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োনুয়াযী ২০০৯ এয পূড্ফ বয কাম বক্রড্ভয াড্থ ফতবভান যকাড্যয কাম বক্রড্ভয তুরনাভরক নফড্েলণ ৩৬ 

ফাস্তফানয়ত উড্েখড্মাগ্য  প্রকড্ল্পয ফণ বনা  (২০০২-২০০৮) 

 

 

৩৭ 

ফাস্তফায়নাধীন উড্েখড্মাগ্য প্রকল্প  

 

৩৭ 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ব/উড্েখড্মাগ্য কভ বকান্ড ৩৭-৩৮ 

উাংায ৩৮ 

 

 

 



 
 
 
 

 

2 | পা তা  

 

 

 
প্রথভ খন্ড 

 

                             

 াইরাকাফ বন ইউননড্েয রূকল্প (nsisiV) , অনবরক্ষ্য ( (nsiisiV , রকৌরগত উড্যশ্যভ  

                               

 াইড্রাকাফ বন ইউননে এয নটিড্েন  িাে বায 

 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয াাংগঠননক কাঠাড্ভা 

 েনফর কাঠাড্ভা  

                

 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ভস্যা এফাং িযাড্রঞ্জভ  

 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

                            /                                    

 াইড্রাকাফ বন ইউননে এয কভ বকতবাগড্ণয ভন্বড্য় গঠিত নফনবন্ন কনভটি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

3 | পা তা  

 

        

                            

 

জ্বারানন খাড্ত যকায কর্তবক গৃীত নফনবন্ন াংস্কায কাম বক্রড্ভ যাভ ব প্রদান, রদী ও নফড্দী নফননড্য়াগকাযীড্দয 

অাংগ্রণ উৎানতকযণ এফাং তাঁড্দয কাম বক্রভ তত্ত্বাফধাড্নয রড্ক্ষ্য এনয়ান রডড্বরড্ভন্ট ব্যাাংক )এনডনফ( এফাং যােকীয় নযওড্য় 

যকাড্যয আনথ বক ায়তায় প্রণীত ২টি ভীক্ষ্া প্রনতড্ফদড্ন াইড্রাকাফ বন ইউননেড্ক জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয 

Technical Arm/কানযগযী ইউননে নড্ড্ফ সৃেড্নয সুানয কড্য। এ রড্ক্ষ্য যােকীয় নযওড্য় যকাড্যয আনথ বক অনুদান 

এফাং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এয কানযগযী ায়তায় জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয 

অধীড্ন উন্নয়ন প্রকল্প নড্ড্ফ াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয প্রথভ ম বাড্য়য কভ বকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon 

Unit (Phase-I)] নফগত জুরাই ১৯৯৯-এ শুরু ড্য় ভাি ব ২০০৬ ম বন্ত িড্র। প্রথভ প্রম বাড্য়য কভ বকান্ড পর ভানিয য নযওড্য় 

যকাড্যয আগ্র এফাং আনথ বক অনুদাড্ন াইড্রাকাফ বন ইউননে নদ্বতীয় ম বাড্য়য প্রকল্প নড্ড্ফ [Strengthening of the 

Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনযায় এনপ্রর ২০০৬ ড্ত কাম বক্রভ শুরু কড্য মা নডড্ম্বয ২০১৩ ম বন্ত িড্র। তড্ফ 

নদ্বতীয় ম বায় প্রকড্ল্পয এ আনথ বক অনুদান এীয় উন্নয়ন ব্যাাংড্কয তত্ত্বাফধাড্ন নযিানরত য়। অযনদড্ক, যকায নফগত রভ ২০০৮ 

াড্র াইড্রাকাফ বন ইউননে-রক একটি স্থায়ী কাঠাড্ভা নড্ড্ফ রূদান কড্য। এ ধাযাফানকতায় াইড্রাকাফ বন ইউননড্ে েনফর 

ননড্য়াড্গয নফনধভারা চূড়া  কযা য় এফাং গত ২২ জুরাই ২০১৩ তানযড্খ নফনধভারাটি রগড্েে আকাড্য প্রকানত য়।       ০১ 

        ২০১৪                              স্ব                    ।  

 

াইরাকাফ বন ইউননড্েয রূকল্প )nsisiV(, অনবরক্ষ্য (nsiisiV(, রকৌরগত উড্যশ্য ভ 

 

রুকল্প (Vision): নীনত ননধ বাযড্ণ জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগড্ক কানযগযী ায়তা প্রদান।   

 

অনবরক্ষ্য (Mission): জ্বারানন ও খননে ম্পদ রক্টড্যয ারনাগাদ তথ্য-উাি ম বড্ফক্ষ্ণ, ম বাড্রািনা ও নফড্েলড্ণয ভাধ্যড্ভ 

জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয িানদা রভাতাড্ফক কানযগযী যাভ ব প্রদাড্নয ভাধ্যড্ভ জ্বারানন ননযািা নিতকযণ।  

 

রকৌরগত উড্যশ্যভ (Strategic Objective):  জ্বারানন ননযািা বৃনি কযা। 

 

ানফ বক কভ বকান্ড ফা কাম বাফরীীঃ 
 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্ে প্রকড্ল্পয কাম বক্রভ শুরু ওয়ায য রথড্ক অদ্যফনধ রম ভস্ত কাম বক্রভ িড্র আড্ছ তায নফফযণ ননড্ে প্রদান 

কযা ’রীঃ 

 “Gas Reserve and Production” ীল বক ভানক প্রনতড্ফদন প্রকা; 

 “Gas  Production and Consumption” ীল বক ফানল বক প্রনতড্ফদন প্রণয়ন; 

 কতর ও গ্যাড্য ভজুদ ও ম্ভাব্য উৎ ননরূন ও ারনাগাদকযণ; 

 জ্বারানী াংক্রান্ত ডাোড্ফ এয ারনাগাদকযণ ও ম্প্রাযণ;  

 উৎাদন ফন্টন চুনি এফাং রমৌথ উড্দ্যাগ চুনি নফলড্য় ভতাভত প্রদান; 

 জ্বারানীয অবযন্তযীণ ও আঞ্চনরক ফাোয ম বড্ফক্ষ্ণ ও নফড্েলণ; 

  কতর ও গ্যাড্য অনুন্ধান, উন্নয়ন ও উৎাদন এয নযকল্পনা ও ম বাড্রািনা; 

 জ্বারানী খাড্তয াংস্কায নফলড্য় সুানযকযণ এফাং কাম বক্রড্ভ অাংগ্রণ; 

 রফযকাযী খাড্তয নত রমাগাড্মাগ কযা আগ্রী উড্দ্যািাড্দয ায়তা প্রদান;  

 আন্তেবানতক ড্মানগতা, চুনি ও ভড্ াতায় অাংগ্রণ; 

 গ্যাড্য উৎাদন ও নডড্েন নযকল্পনা প্রণয়ন;  

 নযড্ফ ও ননযািা াংক্রান্ত  নীনতভারা প্রণয়ড্ন ায়তা প্রদান; 
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  রড্রানরয়াভ নযড্াধন, াংযক্ষ্ণ ও নফণন কাম বানদ ম বাড্রািনা ও নযফীক্ষ্ণ; 

 রড্রানরয়াভোত দাড্থ বয িানদা, ফাোযোত ম বাড্রািনা নযফীক্ষ্ণ কভ বকাড্ন্ড ায়তা প্রদান; 

  ভাইননাং াংক্রান্ত প্রস্তাড্ফয উয ভতাভত প্রদান যাভ ব প্রদান; 

  কয়রা অন্যান্য খননে ম্পদ নফলয়ক আইন-কানুন এফাং নীনতভারা প্রভৃনত নফলড্য় ানফ বক ায়তা প্রদান; 

 জ্বারানী ও খননে ম্পদ নফবাড্গয কানযগনয ায়ক নি নড্ড্ফ দানয়ত্ব ারন; 

 জ্বারানী ও খননে ম্পদ নফবাগ কর্তবক অন বত অন্য রম রকান দানয়ত্ব ারন। 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে এয নটিড্েন  িাে বায 

 

রফা প্রদান প্রনতশ্রুনতীঃ 

ক. রদড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ অনুন্ধান, উন্নয়ন, ঞ্চারন, নফতযণ; 

খ. জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গ কানযগযী রফা প্রদান; 

গ. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 

 

 নাগনযক রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান িনত প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযড্াধ 

িনত 

রফা 

প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(নাভ, দফী ও ই-

রভইর) 

১. তথ্য রকন্দ্র  অতীত এফাং ফতবভাড্নয জ্বারানন 

ও খননে ম্পড্দয 

ারগানাগদকযড্ণয প্রনতড্ফদন, 

গ্যা উৎাদন ও  ভজুড্দয 

ভানক এফাং ফানল বক প্রনতড্ফদন, 

নফনবন্ন গ্যা নপড্েয ভানক 

গ্যা,  কনড্ডনড্ে ও ানন 

উৎাদড্নয তথ্য বান্ডায। 
 

 জ্বারানন ও খননে ম্পদ 

নফলয়ক োতীয় উন্নয়ন 

নযকল্পনায় অন্যান্য যকাযী 

প্রনতষ্ঠাড্নয কাড্ে তথ্য যফযা 

কযা য়।  

 

আড্ফদন 

 

নফনাভড্ল্য 

 

০৩ (নতন) 

িা  

এ, এ, এভ ভঞ্জুরুর 

কাড্দয 

নযিারক   

(নীনতভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

রভাফাীঃ 

০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. াঠাগায/গ্রন্থাগায 

রফা 

 অতীত ও ারনাগাদ ভড্য়য 

গড্ফলণাত্র, রদী-নফড্দী ফই, 

োন বার এফাং প্রকানায় ভি 

গ্রন্থাগায।  
 

 এখাড্ন াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয 

প্রকানত প্রনতড্ফদনভ ও 

অন্যান্য াংগৃনত পুস্তক ও তথ্য 

গড্ফলণা এফাং অধ্যয়ড্নয েন্য 

কড্রয ননকে উমু্মি। 

  

 

আড্ফদন 

 

নফনাভড্ল্য 

 

তাৎক্ষ্ননক 

রভড্দী াান 

উ-নযিারক 

(নযকল্পনা নএন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

রভাফাীঃ 

০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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প্রানতষ্ঠাননক রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায 

নাভ 

রফা প্রদান িনত প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযড্াধ 

িনত 

রফা 

প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(নাভ, দফী ও ই-

রভইর) 

১. অনুন্ধান 

ও 

উৎাদন  

 কতর/গ্যা/কয়রা ম্পদ ভৄল্যায়ন, 

অনুন্ধান ও উৎাদন ম্পনকবত 

কাম বক্রভ নযিারনা কযা;  
 

 কতর/গ্যা/কয়রা ম্পনকবত তথ্য ও 

উাি াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 
 

 কতর/গ্যা/কয়রায ভজুদ পুনীঃননযীক্ষ্ণ 

কযা; 
 

 উৎানদত কতর/গ্যা/কয়রায রক্ষ্ড্ত্র 

কাম বাফনরয ননয়নভত ভননেনযাং কযা; 
 

 কতর/গ্যা/কয়রায নডড্েন ব্যফস্থানা 

কযা; 
 

 কতর/গ্যা/কয়রা নফলয়ক ভূ-তানত্ত্বক ও 

ভূ-দানথ বক তথ্য াংগ্রকযণ ও নফড্েলণ 

কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

নযিারক        

(অনুন্ধান ও উৎাদন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. নীনতভারা 

ও উন্নয়ন  

 জ্বারানীয ভল্য ও অথ বনননতক কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী নীনত ম্পনকবত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী ননযািা ম্পনকবত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী ম্পড্দয মথামথ ব্যফায 

ম্পনকবত কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 নএন ম্পনকবত কাম বক্রভ নযিারনা 

কযা;  

 কতর ও গ্যা রক্টড্যয ব্যফস্থানা 

ম্পনকবত কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 প্রাননক ও নাফ াংক্রান্ত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

নযিারক        

(নীনতভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

  

৩. নযকল্পনা 

ও 

নএন  

 নএন াংক্রান্ত কাম বক্রভ নযিারনা 

কযা; 

 াংনেষ্ট নফলয়ক তথ্য াংগ্রকযণ ও 

নফড্েলণ কযা; 

 রড্রানরয়াভোত দাড্থ বয রাধন, 

নফতযণ, ভল্য ননধ বাযণ, যফযা, 

াংযক্ষ্ণ, নযড্ফ, ননযািা, ভননেনযাং, 

নফক্রয় ব্যফস্থানা প্রভৃনত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী নীনত ও ননযািা ম্পনকবত 

কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী ম্পড্দয মথামথ ব্যফায 

ম্পনকবত কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 

 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

উ-নযিারক   

(নযকল্পনা ও 

নএন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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৪. ভাইননাং 

ও 

অাড্যন   

 কয়রা ও খননে ম্পদ নফলয়ক ভূ-

তানত্ত্বক ও ভূ-দানথ বক তথ্য 

াংগ্রকযণ ও নফড্েলণ কযা; 

 কয়রা ম্পদ ভল্যায়ন, অনুন্ধান ও 

উৎাদন ম্পনকবত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 কয়রা উৎাদন ম্পনকবত তথ্য ও 

উাি াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 

 কয়রা ভজুদ পুনীঃননযীক্ষ্ণ কযা;  

 নডড্েন ব্যফস্থানা কযা; 

 উৎানদত কয়রা রক্ষ্ড্ত্রয কাম বাফরীয 

ননয়নভত ভননেনযাং কযা ।   

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

উ-নযিারক      

(ভাইননাং ও 

অাড্যন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬২ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

৫. প্রান ও 

আইনটি  
 জ্বারানীয ভল্য ও অথ বনননতক কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা;  

 প্রাননক ও আনথ বক কভ বকাড্ন্ড 

ায়তা কযা।  

 প্রাননক ও নাফ াংক্রান্ত ানফ বক 

দানয়ত্ব ারন কযা; 

 প্রনক্ষ্ণ, কভ বারা ও রনভনায 

আড্য়ােন কযা; 

  প্রাননক ব্যাাড্য ভন্ত্রণারয় ও 

অন্যান্য নফবাড্গয াড্থ রমাগাড্মাগ 

যক্ষ্া কযা; 

 ক্রয় াংক্রান্ত এফাং প্রাননক আইন 

াংক্রান্ত কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 কতর ও গ্যা রক্টড্য আনথ বক 

ব্যফস্থানা ম্পনকবত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 যকাড্যয আওতাভূি উন্নয়ন প্রকড্ল্প 

প্রাননক ও আনথ বক নফলড্য়য  কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা;  

 পেয়যায যক্ষ্ণাড্ফক্ষ্ণ, ওড্য়ফ ম্পনকবত 

কাে, নডোইন এফাং ডাো উন্নয়ন 

ব্যফস্থানা িনত, াড বওয়যায ও 

পেওয়যাড্যয ব্যফস্থানা, াব বায 

এডনভননড্স্গন এফাং রনেওয়ানকবাং 

আইটি াংক্রান্ত মাফতীয় কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা। 

 

 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

উ-নযিারক     

(প্রান ও আইনটি) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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অবযন্তযীণ রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান িনত প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযড্াধ 

িনত 

রফা 

প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা 

(নাভ, দফী ও ই-

রভইর) 

১. অাড্যন 

ও ভন্বয়  

 েননি ননড্য়াগ, ড্দান্ননত, 

স্থায়ীকযণ, াাংগঠননক কাঠাড্ভা কতনয, 

কভ বিাযীড্দয প্রড্য়ােনীয় দড্ক্ষ্ গ্রণ 

কড্য কানযগযী ও কফোননক কাম বক্রভ 

ড্মানগতা প্রদান কযা;  
 

 নযকনল্পত আনথ বক ব্যফস্থানায 

ভাধ্যড্ভ ফাড্েে ও নাফযক্ষ্ণ 

কাম বক্রভ নযিারনা, প্রড্য়ােনীয় 

দ্রব্যানদয াংগ্র, ভজুদকযণ, াংযক্ষ্ণ 

ও নফতযণ নননিতকযণ;  
 

 ননযািা ও মানফান নযিারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষ্নণক 

াকাযী নযিারক 

(প্রান ও নাফ) 

রপানীঃ ৮৩৯১১৬৩ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. নযকল্পনা 

ও 

ফাস্তফায়ন  

 দিড্যয নফনবন্ন প্রকল্প প্রণয়ড্ন ায়তা, 

প্রকড্ল্পয নযফীক্ষ্ণ, ভল্যায়ন ও 

ফাস্তফায়ন এফাং কভ বকতবাড্দয 

প্রনক্ষ্ড্ণয কভ ব নযকল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন ম্পনকবত  দানয়ত্ব ারন 

কযা ; 
 

 ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূিী (এনডন) 

চূড়ান্তকযড্ণয রড্ক্ষ্য ভন্ত্রণারড্য়য 

প্রাড্নয াড্থ রমাগাড্মাগ কযা; 
 

 দিড্যয কাম বক্রভ ভড্য ভানক ও 

ফানল বক অগ্রগনত প্রনতড্ফদন কতযী ও 

ভন্ত্রণারড্য় রপ্রযণ কযা; 
 

 োতীয় অথ বনননতক নযলড্দ 

ম বাড্রািনা ও োতীয় াংড্দয েন্য 

প্রনতড্ফদন প্রণয়ন কযা; 
 

 নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থায িানদা 

রভাতাড্ফক তথ্য ও উাি যফযা 

খননে ম্পদ উন্নয়ড্ন আন্তীঃড্মাগাড্মাগ 

ও নরয়াঁড্ো যক্ষ্া কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষ্নণক 

াকাযী নযিারক    

(নযকল্পনা) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

৩. কনম্পউোয 

ও তথ্য 

প্রভেনি 

রর 

 শুধুভাত্র দিড্যয কনম্পউোয, াব বায, 

নপ্রন্টায, পযাক্স এফ ম্পনকবত কর 

রফায দানয়ত্ব ারন কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষ্নণক 

াকাযী নযিারক 

(আইনটি) 

রপানীঃ ৮৩৯১১৬৩ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 



 
 
 
 

 

8 | পা তা  

 

  

অন্যান্য অবযন্তযীণ রফা: 

 

ক্র:নাং রফায নাভ রফা প্রদান 

িনত 

প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র  এফাং 

প্রানিস্খান 

রফায 

ভল্য এফাং 

নযড্াধ 

িনত 

রফা প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

রফা প্রদানকাযীয দনফ, রপান 

নম্বয ও ই-রভইর 

)১( )২( )৩( )৪( )৫( )৬( )৭( 

১ 

 

 

রফতন বাতানদ প্রদান 

নএও এয রফতন 

ননধ বাযণী 

াড্ড্ক্ষ্ াংনেষ্ট 

আইন ও নফনধ-

নফধান অনুমায়ী 

নফর বাউিায এফাং 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য নএও কর্তবক 

নফর া 

াড্ড্ক্ষ্ 

অননতনফরড্ম্ব 

উ-নযিারক 

রপান: ৮৩৯১৩৬০ 

রভাফাইর নাং-০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

২ 

 

কভ বিাযীড্দয ভয়ভত 

ড্দান্ননত প্রদান 

াংনেষ্ট আইন ও 

নফনধ-নফধান 

অনুমায়ী 

াংনেষ্ট তথ্য ও 

উাি এফাং 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য অননতনফরড্ম্ব 

ভানযিারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

৩ 

 

 

টি, নেনএপ, রনন 

)ব্যানিগত প্রাপ্যতা( 

নএও এয 

প্রতযয়ন এফাং 

আড্ফদন াড্ক্ষ্ 

াংনেষ্ট আইন ও 

নফনধ-নফধান 

অনুমায়ী 

নএও এয প্রতযয়ন 

ত্র, আড্ফদন ত্র 

এফাং াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য োযীকৃত নেও 

এয ভয় 

অনুমায়ী ভানযিারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

৪ 

 

 

কভ বকতবা/কভ বিাযীড্দয 

দক্ষ্তা বৃনি/ড্াগত 

উন্নয়ন 

িানদা/প্রাপ্যতা 

তানরকা অনুমায়ী 

প্রনক্ষ্ণ ও 

অনবেতা 

নফননভয় 

াংনেষ্ট তথ্য ও 

উাি াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য ভড্নানয়ন 

আড্দ োযীয 

য ননডউর 

অনুমায়ী 

ভানযিারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

 

আওতাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা কর্তবক প্রদি রফাীঃ 

 

ভানযিারক ভড্াদড্য়য অনুড্ভাদনক্রড্ভ ‘নযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন’ এফাং ‘অাড্যন ও ভন্বয়’ াখাভ কর ধযড্ণয 

প্রাননক ও আনথ বক নফলড্য় প্রড্য়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রড্ণয ভাধ্যড্ভ াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয কর কভ বকতবা ও কভ বিাযীড্দয 

রফায় ড্িষ্ট থাড্ক।  
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অনবড্মাগ ব্যফস্থানা িনত (GRS): 

রফা প্রানিড্ত অন্তুষ্ট ড্র দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবাড্দয াড্থ রমাগাড্মাগ করুন। নতনন ভাধান নদড্ত ব্যথ ব ড্র ননড্োি 

িনতড্ত রমাগাড্মাগ ও আনায ভস্যা অফনত করুন।  

ক্রনভক 

নাং 

কখন রমাগাড্মাগ কযড্ফন রমাগাড্মাড্গয ঠিকানা ননষ্পনিয ভয়ীভা 

১. দানয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা ভাধান নদড্ত ব্যথ ব ড্র   এ, এ, এভ ভঞ্জুরুর কাড্দয 

নযিারক (নীনতভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

রভাফাীঃ ০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-রভইরীঃ hcu@hcu.org.bd 

  

০২ (দুই) ভা 

২. রপাকার ড্য়ন্ট কভ বকতবা ভাধান নদড্ত ব্যথ ব ড্র   ভানযিারক 

রপানীঃ ৮৩৯১০৭৫ 

রভাফাীঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-রভইরীঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক) ভা 

 

                                                                                               

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয াাংগঠননক কাঠাড্ভাীঃ 
 

 

 

েনফর কাঠাড্ভাীঃ  
 

 

 

 

 

          াংস্থা 

অনুড্ভানদত ড্দয াংখ্যা  কভ বযত েনফড্রয াংখ্যা  

১ভ 

রেণী 

 

২য় 

রেণী  

৩য় 

রেণী 

 

৪থ ব 

রেণী 

রভাে ১ভ রেণী 

 

২য় রেণী  ৩য় রেণী 

 

৪থ ব রেণী রভাে 

াইড্রাকাফ বন ইউননে  

 

১৬ 

েন 

০২ 

েন 

০৮ 

েন 

১০ 

েন 

৩৬ 

েন 

  ০৬ েন     - ০৩ েন ১০ েন ১৯ েন 
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ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

াইড্রাকাফ বন ইউননে এয াাংগঠননক কাঠাড্ভাড্ত যােস্ব খাড্ত অস্থায়ীবাড্ফ ২৬ টি এফাং িতুথ ব রেনণয )আউে রা ব            ( 

১০টি দ সৃেন কযা ড্য়ড্ছ এয ভড্ধ্য ২ টি ড্দ রপ্রলড্ন     ৬ টি ড্দ  ননড্য়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন ড্য়ড্ছ এফাং অফনষ্ট ১৭ টি ড্দয 

ভড্ধ্য ৭ টি ড্দয নফযীড্ত ভাভান্য সুপ্রীভ রকাড্ে বয াইড্কাে ব নডনবড্ন যীে নটিন ভাভরা দানখর কযায় ননড্য়াগ প্রনক্রয়া 

আাতত স্থনগত এফাং ১০ টি ড্দয  নফযীড্ত েনফর ননড্য়াগ প্রনক্রয়াধীন যড্য়ড্ছ। 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্যয েনফর াংক্রান্ত তথ্যীঃ 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্যয আউেড্ান বাং এ ননড্য়ানেত িতুথ ব রেনণয েনফর াংক্রান্ত তথ্যীঃ 

 

 

 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

অনুড্ভানদত ড্দয নাভ  অনুড্ভানদত দ 

াংখ্যা  

অনুড্ভানদত ড্দয নফযীড্ত 

পূযণকৃত েনফর 

শূন্য দ াংখ্যা 

১। ভানযিারক ০১ ০১ )ড্প্রলণ( - 

২। নযিারক )নীনতভারা ও উন্নয়ন( 

 

০১ ০১ )ড্প্রলণ( - 

৩।  নযিারক )অনুন্ধান ও উৎাদন( 

 

০১ - ০১ 

৪। উ নযিারক )ভাইননাং ও অাড্যন( ০১ ০১ - 

৫। উ নযিারক )নযকল্পনা ও নএন( ০১ ০১ - 

৬। উ নযিারক )প্রান ও আইনটি( ০১ - ০১ 

৭। উ নযিারক )অনুন্ধান ও উৎাদন( ০১ - ০১ 

৮। কাযী নযিারক )প্রান ও নাফ( ০১ ০১ - 

৯। কাযী নযিারক )ভাইননাং( ০১ - - 

১০। কাযী নযিারক )নএন ও নযপভ ব( ০১ - ০১ 

১১। কাযী নযিারক )নযকল্পনা( ০১ - ০১ 

১২। কাযী নযিারক )আইনটি( ০১ - ০১ 

১৩। কাযী নযিারক )নযোববয়ায ও উৎাদন( ০১ ০১ - 

১৪। কাযী নযিারক )অনুন্ধান( ০১ - ০১ 

১৫।  কাযী নযিারক )অাড্যন( ০১ - ০১ 

১৬। নননয়য কনম্পউোয অাড্যেয  ০১ - ০১ 

১৭। প্রাননক কভ বকতবা  ০১ - ০১ 

১৮। নাফ যক্ষ্ণ কভ বকতবা ০১ - ০১ 

১৯। কনম্পউোয অাড্যেয ০৪ - ০৪ 

২০। রাইবায  ০৩ ০৩  

২১। কাযী )নাফ( ০১ - ০১ 

রভাে ২৬ ০৯ ১৭ 

ক্রনভক 

নাং 

অনুড্ভানদত ড্দয নাভ অনুড্ভানদত দ 

াংখ্যা 

অনুড্ভানদত ড্দয নফযীড্ত 

পূযণকৃত েনফর 

     শূন্য দ  াংখ্যা 

১। ফাতবাফাক  ০১ ০১ ০ 
২ অনপ ায়ক ০৪ ০৪ ০ 

৩। ননযািা প্রযী ০৪ ০৪ ০ 

৪। নযচ্ছন্ন কভী ০১ ০১ ০ 

     ১০ ১০ ০০ 
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াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ভস্যা এফাং িযাড্রঞ্জভীঃ 

              
 

                  

                                             

                            

                                   

                  

 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয বনফষ্যৎ নযকল্পনাীঃ 

ফাাংরাড্দড্য প্রাকৃনতক ম্পড্দয মথামথ ব্যফাড্যয ভাধ্যড্ভ অথ বনননতক প্রবৃনি অেবন, দানযদ্রয নফড্ভািন ও নযড্ফ 

াংযক্ষ্ড্ণয রড্ক্ষ্য যােস্ব খাড্তয আওতায় ননয়নভত গড্ফলণা কাম বক্রভ নযিারনায াাান এয কভ বধাযাড্ক অনধকতয 

কাম বকয কযায উড্যড্শ্য াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক “Capacity Building of Human Resources and  

Petroleum Resources Management” ীল বক প্রকল্প াড্ত রনয়া ড্য়ড্ছ। এ প্রকল্প ফাস্তফায়ড্নয ভাধ্যড্ভ িভ 

ঞ্চফানল বক নযকল্পনা, রুকল্প ২০২১ এফাং নবন-২০৪১ অেবড্নয েন্য একটি দক্ষ্ েননি সৃনষ্টয প্রয়া অব্যাত যাখা 

ড্ফ। 

 

                                                               ; 

                                  ; 

                                            ; 

                                                                                   

                         ; 

                                                              ; 

                                                 ; 

                           ; 
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২০১৮-২০১৯                                     /                                     

 

               

   

   

                                                          

১. 

  -        

(                ) 

Annual Performance 

Agreement 

১৬-০৫-২০১৯ 

    

২৬-০৫-১৯ 

 

নবড্য়তনাভ 

 

৭২ 

২. 

         

(       ) 

Annual Performance 

Agreement 

১৬-০৫-২০১৯ 

    

২৬-০৫-১৯ 

 

নবড্য়তনাভ 

 

৭২ 

৩. 

             

(       ) 

Annual Performance 

Agreement 

১৬-০৫-২০১৯ 

    

২৬-০৫-১৯ 

 

নবড্য়তনাভ 

 

৭২ 

৪. 

         

(       ) 

Gas Metering Station 

Design, Gas Regulating 

Construciton Calibra-

tion, Commissioning 

and Maintenance.” 

২২-১০-২০১৮ 

    

৩১-১০-১৮ 

 

           

 

৮০ 

 

             

   

   

                                               

     

                 

১.        

        

(            

      ) 

Public Financial Man-

agement 

০৯-০৯-২০১৮ 

    

১৪-০৯-২০১৮ 

 

নফআইএভ, ঢাকা 

 
 

৪৮ 

২.   -        

(          

      )  

 

 

Government Office Man-

agement and Skill Devel-

opment 

১৪-০৯-১৮ 

             

১৫-০৯-২০১৮ 

 

নফআইএভ, ঢাকা 

 

১৬ 

   -        

(          

      )  

 

 

Practical Income Tax and 

VAT Management 
২৩-০৯-১৮ 

            

০৪-১০-২০১৮ 

 

নফআইএভ, ঢাকা 

 

৯৬ 

৩.   -        

(         

       )  

 

 

Sustainable Development 

Goal (SDG) 

০৩-০৩-১৯ 

            

   ০৫-৩-২০১৯  

 

 

নফনআই, ঢাকা 

 

২৪ 

৪.   -        

(          

      )  

 

 

২০১৯-২০                 

     -১   

 

১০-০১-২০১৯ 

  

 

 

আইনএপ 

 

০৮ 

৫.        

        

(            

      ))  

 

 

২০১৯-২০                 

     -১   

 

১০-০১-২০১৯ 

  

 

 

আইনএপ 

 

 

০৮ 
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৬.          

(       ) 

Integrating Cli-

mate Change Ad-

aptation into the 

Developing Plan-

ning of Bangladesh 

১০-০২-২০১৯  

            

 ১৪-০২-২০১৯ 

Planning 

Commission 

৩২ 

 

 ২০১৮-২০১৯                                                   = ৫২৮    ।   

 

 ২০১৮-২০১৯                                               = ০৮ (  )   ।  

 

 ২০১৮-২০১৯                                                 (৫২৮/৮)=৬৬      । 

 

 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে এয কভ বকতবাগড্ণয ভন্বড্য় গঠিত নফনবন্ন কনভটি 

 

                 ’                       (Annual Performance Agrement)                   

    : 

 

                                        

০১  ,   ,              ,         (       )        

০২             ,           (                )          

 

 

                 ’                                                              “    ”      

 

                                        

০১  ,   ,              ,         (       )        

০২                     

০৩   -        (                 )           

 

 

                 ’                       (Annual Performance Agrement)               

                                        : 

                                     

০১       .  .              

        (       ) 

রপাকার ড্য়ন্ট 

    : ৮৩৯১০৮৫ 

     : ০১৫৫০১৫১১৫০ 

hcu@hcu.org.bd 

০২              

  -                           

       রপাকার ড্য়ন্ট 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     :০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 
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                 ’      ‘           ’ 

                            (                )  -     

      .  .              

        (       ) 
                ৮৩৯১০৮৫ hcu@hcu.org.bd 

                    

  -        (          

       ) 

    ৮৩৯১৩৬২ hcu@hcu.org.bd 

             

  -                   

      ( 

         ৮৩৯১৩৬০ hcu@hcu.org.bd 

 

                                      ‘            ’ 

 

                                        

০১  ,   ,              ,         (       )        

০২               ,   -        (                 )     

০৩            ,                    

০৪             ,   -        (                )                        

 

 

                 ’                                  

 

                   -     

             

  -                         ( 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     : ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 

 

                 ’                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                   -     

             

  -                         ( 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     : ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 
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নদ্বতীয় খন্ড 
 

 

 

 

 

ফাড্েে কাঠাড্ভা 
 

 

 নভন রস্ঘেড্ভন্ট 

 াইড্রাকাফ বন ইউননে রকৌরগত উড্যশ্য ও কাম বক্রভভ 

 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ইউননেওয়ানয ব্যয় 

 প্রধান কভ বকৃনত ননড্দ বকভ 

 কাম বক্রভভ, পরাপর ননড্দ বক এফাং ননড্দ বড্কয রক্ষ্যভাত্রা 

 ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্যয অথ বনননতক রকাড  রকাডওয়ানয রভাে যােস্ব প্রানি 

 ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্যয অথ বনননতক রকাড নবনিক উদৃ্বি নাফ নফফযণী 
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ফাড্েে কাঠাড্ভাীঃ 

           )াোয োকায়( 

নফলয় ২০১৮-১৯ ফাড্েে 

 

২০১৮-১৯ াংড্ানধত ফাড্েে 

অনুন্নয়ন ৩২০৮০ ৩০৬৯০ 

 উন্নয়ন  - - 

রভাে ৩২০৮০ ৩০৬৯০ 

যােস্ব ২২৩৮০ ২১৮৯০ 

ভরধন ৯৭০০ ৮৮০০ 

রভাে ৩২০৮০ ৩০৬৯০ 

                                                                                                                                                                              

নভন রস্ঘেড্ভন্টীঃ 

1.0  াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয নভন রস্ঘেড্ভন্টীঃ  
 

জ্বারানী ও খননে ম্পদ এয নফনবন্ন উৎ অনুন্ধান, উন্নয়ন, উড্ওারন, আযণ, নফতযণ ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যড্ভ 

রদড্য জ্বারানী ননযািা নননিতকযণ। 
 

2.0 াইড্রাকাফ বন ইউননে রকৌরগত উড্যশ্য ও কাম বক্রভভীঃ 

রকৌরগত উড্যশ্য প্রধান কাম বক্রভ 

 
1. জ্বারানী ননযািা নননিতকযণ  

 প্রাথনভক জ্বারানী উৎড্য ফহুভৄখীকযণ )কয়রা, নফায়নড্মাগ্য জ্বারানী( 

 ওয়াকব/ড্নভনাড্যয আড্য়ােন 

 গড্ফলণা কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 

2. রদড্য কর অঞ্চড্র জ্বারানীয 

যফযা ও দক্ষ্ ব্যফায 

নননিতকযণ। 

 গ্যাড্য মথামথ ব্যফায নননিতকযণ। 

 জ্বারানী রক্ষ্ড্ত্র ররথ রপটি এনবাইযনড্ভন্টার )এইিএই( 

নননিতকযণ।  

 

 

3.0 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ইউননেওয়ানয ব্যয়ীঃ 

                                                                                                                                    )াোয োকায়( 

নফফযণ ফাড্েে 

 

প্রকৃত ব্যয় 
    ফাড্েে ২০১৮-১৯  াংড্ানধত ফাড্েে ২০১৮-১৯ ২০১৮-২০১৯ 

 অনপাযড্দয রফতন ৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ২৮১৮.০০ 

কভ বিাযীড্দয রফতন ৪৫০.০০ ৪০০.০০ ৩৬৮.০০ 

বাতানদ   ৩৮২০.০০ ২৩৭০.০০ ২৭৮৪.০০ 

প্রাননক ব্যয় ৪৮১০.০০ ৪৭৮০.০০ ৪২৫২.০০ 

প্রনক্ষ্ণ ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ৭৯৮.০০ 

রড্রার, ওড্য়র ও লুনিড্কন্ট ৬১০.০০ ৬১০.০০ ১৮৫.০০ 

ভৄদ্রণ ও ভননানয ১০১০.০০ ১০১০.০০ ১০১০.০০ 

রাগত রফা, ম্মানী ও নফড্ল ব্যয় ৮০০.০০ ৮০০.০০ ০০.০০ 

রভযাভত ও াংযক্ষ্ণ ২১০০.০০ ২০০০.০০ ১৭৬৫.০০ 

ম্পদ াংগ্র/ক্রয় ৯৭০০.০০        ৮৮০০.০০ ৮৫৪২.০০ 

ফ বড্ভাে ৩২০৮০.০০ ৩০৬৯০.০০ ২৩৩৮৯.০০ 
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4.0 প্রধান কভ বকৃনত ননড্দ বকভীঃ 
 

 

ননড্দ বক 
াংনষ্ট রকৌরগত উড্যশ্য এয 

ক্রনভক 

নযভাড্য 

একক 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

   াংড্ানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত অেবন রক্ষ্যভাত্রা াংড্ানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

 
 

5.0 কাম বক্রভভ, পরাপর ননড্দ বক এফাং ননড্দ বড্কয রক্ষ্যভাত্রাীঃ 

 

কাম বক্রভ পরাপর ননড্দ বক 

াংনেষ্ট 

রকৌরগত 

উড্যশ্য এয 

ক্রনভক 

নযভাড্য 

একক 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

    াংড্ানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত 

অেবন 

রক্ষ্যভাত্রা াংড্ানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জ্বারানী ম্পড্দয ভজুদ াংক্রান্ত 

ভীক্ষ্া প্রনতড্ফদন প্রণয়ন 
ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

ওয়াকব/ড্নভনায 

 

ওয়াকব/ 

রনভনায নযিারনা 
১ াংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ 

গড্ফলণা কাম বক্রভ গড্ফলণা ভীক্ষ্া ১ াংখ্যা ২ ২ ২ ২ 

 

 

 

 

 

6.0 ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্যয অথ বনননতক রকাডওয়ানয রভাে যােস্ব প্রানি 

 

                                                                                                                     )োকায়( 

 
অথ বনননতক 

রকাড 

 

 
       আইটেম 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

রভাে  প্রানি 

২০১৮-১৯ 
 

ভ ব্য 
প্রথভ 

রকায়াে বায 

নদ্বতীয় 

রকায়াে বায 

র্ততীয় 

রকায়াে বায 

িতুথ ব 

রকায়াে বায 

১৪৪১২৯৯ অন্যান্য আদায় ২৬,০০০/- - - - ২৬,০০০/-  

১৪২৩২০৪ 
যকানয মানফান 

ব্যফায নপ 
- - - ৩০০০/- ৩০০০/-  

রভাে প্রকৃত প্রানি ২৯,০০০/-  
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7.0 ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্যয অথ বনননতক রকাড নবনিক উদ্বিৃ নাফ নফফযণীীঃ                                         

                                                                                                                                                                         )াোয োকায়( 
 

 

অথ বনননতক 

রকাড 
নফফযণ 

২০১৮-১৯ 

অথ বফছড্যয 

ফাড্েে 

২০১৮-১৯ অথ ব 

ফছড্যয াংড্ানধত 

ফাড্েে  

২০১৮-১৯ 

অথ বফছড্যয প্রকৃত 

ব্যয় 

২০১৮-১৯ অথ বফছড্যয 

উযৃি 

৩১১১ 
নগদ ভজুযী ও রফতন 

  

 

  
  

৩১১১১০১ ভর রফতন )অনপায( ৩২০০ ৩২০০ ২৮১৮ ৩৮২ 

৩১১১২০১ ভর রফতন )কভ বিাযী( ৪৫০ ৪০০ ৩৬৮ ৩২ 

৩১১১৩০২ মাতায়াত বাতা ২০ ১৫ ১২ ৩ 

৩১১১৩০৬ নক্ষ্া বাতা ১৫০ ৬০ ৪৬ ১৪ 

৩১১১৩১০ ফানড় বাড়া বাতা ২০০০ ২০০০ ১৬৯১ ৩০৯ 

৩১১১৩১১ নিনকৎা বাতা ২৭০ ১৭০ ১৩৪ ৩৬ 

৩১১১৩১২ রভাফাইর/ড্রড্পান বাতা ০ ৪০ ২৫ ১৫ 

৩১১১৩১৪ টিনপন বাতা ২০ ১৫ ৮ ৭ 

৩১১১৩২৫ উৎফ বাতা ৭০০ ৭০০ ৫৮০ ১২০ 

৩১১১৩২৭ অনধকার বাতা ৩০০ ১০০ ৮৩ ১৭ 

৩১১১৩২৮ োনন্ত ও নফড্নাদন বাতা ২০০ ২০০ ৯৭ ১০৩ 

৩১১১৩৩১ আপ্যায়ন বাতা ০ ০ ০ ০ 

৩১১১৩৩২ ম্মানী বাতা ০ ৫০ ৫০ ০ 

৩১১১৩৩৫ ফাাংরা নফফল ব বাতা ১৬০ ১৬০ ৫৮ ১০২ 

রভাে= ৭৪৭০ ৭১১০ ৫৯৭০ ১১৪০ 

৩২১১ প্রাননক ব্যয়         

৩২১১১০৪ আনুলনিক কভ বিাযী/প্রনতষ্ঠান ২৮০০ ২৬০০ ২৫০১ ৯৯ 

৩২১১১১১ রনভনায/কনপাড্যন্স বাতা ৭০০ ১০০০ ৯৫০ ৫০ 

* ৩২১১১১৩ নফদুযৎ ২০০ ৫০ ০ ৫০ 

* ৩২১১১১৫ ানন ১০০ ২০ ০ ২০ 

* ৩২১১১১৬ কুনযয়ায ২০ ২০ ১৯ ১ 

৩২১১১১৭ ইন্টাযড্নে/পযাক্স/ড্েড্রক্স ২০০ ২০০ ৬০ ১৪০ 

* ৩২১১১১৯ ডাক ২০ ২০ ০ ২০ 

* ৩২১১১২০ রেনরড্পান ২৫০ ২৫০ ১০৪ ১৪৬ 

* ৩২১১১২৫ প্রিায ও নফোন ব্যয় ২০০ ২৫০ ২৪৯ ১ 

৩২১১১২৮ প্রকানা ৩০০ ৩৫০ ৩৪৯ ১ 

৩২১১১৩০ মাতায়াত ব্যয়  ২০ ২০ ২০ ০ 

রভাে= ৪৮১০ ৪৭৮০ ৪২৫২ ৫২৮ 

৩২৩১ প্রনক্ষ্ণ         

৩২৩১৩০১ প্রনক্ষ্ণ ১৭০০ ১৭০০ ৭৯৮ ৯০২ 

৩২৪৩ রড্রার, ওড্য়র ও লুনিড্কন্ট 

    

৩২৪৩১০১ রড্রার, ওড্য়র ও লুনিড্কন্ট ৩১০ ৩১০ ৮৬ ২২৪ 

৩২৪৩১০২ গ্যা ও জ্বারানন  ৩০০ ৩০০ ৯৯ ২০১ 

রভাে= ৬১০ ৬১০ ১৮৫ ৪২৫ 
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৩২৪৪ ভ্রভণ ও ফদনর         

৩২৪৪১০১ ভ্রভণ ব্যয় ৩৮৮০ ৩৮৮০ ৮৬৭ ৩০১৩ 

৩২৫৫ ভৄদ্রণ ও ভননানয 

    
৩২৫৫১০৪ স্ঘযাম্প ও ীর ৫০ ৫০ ৫০ ০ 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য ভননানয ৯৬০ ৯৬০ ৯৬০ ০ 

রভাে= ১০১০ ১০১০ ১০১০ ০ 

৩২৫৭ রাগত রফা, ম্মানী ও নফড্ল ব্যয়         

৩২৫৭১০১ কনারড্েনন্স ৮০০ ৮০০ ০ ৮০০ 

৩২৫৮ রভযাভত ও াংযক্ষ্ণ 

    
৩২৫৮১০১ রভােযমান ৩৫০ ৩৫০ ২৮১ ৬৯ 

৩২৫৮১০২ আফাফত্র ১০০ ১০০ ১০০ ০ 

৩২৫৮১০৩ কনম্পউোয ৪৫০ ৩৫০ ৩৪৯ ১ 

৩২৫৮১৪০ রভােযমান যক্ষ্ণাড্ফক্ষ্ণ ব্যয় ১২০০ ১২০০ ১০৩৫ ১৬৫ 

রভাে= ২১০০ ২০০০ ১৭৬৫ ২৩৫ 

৪১১২ মন্ত্রানত ও যঞ্জাভানদ         

** ৪১১২১০১ রভােমান ৯০০০ ৭৭০০ ৭৪৪৪ ২৫৬ 

৪১১২২০২ কনম্পউোয ও আনুলনিক ৬০০ ৬০০ ৬০০ ০ 

৪১১২৩১০ অনপ যঞ্জাভানদ ০ ৩০০ ৩০০ ০ 

৪১১২৩১৪ আফাফত্র ১০০ ২০০ ১৯৮ ২ 

রভাে ভরধন   = ৯৭০০ ৮৮০০ ৮৫৪২ ২৫৮ 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয রভাে ফাড্েে  ৩২০৮০ ৩০৬৯০ ২৩৩৮৯ ৭৩০১ 
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র্ততীয় খন্ড 

 
 

  াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ম্পানদত কাম বক্রভ 
 

 
 ২০১৮-১৯  অথ ব ফছড্যয ম্পানদত কাম বক্রভভ 

 নফনফধ প্রনতড্ফদনভ 

 ২০১৮-২০১৯                                                           
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াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ম্পানদত কাম বক্রভীঃ 

 
জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয কানযগনয ায়ক নি নড্ড্ফ াইড্রাকাফ বন ইউননে িানদানুমায়ী নফনবন্ন নীনতভারা, MoU, 

গ্যা িানদা, গ্যা রক্ষ্ত্র উন্নয়ন, গ্যা রক্টড্যয বনফষ্যত নযকল্পনা, নএন’য রেআযন/ড্েএভন’য বায় ম বড্ফক্ষ্ক নড্ড্ফ 

অাংগ্রণ ও অন্যান্য াংনেষ্ট নফলয়ক নীনতভারা প্রণয়ড্ন নক্রয় অাংগ্রণ ও ভতাভত প্রদান কড্য আড্ছ। Mini Data Bank-এ 

গ্যা ভজুদ, অনানফষ্কৃত গ্যা ম্পদ, গ্যা উৎাদন াংক্রান্ত ডাো াংযক্ষ্ড্ণয াাান ডাোড্ফে রথড্ক “Gas Reserve and 

Production“ ীল বক ভানক প্রনতড্ফদন প্রকা ড্চ্ছ।এছাড়াও ভানক গ্যা উৎাদন এফাং খাতওয়াযী ভানক ব্যফাড্যয 

উাড্িয উয নবনি কড্য “Annual Gas Production and Consumption“ ীল বক ফানল বক প্রনতড্ফদন প্রণয়ন কযা ড্চ্ছ।

                                                                       

                                                                                      
 

 

 

২০১৮-১৯  অথ ব ফছড্যয ম্পানদত কাম বক্রভভীঃ 
 

 Monthly Report on Gas and Coal Reserve and Production:  ১২টি।  

 Annual Report on Gas Production, Distribution & Consumption: ০১টি।  

 রদড্ প্রাকৃনতক গ্যাড্য িানদা ননরূণ ও ফাোয নফড্েলণ: ০১টি।   

 Report on Energy Scenario of Bangladesh: ০১টি।  

 Workshop/Seminar : ০৮টি। 
 

 

 

                   ২০১৮-২০১৯                          /                  

 

     

   
                       

            

      

১. Status of Biogas Technology in Bangladesh 

 

২৫/০৯/১৮ 

২. 
Energy Efficiency 

 

২৯/১০/১৮ 

৩. Gas Flow Measuring Techniques 

 

২৮/১১/১৮ 

৪. Energy Scenario of Bangladesh 

 

২৩/১২/১৮ 

৫. Gas Demand and Market Analysis in Bangladesh 

 

০৩/০২/১৯ 

৬. Green Building Technologies: Perspective of Bangladesh 

 

১২/০৩/১৯ 

৭. Exploration Strategy to develop Hydrocarbon potential of Bangladesh 

 

২৫/০৪/১৯ 

৮. Role of Energy Sector in Combating Climate Change 

 

১৮/০৬/১৯ 
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াইড্রাকাফ বন ইউননে এ " Status of Biogas Technology in Bangladesh "এয উয গত ২৫ রড্েম্বয, 

২০১৮, ভিরফায রনভনাড্যয আড্য়ােন কড্য। প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনস্থত নছড্রন েনাফ েনাফ আবু রনা রভাীঃ যভাতুর 

ভৄননভ, নিফ, জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ। রনভনাড্য বানতত্ব কড্যন েনাফ রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান, ভানযিারক 

)ভেগ্ম নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে; এফাং Key-note paper উস্থান কড্যন ফাাংরাড্দ ফাড্য়াগ্যা রডড্বরড্ভন্ট 

পাউড্ন্ডন )BBDF) এয রিয়াযম্যান েনাফ রভাীঃ আফদুর রগাপযান । উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ, 

নফদুযৎ নফবাগ, রড্রাফাাংরা ও রড্রাফাাংরায রকাম্পানীভ, নফনন ও নফননয রকাম্পানীভ, নফইআযন, নেএনফ, 

নফএভনড, নফনআই, নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ রর, াফনরক/প্রাইড্বে নফশ্বনফদ্যারয় এফাং াইড্রাকাফ বন ইউননে এয 

প্রনতনননধবৃন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতযন্ত রৌাদ্যবপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়। 

 

                                                                      াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 

 

 

                                                                              াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 
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                                                                           াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 

 

 
াইড্রাকাফ বন ইউননে এ “জ্বারানন ােয়”  গত ২৯ অড্ক্টাফয ২০১৮ তানযখ রাভফায “জ্বারানন ােয়  ীল বক একটি রনভনায 

আড্য়ােন কড্য। উি রনভনাড্য াওয়ায রর এয ভানযিারক প্রড্কৌরী রভাাম্মদ রাাইন রনভনাড্য ভডাড্যেয নড্ড্ফ 

উনস্থত নছড্রন। রনভনাড্য Key-note paper উস্থান কড্যন েনাফ রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান, ভানযিারক )ভেগ্ম 

নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে; এফাং ডীঃ ইোে রাাইন, প্রড্পয ও নফবাগীয় প্রধান, রকনভকযার ইনঞ্জননয়ানযাং নডাে বড্ভন্ট, বুড্য়ে। 

রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয অনতনযি নিফ েনাফ রভাাম্মদ আানুর েব্বায এফাং এনানেব ইন্সটিটিউে এয 

নযিারক প্রড্পয ডীঃ াইফুর ক আড্রািক নড্ড্ফ উনস্থত নছড্রন। উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ, নফদুযৎ 

নফবাগ, রড্রাফাাংরা ও রড্রাফাাংরায রকাম্পানীভ, নফনন ও নফননয রকাম্পানীভ, নফইআযন, নেএনফ, নফএভনড, 

নফনআই, নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ রর, াফনরক/প্রাইড্বে নফশ্বনফদ্যারয় এফাং াইড্রাকাফ বন ইউননে এয প্রনতনননধবৃন্দ 

অাংগ্রণ কড্যন। অতযন্ত রৌাদ্যবপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়। 

 

 

 

 

 
                                                                                    াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 
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  াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে এ গত ২৮ নড্বম্বয ২০১৮ তানযখ বুধফায “Green Building Technologies: Perspec-

tive of Bangladesh” ীল বক একটি রনভনাড্যয আড্য়ােন কড্য। উি রনভনাড্য রনভনাড্য বানতত্ব কড্যন েনাফ 

রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান, ভানযিারক )ভেগ্ম নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে; এফাং Key-note paper উস্থান কড্যন 

প্রড্পয ডীঃ রেবুন নানযন আড্ভদ, Department of Architecture, BUET।  

উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ, নফদুযৎ নফবাগ, গৃায়ন ও গণপূতব ভন্ত্রণারয়, নফইআযন, রড্রাফাাংরা ও 

রড্রাফাাংরায রকাম্পানীভ, নফনন ও নফননয রকাম্পানীভ, নেএনফ, নফএভনড, নফনআই, নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ 

রর, , REHAB, স্থাতয অনধদিয, যােউক, োতীয় গৃায়ন কর্তবক্ষ্, াফনরক/প্রাইড্বে নফশ্বনফদ্যারয় এফাং অন্যান্য াংস্থায 

প্রনতনননধবৃন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতযন্ত রৌাদ্যবপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়। 

                                                                                                             

                                                                            াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 
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                                                                                       াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 
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াইড্রাকাফ বন ইউননে  এ “গত ২৩ নডড্ম্বয ২০১৮ তানযখ রযাে যনফফায Gas Flow Measuring Techniques” 

ীল বক একটি রনভনাড্যয আড্য়ােন কড্য। উি রনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনস্থত নছড্রন জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয 

অনতনযি নিফ েনাফ রভাাম্মদ আানুর েব্বায । রনভনাড্য বানতত্ব কড্যন েনাফ রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান, ভানযিারক 

)ভেগ্ম নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে; এফাং Key-note উস্থান কড্যন েনাফ এ এ এভ ভঞ্জুরুর কাড্দয, নযিারক )ভেগ্ম 

নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে। উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ, নফইআযন, রড্রাফাাংরা ও রড্রাফাাংরায 

রকাম্পানীভ, নফনন ও নফননয রকাম্পানীভ, নেএনফ, নফএভনড, নফনআই, নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ রর এফাং 

অন্যান্য াংস্থায প্রনতনননধবৃন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতযন্ত রৌাদ বপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য় 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 
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 াইড্রাকাফ বন ইউননে এ গত ০৩ রপব্রুয়ানয ২০১৯ তানযখ রযাে যনফফায “Energy Scenario of Bangladesh” 

ীল বক একটি রনভনাড্যয আড্য়ােন কড্য। উি রনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনস্থত নছড্রন ফাাংরাড্দ রড্রানরয়াভ 

কড্ বাড্যন )BPC) এয রিয়াযম্যান )বাযপ্রাি নিফ( েনাফ রভাীঃ াভছুয যভান। 

রনভনাড্য Key-note উস্থান কড্যন েনাফ রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান, ভানযিারক )ভেগ্ম নিফ(, াইড্রাকাফ বন 

ইউননে। উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ, নফইআযন, রড্রাফাাংরা ও রড্রাফাাংরায রকাম্পানীভ, নফনন ও 

নফননয রকাম্পানীভ, নেএনফ, নফএভনড, নফনআই, নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ রর, াফনরক/প্রাইড্বে নফশ্বনফদ্যারয় 

এফাং অন্যান্য াংস্থায প্রনতনননধবৃন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতযন্ত রৌাদ বপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়। 

 

                                                                         াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং
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াইড্রাকাফ বন ইউননে এ গত ১২ ভাি ব ২০১৯ তানযখ রযাে ভিরফায রদড্ গ্যাড্য িানদা ননরূণ ও ফাোয নফড্েলণ” ীল বক একটি 

রনভনায আড্য়ােন কড্য। উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয নিফ েনাফ আবু রনা রভাীঃ যভাতুর ভৄননভ 

রনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনস্থত নছড্রন। রনভনাড্য Key-note paper উস্থান কড্যন েনাফ রভাীঃ ারুন-অয-

যনদ খান, ভানযিারক )ভেগ্ম নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে। উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ, নফদুযৎ নফবাগ, 

রড্রাফাাংরা ও রড্রাফাাংরায রকাম্পানীভ, নফনন ও নফননয রকাম্পানীভ, নফইআযন, নেএনফ, নফএভনড, নফনআই, 

নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ রর, াফনরক/প্রাইড্বে নফশ্বনফদ্যারয় এফাং াইড্রাকাফ বন ইউননে এয প্রনতনননধবৃন্দ অাংগ্রণ 

কড্যন। অতযন্ত রৌাদ্যবপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়। 

 

                                                                                   াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 
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 াইড্রাকাফ বন ইউননে এ গত ২৫ এনপ্রর ২০১৯ তানযখ রযাে বৃস্পনতফায “Exploration Strategy to develop 

Hydrocarbon potential of Bangladesh” ীল বক একটি রনভনায আড্য়ােন কড্য। উি রনভনাড্য খননে ম্পদ 

উন্নয়ন বুযড্যা )নফএভনড( এয ভানযিারক )অনতনযি নিফ( েনাফ রভাীঃ নূরুর কনযভ রনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনস্থত 

নছড্রন। রনভনাড্য Key-note paper উস্থান কড্যন েনাফ রভাীঃ অনদুর ইরাভ াওরাদায, উ-ভাব্যফস্থাক)ভূ-

তত্ত্ব(, ফাড্ক্স এফাং বানতত্ব কড্যন েনাফ রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান, ভানযিারক )ভেগ্ম নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে। উি 

রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগ, নফদুযৎ নফবাগ, রড্রাফাাংরা ও রড্রাফাাংরায রকাম্পানীভ, নফনন ও নফননয 

রকাম্পানীভ, নফইআযন, নেএনফ, নফএভনড, নফনআই, নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ রর, াফনরক/প্রাইড্বে নফশ্বনফদ্যারয় 

এফাং াইড্রাকাফ বন ইউননে এয প্রনতনননধবৃন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতযন্ত রৌাদ্যবপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়। 

                                                                    াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক আড্য়ানেত ননয়নভত রনভনাড্যয একাাং 
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াইড্রাকাফ বন ইউননে এ গত ১৮ জুন ২০১৯ তানযখ ভিরফায  Role of Energy Sector in combating cli-

mate change” ীল বক একটি রনভনায আড্য়ােন কড্য। উি রনভনাড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয অনতনযি নিফ 

েনাফ রভাাম্মদ আানুর েব্বায রনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনস্থত নছড্রন। রনভনাড্য Key-note paper 

উস্থান কড্যন েনাফ এ এ এভ ভঞ্জুরুর কাড্দয, ভানযিারক )ভেগ্ম নিফ(, াইড্রাকাফ বন ইউননে। উি রনভনাড্য জ্বারানন ও 

খননে ম্পদ নফবাগ, নফদুযৎ নফবাগ, রড্রাফাাংরা ও রড্রাফাাংরায রকাম্পানীভ, নফনন ও নফননয রকাম্পানীভ, নফইআযন, 

নেএনফ, নফএভনড, নফনআই, নফড্ফাযক নযদিয, ব্লু ইড্কাননভ রর, াফনরক/প্রাইড্বে নফশ্বনফদ্যারয় এফাং াইড্রাকাফ বন ইউননে 

এয প্রনতনননধবৃন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতযন্ত রৌাদ্যবপূণ ব নযড্ফড্ রনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়। 

কফনশ্বক তাভাত্রা বৃনি রযাড্ধ ফাাংরাড্দড্য জ্বারানন খাড্তয ভূনভকা রনভনাড্যয ভর আড্রািয নফলয় নছর। আড্রািকবৃন্দ কাফ বন 

ননীঃযণ রযাড্ধ upstream এফাং downstream উবয় রক্ষ্ড্ত্রই আধুননকতভ প্রভেনি গ্রণ ও ব্যফায নননিতকযড্ণয 

উয গুরুত্ব আড্যা কড্যন । Carbon Capture and Sequestration নফলড্য় মড্থষ্ট রোয নদড্য় বনফষ্যড্ত 

গৃীতব্য প্রকল্পভড্ এই নফলয়টি অন্তর্ভ বি কযায ব্যাাড্য নীনতভারা প্রণয়ড্নয সুানয কযা য়।   
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নফনফধ প্রনতড্ফদনভ              

 ফাাংরাড্দ অথ বনননতক ভীক্ষ্া ২০১৯ এয ইাংড্যেী াংস্কযড্ণ অন্তর্ভ বনিয েন্য ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্য তথ্যানদ 

ারনাগাদ পূফ বক প্রনতড্ফদন; 

 ফাাংরাড্দ অথ বনননতক ভীক্ষ্া ২০১৯ প্রণয়ড্নয নননভি প্রড্য়ােনীয় তথ্যানদ/নযাংখ্যান প্রনতড্ফদন; 

 আইনটি Action Items ফাস্তফায়ড্নয অগ্রগনত ম্পকীত প্রনতড্ফদন; 

 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ফাস্তফায়ন অগ্রগনতয ভানক প্রনতড্ফদন, কত্রভানক ও অধ বফানল বক এফাং ফানল বক 

প্রনতড্ফদন; 

 ভন্ত্রণারয় নবনিক যােস্ব ও উন্নয়ন খাড্ত কভ বাংস্থান াংক্রান্ত কত্রভানক প্রনতড্ফদন; 

 অননষ্পন্ন রনন রক াংক্রান্ত ভানক প্রনতড্ফদন; 

 যােস্ব খাতভূি নন-কযাডায ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ ব রেণীয শূন্যড্দয ভড্ধ্য যানয ননড্য়াগড্মাগ্য ১০% াংযনক্ষ্ত 

শূন্য ড্দয ভানক প্রনতড্ফদন; 

 ভনরা রকাো াংযক্ষ্ণ াংক্রান্ত কত্রভানক প্রনতড্ফদন; 

 যকাযী িাকুযীয রক্ষ্ড্ত্র ভৄনিড্মািাড্দয িাকুযীয রকাো, ভৄনিড্মািাড্দয ও ীদ ভৄনিড্মািাড্দয পুত্র ও কন্যায 

অনুকূড্র ফরফৎ কযা ম্পকীত কত্রভানক প্রনতড্ফদন; 

 নফদুযৎ ােয় াংক্রান্ত প্রনতড্ফদন ভানক প্রনতড্ফদন; 

 ভন্বয় বায নিান্তভড্য ফাস্তফায়ন অগ্রগনত প্রনতড্ফদন; 

 ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয ভল্যায়ড্নয ভানক প্রনতড্ফদন, কত্রভানক ও অধ বফানল বক প্রনতড্ফদন; 

 োতীয় াংড্দ ২০১৯ াড্রয প্রথভ অনধড্ফড্ন ভাভান্য যাষ্ট্রনত কতবক প্রড্দয় বালড্ণ অন্তর্ভ বনিয েন্য 

তথ্যানদয প্রনতড্ফদন; 

 ২০১৮-২০১৯ অথ ব ফছড্যয ফাড্েে ফিৃতায় অন্তর্ভ বনি েন্য তথ্য প্রনতড্ফদন প্রস্তুতকযণ; 

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

ম বড্ফক্ষ্ণ প্রনতড্ফদন; 

 োতীয় াংড্দ প্রড্নািয প্রস্তুতকযণ; 

 োতীয় শুিািায রকৌর কভ ব-নযকল্পনা প্রণয়ন; 

 োতীয় শুিািায রকৌর কভ ব-নযকল্পনা কত্রভানক ও অধ বফানল বক প্রনতড্ফদন; 

 উদ্ভাফনী কভ বনযকল্পনা প্রণয়ন; 

 ফাৎনযক উদ্ভাফনী কভ বনযকল্পনায় উনেনখত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফড্নয নাভ ও কাম বক্রড্ভয অগ্রগনতয 

প্রনতড্ফদন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

32 | পা তা  

 

 

         ২০১৮-২০১৯                                                                       

 

 

  

১।  ফাাংরাড্দ নদ্বতীয় রপ্রনক্ষ্ত নযকল্পনা )২০২১-২০৪১(: রুকল্প ২০৪১ প্রণয়ন এয খড়ায                  ।   

২। আফানক ম বাড্য় রখারা ফাোয ড্ত নপ্র-রইড/স্মাে ব গ্যা নভোয ক্রয় ও স্থান নীনতভারা                 ।   

৩। রদে প্রাকৃনতক রতর/গ্যা অনুিান নীনতভারা, ২০১৯" খড়া নীনতভারায     ভতাভত প্রদান। 

 

৪। প্রাকৃনতক গ্যা ফযায নীনতভারা ২০১৯" প্রণয়ড্ণয     ভতাভত প্রদান 

 

৫। Submission of proposals/requirements regarding Energy related fields 

for inclusion in the Calendar of Activities of SAARC Energy Centre 

(SEC) for the year 2020     ভতাভত প্রদান 

 
৬। গড্ফলণা রক্ষ্ড্ত্র ননধ বাযণ এফাং তথ্য গ্যা াংক্রান্ত     ভতাভত প্রদান । 

 

৭। Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon এ অনুস্বাক্ষ্য নফলড্য়য     ভতাভত প্রদান । 

 
     ৮। আগাভী ২০১৯-২০ অথ ব ফছড্য ‘নডনেোর ফাাংরাড্দড্য ড্থ অগ্রমাত্রা’ ীল বক একটি ফানল বক প্রনতড্ফদন প্রকাড্য রড্ক্ষ্য 

তথ্যানদ রপ্রযণ । 

 ৯। ফাাংরাড্দ অথ বনননতক ভীক্ষ্া-২০১৯ রত অন্তর্ভ বনিয েন্য তথ্যানদ/নযাংখ্যান প্রনতড্ফদন প্রণয়ড্নয             ।    

১০। Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP)-এয ৭৫তভ 

অনধড্ফন উরড্ক্ষ্ ভাননীয় অথ বভন্ত্রী কর্তবক উস্থাড্নয েন্য ফিব্য রপ্রযণ। 

 ১১। ‘Statistics of Civil Officers and Staff-2019                                   

       ।   

১২। ‘                                                                                          

                             ।  

১৩। একাদ োতীয় াংড্দয প্রথভ অনধড্ফড্ন ভাভান্য যাষ্ট্রনত কর্তবক প্রড্দয় বালড্ণ অন্তভূ বনিয েন্য নযাংখ্যানগত 

ারনাগাদ তথ্য     ।  

১৪। Nationwide Climate Vulnerability Assessment (NCVA) এয খড়া ডকুড্ভড্ন্টয উয 

ভতাভত প্রদান । 

 
১৫। রদড্য ফতবভান ও দীঘ বড্ভয়াদী জ্বারানন যফযা িানদায তথ্য প্রদান । 

 

 
১৬। জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয ২০১৭-২০১৮ অথ ব ফছড্যয ফানল বক প্রনতড্ফদন প্রকাড্য নননভি তথ্য/উাি প্রদান । 

 

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

opment Assistance ীল বক প্রস্তুতকৃত খড়া ধাযণা     ভতাভত প্রদান ।  
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িতুথ ব খন্ড 
 

 

 

                               াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয অেবন 

 
 

 নফড্দী যাভ বক প্রনতষ্ঠান ও রদীয় জ্বারানী নফড্লড্েয ভন্বড্য় জ্বারানী রক্টড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক 

নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্ত্িত কযা 

 

 রড্রাফাাংরা ও নফনন’য ব্যফাড্যয েন্য ৩টি পেওয়ায রডড্বর কড্য রড্রাফাাংরা ও নফনন রক স্তান্তয কযা  

 

 োনুয়াযী ২০০৯ এয পূড্ফ বয কাম বক্রড্ভয াড্থ ফতবভান যকাড্যয কাম বক্রড্ভয তুরনাভরক নফড্েলণ 

 

 

 ফাস্তফানয়ত উড্েখড্মাগ্য  প্রকড্ল্পয ফণ বনা  (২০০২-২০০৮) 

 

 ফাস্তফায়নাধীন উড্েখড্মাগ্য প্রকল্প  

 

 অন্যান্য গুরুত্বপূণ ব/উড্েখড্মাগ্য কভ বকান্ড 

 উাংায 
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াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয অেবনীঃ 
 

নফড্দী যাভ বক প্রনতষ্ঠান ও রদীয় জ্বারানী নফড্লড্েয ভন্বড্য় জ্বারানী রক্টড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক নফড্েলণধভী 

কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্ত্িত কযা ড্য়ড্ছীঃ 
 

   Oil and Gas: 

 Annual Gas Production & consumption 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-2015, 

2015-16 , 2016-2017 and 2017-2018 

 Monthly Gas Reserve & Production July 2004- May 2019  

 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 and 2017-2018 

 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 
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রড্রাফাাংরা ও নফনন’য ব্যফাড্যয েন্য ননড্োি ৩টি পেওয়ায রডড্বর কড্য রড্রাফাাংরা ও নফনন রক স্তান্তয কযা ড্য়ড্ছীঃ 

             
 Petroleum System Modeling (PetroMod) Software টিয ভাধ্যড্ভ Sedimentary Basin এয 

Petroleum System Modeling কতযী কড্য Hydrocarbon Reservoir ম্পনকবত নফনফধ ভূ-তানত্ত্বক ধাযণা 

াওয়া মাড্ফ। 

 Cost Database Software Develop কড্য Demonstration কযা ড্য়ড্ছ। এই Software এয ভাধ্যড্ভ রদড্য 

গ্যা রক্ষ্ত্রভড্ রদী ও নফড্দী রকাম্পানী কর্তবক অনুন্ধান কাম বক্রভ ড্ত শুরু কড্য উৎাদন ফন্ধ ড্য় মাওয়া 

ম বন্ত কর ম বাড্য়য মাফতীয় নাফ-ননকা াওয়া মাড্ফ।  

 PDMS (Petroleum Database Management System) Software Develop কড্য Demonstration কযা 

ড্য়ড্ছ। উি SOFTWARE এয  ভাধ্যড্ভ রড্রানরয়াভ ন্য আভদানন, যফযা, ভজুদ ও নফণন ম্বনরত 

প্রড্য়ােনীয় তথ্য/উাি াংযক্ষ্ণ কযা মাড্ফ। 

                                                                                                                                    

 

           োনুয়াযী ২০০৯ এয পূড্ফ বয কাম বক্রড্ভয াড্থ ফতবভান যকাড্যয কাম বক্রড্ভয তুরনাভরক নফড্েলণীঃ 

 
 

নডড্ম্বয ২০০৮ ম বন্ত রক্টয 

নবনিক 

প্রনতড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায 

াংখ্যা 

 

রক্টয নবনিক প্রনতড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায 

 

জুন ২০১৯ ম বন্ত রক্টয নবনিক 

প্রনতড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায এয 

াংখ্যা 

 

 
১০৩ Oil and Gas রক্টড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক 

নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্ত্িত কযা ড্য়। 

 

২২৩ 

 

 

০০ 

Petroleum Refining and Marketing এয উয 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্ত্িত 

কযা ড্য়ড্ছ। 

 

 

০২ 

 

০০ 

Mining এয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কর্তবক নফড্েলণধভী 

কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্ত্িত কযা ড্য়ড্ছ। 

 

০৫ 

০০ Workshop/Seminar ৩২ 
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ফাস্তফানয়ত উড্েখড্মাগ্য  প্রকড্ল্পয ফণ বনা  (২০০২-২০০৮): 

 

 

 

ফাস্তফায়নাধীন উড্েখড্মাগ্য প্রকল্প  

 

 প্রাকৃনতক গ্যা ম্পড্দয সুষ্ঠ ব্যফস্থানা এফাং াইড্রাকাফ বন ইউননে নিারীকযণ াংক্রান্ত Capacity Build-

ing of Human Resources and Petroleum Resource Management ীল বক প্রকল্প াড্ত রনয়া ড্য়ড্ছ। উি  

                               (        ’  গত ২৪-১২-২০১৭ তানযড্খ             ।                             

                ৩১-০৫-২০১৮                                    জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবা                 ।    

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ব/উড্েখড্মাগ্য কভ বকান্ডীঃ   
   

    

 জ্বারানী ও খননে ম্পদ নফবাগ কর্তবক িানত োতীয় ও আন্তেবানতক স্বাথ ব াংনেষ্ট নফনবন্ন নফলড্য়য উয প্রনতড্ফদন 

ও ভতাভত প্রস্ত্িতপূফ বক রপ্রযণ।  

 

ক্রনভক 

নয় 

প্রকল্প (রভয়াদকার)/কাম বক্রভ প্রকড্ল্পয ভর 

কাম বক্রভ/উড্যশ্য 

আনথ বক াংনেষ্টতা (রক্ষ্ োকায়) েনকল্যাড্ণ 

ভূনভকা 

আথ ব াভানেক 

সূিড্ক অফদান 

ভন্তব্য 

প্রাক্কনরত 

ব্যয়  

অগ্রগনত 

ব্যয় % 

 

নেওনফ ও কফড্দনক ায়তাপুষ্ট প্রকল্প:  

১। রস্গাংড্দননাং অফ নদ াইড্রাকাফ বন 

ইউননে ইন নদ এনানেব এন্ড নভনাড্যর 

নযড্াড্ ব নডনবন )ড্পইে-১( )৩য় 

াংড্ানধত( 

 

)জুরাই  ১৯৯৭ ড্ত জুন ২০০৫( 

 

 

 

 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননড্েয আইনগত ও 

নফনধগত নবনি কতনয 

কযা এফাং 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননড্েয রক্ষ্য 

অেবড্নয েন্য 

প্রড্য়ােনীয় প্রাননক 

িনত ননধ বাযণ । 

১৩১৩.৫৯ ১২৩২.০০ ৯৪% 

)ফাস্তফ 

১০০%( 

াইড্ডাকাফ বন 

ইউননে প্রনতষ্ঠায 

ভাধ্যড্ভ  জ্বারানন 

ও খননে ম্পদ 

নফবাড্গয 

কানযগনয ায়ক 

াংস্থা সৃনেত 

ড্য়ড্ছ।  

াইড্রাকাফ বন 

ইউননে প্রনতষ্ঠায 

ভাধ্যড্ভ আথ ব 

াভানেক সূিড্ক 

অফদান যাখড্ছ। 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রস্গাংড্দননাং অফ নদ াইড্রাকাফ বন 

ইউননে ইন নদ এনানেব এন্ড নভনাড্যর 

নযড্াড্ ব নডনবন )ড্পইে-২( )১ভ 

াংড্ানধত( 

 

)োনুয়াযী ২০০৬ ড্ত নডড্ম্বয 

২০১৩( 

 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননড্েয কানযগযী 

দক্ষ্তা অনধকতয 

উন্নয়ন ও প্রানতষ্ঠাননক 

রেকইকযড্ণয 

ভাধ্যড্ভ রদড্য কতর, 

গ্যা এফাং খননে 

ম্পদ রক্টড্যয ঠিক 

নযকল্পনা এফাং 

ব্যফস্থানায েন্য 

তথ্যানদ প্রদান এফাং 

ম বাড্রািনায ভাধ্যড্ভ 

উভেি আইন প্রণয়ন 

ও ড্ফ বাচ্চ ম বাড্য়য 

নদ্ধ্বান্ত গ্রড্ণ 

অাংগ্রণ ও 

ায়তাকযণ। 

৩৬৯৭.৮০ ৩৫৭১.৫০ ৯৭% 

)ফাস্তফ 

১০০%( 

কতর, গ্যা এফাং 

খননে ম্পদ 

রক্টড্যয 

প্রস্তুতকৃত 

কানযগযী 

প্রনতড্ফদনগুড্রা 

রদড্য জ্বারানন 

রক্টড্যয 

নযকল্পনা গ্রড্ণ 

নফড্ল র্ভনভকা 

যাখড্ছ। 

কানযগযী 

প্রনতড্ফদনগুড্রা 

রদড্য আথ ব 

াভানেক উন্নয়ড্ন 

ভূনভকা যাখড্ছ। 
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ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি )APA( 

 

 যকানয কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা িনত )Government performance management 

system( এয আওতায় ভনন্ত্রনযলদ নফবাড্গয ননড্দ বনা অনুমায়ী জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয ড্ি 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ২০১৮-১৯ অথ বফছড্যয ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি াক্ষ্য য়। াক্ষ্নযত কভ বম্পাদন চুনি 

অনুমায়ী ২০১৮-১৯ াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয অেবন ৯৮.৫০% 

 

 

 

নিফ জ্বারানন ও খনন ম্পদ নফবাগ এফাং ভানযিারক াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ভড্ধ্য ২০১৯-২০ অথ বফছড্যয ফানল বক কভ বম্পাদন 

চুনি )এনএ( াক্ষ্নযত ও স্তান্তনযত য়। 

 

উাংাযীঃ 
 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয কভ বকতবা/কভ বিাযী ননড্য়াগ নফনধভারা ২০১৩      কযা ড্য়ড্ছ। ননড্য়াগ নফনধভারায অধীড্ন 

যােস্ব খাড্তয েনফড্রয ননড্য়াগ প্রনক্রয়াধীন। ফতবভাড্ন ীনভত েনফর নদড্য় াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ানফ বক কভ বকান্ড িরভান 

যড্য়ড্ছ। ভাভনয়ক নফনবন্ন নফলড্য়য উয ননয়নভত রনভনায/ওয়াকব এয আড্য়ােন কযা ড্চ্ছ।  

 

ননড্য়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন ড্র এফাং এ ভস্ত েনফরড্ক প্রড্য়ােনীয় প্রনক্ষ্ড্ণয ভাধ্যড্ভ কানযগনয োড্ন ভি কযড্ত াযড্র অদূয 

বনফষ্যড্ত াইড্রাকাফ বন ইউননে রদড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ খাড্তয উন্নয়ড্ন প্রভূত অফদান যাখড্ত াযড্ফ ফড্র আা কযা মায়।
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চুন্ আজই যান্বাহন্সমূহ AUTO GAS (LPG) এ রূপান্তর করর... 

* CNG এর তুন্ায় LPG কন্ভালশটন্ ৫০% কম খরচ হয় 

* ৩-৫ রমরন্টে        ফুটয় ভরতশ  হয়, ম্বা াইটন্ দাাঁ রিটয় অটপক্ষা 

করার প্রটয়াজন্ পটর ন্া 

* CNG এর তুন্ায় রসরন্ডাটর জায়গা, ওজন্ ও প্রপ্রলার কম দরকার 

* রক্ষণাটবক্ষটণর খরচ কম 

* প্রপটরাটর তুন্ায় AUTO GAS -এ খরচ প্রায় ৫০% কম 

* গযাটসারন্ ও রিটজটর তুন্ায় রন্িঃসরণ কম 
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