। 
চয়ার ান, িবিপিস বেলন য, আইেনর সই 
িভশনটােকই চ ােল  করা হেয়েছ। যখােন বলা 

হেয়েছ য, সম েয়র কান েযাগ নই, যটা 
একবার িনধািরত হেব সটাই ড়া  হেব। িক  
এটােতা হেত পােরনা। তাই পিলিসগতভােব 
ভিব েতর জ লতা এড়ােত চলমান মামলার 
িবষেয় কােটর রােয়র েয়াজন রেয়েছ। সভাপিত 
বেলন য, আয়কর এর আইনও পিরবতন করা 
হে  এবং এ সং া  এক  খসড়া এ িবভােগ 
পাওয়া গেছ। ইেতামে  উ  আইেনর খসড়ার 
িবষেয় মতামত দােনর জ  
ওেয়বসাইট/ হায়াটসআ◌্যাপ েপ আপেলাড করা 
হেয়েছ। দ র/সং া/ কা ািনর মতামত এ 
িবভােগ রেণ করা হেল তা আেলাচনা কের এ 
িবভােগর মতামত িহেসেব রেণর জ  সভাপিত 
িনেদশনা দান কেরন।
চয়ার ান (ভার া ), পে াবাংলা জানান য, 

এলএনিজ খােত ভ িক নীিতমালার খসড়া 
পে াবাংলার পিরচালনা পষদ ক ক গ ত 

কিম  ড়া  কেরেছ। পে াবাংলার পিরচালনা 
পষেদর পরবত  সভায় অ েমাদন িনেয় খসড়া 
নীিতমালা  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ 

রণ করা হেব। সভাপিত এ িবষেয় সে াষ কাশ 
কেরন।
পে াবাংলার আওতাধীন কা ািনস েহর 

প  সং হ বক 
আ ািনকভােব ধ বাদ 

াপেনর কায ম হণ 
করেত হেব।

(গ) খসড়া আয়কর আইেনর 
ওপর দ র/সং া/ কা ািনর 
মতামত াি র পর এ িবষেয় 
আেলাচনা সভা কের এ 
িবভােগর মতামত রণ 
করেত হেব।

(ঘ) এলএনিজ খােত ভ িক 
নীিতমালার খসড়া ত এ 
িবভােগ রণ করেত হেব। 

(ঙ) সকল দ র/সং া/ কা া
িনর Asset re-
valution কের স েলা 
িমউেটশেনর কায ম হণ 
করেত হেব।
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ই ই  খােতর টাকা পইড আপ ক ািপটােল 
পা েরর িবষেয় া  ত  সভায় উপ াপন করা 

হয়। পে াবাংলার সকল কা ািনর ই ই  
খােতর টাকা ইেতামে  পইড আপ ক ািপটােল 
পা র করা হেয়েছ মেম সভােক অবিহত করা 

হয়।
সভাপিত বেলন য, সকল কা ািনর Asset 
re-valution করা েয়াজন। Asset re-
valution করেল কা ািনর স েদর 
পিরমাণ বাড়েব ও কা ািন বড় হেব। এর ফেল 
কা ািনর ই ই  বাড়ােনা যােব। িতিন উে খ 

কেরন য, সারা দেশ িজ িসএল এর র 
স ি  রেয়েছ। স েলার দিলল-দ ােবজ সং হ 
কের িমউেটশন করার ফেল জিমর ভ া  অেনক 
বেড়েছ। তাই িতিন অ া  

দ র/সং া/ কা ািনর Asset re-
valution করার িবষেয়ও িনেদশনা দান 
কেরন।৩.৩ সভায় জানােনা হয় য, মি সভা কিম  ক ক 
গ ত কািরগির কিম েত িবে ারক জাতীয় 
ে র সকল কায ম এক িত ােনর আওতায় 

আনার িনিম  ওয়ান প সািভেসর পেরখা 
ণয়েনর লে  পািরশ স িলত িতেবদন  

সবস তভােব যথাযথ িবেবিচত হওয়ায় তা 
মি সভা কিম  ক ক হীত হেয়েছ। 

িতেবদন  মি সভা কিম েত উপ াপেনর 
ি য়াধীন রেয়েছ। সভাপিত বেলন য,  এ পযােয় 

এ িবষেয় ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ হেত 
করণীয় িক  নই। মি সভা কিম র িস া  

াি র পর এ িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 

মি সভা কিম  ক ক গ ত 
কািরগির কিম  িব ারক 
জাতীয় ে র সকল কায ম 
এক িত ােনর আওতায় 
আনার িনিম  মি সভা 
কিম  হেত িস া  াি র 
পর এ িবষেয় েয়াজনীয় 

ব া হণ করেত হেব।

অপােরশন 
অ িবভাগ/ শাসন-

৩ শাখা
ও 

িবে ারক পিরদ র

৩.৪ মহাপিরচালক, হাইে াকাবন ইউিনট জানান 
য, পে াবাংলা ও িবিপিস ক ক ড াশেবােডর 

ত ািদ িনয়িমত হালনাগাদ করা হয়। পে াবাংলা 
ও িবিপিস ক ক হালনাগাদ করা না হেল 
হাইে াকাবন ইউিনট হেত হালনাগাদ করা হয় 
এবং িনয়িমত ফেলাআপ করা হয়। িতিন আেরা 
উে খ কেরন য, ড াশেবােডর িবষেয় িবজেনস 
অেটােমশন সং া  অপর এক  াব ি য়াধীন 
রেয়েছ। 

ড াশেবােডর ত ািদ 
পে াবাংলা ও িবিপিস হেত 

িনয়িমত হালনাগাদ করেত 
হেব।

হাইে াকাবন ইউিনট/
িবিপিস/
পে াবাংলা
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৩.৫ ব াপনা পিরচালক, জালালাবাদ াস  এ া  
িড িসে ম িলঃ ( জিজ িডএসএল) জানান য, 
জালালাবাদ াস  এ া  িড িসে ম িলঃ 
( জিজ িডএসএল) এর সােথ লাফাজ রমা 
িসেম  িলঃ এর ািরফ মামলার িবষেয় মহামা  
অ াপীেলট িডিভশেনর রােয়র আেলােক লাফাজ 

রমা িসেম  িলঃ নেভ র/২১ পয  মাট ৩০ 
কা  টাকা পিরেশাধ কেরেছ। 

এছাড়া, BERC িনধািরত ািরফ অ যায়ী াস 
িবল পিরেশাধ করেছ। লাফাজ ক প  মহামা  
হাইেকােট তােদর দািখল ত Bank 
Gurantee ফরত দােনর জ  আেবদন 
করেল িবগত ২৭-১০-২০২১ তািরেখ সংি  বে  
উভয় পে র উপি িতেত নািন অ ি ত হয়। 

নানী শেষ মহামা  আদালত লাফােজর 
আেবদন খািরজ কের দন। িবষয়  বতমােন 
আপীলাট িডিভশেন রেয়েছ।
অপরিদেক, জিজ িডএসএল ও লাফাজ রমা 
িসেম  িলঃ এর মে  াস ািরফ িবষেয় 
চলমান International 
Arbitration মামলায় লাফাজ 
জিজ িডএসএল বরাবর Arbitration 

Notice রণ করায় 
এবং Arbitrator িনেয়াগ করায় 
জিজ িডএসএল ক ক থেম ঢাকা  আইনী 
িত ােন ALLIANCE LAWS এর 

পাটনার াির ার মঈন গিণেক ানীয় কাউে ল 
আইনী িত ান Foley Hoag LLP, 
USA ক আ জািতক কাউে ল/পরামশদাতা 
এবং Ms Sophie Nappert ক 
জিজ িডএসএল এর 

পে  Arbitrator িনেয়াগ করা হেয়েছ। 
পরবত েত উভয় পে র Arbitrator এর 
মা েম Presiding 
Arbitrator িহেসেব Ms, Juliet 
Blanch ক িনেয়াগ দান 
করায় Arbitral Tribunal গ ত হেয়েছ 
এবং উ  Arbitration মামলা বতমােন 
চলমান আেছ। 
Bank Gurantee ফরত াি র িবষেয় 
লাফাজ ক প  যেহ  আপীল িবভােগ িগেয়েছ 
সেহ  অিভ  আইনজীবীর মা েম িবষয়  

ফেলাআপ রাখার জ  সভাপিত িনেদশনা দান 
কেরন। 

লাফাজ রমা িসেম  িলঃ এর 
ািরফ মামলার িবষেয় 

অ াপীলাট িডিভশেনর রায় 
বা বায়েনর হালনাগাদ অ গ
িত পরবত  সম য় সভায় 
উপ াপন করেত হেব।

অপােরশন 
অ িবভাগ/

পে াবাংলা/ জিজ
িডএসএল/

৩.৬ িবিসএমিসএল ও এমিজএমিসএল এর কয়লা ও 
পাথর উৎপাদেনর অ গিত সভায় পযােলাচনা 
করা হয়। ব াপনা পিরচালক, িবিসএমিসএল 
জানান য, তীয় ি র আওতায় ভিরেয়শন 
অডােরর মা েম বতমােন কয়লা উৎপাদন চলমান 
রেয়েছ। চ থ ি  িবেশষ িবধান আইেন সেবা  

কয়লা ও পাথর উৎপাদন 
িনরবি  রাখার জ  

েয়াজনীয় কায ম অ াহত 
রাখেত হেব। 

অপােরশন 
অ িবভাগ/
পে াবাংলা/ 
িবএমিড/ 

এমিজএমিসএল/িবস
ি◌এমিসএল
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পযােয় অ েমািদত হওয়ার পর পারফেম  
িসিকউির  বাবদ াংক ারাি  জমাদােনর 
পিরে ি েত কাদার বরাবর না িফেকশন অব 
এ াওয়াড (NOA) ই  করা হয়। িক  চাইিনজ 

াংিকং েসিসংেয় এক  সময় লেগেছ িবধায় 
কাদারী িত ান িপিজ দািখেলর সময়সীমা 
ি র জ  আেবদন কের। স ি েত সািবক 

িচ  িবিসএমিসএল পিরচালনা পষেদ উপ াপন 
করা হেল পষদ ক ক চাইিনজেদর াব  
িবেবিচত হেয়েছ। েবর ভিরেয়শন অডাের ১ ল  
মি ক টন কয়লা উে ালন করার কথা িছেলা। 

িক  কািভেডর কারেণ কয়লা উে ালেন িবল  
হওয়ায় তারা ৫০ হাজার টেনর মত উে ালন 
কের। বতমােন সংেশািধত ভিরেয়শন অডােরর 
মা েম েবর ৫০ হাজার টেনর সােথ আেরা ১ ল  
টন অথাৎ ১.৫ ল  মি ক টন কয়লা উে ালেনর 
ল মা া নয়া হেয়েছ এবং স অ যায়ী 
চাইিনজরা কয়লা উে ালন অ াহত রেখেছ। 
বতমােন ১২৬ জন ানীয় িমক কােজ 
িনেয়ািজত আেছ এবং ই িশফেট কয়লা উে ালন 
করা হে । এভােরেজ দিনক ২৫০০-৩০০০ 
মি ক টন কয়লা উে ািলত হে । িতিন আেরা 

উে খ কেরন য, ১৩১০ ফইেস েব ৩ ল  টন 
কয়লার ম দ রেয়েছ মেম ধারণা িছেলা। িক  
চাইিনজরা পরী া-িনরী া কের জািনেয়েছ য, 
উ  ফইেস আেরা ১ ল  টন অথাৎ ৪ ল  
মি ক টন কয়লার ম দ রেয়েছ। ভিরেয়শন 

অডােরর কয়লা উে ালেনর  গতা গিতক 
কয়লার ে র চেয় িক টা কম হওয়ােত 
আিথকভােবও কা ািনর জ  বশ সা য়ী হেব। 
িবিসএমিসএল এর সািবক কায ম সে াষজনক 
মেম িতিন উে খ কেরন।

ব াপনা পিরচালক, এমিজএমিসএল জানান য, 
খিনর উৎপাদন ও উ য়ন কাজ অ াহত রাখার 
িনিম  গত ২৮-০৯-২০২১ তািরেখ মসাস 
জামািনয়া-  কনেসা য়াম (িজ িস)’র সােথ 
ি  া িরত হেয়েছ। তদা যায়ী উৎপাদন ও 

াপ উ য়ন কাজ চলমান আেছ। দিনক ায় 
৪,৫০০ মি ক টন পাথর উে ািলত হে । 
আগামী জা য়াির/২০২২ হেত উৎপাদন আেরা 
বেড় যােব মেম িতিন আশাবাদ  কেরন। 

িবে ারক ািদর সম ার িবষেয় সভাপিতর 
িজ াসার ি েত ব াপনা পিরচালক জানান 
য, িবে ারেকর িবষেয় েব য সম া িছেলা তা 

ইেতামে  সমাধান হেয়েছ। লবানেনর ব ত 
ঘটনার পর িবে ারক ািদর িবষেয় সকেল 

সেচতনতা অবল ন করায় একািধক উৎস হেত 
যােত িবে ারক ািদ িনি ত করা যায় স 
িবষেয় কায ম অ াহত রাখার জ  সভাপিত 
িনেদশনা দান কেরন।
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ব াপনা পিরচালক, িবিসএমিসএল উে খ 
কেরন য, লৗহ আকিরেকর ি  িফিজিবিল  

ািডর অবিশ  কায ম ত স ে র লে  
িবিসএমিসএল এর অ েল িবএমিড হেত 
ইেতামে  িভশনাল লাইেস  ই  করা হেয়েছ 
এবং এ িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হণ করা 
হে । 
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৩.৭ মেডল িফিলং শন াপেনর অ গিত িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। ব াপনা পিরচালক, 
িপওিসএল জানান য, িপওিসএল এর আওতায় 

 িফিলং শন াপেনর কায ম চলমান 
রেয়েছ। এর মে  ঢাকা-টাংগাইল মহাসড়েক 

ািপত  মেডল িফিলং শেনর মা  ভরাট 
স  হেয়েছ এবং মইন িবি ংেয়র িপলার েলা 
হেয় গেছ। ওয়াল িনমােণর কাজ চলেছ। ােরজ 

াংক এবং অেটা ােসর াংক বসােনা হেয়েছ। 
অপরিদেক, িসেলট মহাসড়েক ািপত  হাজী 
মাহা দ আলী মেডল িফিলং শেনর অ গিত 

সে াষজনক এবং ায় ৯৫% কাজ স  হেয়েছ। 
বতমােন অেটা ােসর জ  ােরজ াংক 
বসােনার কাজ চলেছ। সড়ক ও মহাসড়ক িবভােগর 
অনাপি  াি র িবষয়  চলমান আেছ। বতমান 
কােজর পিরিধ অ যায়ী আগামী িডেস র মােস 
মেডল িফিলং শন  উে াধন করা স ব হেব।

ব াপনা পিরচালক, এমিপএল জানান য, 
এমিপএল এর আওতায় ািপত  মেডল িফিলং 

শনস েহর মে  িমরসরাইেয় ািপত  মসাস 
ফারিদন মেডল িফিলং শন র িম উ য়ন 
কায ম, সীমানা াচীর, অেটা াস ও েয়েলর 

ােরজ াংক িনমাণ করা হেয়েছ। ক ােনািপর 
সামা  কাজ অবিশ  রেয়েছ। সংি  সকল 

িত ােনর অনাপি  পাওয়া গেছ। িজব বেষর 
মে ই িফিলং শন  ণা ভােব উে াধন করা 
স ব হেব মেম িতিন সভােক অবিহত কেরন। 
অপরিদেক, বাচেলর কা েন ঢাকা বাইপাস 
রােড ািপত  মেডল িফিলং শেনর মা  

ভরাট, িবি ংেয়র িপলার ও ক ােনািপর কাজ 
চলমান আেছ। এ পয  মেডল িফিলং শন র 
কাজ ২৫% স  হেয়েছ।

ব াপনা পিরচালক, জওিসএল জানান য, 
জওিসএল এর আওতাধীেন  মেডল িফিলং 

শন াপেনর কায ম চলমান আেছ। ঢাকা-
চ াম মহাসড়েক ািপত  মসাস িডএিব 
িফিলং শন ও ঢাকা-ব ড়া মহাসড়েক 

ািপত  মসাস নািবল িফিলং শন াপেনর 
কায ম েরাদেম এিগেয় চলেছ। অবকাঠােমা 
িনমাণ, িডসেপি ং ইউিনট, ক ােনািপ ও অ া  

ত কােজর অ গিত বই সে াষজনক। িজব 
বেষর মে ই ঢাকা-চ াম মহাসড়েক ািপত  
মসাস িডএিব মেডল িফিলং শন াপন স  

করা স ব হেব মেম িতিন আশাবাদ  কেরন। 

িজব বেষর ল মা া 
অ যায়ী মেডল িফিলং 

শন াপেনর অ গিত 
পরবত  সম য় সভায় 
উপ াপন করেত হেব।

অপােরশন 
অ িবভাগ/

িবিপিস
ও

প া/ মঘনা/
য না অেয়ল কাং

৮



৩.৮ ব াপনা পিরচারক, িপওিসএল জানান য, 
বতমােন বাংলােদশ িবমানেক দিনক ায় 
১২০০-১৩০০ মি ক টন ালািন তল সরবরাহ 
করা হে । িবমােন তল সরবরােহর পিরমাণ এখন 
ি  পাে । িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলঃ 

এর িনকট েবর ও চলমান বেকয়া পাওনা 
আদােয়র িবষেয় গত ১৮-১১-২০২১ তািরেখ এক  
আ ঃম ণালয় সভা অ ি ত হেয়েছ। উ  সভার 
পর বাংলােদশ িবমান িপওিসএল’ ক ২৩ কা  
টাকা পিরেশাধ কেরেছ। বেকয়া পাওনা আদােয় 
বাংলােদশ িবমােনর সােথ যাগােযাগ অ াহত 
রেয়েছ। এ িবভােগর অিতির  সিচব (অপােরশন) 
জানান য, আ ঃম ণালয় সভার িস া  অ যায়ী 
শী ই অথ িবভােগ াব রণ করা হেব। 
উপসিচব ( শাসন-২) জানান য, চ াম জলার 
সীতা  উপেজলার লিতফ র মৗজায় অ  
জএল নং ৬৪ এ িবএস ০১ নং খিতয়ােনর িবএস 

২ নং দােগর (যা বন িবভাগ ক ক ত ত 
জএল নং ৬৪ এ িবএস ২ নং খিতয়ােনর িবএস ১ 

নং দােগ) বন িবভােগর নােম রকড ত ২০১.৯০ 
একর খাস জিম থেক কমপে  ১০ (দশ) একর 
জিম িবিপিস’র অ েল িবনা ে / তীকী ে  
বরা  দােনর জ  মাননীয় 

ধানম ীর সদয় অ েমাদন হেণর লে  
সারসংে প রেণর িবষয়  ি য়াধীন রেয়েছ।
টা াইেলর এেল ায় এলিপিজ িসিল ার 

া েফকচািরং ক  বা বায়ন অ গিত িবষেয় 
সভায় জানােনা হয় য, ক র িফিজিবিল  

ািড স াদেনর জ  কািরগরী ায়ন স  
হেয়েছ। EOI এ রসপনিসভ ০৪  িত ানেক 
গত ২৯-০৬-২০২১ তািরেখ RFP ফরেমট রণ 
করা হেয়েছ। যা  ০৪  িত ােনর মে  ০৩  

িত ান িনধািরত সমেয়র মে  অথাৎ 
১৮/০৮/২০২১ তািরেখ RFP ড েম  দািখল 
কেরেছ। RFP ড েম  ায়ন স  হেয়েছ। 

ায়ন কিম  ক ক কািরগির মানদে  উ ীণ 
এবং RFP ড েম স অ যায়ী LCS 
(Least Cost Selection) প িতেত 
সবিন  দরদাতার সােথ নেগািসেয়শন করার জ  

পািরশ করা হয়। ডেভলপেম  কনসালেট  
( াঃ) িলিমেটড, ঢাকা এর সােথ নেগািসেয়শন 
হেয়েছ এবং এ িত ানেক NoA দােনর 
কায ম হণ করা হে । আগামী বাড সভায় 
উপ াপেনর পর বােডর স িতর ি েত 

িত ান েক NoA দান করা হেব। এ িবষেয় 
পরবত  সম য় সভায় সবেশষ অ গিত উপ াপন 
করা স ব হেব মেম িতিন উে খ কেরন।

(ক) বাংলােদশ িবমােনর 
িনকট েবর বেকয়া পাওনা 
আদােয়র িবষেয় যাগােযাগ 
অ াহত রাখেত হেব।

(খ) িবিপিসর অথায়েন এলিপ 
াস িলিমেটড ক ক 

এলিপিজ া  াপন 
কে র অ গিত আগামী 

সম য় সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

(গ) টা াইেলর এেল ায় 
এলিপিজ িসিল ার 

া েফকচািরং ক  
বা বায়ন কায েমর সবেশষ 
অ গিত আগামী সম য় 
সভায় উপ াপন করেত হেব।

অপােরশন 
অ িবভাগ/অপােরশন

-১ অিধশাখা
ও

িবিপিস/
িপওিসএল/এলিপ 
াস িলঃ/ইআরএল
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৩.৯ উপসিচব (বােজট) সভায় ন/২০২১ পয  
দ র/সং া/ কা ািনর অিডট আপি  িন ি র 
ত  উপ াপন কেরন। কেরানা পিরি িত 
বতমােন াভািবক হওয়ায় িনয়িমত ি -প ীয় ও 
ি -প ীয় সভা আেয়াজন করা হে  এবং ালািন 
ও খিনজ স দ িবভােগর কমকতাগণ সভায় 
অংশ হণ করেছন। মহাপিরচালক, িবএমিড 
জানান য, অিডট আপি  সং া  তে  
িবএমিডর তে  গরিমল রেয়েছ। িবএমিডর 
আপি র সং া ২৪ র পিরবেত ১১  হেব। 
সভাপিত ত  পরী া-িনরী া বক পরবত  
সভায় উপ াপেনর িনেদশনা দান কেরন। 
সভাপিত ি -প ীয় ও ি -প ীয় সভার পিরমাণ 
বাড়ােনার মা েম অিডট আপি  িন ি র 
কায ম রাি ত করার িনেদশনা দান কেরন। 

অিডট আপি  িন ি র 
লে  ি -প ীয় ও ি -প ীয় 
সভার পিরমাণ বাড়ােত হেব 
এবং িতমােস কয়  ি -
প ীয় ও ি -প ীয় সভা করা 
হে  তার তািলকা িত 
সম য় সভার েব রণ 
করেত হেব।

শাসন অ িবভাগ/
বােজট অিধশাখা

ও
দ র/সং া/

কা ািন

৩.১০ সভায় এ িবভােগর দ র/সং া/ কা ািনর 
িবভাগীয় মামলা, আদালেত িবচারাধীন মামলা ও 
িরট মামলার ত ািদ উপ াপন করা হয়। 
বতমােন িবিধ-িনেষধ িশিথল হওয়ায় িবভাগীয় 
মামলাসহ অ া  সকল মামলা িন ি েত 
কাযকর পদে প হেণর জ  সভাপিত সংি  
সকলেক িনেদশনা দান কেরন। সভাপিত উে খ 
কেরন য, মামলাস েহর অব া জানার জ  
আপাততঃ এক  ছক ত কের দ র/সং া 
হেত ত  সং হ করা েয়াজন। পরবত েত এ 
িবষয় েলা িনেয় মামলা ব াপনা সফটওয় ার 
তিরর পিরক না হণ করা যেত পাের। 

মামলাস েহর অব া জানার জ  এক  
সফটওয় ার তিরর িবষেয় সভাপিত এ িবভােগর 

সিচব ( শাসন)’ ক িনেদশনা দান কেরন।
সভায় জানােনা হয় য, দেশ ভজাল ালািন 
তেলর িব ার ও অৈবধ য়-িব য় বে  ও স ক 

পিরমাপ িনি তকে  পে াল পা , াক  
পেয়  িডলার ও এেজ ী পেয়ে  জলা শাসন, 
িবএস আই’র িতিনিধ ও িবপণন 
কা ানীস েহর আ িলক কাযালয় হেত 

মেনানীত কমকতােদর সম েয় িনয়িমতভােব 
মাবাইল কাট পিরচালনা করা হয়। িবপণন 
কা ািন হেত া  ত  মেত, অে াবর, ২০২১ 

মােস িপওিসএল এর ১৪ , এমিপএল এর ১৩  
এবং জওিসএল এর ১৩  সহ মাট ৪০  
মাবাইল কাট পিরচািলত হেয়েছ। ওজন, 

পিরমাপ এবং ক ািলে শন সং া   থাকায় 
িপওিসএল এর ১১ , এমিপএল এর ১২  এবং 
জওিসএল এর ০৯  সহ মাট ৩২  িফিলং 

শনেক অথদ  দয়া হেয়েছ। 
এ িবভােগর অিতির  সিচব (অপােরশন) জানান 
য, ভজাল তল বে  েয়াজনীয় কায ম 

চলমান রেয়েছ এবং ভিব েতও অ াহত থাকেব। 
সভাপিত বেলন য, ইেতামে  িবইআরিস ক ক 

(ক) এ িবভােগর 
দ র/সং া/ কা ািনর 
িবভাগীয় মামলা, আদালেত 
িবচারাধীন মামলা ও িরট 
মামলা ত িন ি র লে  
সকলেক সেচ  হেত হেব।

(খ) মামলাস েহর অব া 
জানার জ  মামলা 

ব াপনা সফটওয় ার তির 
করেত হেব।

(গ) দেশ ভজাল তল িব য় 
ব  ও তল সরবরােহ স ক 
পিরমাপ িনি তকরেণর জ  
মিনটিরং কায ম অ াহত 
রাখেত হেব। 

(ঘ) িবইআরিস িনধািরত 
ে র অিতির  ে  ভা া 

পযােয় এলিপিজ িসিল ার 
িবি  বে  জলা শাসেনর 
মা েম িনয়িমত মাবাইল 
কাট পিরচালনার জ  

মি পিরষদ িবভাগ ও জাতীয় 
ভা া অিধকার সংর ণ 

অিধদ ের  প  রণ করেত 
হেব।

(ঙ) ই-দরপে র সং া 
বাড়ােত হেব এবং িত সম য় 
সভার েব ছক আকাের 

িনিদ  ত  রণ করেত 
হেব।

শাসন অ িবভাগ/
অপােরশন 
অ িবভাগ/ 

শাসন-৩ 
শাখা/অপা-১ শাখা

ও
দ র/ সং া/

কা ািন

১০



ভা া পযােয় এলিপিজর  িনধারণ করা 
হেয়েছ। িক  িবিভ  সাস হেত অিভেযাগ এেসেছ 
য, কাথাও কাথাও িনধািরত দােমর চেয় 

অিতির  দােম ভা া পযােয় িসিল ার িবি  
করা হে । বতমােন িবইআরিস সৗিদ 
আরামেকা CP (Contract Price)’র 
ওপর িভি  কের এলিপিজর  িনধারণ কের 
থােক। তাই িনধািরত ে র অিতির  ে  
যােত ভা া পযােয় এলিপিজ িসিল ার িবি  
করেত না পাের স িবষেয় জলা শাসেনর মা েম 
িনয়িমত মাবাইল কাট পিরচালনার জ  
মি পিরষদ িবভাগ ও জাতীয় ভা া অিধকার 
সংর ণ অিধদ ের প  দােনর িবষেয় সভাপিত 
মতামত  কেরন।
সভায় দ র/সং া/ কা ািনর ই-দরপে র ত  
পযােলাচনা করা হয়। য সকল কা ািনর ই-
দরপে র সং া কম হেয়েছ তােদরেক ই-দরপ  
বাড়ােনার জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। ৩.১১ এিপএ বা বায়েন দ র/সং া/ কা ািন েলা 
সেচ  রেয়েছ মেম সভায় জানােনা হয়। উপসিচব 
( শাসন-২) জানান য, ২০২১-২২ অথবছেরর 
এিপএ ি র আবি ক কৗশলগত উে ে  
এনআইএস, ই-গভ া  ও উ াবন, িজআরএস, 
আর আই ও িস েজন চাটােরর ওপর ৩০ ন র 
বরা  রেয়েছ। এ াচ  চেকর িত র িবপরীেত 
আলাদা আলাদা কমপিরক না রেয়েছ। যেহ  
বতমান এিপএ ইি ে েটড এিপএ তাই ফাইভ 
লেসর ফাকাল পেয় গণ অ  রেয়েছন। 

সভাপিত বেলন য, এিপএ েমর সােথ 
স ৃ েদর েণাদনা প বেদিশক িশ ণ চা  
করা হেয়েছ এবং পিরি িত াভািবক থাকেল এ 
বছরই হয়ত তােদর বেদিশক িশ েণ রণ 
করা স ব হেব। সভাপিত বেলন য, এিপএ ি  
বা বায়েন সকলেক তৎপর হেত হেব। উপসিচব 
( শাসন-২) উে খ কেরন য, এিপএ বা বায়ন 
অ গিত মিনটিরং করার জ  এিপএ ম 
িনয়িমত সভা কের যাে । এছাড়া, এিপএ কায ম 

ুভােব স াদেনর লে  ৭  মিনটিরং ম 
গঠন করা হেয়েছ। পিরি িত াভািবক হওয়ায় 
মিনটিরং ম সেরজিমেন পিরদশন কায ম  
কেরেছ। এ িবভােগর উপসিচব (পিরক না-১) 
জানান য, িসসিমক জিরপ কায ম মিনটিরংেয়র 
লে  িতন সদ  িবিশ  মিনটিরং কিম  ক ক 
ইেতামে  মাঠ পযােয় পিরদশন করা হেয়েছ। 
সখােন বােপে র ক-১৫ ও ক-২২ এর ২িড 

িসসিমক সােভ কায ম মিনটিরং করা হেয়েছ 
এবং এর ফেল কােজর অ গিত অেনকাংেশ 

ারাি ত হেয়েছ। সভাপিত সেরজিমেন মিনটিরং 
কায ম অ াহত রাখার জ  িনেদশনা দান 
কেরন। 

(ক) ২০২১-২২ অথবছেরর 
বািষক কমস াদন ি  
বা বায়েন সকলেক তৎপর 
হেত হেব। 

(খ) এিপএ কায ম ুভােব 
স াদেনর লে  গ ত 
মিনটিরং কিম  ক ক 
সেরজিমেন পিরদশন 
অ াহত রাখেত হেব।

এিপএ ম
ও

দ র/সং া/
কা ািন

১১



৩.১২ মি প িরষদমি প িরষদ   িবভােগরিবভােগর  িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন ::
মি পিরষদ িবভােগর িস া  বা বায়ন িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। উপসিচব ( শাসন-২) 
সভায় জানান য, বাংলােদশ াস, তল ও 
খিনজস দ কেপােরশন আইন, ২০২১’ এর 
খসড়ার িবষেয় লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক 
িবভাগ হেত ইেতামে  ভ ং পাওয়া গেছ। 
ভ ং ত খসড়া আইন  মি সভার ড়া  

অ েমাদেনর জ  মি পিরষদ িবভােগ রেণর 
অ মিত দােনর জ  এ ম ণালেয়র মাননীয় ম ী 
িহেসেব মাননীয় ধানম ীর িনকট সারসংে প 

রণ করা হেয়েছ। সভাপিত িবষয়  ফেলাআপ 
রাখার জ  িনেদশনা দান কেরন। 

‘বাংলােদশ াস, তল ও 
খিনজস দ কেপােরশন 
আইন, ২০২১’ এর খসড়া র 
পরবত  কায েমর িবষেয় 
িনয়িমত ফেলাআপ রাখেত 
হেব।

শাসন 
অ িবভাগ/ শাসন-

২ অিধশাখা
ও

পে াবাংলা

৩.১৩ সভায় অৈবধ াস সংেযাগ ও অৈবধ পাইপলাইন 
অপসারণ কায েমর অ গিত িবষেয় আেলাচনা 
হয়।
এ িবভােগর অিতির  সিচব (অপােরশন) বেলন 
য, অৈবধ াস সংেযাগ ও অৈবধ পাইপলাইন 

স িকত টা েফাস কিম র সভা িতমােস 
অ ি ত হে । িডি িবউশন কা ািনস েহর 
মে  িজ িডিসএল এর অৈবধ াস সংেযােগর 
পিরমাণ সেবা । এ িবশাল সং ক অৈবধ সংেযাগ 
িবি  করার জ  িজ িডিসএল ক প েক 
আেরা কা-অপাের ভ হওয়া েয়াজন মেম িতিন 
মতামত  কেরন। জান ভাগ কের বিশ বিশ 
মাবাইল কাট পিরচালনা করেত হেব। িততাস 

ােসর বেকয়া পাওনার পিরমাণ ৭ হাজার কা  
টাকা। সভাপিত বেলন য, দীঘিদন যাবত য 
সকল িত ান ােসর বেকয়া পিরেশাধ করেছ না 
তােদরেক এক  ােসজ িদেয় ত াস সংেযাগ 
িবি  করেত হেব। সরকাির িত ােনর কাছ 
থেক বেকয়া আদােয় ইেতামে  প  রণ করা 

হেয়েছ। প  াি র পর বেকয়া পিরেশােধ িবিভ  
িত ান েয়াজনীয় ব া িনে । সরকাির 
িত ােনর বেকয়া আদােয় বতমােন 

কিজিডিসএল এর অব ান অেনক ভােলা।
ব াপনা পিরচালক, িজ িডিসএল জানান য, 

িততাস ােসর আওতা  অ ল অেনক বড়। 
িততােসর অ লেক াচ  জােন ভাগ করা 
হেয়েছ। যখন য এলাকায় অিভযান পিরচালনা 
করা হে  সসব এলাকায় ১৫/২০  ম ও 

ািজে েটর সম েয় করা হে । অিভযান 
পিরচালনার সময় সকল অৈবধ সংেযাগ িবি  
করা হে । পাশাপািশ বেকয়াও আদায় করা হে । 
িক  অৈবধ সংেযাগ িবি  করার পর কাথাও 
কাথাও নরায় সংেযাগ দয়া হে । এ িবষয়  

নজরদািরেত রাখার জ  িক  পে াল ান 
িনেয়াগ করা েয়াজন। পাশাপািশ যসব এলাকায় 
অৈবধ সংেযাগ িবি  করা হে  সসব এলাকার 

িলশ শাসনেক যিদ কােজ লাগােনা যায় তাহেল 

(ক) অৈবধ াস সংেযাগ ও 
অৈবধ পাইপলাইন অপসারণ 
কায ম অ াহত রাখেত 
হেব।
 
 (খ) বেকয়া াস িবল আদায় 

রাি ত করেত হেব এবং 
বেকয়া পিরেশাধ না করেল 
সংেযাগ িবি করেণর 
কায ম জারদার করেত 
হেব।

(গ) াশ া াম হেণর 
মা েম আগামী মাচ/২০২২ 
এর মে  িডি িবউশন 
কা ািনস েহর বেকয়ার 

পিরমাণ ে র কাটায় 
আনার জ  েয়াজনীয় 
কায ম রাি ত করেত 
হেব।

(ঘ) িডি িবউশন কা ািন 
ক ক বেকয়া াস িবল 
আদােয়র লনা লক িচ  

িত সম য় সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

(ঙ) সরকাির িত ােনর 
িনকট বেকয়া াস িবল 
আদায় রাি তকরেণর লে  

হীত  কায েমর অ গিত 
পরবত  সম য় সভায় 
উপ াপন করেত হেব।

অপােরশন 
অ িবভাগ/ পে াবাংলা
/িডি িবউশন কা া

িন

১২



এ  আেরা ফল  হেব। তাই অৈবধ াস সংেযাগ 
িবি ে  িক  টকিনক অবল ন করেত হেব 
ন বা অৈবধ সংেযাগ ে র কাটায় আনা স ব 
হেব না। 
 এ িবভােগর উপসিচব (পিরক না-১) উে খ 
কেরন য, বাসা-বািড়েত অিভযােনর সময় দখা 
যায় বাড়ীর মািলক তালা িদেয় অ  সেড় 
পেড়ন। ফেল তালা ভে  িভতের েবশ করেত 
িব তকর পিরি িতর স ুখীন হেত হয়। এ সে  
সভাপিত বেলন য, ািজে ট েয়াজেন তালা 
ভাঙেত পাের। তেব এে ে  ন ন কের আেরক  
তালা সং  করা যেত পাের। এ িবভােগর 
অিতির  সিচব (অপােরশন) বেলন য, অৈবধ 
সংেযাগ দয়ার সােথ জিড়ত কমকতা-কমচারীেদর 
িব ে  াড়ািশ অিভযান পিরচালনা করেত হেব। 
চয়ার ান (ভার া ) পে াবাংলা বেলন য, 

অৈবধ সংেযাগ িবি ে র পাশাপািশ াস আইন 
অ যায়ী মামলাও  করেত হেব। তাহেল এর 

বণতা অেনকাংেশ কেম আসেব। সভাপিত বেকয়া 
আদােয় াশ া াম হেণর জ  ব াপনা 
পিরচালক, িজ িডিসএলেক িনেদশনা দান 
কেরন। আগামী মাচ/২০২২ এর মে  িডি িবউশন 
কা ািনস েহর বেকয়ার পিরমাণ ে র কাটায় 

আনার জ  েয়াজনীয় কায ম হেণর িবষেয় 
সভাপিত িনেদশনা দান কেরন।

ব াপনা পিরচালক, কিজিডিসএল বেলন য, 
িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র িনেদেশ থেম সরকাির 

িত ােনর িনকট হেত বেকয়া আদােয় কায ম 
হণ করা হয়। লাই- সে র/২০২১ পয  

৭৭১.৩৩ কা  টাকা বেকয়া আদায় হেয়েছ। 
সভাপিত এ িবষেয় সে াষ কাশ কেরন এবং 
অ া  িডি িবউশন কা ািনস হেক বেকয়া 
আদােয় অিধক তৎপর হওয়ার িনেদশনা দান 
কেরন। 

১৩



৩.১৪ িবিবধ আেলাচনা:
অফেশাের াস প খনেনর লে  মাি ােয়  
সােভ কায েমর সবেশষ অ গিত িবষেয় সভায় 
আেলাচনা হয়। সভাপিত বেলন য, TGS-
Schlumberger JV ২০২২ সােলর 
ফ য়াির মােস First 

Phase এর কমকা  িহেসেব স া েল 
১৩,৬০০ লাইন িকেলািমটার ২িড মাি - ােয়  
সাইসিমক সােভ  করেব মেম জািনেয়েছ। 
িবষয়  িনেয় অপর এক  সভায় িব ািরত 
আেলাচনা হেয়েছ। তাই িবষয়  সম য় সভায় 
রাখার েয়াজনীয়তা নই। াস উে ালন ও এ 
সং া  কায েমর অ গিত িবষেয় এক  

িতেবদন ত বক পে াবাংলা হেত রণ 
করার জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন।
সভায় জানােনা হয় য, দেশর িবভাগ/ জলা/ 
উপেজলা পযােয় িতন  তল িবপণন কা ািনর 
আওতা  সকল িফিলং শেনর তািলকা 
(িজিপএস াপসহ) ত বক ত এ িবভােগ 

রেণর কায ম িবিপিস পযােয় ি য়াধীন 
আেছ। সভাপিত িবষয় র  িবেবচনায় ত এ 
িবভােগ রেণর জ  িনেদশনা দান কেরন। 
হাইে াকাবন ইউিনেটর মহাপিরচালক (অিতির  
দািয় ) সভােক অবিহত কেরন য, গত 
২২-১১-২০২১ তািরেখ একাদশ জাতীয় সংসেদর 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় 
স িকত ায়ী কিম র ২১তম বঠেক কা  

ালািনেত কত েলা গণপিরবহন চেল এ সং া  
ত ািদ জানার জ  এক  জিরপ কায ম 
পিরচালনা করা যেত পাের মেম আেলাচনা হয়। 

ালািন সং া  পিরক না ণয়েনর ে  এ 
জাতীয় ত  ণ িমকা রাখেব মেম সভায় 
মতামত  করা হয়। সভাপিত বিণত িবষেয় 
এক  িতেবদন ত বক ালািন ও খিনজ 
স দ িবভােগ রেণর জ  মহাপিরচালক, 
হাইে াকাবন ইউিনট’ ক িনেদশনা দান কেরন।

(ক) াস উে ালন ও এ 
সং া  কায েমর অ গিত 
িবষেয় এক  িতেবদন 

ত বক ত এ িবভােগ 
রণ করেত হেব।

(খ) দেশর 
িবভাগ/ জলা/উপেজলা পযােয় 
িতন  তল িবপণন 
কা ািনর আওতা  সকল 

িফিলং শেনর তািলকা 
(িজিপএস াপসহ) 

ত বক ত এ িবভােগ 
রণ করেত হেব।

(গ) কা  ালািনেত 
কত েলা গণপিরবহন চেল এ 
সং া  ত ািদ সং হ কের 
হাইে াকাবন ইউিনট ক ক 
এক  িতেবদন ত বক 
এ িবভােগ রণ করেত হেব।

উ য়ন 
অ িবভাগ/অপােরশ

ন অ িবভাগ
ও 

পে াবাংলা/হাইে াকা
বন ইউিনট/
বােপ

ও
দ র/সং া/ কা ান

ি◌

৪. সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আিন র রহমান 
িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.৪৭২ তািরখ: 
০৮ িডেস র ২০২১

২৩ অ হাযণ় ১৪২৮

১৪

HCU-2
Highlight

HCU-2
Highlight



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
৩) সকল কমকতা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৪) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
৫) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৬) অিতির  সিচব, অিতির  সিচেবর দ র (Blue Economy সল), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৭) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), হাইে াকাবন ইউিনট
৮) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৯) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ, ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ এর কাযালয়, িবে ারক পিরদ র
১০) সিচব, সিচব-এর দ র, বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন
১১) ব াপনা পিরচালক (সকল)
১২) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১৩) ধানম ীর িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িবষয়ক উপেদ ার একা  সিচব, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ
ম ণালয়, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা
১৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১৫) া ামার, আইিস  শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

 

মাছা াৎ ফারহানা রহমান 
উপসিচব



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট 

১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০ ।

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৪৭ তািরখ: 
১১ িডেস র ২০২১

২৬ অ হাযণ় ১৪২৮

াপক:
চয়ার ান
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প

িবষয:় িব িভিবিভ   ালা িনালা িন   িভি কিভি ক  যানবাহনযানবাহন   এরএর   সং াসং া   সং াসং া   তত   রণরণ   সেসে

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ এর আওতাধীন হাইে াকাবন ইউিনট দেশর
ালািন চািহদা িন পন, িবে ষন এবং ে পনসহ িবিভ  ণ কাযািদ স  কের থােক। সরকােরর দীঘেময়াদী

উ য়ন পিরক না যমন পক -২০৪১, টকসই উ য়ন অভী  (SDG)-২০৩০ স কভােব বা বায়ন এবং ালািন
িনরাপ া িনি ত করেত দেশর সকল ালািনর চািহদা এবং সরবরােহর ত িহসােবর েয়াজন। উে , JICA এর
সহেযািগতায় িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম নালেয়র আওতায় Integrated Energy and Power
Sector Master Plan ণয়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। ত পির, গত ২২-১১-২০২১ তািরেখ একাদশ জাতীয়
সংসেদর িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র ২১তম বঠেক কা  ালািনেত কত েলা
গণপিরবহন চেল এ সং া  ত ািদ জানার জ  এক  জিরপ কায ম পিরচালনা করা যেত পাের মেম আেলাচনা হয়।
এ াপেট ২৮-১১-২০২১ তািরেখ অ ি ত ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অে াবর/২০২১ মােসর মািসক সম য়
সভায় কা  ালািনেত কত েলা গণপিরবহন চেল এ সং া  ত ািদ সং হ কের হাইে াকাবন ইউিনট ক ক এক

িতেবদন ত বক ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রণ করার িস া  হীত হয়। ালািন সং া  পিরক না
ণয়েনর ে  এ জাতীয় ত  ণ িমকা রাখেব মেম সভায় মতামত  করা হয়।  এ সকল কায ম ুভােব

স াদেনর লে  দেশ িবিভ  ালািন িভি ক ( পে াল, িডেজল, অে ন, িসএনিজ, এলিপিজ, ইেলি ক িত)
যানবাহন এর ত ত  জানা েয়াজন (ছক সং )। 

২। এমতাব ায়,  দেশ িবিভ  ালািন িভি ক ( পে াল, িডেজল, অে ন, িসএনিজ, এলিপিজ, ইেলি ক িত) যানবাহন
এর সং া সং া  ত  এতদসংেগ সং  ছেক রণ করার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হল।

...

১১-১২-২০ ২১

১



ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ৮৩৯১০৭৫
ইেমইল: hcu@hcu.org.bd

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৪৭/১ তািরখ: ২৬ অ হাযণ় ১৪২৮
১১ িডেস র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

১১-১২-২০ ২১

ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট 

১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০ ।

জ ির 
অিত গাপনীয়

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৪৮ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২১

১৪ পৗষ ১৪২৮

াপক:
চয়ার ান
চয়ার ান-এর দ র
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প

িবষয:় িব িভিবিভ   ালা িনালা িন   িভি কিভি ক  যানবাহনযানবাহন   এরএর   সং াসং া   সং াসং া   তত   রণরণ   সেসে
: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৪৭ তািরখ ১১-১২-২০২১

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, গত ২২-১১-২০২১ তািরেখ একাদশ জাতীয় সংসেদর িব ৎ, ালািন
ও খিনজ স দ ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র ২১তম বঠেক কা  ালািনেত কত েলা গণপিরবহন চেল এ সং া
ত ািদ জানার জ  এক  জিরপ কায ম পিরচালনা করা যেত পাের মেম আেলাচনা হয়। এ াপেট ২৮-১১-২০২১
তািরেখ অ ি ত ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অে াবর/২০২১ মােসর মািসক সম য় সভায় কা  ালািনেত
কত েলা গণপিরবহন চেল এ সং া  ত ািদ সং হ কের হাইে াকাবন ইউিনট ক ক এক  িতেবদন ত বক

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রণ করার িস া  হীত হয়। তৎে ি েত, দেশ িবিভ  ালািন িভি ক ( পে াল,
িডেজল, অে ন, িসএনিজ, এলিপিজ, ইেলি ক িত) যানবাহন এর সং া সং া  ত  সং  ছেক রণ করার জ
িবেশষভােব অ েরাধ করা হয়। িক  অ াবিধ এ সং া  কান ত  পাওয়া যায়িন।

২। এমতাব ায়,  দেশ িবিভ  ালািন িভি ক ( পে াল, িডেজল, অে ন, িসএনিজ, এলিপিজ, ইেলি ক িত) যানবাহন
এর সং া সং া  ত  এতদসংেগ সং  ছেক রণ করার জ  নরায় িবেশষভােব অ েরাধ করা হল।

...

২৯-১২-২০ ২১

ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ৮৩৯১০৭৫
ইেমইল: hcu@hcu.org.bd

. ১



ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৪৮/১ তািরখ: ১৪ পৗষ ১৪২৮
২৯ িডেস র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

২৯-১২-২০ ২১

ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

. ২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট 

১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০ ।

জ ির 
অিত গাপনীয়

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৮ তািরখ: 
২৭ জা য়াির ২০২২

১৩ মাঘ ১৪২৮

াপক:
চয়ার ান
চয়ার ান-এর দ র
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প

িবষয:় িব িভিবিভ   ালা িনালা িন   িভি কিভি ক  যানবাহনযানবাহন   এরএর   সং াসং া   সং াসং া   তত   রণরণ   সেসে
: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৪৭ তািরখ ১১-১২-২০২১

উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, গত ২২-১১-২০২১ তািরেখ একাদশ জাতীয় সংসেদর িব ৎ, ালািন
ও খিনজ স দ ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র ২১তম বঠেক কা  ালািনেত কত েলা গণপিরবহন চেল এ সং া
ত ািদ জানার জ  এক  জিরপ কায ম পিরচালনা করা যেত পাের মেম আেলাচনা হয়। এ াপেট ২৮-১১-২০২১
তািরেখ অ ি ত ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অে াবর/২০২১ মােসর মািসক সম য় সভায় কা  ালািনেত
কত েলা গণপিরবহন চেল এ সং া  ত ািদ সং হ কের হাইে াকাবন ইউিনট ক ক এক  িতেবদন ত বক

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রণ করার িস া  হীত হয়। তৎে ি েত, গত ১১-১২-২০২১ তািরেখ দেশ িবিভ
ালািন িভি ক ( পে াল, িডেজল, অে ন, িসএনিজ, এলিপিজ, ইেলি ক িত) যানবাহন এর সং া সং া  ত

সং  ছেক রণ করার জ  িবেশষভােব অ েরাধ করা হয়। নরায় ২৯-১২-২০২১ তািরেখ এ সং া  তে র জ  প
রণ করা হয়। িক  অ াবিধ এ সং া  কান ত  পাওয়া যায়িন।

২। এমতাব ায়, দেশ িবিভ  ালািন িভি ক ( পে াল, িডেজল, অে ন, িসএনিজ, এলিপিজ, ইেলি ক িত) যানবাহন
এর সং া সং া  ত  এতদসংেগ সং  ছেক রণ করার জ  নরায় িবেশষভােব অ েরাধ করা হল।

...

২৭-১-২০ ২২

আ ল খােয়র মাঃ আিম র রহমান
মহাপিরচালক

ফান: ৮৩৯১০৭৫

. ১



ইেমইল: hcu@hcu.org.bd

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৮/১ তািরখ: ১৩ মাঘ ১৪২৮
২৭ জা য়াির ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

২৭-১-২০ ২২

আ ল খােয়র মাঃ আিম র রহমান
মহাপিরচালক

. ২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প  (িবআর এ) 
সদর কাযালয়, ন ন িবমানব র সড়ক, বনানী,

ঢাকা-১২১২। 
(ইি িনয়ািরং শাখা)

ওেয়ব: www.brta.gov.bd

ারক ন র: ৩৫.০৩.০০০০.০০৩.১৬.০০২.২১.১১ তািরখ: 
০৮ ফ যা়ির ২০২২

২৫ মাঘ ১৪২৮

িবষয:় িব িভিবিভ   ালা িনালা িন   িভি কিভি ক  যানবাহনযানবাহন   এরএর   সং াসং া   সং াসং া   তত   রণরণ   সেসে ।।
: ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ারক নং ২৮.০৬.০০০০.০০০.৪৪.০০১.১৭.৮ তািরখঃ ২৭/০১/২০২২ি ঃ।

উপ  িবষেয়  পে র ি েত ালািনিভি ক মাটরযােনর সং া সং া  ত  এতদসংেগ সং  কের রণ
করা হেলা।

সং ি ঃ বণনামেত ০২( ই) পাতা।

৮-২-২০২২

মহাপিরচালক, হাইে াকাবন ইউিনট, ালািন ও খিনজ 
স দ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণায়ল. 
১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা।

শীতাং  শখর িব াস
পিরচালক (ইি িনয়ািরং)

ফান: ০২-৫৫০৪০৭১৬

ারক ন র: ৩৫.০৩.০০০০.০০৩.১৬.০০২.২১.১১/১ তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৮
০৮ ফ যা়ির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ােনর একা  সিচব, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক প

৮-২-২০২২
শীতাং  শখর িব াস 

পিরচালক (ইি িনয়ািরং)

১
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বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক��প� (িবআর�এ)

পিরচালক (অপােরশন) এর দ�র

িবষয়: িডেজল, �পে�াল বা �াস চািলত গণপিরবহেনর স�ক সং�া �দান �সংেগ।

��: িবআর�এ, পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) এর ইউও �নাট নং-৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩১.০২১.১৮(অংশ-৬)-১৪ তািরখ: ০৪-০১-২০২২

     উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত কি�উটার �নটওয়াক� িসে�ম� (িসএনএস) িল. হেত ই-�মইেলর মা�েম �া� িডেজল, �পে�াল বা �াস

চািলত গণপিরবহেনর সং�ার িভি�েত ��ত�ত তািলকা পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� এতদসংেগ ��রণ করা হেলা। 

সং�ি�: বণ �নামেত

 
১২-১-২০২২

পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) 

পিরচালক (ইি�িনয়ািরং) এর দ�র 
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন ক��প�
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১২ জা�য়াির ২০২২

২৮ �পৗষ ১৪২৮
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TYPE_NAME GASOLINE DIESEL CNG LPG
DUEL 

FUEL

ELECTRONIC 

MOTOR DRIVE

DIESEL/ 

CNG
KEROSINE TOTAL

AMBULANCE 6,517 887 56 2 13 1 7,476

AUTORICKSHAW 53,201 6,527 212,356 5,526 20,351 2 17 16 297,996

AUTOTEMPO 9,068 3,336 922 326 1,348 15,000

BUS 5,140 39,503 5,121 5 66 4 49,839

CAR 372,219 2,040 7,400 46 1,348 6 1 7 383,067

CARGOVAN 135 9,340 10 0 9,485

COVEREDVAN 1,011 39,910 328 1 37 41,287

DELIVERYVAN 13,927 15,988 446 7 233 4 1 30,606

HUMANHAULER 3,617 11,372 541 877 21 1 16,429

JEEP 63,017 8,439 1,960 11 55 3 2 2 73,489

MICROBUS 96,268 7,311 1,536 10 71 20 105,216

MINIBUS 2,623 22,570 1,520 2 10 9 26,734

MOTORCYCLE 3,494,088 2,329 1,976 166 446 27 2 4 3,499,038

OTHERS 11,289 43,566 203 4 7,042 1 2 62,107

PICKUP 14,577 127,141 1,297 5 142 65 36 143,263

SPECIALPURPOSEVEHICLE 2,223 9,541 9 13 2 10 1 11,799

TANKER 132 6,084 8 0 1 1 6,226

TAXICAB 18,264 137 2,572 167 143 21,283

TRACTOR 905 43,309 46 10 44,270

TRUCK 5,735 140,452 233 41 1 3 146,465

TOTAL 4,173,956 539,782 238,540 6,278 32,246 40 158 75 4,991,075
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