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িাণী 

জামির মিিার জন্মশিিামষ িকী ও স্বাধীনিার সুিণ িজয়ন্তী উিলদযু হাইদরাকাি িন ইউমনট এর সামি িক কি িকাদের উির িামষ িক 

প্রমিদিদন প্রকাশ করদে জজদন আমি আনমিি।  

 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কামরগমর সহায়ক সাংস্থা হাইদরাকাি িন ইউমনট তিল ও গ্যাদসর িজুদ ও সম্ভাব্য উৎস মনরূিন 

ও হালনাগাদকরণ, জ্বালামন সাংক্রান্ত ডাটাদিস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ, উৎিাদন িন্টন চুমি (PSC) এিাং জ ৌথ 

উদযাগ চুমি (JVA) মিষদয় িিািি প্রদান, জ্বালামনর অভুন্তরীণ ও আঞ্চমলক িাজার ি িদিযণ ও মিদেষণ, তিল ও গ্যাদসর 

অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎিাদন এর িমরকল্পনা ও ি িাদলাচনা, জ্বালামন খাদির সাংস্কার মিষদয় সুিামরশকরণ এিাং কা িক্রদি 

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

গড়ার জন্য হাইদরাকাি িন ইউমনট জিল, গ্যাস ও অন্যান্য খমনজ সাংক্রান্ত মিষদয় গদিষণা কা িক্রি চলিান জরদখ অগ্র াত্রা অব্যাহি 

রাখদি এই আশািাদ ব্যি করমে।   

 

এ আদয়াজদনর সাদথ সাংমেষ্ঠ সকলদক আন্তমরক শুদভচ্ছা ও অমভনিন জ্ঞািন কদর হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক প্রকামশি এই 

প্রকাশনার সাফল্য কািনা করমে।  

 

জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাাংলাদদশ মচরজীিী জহাক।   

 

(নসরুল হামিদ, এিমি) 
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িাণী 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনট এর ২০২১-২২ অথ িিেদর সম্পামদি কা িািলী মনদয় প্রণীি িামষ িক প্রমিদিদন মনিঃসদিদহ একটি শুভ উদযাগ।  

 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কামরগমর সহায়ক সাংস্থা মহদসদি ২০২১-২২ অথ িিেদর হাইদরাকাি িন ইউমনট সিসািময়ক 

গুরুত্বপূণ ি মিষয় মনদয় জিশ কদয়কটি জসমিনার/কি িশালা আদয়াজন কদরদে। এোড়া গ্যাস ও কয়লা উৎিাদদনর িামসক প্রমিদিদন 

প্রণয়ন; গ্যাস উৎিাদন, মিিরণ ও ব্যিহার এর িামষ িক প্রমিদিদন প্রণয়ন; িাাংলাদদশ এনামজি মসনামরও এর িামষ িক প্রমিদিদন 

প্রণয়ন; িমরদিশ ও মনরািত্তা সাংক্রান্ত  নীমিিালা প্রণয়দন সহায়িা প্রদান; জিদরামলয়াি িমরদশাধন, সাংরযণ ও মিিণন কা িামদ 

ি িাদলাচনা ও িমরিীযণ; জিদরামলয়ািজাি িদাদথ ির িাৎসমরক চামহদা মনরূিণ, সাংগ্রহ, িমরকল্পনা প্রভৃমি কি িকাদের 

ি িাদলাচনাসহ িমরিীযণ কি িকাদে সহায়িা প্রদান;  িাইমনাং সাংক্রান্ত প্রস্তাদির উির িিািি প্রদানসহ িরািশ ি প্রদান; কয়লাসহ 

অন্যান্য খমনজ সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নসহ িমরকল্পনা, ব্যিস্থািনা, আইন-কানুন এিাং নীমিিালা প্রভৃমি মিষদয় সামি িক সহায়িা 

প্রদান; িাাংলাদদদশর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদদর ম্যামিাং; জ্বালামন ও  খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক প্রণীি আইন, মিমধ ও 

নীমিিালার সাংকলন; জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন সকল সাংস্থার জটমলদফান মনদদ িমশকা প্রণয়নসহ মিমভন্ন 

উদেখদ াগ্য কাদজর িাধ্যদি গুরুত্বপূণ ি ভূমিকা িালন কদরদে।  

 

জদশরত্ন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হামসনা ক্ষুধা ও দামরর্যমুক্ি উন্নি িাাংলাদদদশর স্বনদ্র্যমষ্টা মহদসদি জদদশর প্রমিটি জযদত্র সুমনমদ িষ্ট 

জটকসই উন্নয়ন কি িসূমচ প্রণয়দনর জন্য জ াষণা কদরন মভশন ২০২১ এিাং ২০৪১। মেসের জ্ব ল নন ননর পত্ত  রক্ষ য় জ্ব ল নন ও 

খননজ েম্পে নবভ গ ননরলেভ সব ক জ কসর য সে এবং এ ক সজ কামরগমর সহায়িা মদদচ্ছ হাইদরাকাি িন ইউমনট। িিিিাদনর 

ন্যায় ভমিষ্যদিও হাইদরাকাি িন ইউমনট জ্বালামন সাংমেষ্ট গুরুত্বপূণ ি সকল কাদজ উদেখদ াগ্য ভূমিকা িালন করদি িদল আশা করা 

 ায়। 

 

আমি এ প্রকাশনার সাদথ সাংমেষ্ট সকলদক আন্তমরক শুদভচ্ছা ও অমভনিন জানামচ্ছ। 

 

 

                       (ম  োঃ   হবুব মহ সেন) 
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ক্খিন্ধ 
 

 

জদদশর আথ ি-সািামজক উন্নয়ন, মশল্পায়ন ও দামরর্যমু মিদিাচদন জ্বালামন খাদির গুরুত্ব ও ভূমিকা অিমরসীি। িিিিান সরকার 

যিিা গ্রহদণর ির জথদকই জ্বালামন মনরািত্তা মনমিিকরণ ও জ্বালামন উৎদসর িহুক্খীকরণ কা িক্রি িমরচালনা কদর আসদে।  

অথ িনীমি এিাং আধুমনক সভুিার মূল চামলকা শমি হদচ্ছ জ্বালামন। মিশ্বায়ন ও জখালা িাজার অথ িনীমির জপ্রযািদট এিাং 

রূিকল্প-২০৪১ িাস্তিায়দন জদদশর সুপ্ত জ্বালামন ও খমনজ সম্পদদর আমিষ্কার এিাং এর সুষ্ঠু ব্যিস্থািনা ও িমরকমল্পি ব্যিহাদরর 

জকান মিকল্প জনই। এোড়া, জামিসাংদ র জনর্তদত্ব ২০৩০ সাদলর িদধ্য িাস্তিায়নাধীন ১৭টি জটকসই উন্নয়ন লযুিাত্রার 

(এসমডমজ) অন্যিি সিার জন্য জটকসই জ্বালামন মনমিিকরদণ িাাংলাদদশ অঙ্গীকারািদ্ধ এিাং এসমডমজ িাস্তিায়দনর জন্য 

সরকার ৮ি িঞ্চিামষ িকী িমরকল্পনার লযুিাত্রাসমূহ এসমডমজ’র আদলাদকই মনধ িারণ কদরদে। সরকাদরর মিমভন্ন িাস্তিক্খী 

িমরকল্পনা গ্রহণ ও কি িকাদের ফদল জদদশর দ্রুি অথ িননমিক প্রবৃমদ্ধ ও জীিন াত্রার িান উন্নয়দনর সাদথ জ্বালামনর চামহদাও 

দ্রুি বৃমদ্ধ িাদচ্ছ। জ্বালামনর ক্রিিধ িিান চামহদা পূরদণর লদযু সরকার জদশজ জ্বালামন প্রাকৃমিক গ্যাস, কয়লা আহরণ ও 

উৎিাদন এিাং িরলীকৃি প্রাকৃমিক গ্যাস (এলএনমজ) আিদামনর জন্য ব্যািক িমরকল্পনা গ্রহণ ও িাস্তিায়ন করদে। সরকার 

জদদশর প্রাকৃমিক সম্পদ মিদশষ কদর জিল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান এিাং উন্নয়দন সরকামর মিমনদয়াদগর িাশািামশ মিদদশী 

মিমনদয়াগ মনমিি কদরদে। ফদল প্রযুমিগি উৎকষ ি সাধদনর িাধ্যদি জদদশর জিল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান কা িক্রি 

ত্বরামিি হদি িদল আশা করমে।  

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর উন্নয়ন কি িকােসহ সামি িক কা িক্রদির িথ্য-উিাত্ত মনদয় ২০২১-২২ অথ ি িেদর প্রণীি এ িামষ িক 

প্রমিদিদদন হাইদরাকাি িন ইউমনট সাংমেষ্ট গৃহীি কা িক্রি ও সাফদল্যর প্রমিফলন  দটদে। জদদশর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ 

মিষদয় আগ্রহী িাঠদকর চামহদা পূরদণ এটি সহায়ক ভূমিকা িালন করদি িদল আশা করা  ায়।    

 

িামষ িক প্রমিদিদন প্রণয়দনর সদঙ্গ সাংমেষ্ট কি িকিিা/কি িচারীগণদক িাঁদদর মনরলস প্রদচষ্টার জন্য সাধুিাদ জানামচ্ছ।   

 

 

 

 

   (আবুল খাদয়র জিািঃ আমিনুর রহিান) 
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প্রথি অধ্যায় 
 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িমরমচমি 

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

উদেশ্যসমূহ 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কা িািমল  

 হাইদরাকাি িন ইউমনট এর মসটিদজন স চাট িার 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সাাংগঠমনক কাঠাদিা 

 জনিল কাঠাদিা  

 িানি সম্পদ উন্নয়ন  

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সিস্যা এিাং চুাদলঞ্জসমূহ  

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ভমিষ্যৎ িমরকল্পনা 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিা/কি িচারীগদণর জদশীয় এিাং তিদদমশক প্রমশযণ 

 হাইদরাকাি িন ইউমনট এর কি িকিিাগদণর সিিদয় গঠিি মিমভন্ন কমিটি 
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িমরমচমি 
 

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

উৎসামহিকরণ এিাং িাঁদদর কা িক্রি িত্ত্বািধাদনর লদযু এমশয়ান জডদভলিদিন্ট ব্যাাংক (এমডমি) এিাং রাজকীয় নরওদয় সরকাদরর 

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

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

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

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

২০০৬ ি িন্ত চদল। প্রথি প্র িাদয়র কি িকাে সফল সিামপ্তর ির নরওদয় সরকাদরর আগ্রহ এিাং আমথ িক অনুদাদন হাইদরাকাি িন ইউমনট 

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

কা িক্রি শুরু কদর  া মডদসম্বর ২০১৩ ি িন্ত চদল। িদি মিিীয় ি িায় প্রকদল্পর এ আমথ িক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর িত্ত্বািধাদন 

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

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

জগদজট আকাদর প্রকামশি হয়। িারির ০১ জানুয়ামর ২০১৪ সাল হদি হাইদরাকাি িন ইউমনট রাজস্ব িাদজদট িমরচামলি হদচ্ছ।  

 

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

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

 

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

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

 

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

 

সামি িক কি িকাে িা কা িািলী 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদট প্রকদল্পর কা িক্রি শুরু হওয়ার ির জথদক অযিমধ জ  সিস্ত কা িক্রি চদল আসদে িার মিিরণ মনদে প্রদান 

করা হ’লিঃ 

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

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

প্রণয়ন; 

 তিল ও গ্যাদসর িজুদ ও সম্ভাব্য উৎস মনরূিন ও হালনাগাদকরণ; 

 জ্বালানী সাংক্রান্ত ডাটাদিস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;  

 উৎিাদন িন্টন চুমি এিাং জ ৌথ উদযাগ চুমি মিষদয় িিািি প্রদান; 

 জ্বালানীর অভুন্তরীণ ও আঞ্চমলক িাজার ি িদিযণ ও মিদেষণ; 

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

 জ্বালানী খাদির সাংস্কার মিষদয় সুিামরশকরণ এিাং কা িক্রদি অাংশগ্রহণ; 

 জিসরকারী খাদির সমহি জ াগাদ াগ করাসহ আগ্রহী উদযািাদদর সহায়িা প্রদান;  

 আন্তজিামিক সহদ ামগিা, চুমি ও সিদ ািায় অাংশগ্রহণ; 

 গ্যাদসর উৎিাদন ও মডদেশন িমরকল্পনা প্রণয়ন;  

 িমরদিশ ও মনরািত্তা সাংক্রান্ত  নীমিিালা প্রণয়দন সহায়িা প্রদান; 

  জিদরামলয়াি িমরদশাধন, সাংরযণ ও মিিণন কা িামদ ি িাদলাচনা ও িমরিীযণ; 
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 জিদরামলয়ািজাি িদাদথ ির চামহদা, িাজারজাি ি িাদলাচনাসহ িমরিীযণ কি িকাদে সহায়িা প্রদান; 

  িাইমনাং সাংক্রান্ত প্রস্তাদির উির িিািি প্রদানসহ িরািশ ি প্রদান; 

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

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

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

 

 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনট এর মসটিদজন স চাট িার 

 

গণপ্রজািন্ত্রী িাাংলাদদশ সরকাদরর মিদ্যুৎ, জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ িন্ত্রণালদয়র, জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর অধীদন 

হাইদরাকাি িন ইউমনট একটি সরকারী কামরগরী ও গদিষণা মূলক প্রমিষ্ঠান  া জািীয় প্রমিষ্ঠান মহদসদি গ্যাস অনুসন্ধান ও 

উৎিাদন, গ্যাস িজুদ হালনাগকরণ, উৎিাদন িন্টন, অন্যান্য চুমির িত্ত্বািধান ও িমরিীযণ, জিদরামলয়াি জশাধন এিাং 

মিিণন ব্যিস্থািনা, গ্যাস িজুদদর িামসক ও িামষ িক প্রমিদিদন, কয়লা খমনর কি িিমরকল্পনা প্রণয়ন, কয়লা খাি উন্নয়ন 

জকৌশল (মিটসহ), মসমিএি, ইউমসমজ, কঠিন মশলা উন্নয়ন কা িক্রি, মিযিান খনন আইন, মিমধ-মিধান, সরকারী মসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন এিাং জনগণদক জসিা প্রদাদনর িাধ্যদি জািীয় আথ ি সািামজক প্রবৃমদ্ধ অজিদন সহায়ক ভূমিকা িালন কদর থাদক। 

গদিষণা োড়াও হাইদরাকাি িন ইউমনট জনস্বাদথ ি মিমিধ জসিা প্রদান কদর থাদক।  

 

 

১. মিশন ও মভশনিঃ 

 

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

 

মিশনিঃ (Mission): জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ জসক্টদরর হালনাগাদ িথ্য-উিাত্ত ি িদিযণ, ি িাদলাচনা ও মিদেষদণর িাধ্যদি 

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

 

 

২. জসিা প্রদান প্রমিশ্রুমিিঃ 

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

খ. জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগ কামরগরী জসিা প্রদান; 

গ. িানি সম্পদ উন্নয়ন। 
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 নাগমরক জসিা 

 

ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও িমরদশাধ 

িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১।  িথ্য প্রদান নাগমরক জসিা প্রিুাশীদদর মনকট হদি সরাসমর মকাংিা 

ই-জিইল আদিদনিত্র প্রামপ্তর ির চামহি িথ্য সাংরমযি 

থাকদল িার চামহি িাধ্যদি (ডাকদ াদগ িা ইদিইদল) 

িথ্য প্রদান করা হয়; িদি চামহি িথ্য অন্য জকান শাখা 

সাংমেষ্ট হদল সাংমেষ্ট শাখা হদি িথ্য সাংগ্রহপূি িক প্রদান 

করা হয়। 

িথ্য অমধকার আইন, ২০০৯ এ 

উমেমখি মনধ িামরি ফরি িথ্য 

কমিশদনর ওদয়িসাইদট 

(www.infocom.gov.bd) 

অথব  হ ইসর ক ব বন ইউননট এর 

ওসয়বে ইট www. 

hcu.gov.bd এ িাওয়া  াদি। 

িথ্য অমধকার আইন অনুসাদর 

িািা প্রমি ০২ (দ্যই) টাকা 

অথিা প্রকৃি খরচ। জরজামর 

চালাদনর িাধ্যদি জকাড নাং-১-

৩৩০১-০০০১-১৮০৭ এ জিা 

মদদি হদি। 

আদিদন প্রামপ্তর 

২০ কা িমদিদসর 

িদধ্য এিাং ৩য় 

িদযর 

সাংমেষ্টিা 

থাকদল ৩০ 

কা িমদিদসর 

িদধ্য 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

তথ্য প্রে নক রী নবকল্প ে নয়ত্বপ্র প্ত ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এিাং 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

তথ্য প্রে নক রী ক বকতব  ে নয়ত্বপ্র প্ত ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

২। গ্রন্থাগার জসিা িহািমরচালক িদহাদদয়র অনুদিাদনক্রদি হাইদরাকাি িন 

ইউমনট কর্তিক প্রকামশি প্রমিদিদনসমূহ, অন্যান্য 

সাংগৃমহি পুস্তক ও িথ্য গদিষণা কাদজ ব্যিহার এিাং 

অধ্যয়দনর জন্য উন্মুি। এোড়াও হাইদরাকাি িন ইউমনট 

কর্তিক প্রকামশি জ্বাখসমি কর্তিক প্রণীি আইন, মিমধ ও 

নীমিিালার সাংকলন, জিদরািাাংলার জকাম্পানীসমূদহর 

আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন [১ি খে], 

জিদরািাাংলার জকাম্পানীসমূদহর আইন, মিমধ ও 

নীমিিালার সাংকলন [২য় খে] এিাং মিমিমসর 

জকাম্পানীসমূদহর আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন 

ক্রদয়র সুদ াগ রদয়দে। 

আদিদন ১। হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক 

প্রকামশি জ্বাখসমি কর্তিক 

প্রণীি আইন, মিমধ ও 

নীমিিালার সাংকলন ৯৫০ 

টাকা। 

২। জিদরািাাংলার 

জকাম্পানীসমূদহর আইন, মিমধ 

ও নীমিিালার সাংকলন [১ি 

খে] ১২০০ টাকা। 

৩। জিদরািাাংলার 

জকাম্পানীসমূদহর আইন, মিমধ 

ও নীমিিালার সাংকলন [২য় 

খে] ১২০০ টাকা। এিাং  

অনুিমি 

সাদিদয 

জিদহদী হাসান 

উি িমরচালক (িমরকল্পনা ও মিএসমস) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ ma-

hadehe@hcu.org.bd 

এিাং 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

 

http://www.infocom.gov.bd/
http://hcu.gov.bd/
http://hcu.gov.bd/
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও িমরদশাধ 

িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪। মিমিমসর জকাম্পানীসমূদহর 

আইন, মিমধ ও নীমিিালার 

সাংকলন ৮০০ টাকা হাদর 

জরজামর চালাদনর িাধ্যদি জিা 

প্রদান। 

৩। মিশ্বমিযলদয়র মশযাথীদদর 

মশযা কা িক্রি (ইন্টান িমশি) এ 

সহায়িা 

িহািমরচালক িদহাদদয়র অনুদিাদনক্রদি সাংমেষ্ট 

শাখায় মিষয়মভমত্তক আদলাচনাসহ হাইদরাকাি িন ইউমনট 

কর্তিক প্রকামশি প্রমিদিদন ও িথ্য মিষদয় সম্যক ধারণা 

প্রদান। 

আদিদন মিনামূদল্য সাংমেষ্টদদর 

সাদথ আদলাচনা 

সাদিদয 

জিদহদী হাসান 

উি িমরচালক (িমরকল্পনা ও মিএসমস) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ ma-

hadehe@hcu.org.bd 

এিাং 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

৪। িামষ িক প্রমিদিদন/ গ্য ে 

উৎপ েন, নবতরণ ও 

কনজ ম্পেন এর ব নষ বক 

প্রনতসবেন/ গ্য ে এবং কয়ল  

 জুে ও উৎপ েসনর   নেক 

প্রনতসবেন/ Report on 

Energy Scenario 

of Bangladesh 

প্রকাশনার ির ৭ (সাি) কি ি মদিস েফট কনপ www. 

hcu.gov.bd ওসয়বে ইট এ 

িাওয়া  াদি। হাড ি কমি আদিদন  

করা সাদিদয অমফস জথদক সাংগ্রহ  

েফটকনপ নবন মূসে 

ওসয়বে ইট এ িাওয়া  াদি। 

হাড ি কমি এর জন্য োিাদনা 

এর প্রকৃি খরচ 

 মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 

জিািাইলিঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-জিইলিঃ ad-exp@hcu.org.bd 

৫।  জসমিনার/কি িশালার িথ্যামদ িত্র প্রামপ্তর ির ৭ কা ি মদিস জসমিনার সাংক্রান্ত আদিদন মিনামূদল্য  মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
http://hcu.gov.bd/
http://hcu.gov.bd/
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-exp@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও িমরদশাধ 

িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-জিইলিঃ ad-ops@hcu.org.bd 

৬। গদিষণাকদি ি সহদ ামগিা সরকামর ও জিসরকামর মশযা প্রমিষ্ঠাদনর গদিষণা কাদজ 

মনদয়ামজি োত্র/মশযকসহ মিমভন্ন ি িাদয়র গদিষকদদর  

লাইদেমরদি সাংরমযি প্রকামশক প্রমিদিদন, মিদশষজ্ঞ 

জ্ঞান এিাং জসিা প্রদান। এোড়া িথ্য জকদে সাংরমযি  

মনজস্ব অপ্রকামশক গদিষণা ও িরীযালব্ধ মিমভন্ন ধরদণর 

গদিষণািত্র ও প্রমিদিদন (অনুসন্ধানী প্রমিদিদন) িথ্য-

উিাত্ত, িহািমরচালক িদহাদদয়র অনুিমিক্রদি 

অধ্যয়দনর সুদ াগ প্রদান 

আদিদনিত্র মিনামূদল্য প্রদয়াজন 

অনু ায়ী 

 

 

 

নব.দ্রোঃ নবষয় অনুয য়ী ক বকতব  ননসয় কন টি 

গঠিত হয়।  

 

প্রামিষ্ঠামনক জসিা 

 

ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। িহািান্য রাষ্ট্রিমির ভাষদণ অন্তভূ িমির জন্য অত্র 

দপ্তর সাংমেষ্ট িথ্য জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ 

মিভাদগ জপ্ররণ  

িহািান্য রাষ্ট্রিমির ভাষদণ অন্তভূ িমির জন্য 

অত্র দপ্তর সাংমেষ্ট িথ্য প্রমিিের জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ মিভাদগ জপ্ররণ করা হয়। 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর 

চামহদা জিািাদিক 

মিনামূদল্য মনধ িামরি সিদয় জিদহদী হাসান 

উি িমরচালক (িমরকল্পনা ও মিএসমস) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এিাং 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

২। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত 

প্রমিশ্রুমি/মনদদ িশন িাস্তিায়ন অগ্রগমি জপ্ররণ। 

প্রমি িাদসর ১০ িামরদখর িদধ্য প্রধানিন্ত্রীর 

কা িালদয় িথ্য জপ্ররণ। 

সাংমেষ্ট কাগজিত্র মিনামূদল্য মনধ িামরি মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

mailto:ad-ops@hcu.org.bd
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

৩। জািীয় সাংসদদ অনুমষ্ঠি সাংমেষ্ট মিমভন্ন সভার 

কা িিত্র জপ্ররণ এিাং মসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন  

চামহদা অনু ায়ী সাংমেষ্ট কাগজিত্র মিনামূদল্য মনধ িামরি জিদহদী হাসান 

উি িমরচালক (িমরকল্পনা ও মিএসমস) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এিাং 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

৪। িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি (এমিএ) িাস্তিায়ন 

অগ্রগমি ি িাদলাচনা সভা আদয়াজন 

িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি (এমিএ) িাস্তিায়ন 

অগ্রগমি ি িাদলাচনার জন্য প্রমিিাদস টিদির 

সভা টিি মলডাদরর সভািমিদত্ব আদয়াজন 

করা হয়। 

এমিএ চুমির লযুিাত্রা অজিদনর 

িথ্য ও প্রিাণক 

মিনামূদল্য প্রমিিাদস মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

৫। িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি (এমিএ)’র তত্রিামসক 

প্রমিদিদন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগ 

জপ্ররণ 

িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি (এমিএ)’র 

তত্রিামসক প্রমিদিদন এমিএ কুাদলোর 

অনু ায়ী জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগ 

জপ্ররণ করা হয়। 

এমিএ চুমির লযুিাত্রা অজিদনর 

প্রিাণক 

মিনামূদল্য প্রমি ০৩ িাস অন্তর মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

৬। মনি িাচনী ইশদিহার ২০১৮ সাংক্রান্ত  ২০১৮ সাদলর জািীয় মনি িাচনকাদল জ ামষি 

মনি িাচনী ইশদিহার ২০১৮ “সমৃমদ্ধর 

অগ্র াত্রায় িাাংলাদদশ” এ ির্ত্িান সরকাদরর 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ 

(হাইদরাকাি িন ইউমনট) সাংমেষ্ট 

অঙ্গীকারসমূদহর িমরকল্পনা/িদদযদির 

িাস্তিায়ন অগ্রগমি মনয়মিিভাদি জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ মিভাদগ জপ্ররণ। 

সাংমেষ্ট কাগজিত্র মিনামূদল্য মনধ িামরি সিদয় ম সহেী হ ে ন 

উপ পনরচ লক (পনরকল্পন  ও নপএেনে) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

 

৭। িধ্যদিয়ামদ িাদজট কাঠাদিা প্রণয়ন ও 

হালনাগাদকরণ 

মনমদ িষ্ট ফি ি পূরণ কদর জ্বালামন ও খমনজ 

মিভাদগ জপ্ররণ করা হয়। 

অথ ি মিভাগ কর্তিক জপ্রমরি িাদজট 

সার্কিলার-১ িাদজট সার্কিলার-২ 

অনু ায়ী মনমদ িষ্ট ফি ি জিািাদিক। 

মিনামূদল্য অথ ি মিভাগ কর্তিক 

মনধ িামরি সিয়সীিা 

নেহ ব   হমুে 

উপ পনরচ লক (অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-স ইলোঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

৮। সাংদশামধি িাদজট প্রণয়ন মনমদ িষ্ট ফি ি পূরণ কদর জ্বালামন ও খমনজ 

মিভাদগ জপ্ররণ করা হয়। 

অথ ি মিভাগ কর্তিক জপ্রমরি িাদজট 

সার্কিলার-১ িাদজট সার্কিলার-২ 

অনু ায়ী মনমদ িষ্ট ফি ি জিািাদিক। 

 

মিনামূদল্য ৪ িাস (মডদসম্বর-

িাচ ি) ি িন্ত 

নেহ ব   হমুে 

উপ পনরচ লক (অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-স ইলোঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

mailto:accounts@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

৯। তিল, গ্যাস কূি খনন নীমি মনধ িারণ মিষয়িলী জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর িাধ্যদি 

জিদরািাাংলা হদি প্রাপ্ত প্রস্তাি িরীযা-

মনরীযাপূি িক নীমি মনধ িারণী মসদ্ধান্ত গ্রহদণর 

জযদত্র অনুসৃি প্রশাসমনক িদ্ধমি 

সম্পাদনকরি  থা থ কর্তিিদযর 

অনুদিাদনগ্রহণপূি িক িত্র জামর করা হয়। 

প্রস্তাদির ধরন অনু ায়ী প্রদ াজু 

জযদত্র মনেিমণ িি কাগজিত্রিঃ 

প্রস্তামিি নীমির সদঙ্গ সাংমেষ্ট 

িিিিাদন- কা িকর 

আইন/নীমি/নীমিিালা, প্রদ াজু 

জযদত্র International Oil 

Companies (আইওমস) 

কর্তিক গ্যাস গ্যাস অনুসন্ধান ও 

উন্নয়ন কূি খনদনর জন্য অনুদিামদি 

মিএসমস, িাদিক্স, মিমজএসমসএস, 

এসমজএফএল এর স্বাযমরি চুমির 

কমি ইিুামদ। 

মিনামূদল্য িত্র প্রামপ্তর ির 

অন্যুন এক িাস 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 

জিািাইলিঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-জিইলিঃ ad-exp@hcu.org.bd 

১০। তিল ও গ্যাস সাংক্রান্ত িন্টন চুমি সম্পমকিি 

কা িািলী 

চামহদা অনু ায়ী সাংমেষ্ট কাগজিত্র মিনামূদল্য মনধ িামরি সিদয় ম সহেী হ ে ন 

উপ পনরচ লক (পনরকল্পন  ও নপএেনে) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

১১। কয়লা উন্নয়ন সাংক্রান্ত কা িািমল জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর িাধ্যদি 

জিদরািাাংলা হদি প্রাপ্ত প্রস্তাি িরীযা-

মনরীযাপূি িক সাংমেষ্ট কা ি সম্পাদদনর জযদত্র 

অনুসৃি প্রশাসমনক িদ্ধমি সম্পন্নকরি 

 থা থ কর্তিিদযর অনুদিাদনগ্রহণপূি িক িত্র 

জামর করা হয়। 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর 

িাধ্যদি জিদরািাাংলা হদি প্রাপ্ত 

স্বয়াংসম্পূণ ি প্রস্তাি 

মিনামূদল্য িত্র প্রামপ্তর ির 

অন্যুন ৫ কা িমদিস 

অরূপ কু  র নবশ্ব ে  

উপ-পনরচ লক (  ইননং ও অপ সরেন) ম  ব ইলোঃ 

০১৮১৪২৪০৮৮১ 

ই-স ইলোঃ arup@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

mailto:accounts@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-exp@hcu.org.bd
mailto:arup@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

১২। PSC/RSC সাংক্রান্ত িথ্য ও িিািি জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক জপ্রমরি 

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক 

 মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক ম সহেী হ ে ন 

উপ পনরচ লক (পনরকল্পন  ও নপএেনে) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

১৩। িরািশ ি ও কামরগমর সহায়িা (কনসানদটমি) 

সামভ িদসস ও জটকমনকুাল এমসস্ট্ুাি সাংক্রান্ত 

কা িক্রি 

মিমভন্ন প্রমিষ্ঠাদনর মনকট হদি প্রাপ্ত আদিদন 

িত্র মিমিমসদি জপ্ররণ। 

মিমিমস জথদক প্রাপ্ত িথ্যামদ  মিনামূদল্য িত্র ও প্রদয়াজনীয় 

প্রামপ্তর ির ৭ মদন। 

অরূপ কু  র নবশ্ব ে  

উপ-পনরচ লক (  ইননং ও অপ সরেন) ম  ব ইলোঃ 

০১৮১৪২৪০৮৮১ 

ই-স ইলোঃ arup@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

১৪। USAID/IDB/ADB/WB/FICA সহ 

অন্যান্য আন্তজিামিক সাংস্থার িহুিামযক ও 

মিিামযক সাংক্রান্ত কা িক্রি 

প্রমিদিদন প্রস্তুি অিিঃির সরকামর আদদশ 

জামরকরণ 

 

মিভাগ/দপ্তর/সাংস্থা/অমধদপ্তর/ হদি 

প্রাপ্ত িথ্যামদ 

মিনামূদল্য ০৭ (সাি) মদন মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

এবং 

mailto:arup@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-ops@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

বেরুল আ ীন খ ন 

েহক রী পনরচ লক (অনুেন্ধ ন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-স ইলোঃ ad-exp@hcu.org.bd 

১৫। International Energy Fo-

rum, SAARC ও BIMSTEC 

সাংক্রান্ত 

মিমভন্ন দপ্তর/সাংস্থা হদি প্রদয়াজনীয় িথ্যামদ 

সাংগ্রহপূি িক প্রমিদিদন প্রস্তুিকরণ 

দপ্তর/সাংস্থা/অমধদপ্তর/ হদি প্রাপ্ত 

িথ্যামদ 

মিনামূদল্য ০৩ (মিন) মদন নেহ ব   হমুে 

উপ পনরচ লক (অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-স ইলোঃ shihab@hcu.org.bd 

 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

১৬। SDG/NDC সাংক্রান্ত িথ্য ও িিািি জপ্ররণ মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক েংনিষ্ট ক গজপত্র মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

১৭। 8th Five Year Plan সাংক্রান্ত িথ্যামদ 

জপ্ররণ 

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক েংনিষ্ট ক গজপত্র মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক এ .আল উনিন আল আজ ে 

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-জিইলিঃ ad-ops@hcu.org.bd 

১৮। JICA এর কা িক্রি সাংক্রান্ত িথ্যামদ ও 

িিািি 

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক  মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-ops@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-জিইলিঃ ad-ops@hcu.org.bd 

১৯। SREDA কর্তিক জপ্রমরি মিষয় ও  

নিায়নদ াগ্য জ্বালামন সাংক্রান্ত  িিািি জপ্ররণ  

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক েংনিষ্ট ক গজপত্র মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক অরূপ কু  র নবশ্ব ে  

উপ-পনরচ লক (  ইননং ও অপ সরেন) ম  ব ইলোঃ 

০১৮১৪২৪০৮৮১ 

ই-স ইলোঃ arup@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

২০। মিিামযক চুমি/আইন/িররাষ্ট্র িন্ত্রণালয় সাংক্রান্ত 

িথ্যামদ ও িিািি জপ্ররণ 

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক েংনিষ্ট ক গজপত্র মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 

জিািাইলিঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-জিইলিঃ ad-exp@hcu.org.bd 

২১। জলিায়ু িমরিিিন/িমরদিশ সাংক্রান্ত মিষদয় িথ্য 

ও িিািি জপ্ররণ 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক জপ্রমরি 

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক 

েংনিষ্ট ক গজপত্র মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:ad-ops@hcu.org.bd
mailto:arup@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-exp@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 

জিািাইলিঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-জিইলিঃ ad-exp@hcu.org.bd 

২২। এমডমি/আরএমডমি প্রণয়ন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর চামহদা 

জপ্ররণ। 

এমডমি/আরএমডমি এর জন্য প্রণীি 

মনধ িামরি েক জিািাদিক। 

মিনামূদল্য ১। প্রমি িের িাচ ি 

িাদস িরিিী 

অথ িিেদরর এমডমি 

প্রণয়ন 

২। প্রমি িের 

মডদসম্বর িাদস 

চলমি অথ িিেদরর 

আরএমডমি প্রণয়ন 

ম সহেী হ ে ন 

উপ পনরচ লক (পনরকল্পন  ও নপএেনে) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

২৩। মজওমি/তিদদমশক অথ িায়দন 

টিএমিমি/মডমিমি/আরএমডমিমি প্রস্তাি জপ্ররণ 

মজওমি/তিদদমশক অথ িায়দন 

টিএমিমি/মডমিমি/আরএমডমিমি প্রস্তাি 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগ জপ্ররণ 

স্বয়াংসম্পূণ ি 

টিএমিমি/মডমিমি/আরএমডমিমি 

মিনামূদল্য মনধ িামরি সিদয় ম সহেী হ ে ন 

উপ পনরচ লক (পনরকল্পন  ও নপএেনে) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

২৪। হ ইসর ক ব বন ইউননট হসত জ্বালামন ও খমনজ 

সম্পদ মিভাগ এর িাধ্যদি অথ ি মিভাদগ িাদজট 

িত্তৃিা এর িথ্য-উিাত্ত ও ইনপুটস জপ্ররণ 

ননর্ ব নরত ছক ও চ নহে  ম  ত সবক  মিনামূদল্য মনধ িামরি সিদয় নেহ ব   হমুে 

উপ পনরচ লক (অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-স ইলোঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-exp@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

২৫। হ ইসর ক ব বন ইউননট হসত জ্বালামন ও খমনজ 

সম্পদ মিভাগ এর িাধ্যদি অথ ি মিভাদগ ব সজট 

ব স্তব য়ন অগ্রগনত প্রনতসবেন মপ্ররণ েংক্র ন্ত 

ননর্ ব নরত ছক ও চ নহে  ম  ত সবক  মিনামূদল্য মনধ িামরি সিদয় নেহ ব   হমুে 

উপ পনরচ লক (অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-স ইলোঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

২৬। অথ িননমিক সিীযা জি প্রকাদশর জন্য 

প্রদয়াজনীয় ইনপুটস জপ্ররণ সাংক্রান্ত 

ননর্ ব নরত ছক ও চ নহে  ম  ত সবক  মিনামূদল্য মনধ িামরি সিদয় ম সহেী হ ে ন 

উপ পনরচ লক (পনরকল্পন  ও নপএেনে) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-স ইলোঃ mahadehe@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

২৭। হ ইসর ক ব বন ইউননট হসত জ্বালামন ও খমনজ 

সম্পদ মিভাগ এর িাধ্যদি নন-ট্যাক্স জরমভমনউ 

প্রমিদিদন জপ্ররণ সাংক্রান্ত 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর িাধ্যদি 

অথ ি মিভাদগ জপ্ররণ করা হয়। 

 মিনামূদল্য মনধ িামরি সিয় মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:accounts@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

২৮। জনিল সাংক্রান্ত িথ্যামদ জ্বালামন ও খমনজ 

সম্পদ মিভাগ জপ্ররণ 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক জপ্রমরি 

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ 

কর্তিক জপ্রমরি মনধ িামরি েক/ 

কাঠাদিা জিািাদিক 

মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

২৯। সরকামর মহসাি সম্পমকিি স্থায়ী কমিটির 

সাংক্রান্ত কা িািমল 

সরকামর মহসাি সম্পমকিি স্থায়ী কমিটির 

মসদ্ধাদন্তর আদলাদক িরিিী ব্যিস্থা গ্রহণ করা 

হয়। 

 মিনামূদল্য মনধ িামরি সিয় নেহ ব   হমুে 

উপ পনরচ লক (অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-স ইলোঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

৩০। হ ইসর ক ব বন ইউননট এর জদওয়ানী/জফৌজদামর 

িািলা সাংক্রান্ত  ািিীয় কা িিলী 

হ ইসর ক ব বন ইউননট এর 

জদওয়ানী/জফৌজদামর িািলা সাংক্রান্ত 

কাগজিত্র প্রামত্ত সাদিদয প্রদয়াজনীয় কা িক্রি 

গ্রহণ করা হয়। 

িািলা সাংক্রান্ত কাগজিত্র মিনামূদল্য কিিদয ০৭ মদন বেরুল আ ীন খ ন 

েহক রী পনরচ লক (অনুেন্ধ ন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-স ইলোঃ ad-exp@hcu.org.bd এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

৩১। মিমভন্ন িন্ত্রণালয়/মিভাদগর আইন/মিমধ/নীমি 

ইিুামদ মিষদয় িথ্য/িিািি প্রদান সাংক্রান্ত 

কা িািমল 

মিমভন্ন িন্ত্রণালয়/মিভাদগর আইন/মিমধ/নীমি 

ইিুামদ মিষদয় িথ্য/িিািি চামহদার 

িমরদপ্রমযদি এ মিভাগ হদি িথ্য জপ্ররণ করা 

হয়। 

সাংমেষ্ট কাগজিত্র মিনামূদল্য কিিদয ০৭ মদন এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd এবং 

বেরুল আ ীন খ ন 

েহক রী পনরচ লক (অনুেন্ধ ন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-স ইলোঃ ad-exp@hcu.org.bd 

mailto:accounts@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:accounts@hcu.org.bd
mailto:ad-exp@hcu.org.bd
mailto:accounts@hcu.org.bd
mailto:ad-exp@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও প্রামপ্তস্থান 
জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২।  শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত  ািিীয় কা িািলী প্রমি মিন িাস অন্তর প্রমিদিদন জপ্ররণ, 

পূরষ্কার প্রদান এিাং এ সাংক্রান্ত অন্যান্য 

সাংমেষ্ট কা িিলী 

সাংমেষ্ট কাগজিত্র মিনামূদল্য মনধ িামরি সিয় মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd  

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

৩৩। হাইদরাকাি িন ইউমনট এর অমভদ াগ গ্রহণ ও 

মনষ্পমত্ত সাংক্রান্ত প্রমিদিদন জ্বালামন ও খমনজ 

সম্পদ মিভাদগ জপ্ররণ। 

প্রমি িাদসর ১৫ িামরদখর িদধ্য জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ মিভাদগ মিভাদগ িথ্য জপ্ররণ। 

সাংমেষ্ট কাগজিত্র মিনামূদল্য মনধ িামরি সিয় নেহ ব   হমুে 

উপ পনরচ লক (অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-স ইলোঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

৩৪। অমডট সাংক্রান্ত িথ্যামদ জপ্ররণ জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক জপ্রমরি 

মনধ িামরি েক ও চামহদা জিািাদিক 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ 

কর্তিক জপ্রমরি মনধ িামরি েক/ 

কাঠাদিা জিািাদিক 

 

মিনামূদল্য চামহদা জিািাদিক মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd  

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

 

mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:accounts@hcu.org.bd
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অভুন্তরীণ জসিা 

 

ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি 
প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও 

প্রামপ্তস্থান 

জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। কি িকিিা-কি িচারীদদর অমজিি, 

শ্রামন্ত মিদনাদন ও অন্যান্য ছুটি 

ছুটির মহসািসহ আদিদন প্রামপ্তর ির কর্তিিদযর 

অনুদিাদনক্রদি জসিা প্রিুাশীদক িত্র 

িারফি/ইদিইদল জামনদয় জদয়া হয়। 

(ক) সাদা কাগদজ আদিদন। 

(খ) প্রধান মহসাি রযণ 

কি িকিিা কর্তিক প্রদত্ত 

মনধ িামরি ফদি ি ছুটির 

মহসাি। 

মিনামূদল্য ০৩ (মিন) 

কা িমদিস 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

২। কি িকিিা-কি িচারীদদর িমহিঃ 

িাাংলাদদশ ছুটি 

পূদি ির িমহিঃিাাংলাদদশ ছুটির মহসািসহ আদিদন 

প্রামপ্তর ির কর্তিিদযর অনুদিাদনক্রদি জসিা 

প্রিুাশীদক িত্র িারফি/ইদিইদল জামনদয় জদয়া 

হয়।  

(ক) সাদা কাগদজ আদিদন। 

(খ) প্রধান মহসাি রযণ 

কি িকিিা কর্তিক প্রদত্ত 

মনধ িামরি ফদি ি ছুটির 

মহসাি। 

মিনামূদল্য ০৩ (মিন) 

কা িমদিস 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

৩। কি িকিিা-কি িচারীদদর মিদদশ 

ভ্রিদণর মিল, অমগ্রি, অমগ্রদির 

সিিয় ইিুামদ। 

দামখলকৃি মিল  াচাই-িাোইপূি িক মস,এ,ও 

অমফদস জপ্ররণ করা হয় 

(ক) মিল 

(খ) সরকামর আদদশ 

(গ) ভ্রিণ মিিরণী 

( )  ািায়াি ও আিাসদনর 

স্বিদয প্রিাণক)  

মিনামূদল্য ০৭ (সাি) 

কা িমদিস 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

এবং 

এে. এ . আব্দুল্ল হ আল-ফ রুক 

নহে বরক্ষণ ক বকতব  

জিািাইলিঃ ০১৯১০০১০০৪৯ 

ই-জিইলিঃ accounts@hcu.org.bd 

৪। মিমভন্ন জষ্টশনারী র্যমব্যামদ সরিরাহ চামহদা প্রামপ্তর ির কর্তিিদযর অনুদিাদনক্রদি 

সরিরাহ করা হয়। 

চামহদা অনু ায়ী সরাসমর 

 

মিনামূদল্য ০৩ (মিন) 

কি িমদিস 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:accounts@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:accounts@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি 
প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও 

প্রামপ্তস্থান 

জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

এবং 

ম  োঃ ন জমুল হক 

েহক রী পনরচ লক (পনরকল্পন ) 

ম  ব ইলোঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-স ইলোঃ ad-plan@hcu.org.bd 

৫। কমম্পউটার ও িথ্য প্রযুমি জসিা অমধদপ্তদরর কমম্পউটার, মপ্রন্টার ও এ সম্পমকিি 

সকল জসিার দাময়ত্ব িালন করা। 

  সাি িযমনক মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd  

৬। কমম্পউটার আইমসটি সািগ্রী 

সরিরাহ ও জিরািি 

চামহদা প্রামপ্তর ির কর্তিিদযর অনুদিাদনক্রদি 

সরিরাহ/জিরািি করার ব্যিস্থা করা হয়। 

চামহদা অনু ায়ী সরাসমর 

 

মিনামূদল্য ০৭ (সাি) 

কি িমদিস 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

এবং 

িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 

জিািাইলিঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-জিইলিঃ ad-exp@hcu.org.bd 

৭। ওদয়িসাইদট িথ্য হালনাগাদকরণ প্রদয়াজন অনু ায়ী  জকান মূল্য িমরদশাধ 

করদি হয় না। 

প্রদয়াজন 

অনু ায়ী 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

এবং 

mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:ad-exp@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি 
প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও 

প্রামপ্তস্থান 

জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

৮। দাপ্তমরক জটমলদফান 

িরাে/সাংদ াগ 

স্থািন/স্থানান্তর/মিমচ্ছন্নকরণ 

চামহদা প্রামপ্তর ির প্রামধকার অনু ায়ী কর্তিিদযর 

অনুদিাদনক্রদি জসিা প্রদান করা হয়। 

সরকারী নীমিিালা অনু ায়ী  

প্রামপ্তস্থানিঃ জপ্রাগািার, 

মিইমিআরমস 

মিনামূদল্য ১৫ (িদনর) 

কি িমদিস 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

৯। হাইদরাকাি িন ইউমনট এর 

কি িকিিা/কি িচারীদদর অভুন্তরীণ 

প্রমশযণ আদয়াজন সাংক্রান্ত 

৬০ (ষাট)  ন্টাব্যািী প্রমশযণ কি িসূমচর 

আওিায় এ মিভাদগর কি িকিিা/কি িচারীদদর 

প্রমশযণ প্রদান করা হয়। 

 সরকার কর্তিক 

মনধ িামরি হাদর মফ ও 

ভািা প্রদান করা হয়। 

মনধ িামরি 

সিয় 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

১০। কি িকিিাদদর  ািায়াি 

জসিা/প্রদটাকল/ ানিাহন 

িাৎযমণক  জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় 

কর্তিক মনধ িামরি হাদর 

 মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 

mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
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ক্রি জসিার নাি জসিা প্রদান িদ্ধমি 
প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র ও 

প্রামপ্তস্থান 

জসিার মূল্য ও 

িমরদশাধ িদ্ধমি 

জসিা 

প্রদাদনর 

সিয়সীিা 

দাময়ত্ব প্রাপ্ত কি িকিিা 

(নাি, িদিী ও ই-জিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জিািাইলিঃ ০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ই-জিইলিঃ ad-exp@hcu.org.bd 

১১। হাইদরাকাি িন ইউমনট এর 

কি িকিিা/কি িচারীদদর প্রমশযদণ 

জপ্ররণ সাংক্রান্ত 

হাইদরাকাি িন ইউমনট এর কি িকিিা/কি িচারীদদর 

সরকামর প্রমিষ্ঠান জ িনিঃ মিমিএটিমস, 

আরমিটিএমস, এনএমিমড, মিআইএি ও মিয়াি 

ফাউদেশন এ প্রমশযদণর জন্য জপ্ররণ করা হয়। 

 সরকার কর্তিক 

মনধ িামরি হাদর মফ ও 

ভািা প্রদান করা হয়। 

মনধ িামরি 

সিয় 

অরূপ কু  র নবশ্ব ে  

উপ-পনরচ লক (  ইননং ও অপ সরেন) ম  ব ইলোঃ 

০১৮১৪২৪০৮৮১ 

ই-স ইলোঃ arup@hcu.org.bd 

এবং 

মেবব্রত ে ে 

েহক রী পনরচ লক (প্রে েন ও নহে ব) 

ম  ব ইলোঃ ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

ই-স ইলোঃ debbrath@hcu.org.bd 

১২। হাইদরাকাি িন ইউমনদটর 

কি িকিিাগদণর তিদদমশক প্রমশযণ 

সাংক্রান্ত 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিাগদণর 

তিদদমশক প্রমশযণ, জসমিনার/সদেলন ও 

কি িশালা আদয়াজন সাংক্রান্ত প্রস্তাি জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ মিভাদগ জপ্ররণ করা হয়। 

তিদদমশক প্রমশযণ সাংক্রান্ত 

প্রস্তাি 

সরকার কর্তিক 

মনধ িামরি হাদর মফ 

প্রদান করা হয়। 

মনধ িামরি 

সিদয় 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এিাং 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

জিািাইলিঃ ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ই-জিইলিঃ ad-plan@hcu.org.bd 

১৩। জসমিনার/কি িশালা আদয়াজন 

সাংক্রান্ত 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিা/কি িচারীদদর 

জন্য ইদনাদভশন, এমিএ, িথ্য অমধকার ও 

সিসািময়ক মিমভন্ন মিষদয় জসমিনার/কি িশালা 

আদয়াজন করা হয়। 

সাংমেষ্ট কাগজিত্র সরকার কর্তিক 

মনধ িামরি হাদর মফ 

প্রদান করা হয়। 

মনধ িামরি 

সিদয় 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জিািাইলিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

এবং 

এ .আল উনিন আল আজ ে 

েহক রী পনরচ লক (অপ সরেন) 

ম  ব ইলোঃ ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ই-স ইলোঃ ad-ops@hcu.org.bd 

mailto:ad-exp@hcu.org.bd
mailto:arup@hcu.org.bd
mailto:debbrath@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
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আওিাধীন অমধদপ্তর/দপ্তর/সাংস্থা কর্তিক প্রদত্ত জসিা 

 

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

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

জসিায় সদচষ্ট থাদক।  

 

অমভদ াগ ব্যিস্থািনা িদ্ধমি (GRS) 

 

জসিা প্রামপ্তদি অসন্তুষ্ট হদল দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিাদদর সাদথ জ াগাদ াগ করুন। মিমন সিাধান মদদি ব্যথ ি হদল মনদোি িদ্ধমিদি 

জ াগাদ াগ ও আিনার সিস্যা অিমহি করুন।  

 

 

 

ক্রমিক 

নাং 

কখন জ াগাদ াগ করদিন জ াগাদ াদগর ঠিকানা মনষ্পমত্তর সিয়সীিা 

১. দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিা সিাধান মদদি ব্যথ ি হদল    

জনাি মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক 

(অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

মফ নোঃ ৮৩৯১113 

জিািািঃ ১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd  

  

০২ (দ্যই) িাস 

২. জফাকাল িদয়ন্ট কি িকিিা সিাধান মদদি ব্যথ ি 

হদল   

িহািমরচালক 

জফানিঃ ৮৩৯১০৭৫ 

জিািািঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-জিইলিঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক) িাস 
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সাাংগঠমনক কাঠাদিা 
 

 

 
 

 

 

 

জনিল কাঠাদিা 
 

 

সাংস্থা 

অনুদিামদি িদদর সাংখ্যা কি িরি জনিদলর সাংখ্যা 

১ি 

জশ্রণী 

২য় 

জশ্রণী 

৩য় 

জশ্রণী 

৪থ ি 

জশ্রণী 
জিাট ১ি জশ্রণী ২য় জশ্রণী ৩য় জশ্রণী ৪থ ি জশ্রণী জিাট 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট 

১৬ 

জন 

০২ 

জন 

০৮ 

জন 

০৯ 

জন 

৩৫ 

জন 
০৮ জন ০১ ০৩ জন ০৯ জন ২১ জন 
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িানি সম্পদ উন্নয়ন 

হাইদরাকাি িন ইউমনট এর সাাংগঠমনক কাঠাদিাদি রাজস্ব খাদি অস্থায়ীভাদি ২৬ টি এিাং চতুথ ি জশ্রমণর (আউট জসাস িমসাং এর িাধ্যদি) 

০৯টি িদ সৃজন করা হদয়দে এর িদধ্য ০১ টি িদদ জপ্রষদন এিাং ১১ টি িদদর মনদয়াগ প্রমক্রয়া সম্পন্ন হদয়দে এিাং অিমশষ্ট ১৪ টি িদদর 

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

স্থমগি এিাং ৭ টি িদদর  মিিরীদি জনিল মনদয়াগ প্রমক্রয়াধীন রদয়দে।   

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর  জনিল সাংক্রান্ত িথ্য 

 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদট আউটদসামস িাং এ মনদয়ামজি চতুথ ি জশ্রমণর জনিল সাংক্রান্ত িথ্য  

ক্রমিক 

নাং 

অনুদিামদি িদদর নাি  অনুদিামদি িদ 

সাংখ্যা  

অনুদিামদি িদদর মিিরীদি 

পূরণকৃি জনিল 

শূন্য িদ সাংখ্যা 

১। িহািমরচালক ০১ ০১ (দপ্রষণ) - 

২। িমরচালক (নীমিিালা ও উন্নয়ন) 

 

০১ - ০১ 

৩।  িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

 

০১ - ০১ 

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

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

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

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

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

৯। সহকারী িমরচালক (িাইমনাং) ০১ - ০১ 

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

১১। সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) ০১ ০১  - 

১২। সহকারী িমরচালক (আইমসটি) ০১ - ০১ 

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

১৪। সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) ০১ ০১ ০০ 

১৫।  সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) ০১ ০১  - 

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

১৯। কমম্পউটার অিাদরটর ০৪ - ০৪ 

২০। রাইভার  ০৩ ০৩  

২১। সহকারী (মহসাি) ০১ - ০১ 

জিাট ২৬ ১২ ১৪ 

ক্রমিক 

নাং 

অনুদিামদি িদদর নাি অনুদিামদি িদ 

সাংখ্যা 

অনুদিামদি িদদর 

মিিরীদি পূরণকৃি জনিল 

 শূন্য িদ  সাংখ্যা 

১। িািিািাহক  ০১ ০১ ০  

২। এয়ারকমেশন অিাদরটর/ প্রদজক্টর অিাদরটর ০১ ০১  

৩। সহকারী ইদলমিমশয়ান ০১ ০১ ০ 

৪। মনরািত্তা প্রহরী ০৪ ০৪ ০ 

৫। িমরচ্ছন্ন কিী ০২ ০২ ০ 

জিাট ০৯ ০৯ ০০ 
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সিস্যা এিাং চুাদলঞ্জসমূহ 

 নি সৃমজি সাংস্থা 
 

 ি জনিদলর সাংকট  

 অমভজ্ঞ ও দয কামরগরী জনিদলর জন্য স্বল্প আমথ িক সুমিধা  

 স্ট্ামড ও গদিষণার সুমিধার স্বল্পিা 

 তিদদমশক প্রমশযণ ও মভমজদটর সীিািদ্ধিা  

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ভমিষ্যৎ িমরকল্পনা 

িাাংলাদদদশর প্রাকৃমিক সম্পদদর  থা থ ব্যিহাদরর িাধ্যদি অথ িননমিক প্রবৃমদ্ধ অজিন  ,দামরর্যমু মিদিাচন ও িমরদিশ 

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

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

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

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

রাখা হদি। 

এোড়াও হাইদরাকাি িন ইউমনট এ মনেমলমখি মিষয় সাংমেষ্ট প্রকল্প/স্ট্ামড হাদি জনয়া জ দি িাদর 

 Impact of salinity on natural gas pipeline.  

 Carbon Emission: Study for reduction of carbon emission in High pressure pipeline and 

its installation.  

 Black powder Issue in GTCL operated pipelines.  

 AC Interference on pipeline. 

 Gas Tariff/ wheeling charge for GTCL 

 The Petroleum Reservoir Fluid PVT analysis for hydrocarbon phase behavior.  

 Enhancement of drilling fluid technology for high pressure and high temperature 

(HPHT) well.  

 Energy Audit for Boiler, Heat Exchanger and Gas Based Generator of PGCL’s custom-

ers.  

 জ্বালাচনখাড্ত ৪থ ব চশল্পচর্প্লড্র্র উপড্র্াগী উড্যাগ গ্রহড্ণর চনচমত্ত সম্ভাব্য কক্ষ্ত্র এর্ং সংচেষ্ট প্রযুচি চিচিতকরণ।  

 জ্বালাচন চনরাপত্তা চনচিড্ত কদশব্যাচপ স্ট্র্যাড্েচেক কোড্রে কযাপাচসটি পচরকল্পনা প্রণয়ন এর্ং কোড্রে কযাপাচসটি 
বৃচির করাডম্যাপ নতচর।  

 পচরড্র্শ উপড্র্াগী জ্বালাচন কতড্লর কপ্রাপাটি বে হালনাগাদকরণ।  

 র্াংলাড্দড্শর আথ ব-সামাচেক কপ্রক্ষ্াপড্ে র্াড্য়া-ফুড্য়ল এর উপড্র্াচগতা।  

 র্াংলাড্দড্শর পচরর্চতবত অথ বনীচতড্ত আপদকালীন মজুড্দর পচরমাণ এর্ং এর ব্যর্স্থাপনা।  

 Application of Artificial Intelligence (AI) in hazardous activities of petroleum and min-

ing field  

 Development of standard operating procedures for safety and security of energy users.  

 Estimate the Update of Natural Gas Reserve in Bangladesh.  
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এোড়াও ভমিষ্যৎ িমরকল্পনার িদধ্য রদয়দে 

 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কামরগরী সহায়ক শমি মহসাদি সুপ্রমিষ্ঠা করা; 

 মনয়মিি ওয়াকিশি, জসমিনাদরর আদয়াজন; 

 হাইদরাকাি িন ইউমনটদক আন্তজিামিক িাদন উন্নীি করা; 

 কি িকিিাদদর জ্বালামন জসক্টদরর মিমভন্ন প্রমিষ্ঠান হদি ব্যিহামরক অমভজ্ঞিা এিাং জ্ঞান অজিদনর মনমিদত্ত স্বল্প 

সিদয়র জন্য জপ্রষদণর ব্যিস্থা করা; 

 জ্বালামন ও খমনজ জসক্টদর যুদগাদিাযুমগ মিমভন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা; 

 কি িকিিা/কি িচারীদদর জদশী/মিদদশী প্রমশযদণর ব্যিস্থা করা; 

 স্ট্ামড ও গদিষণাধিী কি িসম্পাদন; 

 

 

২০২১-২০২২ অথ ি িেদর হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিা/কি িচারীগদণর অভুন্তরীণ ও জদশীয় প্রমশযণ 

 
 

অভুন্তরীণ প্রমশযণ 

ক্রমিক নাং প্রমশযদণর মিষয় 
প্রমশযণাথীর  

সাংখ্যা 
প্রমশযদণর সিয়কাল জিাট সিয়কাল 

1.  “সরকামর কি িচামর (শাংঙ্খলা ও আমিল) মিমধিালা, ২০১৮” ১১ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩৩  ন্টা 

2.  “LNG Import Strategy” ০৭ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২১  ন্টা 

3.  

“িথ্য প্রকাশ (সুরযা) আইন, ২০১১ 

ও 

িথ্য প্রকাশ (সুরযা) নীমিিালা, ২০১৭” 

১১ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩৩  ন্টা 

4.  “দাপ্তমরক মনরািত্তা” ১০ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩০  ন্টা 

5.  
“Budget Preparation” 

 
০৭ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২১  ন্টা 

6.  “শুদ্ধাচার” ১১ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩৩  ন্টা 

7.  
ই-গভদন িি ও উদ্ভািন কি িিমরকল্পনা িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 

প্রমশযণ 
০৬ জন 

মদনব্যািী 

জিাট  ন্টা= ০৫ 
৩০  ন্টা 

8.  

“Model Revenue Sharing Contract 

(MRSC)” 

 

০৭ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২১  ন্টা 

9.  
“সরকামর কি িচারী (মনয়মিি উিমস্থমি) মিমধিালা, ২০১৯” 

 
১০ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩০  ন্টা 

10.  

“Leakage Detection in Gas Pipeline 

and Way Forward” 

 

০৭ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২১  ন্টা 

11.  
“Good Governance in Energy Sec-

tor” 
১০ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩০  ন্টা 

12.  
“Rules of Business” 

 
০৮ জন 

১১:০০- ০২:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৪  ন্টা 

13.  “সরকামর কি িচারী আচরণ মিমধিালা, ১৯৭৯ ১১ জন 
৯:১৫- ১২:১৫ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩৩  ন্টা 

14.  ‘অমভদ াগ প্রমিকার ব্যিস্থা’ ১০ জন ০২:০০- ০৫:০০ ৩০  ন্টা 
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ক্রমিক নাং প্রমশযদণর মিষয় 
প্রমশযণাথীর  

সাংখ্যা 
প্রমশযদণর সিয়কাল জিাট সিয়কাল 

জিাট  ন্টা= ০৩ 

15.  
“জসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি (মসটিদজন চাট িার)” 

 
১১ জন 

১১:০০- ১:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩৩  ন্টা 

16.  
ই-গভদন িি ও উদ্ভািন কি িিমরকল্পনা িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 

প্রমশযণ 
০৭ জন 

মদনব্যািী 

জিাট  ন্টা= ০৫ 
৩৫  ন্টা 

17.  “জসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি মিষয়ক প্রমশযণ’’ ০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

18.  
“অমভদ াগ প্রমিকার ব্যিস্থা এিাং মজআরএস সফটওয়ুার 

মিষয়ক প্রমশযণ” 
০৯ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

19.  শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রমশযণ ০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

20.  িথ্য অমধকার মিষদয় কি িকিিাদদর প্রমশযণ ০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

21.  
“অমভদ াগ প্রমিকার ব্যিস্থা এিাং মজআরএস সফটওয়ুার 

মিষয়ক প্রমশযণ” 

 

০৭ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২১  ন্টা 

22.  
ই-গভদন িি ও উদ্ভািন কি িিমরকল্পনা িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 

প্রমশযণ 
০৭ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২১  ন্টা 

23.  
 

আচরণ ও শঙ্খলা মিষয়ক প্রমশযণ 
১০ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩০  ন্টা 

24.  জসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি মিষয়ক প্রমশযণ ০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

25.  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর জ াষণা অনু ায়ী িািাকক্ি িাাংলাদদশ 

গড়ার লদযু ধূিিান ও িািাকজাি র্যমব্য ব্যিহার (মনয়ন্ত্রন) 

আইন ২০০৫ (২০১৩ সাদল সাংদশামধি) এর উির অভুন্তরীণ 

প্রমশযণ 

০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

26.  
িাাংলাদদদশ মিযিান গ্যাস সঞ্চালন ও মিিরণ ব্যিস্থা এর 

উির অভুন্তরীণ প্রমশযণ 
০৯ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

27.  
“অমভদ াগ প্রমিকার ব্যিস্থা এিাং মজআরএস সফটওয়ুার 

মিষয়ক প্রমশযণ” 
০৯ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

28.  
 

“জসিা প্রদান প্রমিশ্রমি মিষয়ক প্রমশযণ” 
০৬ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
১৮  ন্টা 

29.  
ই-গভদন িি ও উদ্ভািন কি িিমরকল্পনা িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত 

প্রমশযণ 
০৬ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
১৮  ন্টা 

30.  
 

“শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্রমশযণ 

 

০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

31.  
 

িথ্য অমধকার মিষদয় কি িকিিাদদর প্রমশযণ 
০৯ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

32.  আধুমনক অমফস ব্যিস্থািনা মিষদয় কি িকিিাদদর প্রমশযণ ০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

33.  
“সরকারী কি িচারী (শঙ্খলা ও আমিল) মিমধিালা, ১৯৮৫” 

 
০৯ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

34.  
Enhancement of Indigenous Gas 

Production: Challenges & Way For-

ward 

০৬ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
১৮  ন্টা 

35.  
িধ্যিাড়া গ্রানাইট িাইমনাং জকাম্পামন মলমিদটড হদি িাথর 

উদত্তালন ও মিিনন প্রমক্রয়া 

 

০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 

36.  
জ্বালামন ব্যিহাদরর ক্রিমিকাশ মিষদয় কি িকিিাদদর অভুন্তরীণ 

প্রমশযণ 

 

০৯ জন 
০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২৭  ন্টা 
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ক্রমিক নাং প্রমশযদণর মিষয় 
প্রমশযণাথীর  

সাংখ্যা 
প্রমশযদণর সিয়কাল জিাট সিয়কাল 

37.  সরকামর চার্কমর আইন ২০১৮ মিষদয় অভুন্তরীণ প্রমশযণ ০৬ জন 
৯:৩০- ১২:৩০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
১৮  ন্টা 

38.  
িাাংলাদদদশর ভূগভিস্থ খমনজ সম্পদ ব্যিস্থািনা মিষদয় 

অভুন্তরীণ প্রমশযণ 
০৬ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
১৮  ন্টা 

39.  
িাাংলাদদদশর নিায়নদ াগ্য জ্বালামন মিষদয় অভুন্তরীণ 

প্রমশযণ 
১১ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
৩৩  ন্টা 

40.  
হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিা ও কি িচারীদদর জন্য 

“অমফস ব্যিস্থািনা” মিষদয় অভুন্তরীণ প্রমশযণ 
১৯ জন 

মদনব্যািী 

জিাট  ন্টা= ০৪ 
৭৬  ন্টা 

41.  
Gas Network Analysis মিষদয় অভুন্তরীণ 

প্রমশযণ 
০৭ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
২১  ন্টা 

42.  
Energy Scenario Of Bangladesh মিষদয় 

অভুন্তরীণ প্রমশযণ 
০৬ জন 

০২:০০- ০৫:০০ 

জিাট  ন্টা= ০৩ 
১৮  ন্টা 

43.  
হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিা ও কি িচারীদদর জন্য “ছুটি 

মিমধিালা” মিষদয় অভুন্তরীণ প্রমশযণ 
০৭ জন 

মদনব্যািী 

জিাট  ন্টা= ০৪ 
২১  ন্টা 

44.  
ACR Rules and Writing মিষদয় অভুন্তরীণ 

প্রমশযণ 
০৭ জন 

মদনব্যািী 

জিাট  ন্টা= ০৪ 
২৮  ন্টা 

জিাট ৪৪ টি ৩৮১ জন ১৩৯  ন্টা ১,২০২  ন্টা 
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হাইদরাকাি িন ইউমনট এর কি িকিিাগদণর সিিদয় গঠিি মিমভন্ন কমিটি 

 

 
 

হাইদরাকাি িন ইউমনট’র িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি িাস্তিায়দনর জন্য গঠিি “এমিএ” কমিটি 

 

ক্রমিক নাং কি িকিিার নাি ও িদমি কমিটিদি িদমি জিািাইল নম্বর ও ইদিইল 

০১ জনাি মশহাি িাহক্দ 

উি- িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

জফাকাল িদয়ন্ট ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

০২ জনাি জদিেি দাস 

 সহকারী িমরচালক (প্রশাসন ও মহসাি) 

সদস্য ০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

০৩ জনাি এি আলাঊমেন আল আজাদ 

 সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 

সদস্য ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

০৪ জনাি জিািঃ নাজক্ল হক 

 সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 

 সদস্য সমচি ০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

 
 

 ই-গভন্যিাি ও উদ্ভািন কি িিমরকল্পনা িাস্তিায়ন ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত 

 

ক্রি নাি ও িদমি কমিটিদি অিস্থান জিািাইল নম্বর ও ইদিইল 

১। 
অরূি র্কিার মিশ্বাস 

উিিমরচালক (িাইমনাং ও অিাদরশন) 
মচফ ইদনাদভশন অমফসার 

০১৮১৪২৪০৮৮১ 

arup@hcu.org.bd 

২। 
জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 
জফাকাল িদয়ন্ট 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

৩। 
জদিেি দাস 

সহকারী িমরচালক (প্রশাসন ও মহসাি) 
সদস্য 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

৪। 
এি.আলাউমেন আল আজাদ 

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 
সদস্য 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৫। 
মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 
সদস্য সমচি  

০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

 

জািীয় শুদ্ধাচার জকৌশল িাস্তিায়দনর লদযু গঠিি ‘তনমিকিা কমিটি’ 

 

ক্রি নাি ও িদমি কমিটিদি অিস্থান জিািাইল নম্বর ও ইদিইল 

১। 
আবুল খাদয়র জিািঃ আমিনুর রহিান 

িহািমরচালক (অমিমরি সমচি) 
আহ্বায়ক 

০১৫৫৭৩৫৯৭৭৭ 

hcu@hcu.org.bd 

২। 
জিদহদী হাসান 

উিিমরচালক (িমরকল্পনা ও মিএসমস) 
সদস্য 

mahadehe@hcu.org.bd 

০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

৩। 
জদিেি দাস 

 সহকারী িমরচালক (প্রশাসন ও মহসাি) 

সদস্য সমচি ও  

জফাকাল িদয়ন্ট 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

 debbrath@hcu.org.bd 

৪। 
মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 
সদস্য 

০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

 shihab@hcu.org.bd 

৫। 
জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 
সদস্য 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

mailto:০১৮১৪২৪০৮৮১
mailto:hcu@hcu.org.bd
mailto:mahadehe@hcu.org.bd
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৬। 
এস. এি. আব্দুোহ আল-ফারুক 

 মহসািরযণ কি িকিিা 
সদস্য 

০১৯১০০১০০৪৯ 

 smfaruqa@gmail.com 

৭। 
এি.আলাউমেন আল আজাদ 

 সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 
সদস্য  

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

 ad-ops@hcu.org.bd 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনট’র আইমসটি মিষয়ক জফাকাল িদয়ন্ট কি িকিিা ও মিকল্প জফাকাল িদয়ন্ট কি িকিিা  

 

নাি ও িদমি  জফান ও ই-জিইল 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 
জফাকাল িদয়ন্ট কি িকিিা 

জফান: ৮৩৯১১১৩ 

জিািা: ১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

এি আলাঊমেন আল আজাদ  

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 

মিকল্প জফাকাল িদয়ন্ট কি িকিিা 

 

জফান: ৮৩৯১১৬৩ 

জিািা: ০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর জসিা প্রদান প্রমিশ্রুমি িমরিীযণ কমিটি 

ক্রি নাি ও িদমি কমিটিদি অিস্থান জিািাইল নম্বর ও ইদিল 

১। 

জিদহদী হাসান 

উিিমরচালক (িমরকল্পনা ও 

মিএসমস) 

আহ্বায়ক 
০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

mahadehe@hcu.org.bd 

২। 
িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 
জফাকাল িদয়ন্ট 

০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ad-exp@hcu.org.bd 

৩। 
জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 
সদস্য 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

৪। 
এস. এি. আব্দুোহ আল-ফারুক 

 মহসািরযণ কি িকিিা 
সদস্য 

০১৯১০০১০০৪৯ 

smfaruqa@gmail.com 

৫। 
এি আলাঊমেন আল আজাদ 

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 

সদস্য সমচি ও মিকল্প জফাকাল 

িদয়ন্ট 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

 

 
 

িথ্য অমধকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনু ায়ী দাময়ত্বপ্রাপ্ত কি িকিিা 

১। 

জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক 

(িমরকল্পনা) 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

িথ্য প্রদানকারী 

কি িকিিা 

হাইদরাকাি িন ইউমনট, ১৫৩, 

িাইওমনয়ার জরাড, জসগুনিামগচা, ঢাকা-

১০০০। 

২। 

মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক 

(অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

মিকল্প িথ্য প্রদানকারী 

কি িকিিা 

হাইদরাকাি িন ইউমনট, ১৫৩, 

িাইওমনয়ার জরাড, জসগুনিামগচা, ঢাকা-

১০০০। 

  

  

mailto:shihab@hcu.org.bd
mailto:ad-ops@hcu.org.bd
mailto:ad-plan@hcu.org.bd
mailto:shihab@hcu.org.bd
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আমিল কি িকিিা 

মসমনয়র সমচি 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ 

০১৭২০৯৮৩৪৫৮ 

secretary@emrd.gov.bd 
আিীল কি িকিিা 

ভিন নাং -০৬ , জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ মিভাগ, 

িাাংলাদদশ সমচিালয়, 

ঢাকা -১০০০।  

  
 

িথ্য অমধকার মিষয়ক কি িিমরকল্পনা িাস্তিায়ন কমিটি 

ক্রি নাি ও িদমি কমিটিদি অিস্থান জিািাইল নম্বর ও ইদিইল 

১। 
জিািঃ নাজক্ল হক 

সহকারী িমরচালক (িমরকল্পনা) 
জফাকাল িদয়ন্ট 

০১৭১৮০৩৯৭২৯ 

ad-plan@hcu.org.bd 

২। 
জদিেি দাস 

 সহকারী িমরচালক (প্রশাসন ও মহসাি) 
সদস্য 

০১৯১৮১১৮৩৬৩ 

debbrath@hcu.org.bd 

৩। 
এি আলাঊমেন আল আজাদ 

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 
সদস্য 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৪। 
মশহাি িাহক্দ 

উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 

সদস্য সমচি ও মিকল্প 

জফাকাল িদয়ন্ট 

০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

shihab@hcu.org.bd 

 

 

অমভদ াগ প্রমিকার ব্যিস্থািনার অমভদ াগ মনষ্পমত্ত কি িকিিা (অমনক) 

অমভদ াগ মনষ্পমত্ত 

কি িকিিা  নাি 

িদিী জিািাইল নাং/ জটমলদফান নাং/ ই-জিইল 

জনাি মশহাি িাহক্দ উি িমরচালক (অনুসন্ধান ও উৎিাদন) 
জিািাইল নাংিঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-জিইলিঃ shihab@hcu.org.bd 

 

 

অমভদ াগ প্রমিকার ব্যিস্থা সাংক্রান্ত কি িিমরকল্পনা িাস্তিায়ন কমিটি 

ক্রি নাি ও িদমি কমিটিদি অিস্থান জিািাইল নম্বর ও ইদিইল 

১। 
অরূি র্কিার মিশ্বাস 

উিিমরচালক (িাইমনাং ও অিাদরশন) 
আহ্বায়ক 

০২ -৮৩৯১৩৬২  

arup@hcu.org.bd 

২। 
এি আলাঊমেন আল আজাদ 

সহকারী িমরচালক (অিাদরশন) 
জফাকাল িদয়ন্ট 

০১৮৪২০৮০৫৮৩ 

ad-ops@hcu.org.bd 

৩। 
এস. এি. আব্দুোহ আল-ফারুক 

 মহসািরযণ কি িকিিা 
সদস্য 

০১৯১০০১০০৪৯ 

smfaruqa@gmail.com 

৪। 
িদরুল আিীন খান 

সহকারী িমরচালক (অনুসন্ধান) 
সদস্য সমচি 

০১৭২১৫৭৯২৬২ 

ad-exp@hcu.org.bd 
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মিিীয় অধ্যায় 
 

 

 

িাদজট কাঠাদিা 
 

 

 মিশন জস্ট্টদিন্ট 

 হাইদরাকাি িন ইউমনট ক বেম্প েসনর মক্ষত্র ও কা িক্রি 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ইউমনটওয়ামর ব্যয় 

 প্রধান কি িকৃমি মনদদ িশকসমূহ 

 কা িক্রিসমূহ, ফলাফল মনদদ িশক এিাং মনদদ িশদকর লযুিাত্রা 

 ২০২১-২০২২ অথ ি িেদরর অথ িননমিক জকাডওয়ামর জিাট রাজস্ব প্রামপ্ত 

 ২০২১-২০২২ অথ ি িেদরর অথ িননমিক জকাড মভমত্তক উিৃত্ত মহসাি মিিরণী  
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িাদজট কাঠাদিা 

           (হাজার টাকায়) 

মিষয় িাদজট 

২০২১-২০২২ 

 

সাংদশামধি িাদজট 

২০২১-২২ 

 
অনুন্নয়ন ৩২৮২১ ৩০৪০০ 

 উন্নয়ন  - - 

জিাট ৩২৮২১ ৩০৪০০ 

রাজস্ব ২৮২০০ ৩০৬২১ 

মূলধন ২২০০  ২২০০ 

জিাট ৩২৮২১ ৩০৪০০ 

                                                                                                                                                                              

মিশন জস্ট্টদিন্ট 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর মিশন জস্ট্টদিন্টিঃ  

 

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

জদদশর জ্বালানী মনরািত্তা মনমিিকরণ। 
 

হাইদরাকাি িন ইউমনট  ক বেম্প েসনর মক্ষত্র ও কা িক্রি 

 

ক বেম্প েসনর মক্ষত্র প্রধান কা িক্রি 

 
1. জ্বালানী মনরািত্তা মনমিিকরণ  

 প্রাথমিক জ্বালানী উৎদসর িহুক্খীকরণ (কয়লা, নিায়নদ াগ্য 

জ্বালানী) 

 ওয়াকিশি/দসমিনাদরর আদয়াজন 

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

মনমিিকরণ। 

 গ্যাদসর  থা থ ব্যিহার মনমিিকরণ। 

 জ্বালানী জযদত্র জহলথ জসফটি এনভাইরনদিন্টাল (এইচএসই) 

মনমিিকরণ।  

 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ইউমনটওয়ামর ব্যয় 

                                                                                                                                  (হাজার টাকায়) 

মিিরণ িাদজট 

 

প্রকৃি ব্যয় 

    িাদজট ২০২১-২২  সাংদশামধি িাদজট ২০২১-২২ ২০২১-২২ 

 অমফসারদদর জিিন ৫৩০০.০০ ৫০০০.০০ ৩৯৪১.০০  

কি িচারীদদর জিিন ৬০০.০০ ৫০০.০০ ৪০৬.০০  

ভািামদ ৫৫৩০.০০  ৫৫৫৯.০০  ৩৭৯৯.০০  

প্রশাসমনক ব্যয় ৫৭০০.০০ ৫৭৫০.০০ ৪০৬৭.০০   

প্রমশযণ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৮১৭.০০  

ভ্রিণ ব্যয় ৪২০০.০০ ২১০০.০০ ৫৯২.০০  

জিদরাল, ওদয়ল ও লুমেদকন্ট ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৫৭৬.০০  

ক্র্যমণ ও িমনহামর ৭৪১.০০ ৭৪১.০০  ৭১০.০০   

জিশাগি জসিা, সোনী ও মিদশষ 

ব্যয় 
২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ৫৯৭.০০  

জিরািি ও সাংরযণ ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০  ২১৩৭.০০  
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যন্ত্রপ নত ও েরঞ্জ   নে ২২০০.০০ ২২০০.০০  ১৯৯৯.০০   

সি িদিাট ২৭৮০০.০০ ২১৮৭০.০০ ১৯৬৪১.০০ 

 

প্রধান কি িকৃমি মনদদ িশকসমূহ 

 
 

 

 মনদদ িশক 

 

সাংমেষ্ট জকৌশলগি উদেশ্য এর 

ক্রমিক 
িমরিাদির 

একক 
সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 
প্রকৃি 

অজিন 
লযুিাত্রা সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 

   ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

সিীযা ১.১, 
১.২, 
৫.১ 

সাংখ্যা ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ 

ওয়াকিশি/জসমিনার 

িমরচালনা 
২.১ সাংখ্যা ৮ ১০ ৮ ৮ 

গদিষণা প্রমিদিদন ৩.১, 
৪.১ 

 

সাংখ্যা ২ ২ ৩ ৩ 

 
 

কা িক্রিসমূহ, ফলাফল মনদদ িশক এিাং মনদদ িশদকর লযুিাত্রা 

 
কা িক্রি ফলাফল মনদদ িশক 

 

সাংমেষ্ট জকৌশলগি 

উদেশ্য এর ক্রমিক 
িমরিাদির 

একক 
সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 
প্রকৃি 

অজিন 
লযুিাত্রা সাংদশামধি 

লযুিাত্রা 

    ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. জ্বালামন সাংক্রান্ত িামসক 

ও িামষ িক প্রমিদিদন 
সিীযা ১.১, 

১.২, 
৫.১ 

সাংখ্যা ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ 

২. জসমিনার/ওয়াকিশি 

আদয়াজন 
ওয়াকিশি/জসমিনার 

িমরচালনা 
২.১ সাংখ্যা ৮ ১০ ৮ ৮ 

৩. গদিষণা কা িক্রি 

িমরচালনা 
গদিষণা প্রমিদিদন ৩.১, 

৪.১ 

 

সাংখ্যা ২ ২ ৩ ৩ 

 
 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ ি িেদরর অথ িননমিক জকাডওয়ামর জিাট রাজস্ব প্রামপ্ত  
 

                                                                                                                            (টাকায়) 

 
অথ িননমিক 

জকাড 

 

 
       আইদটি 

 

লযুিাত্রা, ২০২১-২২ 

জিাট 

লযুিাত্রা 

জিাট  

প্রামপ্ত 

২০২১-২২ 

 
িন্তব্

  

প্রথি 

জকায়াট িার 

মিিীয় 

জকায়াট িার 

র্তিীয় 

জকায়াট িার 

চতুথ ি 

জকায়াট িার 

১৪৪১২৯৯ অন্যান্য আদায় ৬,০০০ ৩,৬৫০ ৪,৮০০ ৩,৯০০ ৫০,০০০ ১৮,৩৫০  

১৪২৩২০৪ 
সরকামর  ানিাহন 

ব্যিহার মফ 
- - - ০০  ১০,০০০ ০০  

                                                             জিাট লযুিাত্রা ও প্রকৃি প্রামপ্ত ৬০,০০০ ১৮,৩৫০  
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২০২১-২০২২ অথ ি িেদরর অথ িননমিক জকাড মভমত্তক উিৃত্ত মহসাি মিিরণী 

                                                                                                                                                                         (হাজার টাকায়) 

অথ িননমিক 

জকাড 

(নতুন) 

মিিরণ* 

2021-22 

অথ বর্ছড্রর 

র্াড্েে 

2021-22 

অথ বর্ছড্রর 

সংড্শাচধত 

র্াড্েে 

2021-22 

অথ বর্ছড্রর 

প্রকৃত ব্যয় 

2021-22 

অথ বর্ছড্রর 

উিতৃ্ত 

৩ আিিিক ব্যয়         

৩১ কি িচারীদদর প্রমিদান (Compensation)          

৩১১১১ অমফসারদদর জিিন         

৩১১১১০১ মূল জিিন (অমফসার) ৫৩০০০০০ ৫০০০০০০ ৩৬৪৯২৭৯ ১৩৫০৭২১ 

৩১১১২ কি িচারীদদর জিিন          

৩১১১২০১ মূল জিিন (কি িচারী) ৬০০০০০ ৫০০০০০ ৪২৬৩৩০ ৭৩৬৭০ 

৩১১১৩ ভািামদ          

৩১১১৩০২  ািায়াি ভািা ২০০০০ ১১০০০ ১০৮০০ ২০০ 

৩১১১৩০৬ মশযা ভািা ১০০০০০ ৭০০০০ ৪৪০০০ ২৬০০০ 

৩১১১৩১০ িাড়ী ভাড়া ভািা  ৩০০০০০০ ২৭০০০০০ ২১৬৩৬১৪ ৫৩৬৩৮৬ 

৩১১১৩১১ মচমকৎসা ভািা ৩০০০০০ ২৫০০০০ ২০৯৬১৩ ৪০৩৮৭ 

৩১১১৩১২ জিািাইল/জসল জফান ভািা ২০০০০ ২০০০০ ৭৫০০ ১২৫০০ 

৩১১১৩১৩ আিামসক জটমলদফাদনর নগদায়ন ভািা ১৪০০০০ ১০০০০০ ৬১৬৪০ ৩৮৩৬০ 

৩১১১৩১৪ টিমফন ভািা  ১০০০০ ১০০০০ ৭২০০ ২৮০০ 

৩১১১৩১৬ জধালাই ভািা ১০০০০ ১০০০০ ০ ১০০০০ 

৩১১১৩২৫ উৎসি ভািা ১০০০০০০ ১৪৩৮০০০ ৯৯৮৯৯০ ৪৩৯০১০ 

৩১১১৩২৭ অমধকাল ভািা ৩৫০০০০ ৩০০০০০ ১৬৮৮৯৯ ১৩১১০১ 

৩১১১৩২৮ শ্রামন্ত ও মিদনাদন ভািা ৩৫০০০০ ২৮৫০০০ ১৩৫৫৫০ ১৪৯৪৫০ 

৩১১১৩২৯ প্রমশযণ ভািা       ০ 

৩১১১৩৩১ আপ্যায়ন ভািা ৩০০০০ ১৫০০০ ৬৩০০ ৮৭০০ 

৩১১১৩৩২ সোমন ভািা ১০০০০০ ২৫০০০০ ১৫৫৯০০ ৯৪১০০ 

৩১১১৩৩৫ িাাংলা নিিষ ি ভািা ১০০০০০ ১০০০০০ ৬৯৬৬২ ৩০৩৩৮ 

৩১১১৩৩৮ অন্যান্য ভািা         

  উি-জিাট= ১১৪৩০০০০ ১১০৫৯০০০ ৮১১৫২৭৭ ২৯৪৩৭২৩ 

৩২ িন্য ও জসিার ব্যিহার         

৩২১১ প্রশাসমনক ব্যয়         

৩২১১১০৪ আনুষমঙ্গককি িচামর/প্রমিষ্ঠান ২৬০০০০০ ১২০০০০০ ১১৯৩৩৬৬ ৬৬৩৪ 

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় ২০০০০০ ২০০০০০ ৬১১৯০ ১৩৮৮১০ 

৩২১১১১১ জসমিনার এিাং কনফাদরি ব্যয় ১১০০০০০ ১০০০০০০ ৬৭৮০৬৮ ৩২১৯৩২ 

৩২১১১১৩ মিদ্যুৎ ২০০০০ ২০০০০ ০ ২০০০০ 

৩২১১১১৫ িামন ১৫০০০ ১৫০০০ ০ ১৫০০০ 

৩২১১১১৬ র্কমরয়ার ২০০০০ ২০০০০ ১৬৯৭ ১৮৩০৩ 
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৩২১১১১৭ ইন্টারদনট/ফাক্স/জটদলক্স ২৫০০০০ ২০০০০০ ১৩৫০০০ ৬৫০০০ 

৩২১১১১৯ ডাক ২৫০০০ ২৫০০০ ০ ২৫০০০ 

৩২১১১২০ জটমলদফান ব্যয় ১০০০০০ ১০০০০০ ১০৮০৪ ৮৯১৯৬ 

৩২১১১২৫ প্রচার ও মিজ্ঞািন ব্যয় ৫০০০০০ ৭০০০০০ ৫৭৩৭৯৬ ১২৬২০৪ 

৩২১১১২৭ িইিত্র ও সািময়কী ২০০০০০ ২০০০০০ ১২০১৫ ১৮৭৯৮৫ 

৩২১১১২৮ প্রকাশনা ৬৫০০০০ ৬৫০০০০ ৪৮৫৯০০ ১৬৪১০০ 

৩২১১১২৯ অমফস ভিন ভাড়া       ০ 

৩২১১১৩০  ািায়াি ব্যয় ২০০০০ ২০০০০ ৫১৮০ ১৪৮২০ 

৩২১১১৩১ আউটদসামস িাং ১৪০০০০০ ১৪০০০০০ ১১৮৮৮৪০ ২১১১৬০ 

  উিদিাট= ৭১০০০০০ ৫৭৫০০০০ ৪৩৪৫৮৫৬ ১৪০৪১৪৪ 

৩২৩১ প্রমশযণ         

৩২৩১৩০১ প্রমশযণ ২৫০০০০০ ২৫০০০০০ ২২০৪০২০ ২৯৫৯৮০ 

  উিদিাট= ২৫০০০০০ ২৫০০০০০ ২২০৪০২০ ২৯৫৯৮০ 

৩২৪৩ জিদরাল, ওদয়ল ও লুমেদকন্ট         

৩২৪৩১০১ জপ্রদরাল, ওদয়ল এে লুমেদকন্ট ২৫০০০০ ২৫০০০০ ২৩০২৯৭ ১৯৭০৩ 

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালামন  ৬৫০০০০ ৬৫০০০০ ৩১৫৬৫৬ ৩৩৪৩৪৪ 

  উিদিাট=  ৯০০০০০ ৯০০০০০ ৫৪৫৯৫৩ ৩৫৪০৪৭ 

৩২৪৪ ভ্রিণ ও িদলী         

৩২৪৪১০১ ভ্রিণ ব্যয় ৪২০০০০০ ২১০০০০০ ১৩৭৬০১৭ ৭২৩৯৮৩ 

  উিদিাট= ৪২০০০০০ ২১০০০০০ ১৩৭৬০১৭ ৭২৩৯৮৩ 

৩২৫৩ জনশঙ্খলা ও মনরািত্তা সািগ্রী সরিরাহ       ০ 

৩২৫৩১০৩ মনরািত্তা জসিা সাংগ্রহ       ০ 

  উিদিাট= ০ ০ ০ ০ 

৩২৫৫ ক্র্যমণ ও িমনহামর         

৩২৫৫১০৪ স্ট্ুাম্প ও সীল ২০০০০ ২০০০০ ৩০২০ ১৬৯৮০ 

৩২৫৫১০৫ অন্যান্য িমনহারী ৭২১০০০ ৭২১০০০ ৫০৮৩৭৭ ২১২৬২৩ 

  উিদিাট=  ৭৪১০০০ ৭৪১০০০ ৫১১৩৯৭ ২২৯৬০৩ 

৩২৫৭ জিশাগি জসিা, সোনী ও মিদশষ ব্যয়          

৩২৫৭১০১ কনসালদটমি ৫০০০০০ ৫০০০০০ ৫০০০০০ ০ 

৩২৫৭১০৩ গদিষণা ৬০০০০০ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৫০০০০ 

৩২৫৭১০৫ ইদনাদভশন ১২০০০০০ ১২০০০০০ ৭৯৩২২০ ৪০৬৭৮০ 

৩২৫৭১০৬ শুদ্ধাচার ১০০০০০ ২০০০০০ ৪২২৮০ ১৫৭৭২০ 

  উিদিাট=  ২৪০০০০০ ২৪০০০০০ ১৭৮৫৫০০ ৬১৪৫০০ 

৩২৫৮ জিরািি ও সাংরযণ         

৩২৫৮১০১ জিাটর ান  ৩৫০০০০ ৩৫০০০০ ২৪১৩৬০ ১০৮৬৪০ 

৩২৫৮১০২ আসিািিত্র ১৫০০০০ ১৫০০০০ ৭১৮০০ ৭৮২০০ 

৩২৫৮১০৩ কমম্পউটার ৮০০০০০ ৮০০০০০ ১২২৩২০ ৬৭৭৬৮০ 

৩২৫৮১০৪ অমফস সরঞ্জািামদ ৫৫০০০০ ৫৫০০০০ ৪৯৪১৬৪ ৫৫৮৩৬ 

৩২৫৮১০৭ অনািামসক ভিন       ০ 

৩২৫৮১৪০ জিাটর ান রযণাদিযণ ব্যয় ৯০০০০০ ৯০০০০০ ৫০০০০০ ৪০০০০০ 
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  উিদিাট= ২৭৫০০০০ ২৭৫০০০০ ১৪২৯৬৪৪ ১৩২০৩৫৬ 

জিাট আিিিক= ৩২০২১০০০ ২৮২০০০০০ ২০৩১৩৬৬৪ ৭৮৮৬৩৩৬ 

৪ মূলধন ব্যয়         

৪১ অআমথ িক সম্পদ          

৪১১২২ 
িমরিহন  ন্ত্রিামি োড়া অন্যান্য  ন্ত্রিামি ও 

সরঞ্জাি 
        

৪১১২১০১ জিাটর ান       ০ 

৪১১২২০১ িথ্য জ াগাদ াগ প্রযুমি সরঞ্জািামদ       ০ 

৪১১২২০২ কমম্পউটার ও আনুষমঙ্গক ১১০০০০০ ১১০০০০০ ১০৯৫৮৫৫ ৪১৪৫ 

৪১১২২০৫ িথ্য, কমম্পউটার ও জটমলদ াগাদ াগ       ০ 

৪১১২৩১০ অমফস সরঞ্জািামদ ৫৫০০০০ ৫৫০০০০ ৫২৮৯৪০ ২১০৬০ 

৪১১২৩১৪ আসিািিত্র ৫৫০০০০ ৫৫০০০০ ৩৭০৯৬০ ১৭৯০৪০ 

৪১১৩৩০১ কমম্পউটার সফটওয়ুার       ০ 

জিাট মূলধন= ২২০০০০০ ২২০০০০০ ১৯৯৫৭৫৫ ২০৪২৪৫ 

সি িদিাট : ৩৪২২১০০০ ৩০৪০০০০০ ২২৩০৯৪১৯ ৮০৯০৫৮১ 
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র্তিীয় অধ্যায় 

 
 

  হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সম্পামদি কা িক্রি 
 

 
 ২০২১-২২  অথ ি িেদরর সম্পামদি কা িক্রিসমূহ  

 মিমিধ প্রমিদিদনসমূহ 

 ২০২১-২২ অথ ি িেদর মনেমলমখি মিষদয়র উির হাইদরাকাি িন ইউমনট িথ্য ও 

িিািি প্রদান কদরদে  
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর সম্পামদি কা িক্রি 

 
হাইদরাকাি িন ইউমনট সাম্প্রমিক ২০১৯-২০২০,  ২০২০-২০২১ এিাং ২০২১-২২ অথ িিেদর জ্বালামন  সাংক্রান্ত মিমভন্ন  মিষদয়র 

উির জিাট ২৬ (োমিশ)টি ওয়াকিশি/জসমিনার এিাং ৪৮ (আটচমেশ)টি কামরগমর প্রমিদিদন প্রণয়ন কদরদে। কামরগমর 

প্রমিদিদনগুদলা হদচ্ছ গ্যাস এিাং কয়লা িজুদ ও উৎিাদদনর িামসক প্রমিদিদন, Annual Report on Gas 

Production, Distribution and Consumption। এোড়া রদয়দে Energy Scenario of 

Bangladesh, Energy Economics, িাাংলাদদদশর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ : িিিিান অিস্থা (খসড়া), 

Lube Oil Scenario of Bangladesh, জদদশ মিমভন্ন জ্বালামন চামলি  ানিাহন সাংক্রান্ত প্রমিদিদন, En-

ergy Sector Master Plan (Draft) এিাং িাাংলাদদদশর মশল্প খাদি ইর্কইিদিন্ট মভমত্তক প্রাকৃমিক গ্যাদসর 

চামহদা ও ব্যিহার মনরূিণ ও মিদেষণ। এোড়াও, জ্বালামন  ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/ সাংস্থার জন্য 

অন্তিিীকালীন  ম্যাদনজদিন্ট ডুাশদিাড ি  তিমর, জ্বালামন  ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/ সাংস্থার জন্য 

জটমলদফান মনদদ িমশকা তিমর,  জ্বালামন  ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক প্রণীি আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন (১ি ও 

২য় সাংস্করণ),  জিদরািাাংলা’র  জকাম্পামনসমূদহর  আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন (১ি ও ২য় খে) এিাং  মিমিমস’র 

জকাম্পামন সমূদহর  আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন প্রণয়ন করা হদয়দে,  া জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর 

আওিাধীন মিমভন্ন দপ্তর/সাংস্থা এিাং জকাম্পানীসমূদহর ভমিষ্যৎ িমরকল্পনা প্রণয়দন সহায়ক হদি।   

 
 

 

 

২০২১-২২  অথ ি িেদরর সামি িক কি িকাে ও সাফল্য   

 

 ক্মজিিষ ি ও স্বাধীনিার সূিণ িজয়ন্তী উিলদযু  

o ক্মজিিষ ি স্বাধীনিার সূিণ িজয়ন্তী উিলদযু ফ্লায়ার প্রকাশ 

o জদদশ মিমভন্ন জ্বালামন চামলি  ানিাহন সাংক্রান্ত প্রমিদিদন প্রকাশ 

o Lub Oil Scenario of Bangladesh প্রমিদিদন প্রকাশ 

o Energy Economics প্রমিদিদন প্রকাশ 

o িাাংলাদদদশর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ এর ম্যামিাং প্রমিদিদন প্রকাশ 

o জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থার জন্য অন্তি িিীকালীন ডুাশদিাড ি আিদগ্রদডশন 

কা িক্রি। 

o Energy Scenario of Bangladesh 2020-21 প্রকাশ 

o Annual Report 2020-21 প্রকাশ 

o Gas and Coal Reserve & Production শীষ িক Monthly Report প্রকাশ 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক জািীয় জ্বালামন মনরািত্তা মদিস, ২০২১ উদ ািন উিলদযু “ 

 Energy Security: Modern Context, Challenges & 

  Way Forward” শীষ িক ভাচু িয়াল জসমিনার আদয়াজদন সহদ াগীিা প্রদান ও ফ্লায়ার প্রকাশ। 

 ২০২১-২২ অথ িিেদরর িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি  স্বাযর এিাং  থা থভাদি কি িসম্পাদন। 

 শুদ্ধাচার জকৌশল কি িিমরকল্পনা ২০২১-২২  থা থ িাস্তিায়ন। 

 সিসািময়ক মিষয় মনদয় ০৮ টি সফল জসমিনার আদয়াজন 

  



    

 

 িামষ িক প্রমিদিদন ২০২১-২২  39 

 

 
 

হাইদরাকাি িন ইউমনদট ২০২১-২২ অথ ি িেদর অনুমষ্ঠি ওয়াকশ িি/জসমিনার 
 

 

Sl. Name of Workshop/Seminar Dated held 

1.  Future Petroleum Exploration Strategy of Bangla-

desh 

12-09-2021 

2.  জদশজ প্রাকৃমিক গ্যাস উৎিাদন বৃমদ্ধর লদযু গৃহীি কা িক্রদির িিিিান অিস্থা ও 

ভমিষ্যৎ কি িিমরকল্পনা প্রণয়ন 

 

14-11-2021 

3.  জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন ৭টি প্রমিষ্ঠাদনর জন্য ইদিািদধ্য 

প্রস্তুিকৃি অন্তি িিীকালীন ম্যাদনজদিন্ট ডুাশদিাড িটি আিদগ্রদডশদনর চামহদা মনরূিণ 

সাংক্রান্ত ওয়াকিশি 

 

02-03-2022 

4.  Future Potential Transformation in Different Sec-

tors of Power, Energy and Mineral Resources in 

Bangladesh 

 

31-03-2022 

5.  Current LPG Scenario of Bangladesh: Challenges 

and Way Forward 

 

26-04-2022 

6.  সরকামর প্রমিষ্ঠানসমূদহর পূ ূঁমজিাজাদর অন্তর্ভ িমি এিাং অথ ি সাংগ্রদহর লদযু Share 

Off-Load, Repeat Public Offer এিাং Bond Issue সহ 

পূ ূঁমজিাজার মভমত্তক মিমভন্ন মিষয় 

 

12-05-2022 

7.  LNG Market Scenario: Challenges and Way for-

ward 

 

13-06-2022 
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১. Future Petroleum Exploration Strategy of Bangladesh 
 

১২-০৯-২০২১ ত নরখ েক ল ১১.০০ ঘটিক য় হ ইসর ক ব বন ইউননট কর্তবক আসয় নজত “Future Petroleum Ex-

ploration Strategy of Bangladesh” েীষ বক এক ভ র্চবয় ল মেন ন র অনুনিত হয়। 

মেন ন সর প্রর্ ন অনতনথ নহসেসব উপনিত নছসলন জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ এর নেননয়র েনচব জন ব ম  োঃ আননছুর 

রহ  ন স্য র। মেন ন সর েভ পনতত্ব কসরন হ ইসর ক ব বন ইউননসটর  হ পনরচ লক (অনতনরক্ত েনচব) জন ব এ.এে. এ . 

 ঞ্জুরুল ক সের। মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পন কসরন অধ্য পক ডোঃ আসন য় র মহ সেন ভ ূঁইয়  (ভতত্ত্ব, ঢ ক  নবশ্বনবদ্য লয়)।  

উক্ত মেন ন সর আসল চক নহসেসব যুক্ত নছসলন ডোঃ এ এইচ এ  ে  সুনিন (ে সবক নচফ এক্সসল সরেন নজওসল নজস্ট, 

মেভরন), ডোঃ   হবুবুর রহ  ন (েহসয গী অধ্য পক, নপএ আরই, বুসয়ট), ম  ল্ল  আ জ ে মহ ে ইন (এনডটর, এন নজব এন্ড 

প ওয় র)।   

উক্ত মেন ন সর জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ, মপসর ব ংল  ও মপসর ব ংল র মক ম্প ননেমূহ, নবনপনে ও নবনপনের 

মক ম্প ননেমূহ, নজএেনব, নবএ নড, নবনপআই, নবসফ রক পনরেপ্তর, ব্লু ইসক নন  মেল, প ওয় র মেল এবং হ ইসর ক ব বন 

ইউননট এর প্রনতনননর্গন উপনিত নছসলন।  

মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পসনর পর েম্ম ননত প্রনতনননর্গণ উনু্মক্ত আসল চন য় অংেগ্রহন কসরন।  

 

  

 

 

২. মেেজ প্র কৃনতক গ্য ে উৎপ েন বৃনির লসক্ষে গৃহীত ক য বক্রস র বতব  ন অবি  ও ভনবষ্যৎ ক বপনরকল্পন  

প্রণয়ন 

 

১৪ নসভম্বর ২০২১ ইং েক ল ১১:০০ ঘটিক য় জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ সগর আওত র্ীন হ ইসর ক ব বন ইউননট এর 

উসদ্য সগ “মেেজ প্র কৃনতক গ্য ে উৎপ েন বৃনির লসক্ষে গৃহীত ক য বক্রস র বতব  ন অবি  ও ভনবষ্যৎ ক বপনরকল্পন  প্রণয়ন

” েীষ বক একটি মটকননকে ল ওয় কবেপ ভ র্চবয় নল অনুনিত হয়। জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ সগর নেননয়র েনচব জন ব 

ম  োঃ আননছুর রহ  ন ওয় কবেসপ প্রর্ ন অনতনথ নহসেসব ভ র্চবয় নল যুক্ত নছসলন। 

ওয় কবেসপ মূল প্রবন্ধ উপি পন কসরন প্রসফের ড. আসন য় র মহ সেন ভ ূঁইয়  (ভতত্ত্ব নবভ গ-ঢ ক  নবশ্বনবদ্য লয়) এবং 

েভ পনতত্ব কসরন ড. ম  োঃ রনফকুল ইেল  ,  হ পনরচ লক (অনতনরক্ত ে নয়ত্ব), হ ইসর ক ব বন ইউননট। ওয় কবেসপ আসল চক 
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নহসেসব ভ র্চবয় নল েংযুক্ত নছসলন জন ব ম  োঃ জ হ ঙ্গীর আল , অনতনরক্ত েনচব (পনরকল্পন -জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে 

নবভ গ), প্রসফের ড. বেরুল ই    (ভতত্ত্ব নবভ গ-ঢ ক  নবশ্বনবদ্য লয়) এবং প্রসফের নজল্লুর রহ  ন (ভতত্ত্ব নবভ গ-ঢ ক  

নবশ্বনবদ্য লয়) ।  

উক্ত ওয় কবেসপ জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ, মপসর ব ংল  ও মপসর ব ংল র মক ম্প ননেমূহ, নজএেনব, নবএ নড, 

নবনপআই, নবসফ রক পনরেপ্তর, ব্লু ইসক নন  মেল এবং হ ইসর ক ব বন ইউননট এর প্রনতনননর্গন উপনিত নছসলন।  

ওয় কবেসপ মূল প্রবন্ধ উপি পসনর পর েম্ম ননত প্রনতনননর্গণ উনু্মক্ত আসল চন য় অংেগ্রহন কসরন।  

 

 

৩. জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ ও এর আওত র্ীন ৭টি প্রনতি সনর জন্য ইসত  সধ্য প্রস্তুতকৃত অন্তব বতীক লীন 

ম্য সনজস ন্ট ডে েসব ড বটি আপসগ্রসডেসনর চ নহে  ননরূপণ েংক্র ন্ত ওয় কবেপ 
 

জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ ও এর আওত র্ীন ৭টি প্রনতি সনর জন্য ইসত  সধ্য প্রস্তুতকৃত অন্তব বতীক লীন ম্য সনজস ন্ট 

ডে েসব ড বটি আপসগ্রসডেসনর লসক্ষে ২৩ মফব্রুয় নর ২০২২ ত নরসখ হ ইসর ক ব বন ইউননট কর্তবক আসয় নজত প্রথ  ভ র্চবয় ল 

েভ য় েপ্তর/েংি  কর্তবক নফডব্য ক গ্রহণ ও  তনবনন য় কর  হয়। প্রস্তুতকৃত অন্তব বতীক লীন ম্য সনজস ন্ট ডে েসব ড বটি আসর  

যুসগ পসয গী, ে য়ে শ্রয়ী ও ব্যবহ রব ন্ধব করসণর লসক্ষে েংনিষ্ট েপ্তর/েংি  কর্তবক পূণ ব ঙ্গ নফডব্য ক ও ে প্তনরক ক নরগরী 

 ত  ত গ্রহসণর লসক্ষে ০২   চ ব, ২০২২ ত নরখ েক ল ১১.০০ ঘটিক য় হ ইসর ক ব বন ইউননট এর ন নন কনফ সরন্স রুস  

একটি ওয় কবেপ আসয় জন কর  হয়। 

 

ওয় কবেসপ প্রর্ ন অনতনথ নহসেসব উপনিত নছসলন হ ইসর ক ব বন ইউননসটর  হ পনরচ লক (অনতনরক্ত েনচব) জন ব আবুল 

খ সয়র ম  োঃ আন নুর রহ  ন। মূল প্রবন্ধ উপি পন কসরন জন ব ম  োঃ ইকর   মেনল , ব্যবি পন  পনরচ লক, এনেয় ন 

মল ব ল মভঞ্চ র (ব ংল সেে) মক ম্প নন নলোঃ এবং েভ পনতত্ব কসরন জন ব নেহ ব   হমুে , েহক রী পনরচ লক (নরজ ভবয় র 

ও উৎপ েন)। 

 

ওয় কবেসপ আসল চক নহসেসব উপনিত নছসলন জন ব ম  োঃ কনবর উনিন, নেসস্ট  এন নলস্ট, জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ, 

জন ব নবশ্বনজৎ ে হ ,  হ ব্যবি পক, মপসর ব ংল , জন ব ক   ল মহ সেন, পনরচ লক, নজএেনব, জন  ম সহেী হ ে ন, 

উপপনরচ লক, হ ইসর ক ব বন ইউননট, জন ব আনেক ে হনরয় র, উপ ব্যবি পক, নবনপনে, জন ব ম  োঃ আনজজুল হক, েহক রী 
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পনরচ লক, নবএ নড এবং জন ব ে খ ওয় ত মহ সেন, েহক রী নবসফ রক পনরেে বক, নবসফ রক পনরেপ্তর, ঢ ক ।জসমিনাদর 

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

 

  

 

   

 

 

  

৪. Future Potential Transformation in Different Sectors of Power, Energy 

and Mineral Resources in Bangladesh 
 

৩১   চ ব বৃহস্পনতব র েক ল ০৯:৩০ ঘটিক য় হ ইসর ক ব বন ইউননট এর উসদ্য সগ “Future Potential Trans-

formation in Different Sectors of Power, Energy and Mineral Resources 

in Bangladesh” েীষ বক একটি ভ র্চবয় ল মেন ন র অনুনিত হয়।  

জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ সগর নেননয়র েনচব জন ব ম  োঃ   হবুব মহ সেন মেন ন সর প্রর্ ন অনতনথ নহসেসব ভ র্চবয় নল 

যুক্ত নছসলন। 

মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পন কসরন প্রসফের ড. এ. নব. এ . আনল  আল ইেল  , নেএেই নবভ গ, বুসয়ট এবং েভ পনতত্ব 

কসরন জন ব আবুল খ সয়র ম  োঃ আন নুর রহ  ন,  হ পনরচ লক (অনতনরক্ত েনচব), হ ইসর ক ব বন ইউননট।উি জসমিনাদর 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ, জিদরািাাংলা ও জিদরািাাংলার জকাম্পামনসমূহ, মজএসমি, মিএিমড, মিমিআই, মিদফারক 

িমরদপ্তর, ব্লু ইদকানমি জসল, িাওয়ার জসল এিাং হাইদরাকাি িন ইউমনট এর প্রমিমনমধগণ ভাচুিয়ামল যুি মেদলন।  

জসমিনাদর মূল প্রিন্ধ উিস্থািন এিাং প্যাদনল আদলাচনার ির প্রমিমনমধগণ উনু্মি আদলাচনায় অাংশগ্রহন কদরন। 
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৫. Current LPG Scenario of Bangladesh: Challenges and Way Forward 
 

২৬ এমপ্রল ২০২২ িামরখ সকাল ০৯.৩০  টিকায় হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক আদয়ামজি “Current LPG Sce-

nario of Bangladesh: Challenges and Way Forward” শীষ িক এক ভাচুিয়াল জসমিনার 

অনুমষ্ঠি হয়। 

জসমিনাদর প্রধান অমিমথ মহদসদি উিমস্থি মেদলন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এর মসমনয়র সমচি জনাি জিািঃ িাহবুি 

জহাদসন স্যার। জসমিনাদর সভািমিত্ব কদরন হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িহািমরচালক (অমিমরি সমচি) জনাি জনাি আবুল 

খাদয়র জিািঃ আমিনুর রহিান। জসমিনাদর মূল প্রিন্ধ উিস্থািন কদরন জনাি িানমজি জচৌধুরী, মচফ এমক্সমকউটিভ অমফসার, 

ওদিরা জিদরামলয়াি মলমিদটড। 

 

উি জসমিনাদর আদলাচক মহদসদি যুি মেদলন জনাি অরুণ কি িকার (জপ্রমসদডন্ট, এনামজি মরদিাট িাস ি জফারাি), জনাি জিািঃ 

আবু হামনফ (ব্যিস্থািনা িমরচালক, এলমি গ্যাস মলমিদটড), জনাি এস এি জামকর জহাদসন (অমিমরি সমচি (িমরকল্পনা), 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ)। 

 

উি জসমিনাদর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ, জিদরািাাংলা ও জিদরািাাংলার আওিাধীন জকাম্পামনসমূহ, মিমিমস ও 

মিমিমসর আওিাধীন জকাম্পামনসমূহ, মজএসমি, মিএিমড, মিমিআই, মিদফারক িমরদপ্তর, ব্লু ইদকানমি জসল, িাওয়ার জসল 

এিাং হাইদরাকাি িন ইউমনট এর প্রমিমনমধগন ও সাাংিামদকবৃি উিমস্থি মেদলন।  

 

জসমিনাদর মূল প্রিন্ধ উিস্থািদনর ির সোমনি প্রমিমনমধগণ উনু্মি আদলাচনায় অাংশগ্রহন কদরন। 
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৬. সরকামর প্রমিষ্ঠানসমূদহর পূ ূঁমজিাজাদর অন্তর্ভ িমি এিাং অথ ি সাংগ্রদহর লদযু Share Off-Load, Re-

peat Public Offer এিাং Bond Issue সহ পূ ূঁমজিাজার মভমত্তক মিমভন্ন মিষয় 
 

১২ ম  ২০২২ ত নরখ েক ল ১০.০০ ঘটিক য় হ ইসর ক ব বন ইউননট কর্তবক আসয় নজত “েরক নর প্রনতি নেমূসহর পূ ূঁনজব জ সর 

অন্তর্ভ বনক্ত এবং অথ ব েংগ্রসহর লসক্ষে Share Off-Load, Repeat Public Offer এবং Bond Issue 

েহ পূ ূঁনজব জ র নভনত্তক নবনভন্ন নবষয়” েীষ বক একটি মেন ন র মপসর ব ংল র অনডসট নরয়   হসল অনুনিত হয়। 

 

মেন ন সর প্রর্ ন অনতনথ নহসেসব উপনিত নছসলন নবদ্যেৎ, জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে  ন্ত্রণ লসয়র   ননীয় প্রনত ন্ত্রী জন ব 

নেরুল হ ন ে, এ নপ স্য র। মেন ন সর নবসেষ অনতনথ নহসেসব উপনিত নছসলন জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ সগর নেননয়র 

েনচব  জন ব ম  োঃ   হবুব মহ সেন স্য র। মেন ন সর েভ পনতত্ব কসরন হ ইসর ক ব বন ইউননসটর  হ পনরচ লক (অনতনরক্ত 

েনচব) জন ব জন ব আবুল খ সয়র ম  োঃ আন নুর রহ  ন। মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পন কসরন ক নরগরী টি , আইনেনব 

কে নপট ল ম্য সনজস ন্ট নলোঃ। 

 

উক্ত মেন ন সর আসল চক নহসেসব উপনিত নছসলন জন ব ম  হ ম্মে আবুল  নসুর (মক ম্প নন েনচব, আশুগঞ্জ প ওয় র মস্টেন 

মক ম্প নন নলোঃ), জন ব ন জমুল আহে ন (মচয় রম্য ন, মপসর ব ংল ), জন ব ড.  হ. মের আলী (অনতনরক্ত েনচব, জ্ব ল নন 

ও খননজ েম্পে নবভ গ)। 

 

উক্ত মেন ন সর জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ, মপসর ব ংল  ও মপসর ব ংল র আওত র্ীন মক ম্প ননেমূহ, নবনপনে ও 

নবনপনের আওত র্ীন মক ম্প ননেমূহ, নজএেনব, নবএ নড, নবনপআই, নবসফ রক পনরেপ্তর, ব্লু ইসক নন  মেল, প ওয় র মেল 

এবং হ ইসর ক ব বন ইউননট এর প্রনতনননর্গন ও ে ংব নেকবৃন্দ উপনিত নছসলন।  

 

মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পসনর পর েম্ম ননত প্রনতনননর্গণ উনু্মক্ত আসল চন য় অংেগ্রহন কসরন। 
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৭. LNG Market Scenario: Challenges and Way forward 

 

১৩ জুন ২০২২ ত নরখ েক ল ১১.০০ ঘটিক য় হ ইসর ক ব বন ইউননট কর্তবক আসয় নজত “LNG Market Sce-

nario: Challenges and Way forward” েীষ বক এক ভ র্চবয় ল মেন ন র অনুনিত হয়। 

 

মেন ন সর প্রর্ ন অনতনথ নহসেসব উপনিত নছসলন নবদ্যেৎ, জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে  ন্ত্রণ লসয়র   ননীয় প্রনত ন্ত্রী জন ব 

নেরুল হ ন ে, এ নপ স্য র। মেন ন সর নবসেষ অনতনথ নহসেসব উপনিত নছসলন জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ সগর নেননয়র 

েনচব  জন ব ম  োঃ   হবুব মহ সেন স্য র। মেন ন সর েভ পনতত্ব কসরন হ ইসর ক ব বন ইউননসটর  হ পনরচ লক (অনতনরক্ত 

েনচব) জন ব জন ব আবুল খ সয়র ম  োঃ আন নুর রহ  ন। মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পন কসরন জন ব ে ল  ন খ ন, 

নডসরক্টর (অপ সরেন), ে ন ট ওসয়ল এন্ড নেনপং মক ম্প নন নলন সটড। 

 

উক্ত মেন ন সর আসল চক নহসেসব যুক্ত নছসলন জন ব ক জী ম  োঃ আসন য় রুল আনজ  (পনরচ লক (ড উননি  মডসভলপস ন্ট) 

এনক্সল সরট এন নজব ব ংল সেে নলন সটড), জন ব য সবে মচৌধুরী (ব্যবি পন  পনরচ লক, রূপ ন্তনরত প্র কৃনতক গ্য ে মক ম্প নী 

নলন সটড) এবং জন ব ড.  হ. মের আলী (অনতনরক্ত েনচব, জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ)। 

 

উক্ত মেন ন সর জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ, মপসর ব ংল  ও মপসর ব ংল র আওত র্ীন মক ম্প ননেমূহ, নবনপনে ও 

নবনপনের আওত র্ীন মক ম্প ননেমূহ, নজএেনব, নবএ নড, নবনপআই, নবসফ রক পনরেপ্তর, ব্লু ইসক নন  মেল, প ওয় র মেল 

এবং হ ইসর ক ব বন ইউননট এর প্রনতনননর্গন উপনিত নছসলন।  

 

মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পসনর পর েম্ম ননত প্রনতনননর্গণ উনু্মক্ত আসল চন য় অংেগ্রহন কসরন। 
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৮. জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন ৭টি প্রমিষ্ঠাদনর জন্য ইদিািদধ্য প্রস্তুিকৃি অন্তি িিীকালীন 

ম্যাদনজদিন্ট ডুাশদিাড িটি আিদগ্রদডশদনর জন্য মনরূমিি চামহদা অনু ায়ী প্রদত্ত Inception Report এর 

উপর ওয় কবেপ 

 

২৮ জুন ২০২২ ত নরখ  ঙ্গলব র দ্যপুর ২.০০ ঘটিক য় হ ইসর ক ব বন ইউননট কর্তবক আসয় নজত “জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে 

নবভ গ ও এর আওত র্ীন ৭টি প্রনতি সনর জন্য ইসত  সধ্য প্রস্তুতকৃত অন্তব বতীক লীন ম্য সনজস ন্ট ডে েসব ড বটি 

আপসগ্রসডেসনর জন্য ননরূনপত চ নহে  অনুয য়ী প্রেত্ত Inception Report” এর উপর একটি ওয় কবেপ অনুনিত 

হয়। 

 

ওয় কবেসপ প্রর্ ন অনতনথ নহসেসব উপনিত নছসলন হ ইসর ক ব বন ইউননসটর  হ পনরচ লক (অনতনরক্ত েনচব) জন ব জন ব 

আবুল খ সয়র ম  োঃ আন নুর রহ  ন স্য র। মেন ন সর েভ পনতত্ব কসরন হ ইসর ক ব বন ইউননসটর েহক রী পনরচ লক 

(অনুেন্ধ ন ও উৎপ েন) জন ব নেহ ব   হমুে। মেন ন সর মূল প্রবন্ধ উপি পন কসরন জন ব ম  োঃ ইকর   মেনল , ব্যবি পন  

পনরচ লক, এনেয় ন মল ব ল মভঞ্চ র (ব ংল সেে) মক ম্প নন নলোঃ। 

 

উক্ত ওয় কবেসপ আসল চক নহসেসব উপনিত নছসলন জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ এর নেসস্ট  এন নলস্ট (আইনেটি ে খ ) 

জন ব ম  োঃ কনবর উনিন, মপসর ব ংল  এর  হ ব্যবি পক (পনরকল্পন  মকৌেল) জন ব প্রসকৌ. নবশ্বনজৎ ে হ  এবং জ্ব ল নন 

ও খননজ েম্পে নবভ গ এর উপেনচব (পনরকল্পন -২ অনর্ে খ ) জন ব ম  োঃ হ ে নুজ্জ   ন।   

উক্ত ওয় কবেসপ জ্ব ল নন ও খননজ েম্পে নবভ গ, মপসর ব ংল  ও মপসর ব ংল র আওত র্ীন মক ম্প ননেমূহ, নবনপনে ও 

নবনপনের আওত র্ীন মক ম্প ননেমূহ, নজএেনব, নবএ নড, নবনপআই, নবসফ রক পনরেপ্তর এবং হ ইসর ক ব বন ইউননট এর 

প্রনতনননর্গন উপনিত নছসলন।  

 

ওয় কবেসপ মূল প্রবন্ধ উপি পসনর পর েম্ম ননত প্রনতনননর্গণ উনু্মক্ত আসল চন য় অংেগ্রহন কসরন। 
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উিদরাি ০৮ টি জসমিনার োড়াও জািী ় জ্বালামন মনরািত্তা মদিস, ২০২১ উদ ািন উিলদয ৯ আগস্ট্ ২০২১ সকাল ১১.০০ 

 টিকা ় “Energy Security: Modern Context, Challenges & Way Forward" শীষ িক 

একটি ভাচুিয়াল জসমিনাদরর আদ া়জন করা হ ।় জসমিনাদর প্রধান অমিমথ মহদসদি সাংযুি মিদ্যুৎ, জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ 

িন্ত্রণালদ ়র িাননী ় প্রমিিন্ত্রী জনাি নসরুল হামিদ, এিমি । একাদশ জািী ় সাংসদদর মিদ্যুৎ, জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ 

িন্ত্রণাল ় সম্পমকিি স্থা ী় কমিটির সভািমি মবগ  ওয় নেক  আয়ে  খ ন, এ নপজসমিনাদর মিদশষ অমিমথ মহদসদি সাংযুি 

মেদলন। জসমিনাদর সভািমিত্ব কদরন জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর মসমন ়র সমচি জনাি জিািঃ আমনছুর রহিান এিাং 

মূল প্রিন্ধ উিস্থািন কদরন  হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িহািমরচালক (অমিমরি সমচি) জনাি এ এস এি িঞ্জুরুল কাদদর। 

 

 

 

 

মিমিধ প্রমিদিদনসমূহ    

           

1. িাাংলাদদশ অথ িননমিক সিীযা ২০২১ এর ইাংদরজী সাংস্করদণ অন্তর্ভ িমির জন্য ২০২১-২২ অথ ি িেদর িথ্যামদ হালনাগাদ পূি িক 

প্রমিদিদন; 

2. িাাংলাদদশ অথ িননমিক সিীযা ২০২১ প্রণয়দনর মনমিত্ত প্রদয়াজনীয় িথ্যামদ/িমরসাংখ্যানসহ প্রমিদিদন; 

3. আইমসটি Action Items িাস্তিায়দনর অগ্রগমি সম্পকীি প্রমিদিদন; 

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

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

6. অমনষ্পন্ন জিনশন জকস সাংক্রান্ত িামসক প্রমিদিদন; 

7. রাজস্ব খািভূি নন-কুাডার ১ি, ২য়, ৩য় ও ৪থ ি জশ্রণীর শূন্যিদদর িদধ্য সরাসমর মনদয়াগদ াগ্য ১০% সাংরমযি শূন্য িদদর 

িামসক প্রমিদিদন; 

8. িমহলা জকাটা সাংরযণ সাংক্রান্ত তত্রিামসক প্রমিদিদন; 

9. সরকারী চার্করীর জযদত্র ক্মিদ াদ্ধাদদর চার্করীর জকাটা, ক্মিদ াদ্ধাদদর ও শহীদ ক্মিদ াদ্ধাদদর পুত্র ও কন্যার অনুকূদল িলিৎ 

করা সম্পকীি তত্রিামসক প্রমিদিদন; 

10. মিদ্যুৎ সাশ্রয় সাংক্রান্ত প্রমিদিদন িামসক প্রমিদিদন; 

11. সিিয় সভার মসদ্ধান্তসমূদহর িাস্তিায়ন অগ্রগমি প্রমিদিদন; 

12. িামষ িক কি িসম্পাদন চুমির মূল্যায়দনর িামসক প্রমিদিদন, তত্রিামসক ও অধ িিামষ িক প্রমিদিদন; 

13. জািীয় সাংসদদ ২০২১ সাদলর প্রথি অমধদিশদন িহািান্য রাষ্ট্রিমি কিিক প্রদদয় ভাষদণ অন্তর্ভ িমির জন্য িথ্যামদর 

প্রমিদিদন; 

14. ২০২১-২২  অথ ি িেদরর িাদজট িিৃিায় অন্তর্ভ িমি জন্য িথ্য প্রমিদিদন প্রস্তুিকরণ; 

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

প্রমিদিদন; 

16. জািীয় সাংসদদ প্রদনাত্তর প্রস্তুিকরণ; 
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17. জািীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কি ি-িমরকল্পনা প্রণয়ন; 

18. জািীয় শুদ্ধাচার জকৌশল কি ি-িমরকল্পনা তত্রিামসক ও অধ িিামষ িক প্রমিদিদন; 

19. উদ্ভািনী কি িিমরকল্পনা প্রণয়ন; 

20. িাৎসমরক উদ্ভািনী কি িিমরকল্পনায় উমেমখি উদ্ভািনসহ অন্যান্য উদ্ভািদনর নাি ও কা িক্রদির অগ্রগমির প্রমিদিদন 
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২০২১-২২ অথ ি িেদর মিমভন্ন মিষদয়র উির হাইদরাকাি িন ইউমনট প্রদত্ত িথ্য ও িিািি 

 

Indian Institute of Technology (IIT) Madras ও National Institute of Ocean Technology (NIoT) 

এর সহদ ামগিা ় আদ ়ামজি আগািী ২১-২৪ জফব্রু ়ামর ২০২২ িামরদখ অনুমষ্ঠিব্য "IEEE Oceans 2022 Conference in Chennai" 

শীষ িক কনফাদরি-এ অাংশগ্রহদণর জন্য উিযুি প্রমিমনমধ িদনান ়ন ও Abstracts জপ্ররণ 

1. 'A Training Handbook on Implementation of the 8th Five Year Plan' শীষ িক 

দমলল প্রণয়ন এিাং জ্বালামন দযিা ও সাংরযণ মিমধিালা, ২০১৬ সাংদশাধন প্রস্তাদির উির িিািি প্রদান 

2. BIGM মরসাচ ি টিদির সম্প্রমি প্রকামশি কমিিয় গদিষণািদত্রর সাংমযপ্ত সারাাংশ 

3. জটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সূচক ১৭.১৯.১ [ উন্নয়নশীল জদশগুদলাদি িমরসাংখ্যানগি সযিিা শমিশালী করার লদযু 

িরােকৃি সকল সম্পদদর ডলার মূল্য এর িথ্য জপ্ররণ 

4. "Statistics of Civil Officer and Staff-2021" শীষ িক িমরসাংখ্যান পুমস্তকা প্রকাদশর জন্য িথ্য 

জপ্ররণ 

5.  ই-গভণ িদিন্ট জডদভলিদিন্ট র ুামিাংদয় িাাংলাদদদশর অিস্থান উন্নীিকরণ-শীষ িক িমলমস ডায়লগ সভার মসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর 

হালনাগাদ িথ্য জপ্ররণ 

6. The Forest Act 1927 এর Section 28A এর আওিায় সািামজক িনায়ন মিমধিালা-২০০৪ (২০১০ ও 

২০১১ সদন সাংদশামধি)-এর সাংদশাধদনর প্রস্তাি মিষদয় হাইদরাকাি িন ইউমনট এর িিািি প্রদান 

7. িাাংলাদদশ অথ িননমিক সিীযা ২০২২ িাাংলা ও ইাংদরমজ উভয় সাংস্করণ এ অন্তর্ভ িমির জন্য িথ্যামদ/িমরসাংখ্যানসহ প্রমিদিদন 

জপ্ররণ 

8. িাাংলাদদশ-চীন জ ৌথ অথ িননমিক কমিশদনর ১৫িি সভায় আদলাচুসূমচর মিষদয় িথ্য/িিািি জপ্ররণ 

9. CHOGM 2022 শীষ ি সদেলদনর েীফ, িাচুািলী, িিব্য তিমরর জন্য প্রাসমঙ্গক ইনপুটস প্রদান 

10. কািাদর িাননীয় িররাষ্ট্রিন্ত্রীর ১৭-১৯ জি ২০২২ সরকামর সফর উিলদযু প্রদয়াজনীয় ইনপুট জপ্ররণ 

11. Solid Recovered Fuel এিাং Refused Derived Fuel নিায়নদ াগ্য এিাং কয়লার মিকল্প মকনা 

জস মিষদয় িিািি জপ্ররণ  

12. TA 9690-REG: Energy system Analysis, Technology Road Maps and Fea-

sibility Studies for Pilot Testing (Subproject 1)- এর ওির িিািি 

13. 'লাইট ইমঞ্জমনয়ামরাং মশল্প উন্নয়ন নীমিিালা-২০২২'- এর খসড়া উির িিািি প্রদান 

14. Global Methane Pledge শীষ িক উদযাদগ সিথ িন ও অাংশগ্রহণ সাংক্রান্ত িিািি প্রদান 

15. United States Agency for International Development (USAID)' এর BADGE 

জপ্রাগ্রাদি খসড়া Memorandum of Understanding (MOU) - এর উির িিািি প্রদান 

16. অথ িননমিক সহদ ামগিার মিষদয় হাদঙ্গমর সরকার কর্তিক প্রস্তামিি িাাংলাদদশ ও হাদঙ্গমর সরকাদরর িদধ্য খসড়া সিদ ািা 

স্মারক (MoU) সাংক্রান্ত 

17. িাাংলাদদশ-জসৌমদ আরি জ ৌথ কমিশদনর ১৪ িি সভার জন্য এদজো জপ্ররণ 
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চতুথ ি অধ্যায় 
 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর অজিন 

 
 

 মিদদশী িরািশ িক প্রমিষ্ঠান ও জদশীয় জ্বালানী মিদশষদজ্ঞর সিিদয় জ্বালানী জসক্টদরর 

উির হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক মিদেষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা 

 

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

ও মিমিমস জক হস্তান্তর করা  

 

 জানুয়ারী ২০০৯ এর পূদি ির কা িক্রদির সাদথ িিিিান সরকাদরর কা িক্রদির তুলনামূলক 

মিদেষণ 

 
 

 িাস্তিাময়ি উদেখদ াগ্য  প্রকদল্পর িণ িনা  (২০০২-২০০৮) 

 

 িাস্তিায়নাধীন উদেখদ াগ্য প্রকল্প  

 
 

 অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি/উদেখদ াগ্য কি িকাে 
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হাইদরাকাি িন ইউমনদটর অজিন 

 

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

মিদেষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন  

 

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

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

2020 and 2020-21 

 Monthly Gas Reserve & Production July 2004 - June 2022  

 Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine 

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

tion at Ashuganj 

 Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010 

 Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development  

 Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 

2010 

 Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities 

 Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities 

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

Contracts 

 Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh. 

 Brief review of the Bangladesh PSC Terms 

 Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment, 2001 

 Bangladesh Optimal Gas Utilization Study 2002 

 Bangladesh Gas Reserve Estimation 2003 

 Follow up of “Bangladesh Optimal Gas Utilization Study” 

 Historical Gas and Condensate Production 

 Guidelines for Exploration and Development Strategy 

 Report on Energy Economics  

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

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

2020 and 2020-21 

 Field wise Depletion & Country wide Exploration Plans 

 Updated Report on Exploration and Production Activities 

  Planning and Promotion of Exploration on Findings Report. 

 National Archive System Database Management Guidebook 

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

 জদদশ মিমভন্ন জ্বালামন চামলি  ানিাহন সাংক্রান্ত প্রমিদিদন 

 Lubricant  Market and its Scenario in Bangladesh 

 Energy Economics 

 িাাংলাদদদশর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ এর ম্যামিাং 

 HCU Seminar Compilation 2020-21 

 SDG-7 ব স্তব য়সন জ্ব ল নন েংক্র ন্ত ক বপনরকল্পন  

 

 

 

 Petroleum Refining and Marketing: 

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

tions.  

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

 Mining: 

 Coal Sector Development Strategy. 

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

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

mendation on improvements. 

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

 Mineral Resources Assessment. 

 

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

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

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

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

 জদদশ মিমভন্ন জ্বালামন চামলি  ানিাহন সাংক্রান্ত প্রমিদিদন 

 জটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (SDG-2030) সাংক্রান্ত জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কি িিমরকল্পনা প্রণয়ন 

 Energy Scenario 2020-21 

 Annual Report on Gas Production, Distribution & Consumption 2020-21 
 Monthly Reports on Gas and Coal Reserve & Production  
 “A Training Handbook on Implementation of the 8th Five Year Plan” শীষ িক দমলদলর উির িিািি 

 HCU Seminar Compilation 2020-21  

 Energy Economics 

 Lube Oil Scenario of Bangladesh 

 ব ংল সেসের জ্ব ল নন ও খননজ েম্পসের ম্য নপং 

 ক্মজিিষ ি ও স্বাধীনিার সুিণ ি উিলদযু হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক গৃমহি মকছু কা িক্রি 

 

 ফ্লায়াস ি 

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

 জিদরািাাংলার আওিাধীন জকাম্পামনসমূদহর আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন (প্রথি ও মিিীয় খে) 

 মিমিমস’র আওিাধীন জকাম্পামনসমূদহর আইন, মিমধ ও নীমিিালার সাংকলন 

 উদ্ভািন কি িিমরকল্পনা প্রণয়ন 

 উদ্ভািনী আইমডয়া গ্রহন 

 Online Data Server Management System 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর কি িকিিা ও কি িচামরদদর জন্য PIMS সফটওয়ুার তিমর। 

 হাইদরাকাি িন ইউমনদটর ইনদভন্টমর সফটওয়ুার তিমর। 

o উদ্ভািন ও জসিা সহমজকরদণ সযিিা বৃমদ্ধর লদযু প্রমশযণ আদয়াজন। 

 

 COVID-19 জিাকাদিলায় কা িক্রি গ্রহণ 

 সরকামর মিমধ-মনদষধ প্রমিিালন 

 No Mask, No Entry কদঠারভাদি িাস্তিায়ন 

 র্কইক জরসিি টিি গঠন 

 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ ও এর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থার ওদয়িসাইদট অন্তি িিীকালীন ডুাশদিাদড ি এর প্রদশ িনীর 

ব্যিস্থা গ্রহণ। 

 

 

হাইদরাকাি িন ইউমনদটর চলিান কা িক্রি 

 Gas Depletion Strategy সাংক্রান্ত স্ট্ামড কা িক্রি। 

 িাাংলাদদশ প্রদকৌশল মিশ্বমিযালয়, ঢাকা মিশ্বমিযালদয়র ভূিত্ত্ব মিভাগ এিাং রাজশাহী মিশ্বমিযালদয়র ভূিত্ত্ব মিভাদগর সাদথ 

জ্বালামন খাদির উন্নয়দন গদিষণা সাংক্রান্ত MoU স্বাযর। 

 Determining The Nature and Cost of Household Fuel  in Rural Areas শীষ িক 

গদিষণা কা িক্রি।সিসািময়ক মিমভন্ন গুরুত্ত্বপূণ ি মিষদয় জসমিনার/ ওয়াকিশি আদয়াজন। 

 Integrated Energy And Power Master Plan (IEPMP) প্রণয়দন প্রদয়াজনীয় সহদ ামগিা 

প্রদান। 
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জিদরািাাংলা ও মিমিমস’র ব্যিহাদরর জডদভলিকৃি ৩টি সফটওয়ার  

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

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

িাওয়া  াদি। 

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

গ্যাস জযত্রসমূদহ জদশী ও মিদদশী জকাম্পানী কর্তিক অনুসন্ধান কা িক্রি হদি শুরু কদর উৎিাদন িন্ধ হদয়  াওয়া 

ি িন্ত সকল ি িাদয়র  ািিীয় মহসাি-মনকাশ িাওয়া  াদি।  

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

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

প্রদয়াজনীয় িথ্য/উিাত্ত সাংরযণ করা  াদি। 

                                                                                                                                    

 

জানুয়ারী ২০০৯ এর পূদি ির কা িক্রদির সাদথ িিিিান সরকাদরর কা িক্রদির তুলনামূলক মিদেষণ 

 
 

মডদসম্বর ২০০৮ ি িন্ত জসক্টর 

মভমত্তক 

প্রমিদিদন/ওয়াকিশি/দসমিনার 

সাংখ্যা 

 

জসক্টর মভমত্তক প্রমিদিদন/ওয়াকিশি/দসমিনার 

 

জুন ২০২২ ি িন্ত জসক্টর মভমত্তক 

প্রমিদিদন/ওয়াকিশি/দসমিনার 

এর সাংখ্যা 

 

 
১০৩ 

Oil and Gas জসক্টদরর উির হাইদরাকাি িন ইউমনট 

কর্তিক মিদেষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা 

হদয়দে। 

 

২৪৩ 

 

 

০০ 

Petroleum Refining and Market-

ing এর উির হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক মিদেষণধিী 

কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা হদয়দে। 

 

 

০২ 

 

০০ 

Mining এর উির হাইদরাকাি িন ইউমনট কর্তিক 

মিদেষণধিী কামরগমর প্রমিদিদন প্রস্ত্ত্তি করা হদয়দে। 

 

০৫ 

০০ Workshop/Seminar ৫৮ 
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িাস্তিাময়ি উদেখদ াগ্য  প্রকদল্পর িণ িনা  (২০০২-২০০৮) 

 

ক্র
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ক
 ন
য়
 

প্র
ক
ল্প
 

(জ
ি
য়
াদ
ক
াল

)/
ক
া

 
ি ক্র
ি

 

প্র
ক
দ
ল্প
র
 মূ
ল
 

ক
া 
ি ক্র
ি

/উ
দ
ে
শ্য

 

আমথ িক সাংমেষ্টিা (লয টাকায়) 

জ
ন
ক
ল্য
াদ
ণ
 

ভূ
মি
ক
া 

আ
থ
ি  স
াি
াম
জ
ক
 

সূ
চ
দ
ক
 অ
ি
দ
ান

 

ি
ন্ত
ব্য

 

প্রাক্কমলি 

ব্যয় 

অগ্রগমি 

ব্যয় % 

মজওমি ও তিদদমশক সহায়িাপুষ্ট প্রকল্প:  

১। জরাংদদমনাং অি মদ 

হাইদরাকাি িন ইউমনট 

ইন মদ এনামজি এে 

মিনাদরল মরদসাদস িস 

মডমভশন (দফইজ-১) 

(৩য় সাংদশামধি) 

 

(জুলাই  ১৯৯৭ হদি 

জুন ২০০৫) 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনদটর 

আইনগি ও 

মিমধগি মভমত্ত 

তিমর করা 

এিাং 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনদটর লযু 

অজিদনর জন্য 

প্রদয়াজনীয় 

প্রশাসমনক 

িদ্ধমি 

মনধ িারণ। 

১৩১৩.৫৯ ১২৩২.০০ ৯৪% 

(িাস্তি 

১০০%) 

হাইদডাকাি িন 

ইউমনট 

প্রমিষ্ঠার 

িাধ্যদি  

জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ 

মিভাদগর 

কামরগমর 

সহায়ক সাংস্থা 

সৃমজি 

হদয়দে।  

হাইদরাকাি িন 

ইউমনট প্রমিষ্ঠার 

িাধ্যদি আথ ি 

সািামজক সূচদক 

অিদান রাখদে। 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জরাংদদমনাং অি মদ 

হাইদরাকাি িন ইউমনট 

ইন মদ এনামজি এে 

মিনাদরল মরদসাদস িস 

মডমভশন (দফইজ-২) 

(১ি সাংদশামধি) 

 

(জানুয়ারী ২০০৬ হদি 

মডদসম্বর ২০১৩) 

 

হাইদরাকাি িন 

ইউমনদটর 

কামরগরী 

দযিা 

অমধকির 

উন্নয়ন ও 

প্রামিষ্ঠামনক 

জটকসইকরদণর 

িাধ্যদি জদদশর 

তিল, গ্যাস 

এিাং খমনজ 

সম্পদ 

জসক্টদরর সঠিক 

িমরকল্পনা 

এিাং 

ব্যিস্থািনার 

জন্য িথ্যামদ 

প্রদান এিাং 

ি িাদলাচনার 

িাধ্যদি 

উিযুি আইন 

প্রণয়ন ও 

৩৬৯৭.৮০ ৩৫৭১.৫০ ৯৭% 

(িাস্তি 

১০০%) 

তিল, গ্যাস 

এিাং খমনজ 

সম্পদ 

জসক্টদরর 

প্রস্তুিকৃি 

কামরগরী 

প্রমিদিদনগুল

জ া জদদশর 

জ্বালামন 

জসক্টদরর 

িমরকল্পনা 

গ্রহদণ মিদশষ 

র্ভমিকা 

রাখদে। 

কামরগরী 

প্রমিদিদনগুদলা 

জদদশর আথ ি 

সািামজক 

উন্নয়দন ভূমিকা 

রাখদে। 
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িাস্তিায়নাধীন উদেখদ াগ্য প্রকল্প  

 

 প্রাকৃমিক গ্যাস সম্পদদর সুষ্ঠ ব্যিস্থািনা এিাং হাইদরাকাি িন ইউমনট শমিশালীকরণ সাংক্রান্ত Capacity 

Building of Human Resources and Petroleum Resource Management 

শীষ িক প্রকল্প হাদি জনয়া হদয়দে। উি  প্রকদল্পর TAPP প্রনয়ণ কদর জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগ জপ্ররণ করা 

হদয়দে । প্রকল্পটি চলমি অথ ি িেদর িমরকল্পনা কমিশন কর্তক িধ্যি অগ্রামধকার মহদসদি িামলকার্ভি করা হদয়দে মিধায় 

জকামভড িমরমস্থদি িিিিাদন িধ্যি অগ্রামধকারর্ভি প্রকদল্প মজওমি অথ ি প্রামপ্তর সম্ভািনা সীমিি । এ জপ্রমযদি জ্বালামন ও 

খমনজ সম্পদ মিভাগ প্রকল্পটি িাস্তিায়দনর লদযু মজওমি অদথ ির িমরিদিি তিদদমশক সহায়িা অনুসন্ধান করদি িদলদে। 

িিিিাদন প্রকল্পটি অথ ি তিদদমশক সহায়িা অনুসন্ধাদনর প্রমক্রয়াধীন । 

 

  এোড়াও হাইদরাকাি িন ইউমনট এ মনেমলমখি মিষয় সাংমেষ্ট প্রকল্প/স্ট্ামড হাদি জনয়া জ দি িাদর। 

 Impact of salinity on natural gas pipeline.  

 Carbon Emission: Study for reduction of carbon emission in High pressure pipeline and 

its installation.  

 Black powder Issue in GTCL operated pipelines.  

 AC Interference on pipeline.  

 Gas Tariff/ wheeling charge for GTCL.  

 The Petroleum Reservoir Fluid PVT analysis for hydrocarbon phase behavior.  

 Enhancement of drilling fluid technology for high pressure and high temperature 

(HPHT) well.  

 Energy Audit for Boiler, Heat Exchanger and Gas Based Generator of PGCL’s custom-

ers.  

 জ্বালাচনখাড্ত ৪থ ব চশল্পচর্প্লড্র্র উপড্র্াগী উড্যাগ গ্রহড্ণর চনচমত্ত সম্ভাব্য কক্ষ্ত্র এর্ং সংচেষ্ট প্রযুচি চিচিতকরণ।  

 জ্বালাচন চনরাপত্তা চনচিড্ত কদশব্যাচপ স্ট্র্যাড্েচেক কোড্রে কযাপাচসটি পচরকল্পনা প্রণয়ন এর্ং কোড্রে কযাপাচসটি 
বৃচির করাডম্যাপ নতচর।  

 পচরড্র্শ উপড্র্াগী জ্বালাচন কতড্লর কপ্রাপাটি বে হালনাগাদকরণ।  

 র্াংলাড্দড্শর আথ ব-সামাচেক কপ্রক্ষ্াপড্ে র্াড্য়া-ফুড্য়ল এর উপড্র্াচগতা।  

 র্াংলাড্দড্শর পচরর্চতবত অথ বনীচতড্ত আপদকালীন মজুড্দর পচরমাণ এর্ং এর ব্যর্স্থাপনা।  

 Application of Artificial Intelligence (AI) in hazardous activities of petroleum and min-

ing field  

 Development of standard operating procedures for safety and security of energy users.  

 

 Estimate the Update of Natural Gas Reserve in Bangladesh  

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি/উদেখদ াগ্য কি িকাে 
   

সদি িাচ্চ 

ি িাদয়র 

মসদ্ধ্বান্ত গ্রহদণ 

অাংশগ্রহণ ও 

সহায়িাকরণ। 
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 জ্বালানী ও খমনজ সম্পদ মিভাগ কর্তিক চামহি জািীয় ও আন্তজিামিক স্বাথ ি সাংমেষ্ট মিমভন্ন মিষদয়র উির প্রমিদিদন ও 

িিািি প্রস্ত্ত্তিপূি িক জপ্ররণ।  

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

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

চলিান রদয়দে। সিসািময়ক মিমভন্ন মিষদয়র উির মনয়মিি জসমিনার/ওয়াকিশি এর আদয়াজন করা হদচ্ছ।  

 

 

 

িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি (APA) 

 

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

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

২০২২-২৩ অথ িিেদরর িামষ িক কি িসম্পাদন চুমি সাযর হয়। সাযমরি কি িসম্পাদন চুমি ২০২১-২২ অনু ায়ী জ্বালামন 

ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর সকল দপ্তর/সাংস্থার িদধ্য ৯২.১৯% নম্বর জিদয় হাইদরাকাি িন ইউমনট ২য় স্থান অজিন কদর। 

 

 

 

 

মসমনয়র সমচি জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এিাং িহািমরচালক হাইদরাকাি িন ইউমনদটর িদধ্য ২০২২-২৩ অথ িিেদরর িামষ িক 

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

 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি অজিন 

 
 

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি সাফল্য ও সম্ভািনা  

 এক নজদর গ্যাস উৎিাদন ও এল এন মজ আিদামন মচত্র  

 জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি উন্নয়দনর মচত্র 

 এক নজদর গ্যাস জসক্টর জুন, ২০২২ 

 িরলীকৃি প্রাকৃমিক গ্যাস )এলএনমজ( মচত্র 

 িাাংলাদদদশর অন্যান্য খমনজ সম্পদদর মচত্র  

 সুনীল অথ িনীমির  ) Blue Economy) মচত্র  

 জ্বালামন মনরািত্তা মিষয়ক কা িক্রি 

 জ্বালামন খাদি ICT িথ্য প্রযুমি প্রদয়াদগর মচত্র  

 জ্বালামন খাদি আইন, মিমধ, নীমিিালা ও অন্যান্য মিষদয়র মচত্র 
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জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি সাফল্য ও সম্ভািনা  

জদদশর আথ িসািামজক উন্নয়দনর প্রধান উৎস হদচ্ছ জ্বালামন। িিিিান সরকার জ্বালামন খাি উন্নয়দনর অিমরহা িিা  থা থভাদি অনুধািন 

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

জদদশর অথ িননমিক উন্নয়দনর লদযু জ  সকল দূরদশী মসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরমেদলন িন্মদধ্য ০৯ আগস্ট্ ১৯৭৫ িামরদখ মিদদশী জিল 

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

ও দূরদশী মসদ্ধাদন্তর ধারািামহকিায় িাঁরই সুদ াগ্য কন্যা িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হামসনার রূিকল্প -২০৪১  (উন্নি জদদশর ি িাদা) অজিদন 

জ্বালামন খাদি পূণ ি মনরািত্তা অজিদনর লদযু জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাগ এিাং এর অধীনস্থ প্রমিষ্ঠানসমূহ মিমভন্ন গঠনমূলক ও 

ফলপ্রসু কি িকাদের িাধ্যদি একমনষ্ঠভাদি কাজ করদে।  

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

িমরকমল্পি ব্যিহাদরর জকান মিকল্প জনই। এোড়া, জামিসাং  জ ামষি জটকসই উন্নয়ন লযুিাত্রা (এসমডমজ) ২০৩০ -এর িাস্তিায়নাধীন 

১৭টি লদযুর অন্যিি সিার জন্য জটকসই জ্বালামন মনমিিকরদণ িাাংলাদদশ অঙ্গীকারিদ্ধ এিাং এসমডমজ িাস্তিায়দনর জন্য সরকার 

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

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

জদশজ প্রাকৃমিক গ্যাস ব্যিহাদরর ফদল িমরদিশ দূষণদরাধসহ কামঙ্খি অথ িননমিক প্রবৃমদ্ধ অজিন করা সম্ভিির হদচ্ছ। ২০০৯ সাদল 

জ খাদন তদমনক গ্যাদসর গড় উৎিাদন মেল প্রায় ১৭৪৪ মিমলয়ন  নফুট িিিিাদন িা বৃমদ্ধ জিদয় হদয়দে প্রায় ,২৩৩৬ মিমলয়ন  নফুট।  

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

জানুয়ামর 2009 জথদক অযািমধ সারা জদদশ জ্বালামন জিদলর সরিরাহ মনরিমচ্ছন্ন জরদখদে। জদদশর প্রিুন্ত অঞ্চদল জ্বালামন জিদলর 

Supply Chain এ জকানরূি সাংকট/প্রমিিন্ধকিা িমরলমযি হয়মন। 

ফলশ্রুমিদি ২০০৮ -০৯ সাদল জদদশ জ খাদন িামনমজুক জ্বালামনর সরিরাহ মেল ১৯.৯২ Mtoe  ,জসখাদন ২০ ২০-২১ অথ িিেদর িা জিদড় 

দাঁমড়দয়দে ৪২.১২ Mtoe (bio-fuel অন্তর্ভ িি নয় ( , প্রাথমিক জ্বালামনর ব্যিহার হদয়দে ৫৬.৯২ Mtoe (bio-fuel সহ)  া মনিঃসদিদহ 

উদেখদ াগ্য অগ্রগমি।  

 

এক নজদর গ্যাস উৎিাদন ও এল এন মজ আিদামন মচত্র 

  

 

 

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

আহরণদ াগ্য (Proven + Probable) ২৯,৯২৬.৫০ মিমসএফ ২৯.৯৩ টিমসএফ 

গ্যাস উৎিাদন  জুন ২০২২   ৭০.০৯ মিমসএফ 0.0৭ টিমসএফ 

ক্রিপুঞ্জীি উৎিাদন  জুন  ২০২২ ি িন্ত    ১৯,৫০৬.২৪ মিমসএফ ১৯.৫১  টিমসএফ 

অিমশষ্ট মরজাভ ি   ১০,৪২০.২৬ মিমসএফ ১০.৪২  টিমসএফ 

এল এন মজ আিদামন  জুন ২০২২   ২২.৩৩  মিমসএফ ০.০২ টিমসএফ 

এল এন মজ আিদামন জুলাই ২০২১ হদি  জুন ২০২২    ২৪০.৫৭ মিমসএফ ০.২৪ টিমসএফ 

ক্রিপুঞ্জীি  এল এন মজ আিদামন আগস্ট্ ২০১৮ হদি  জুন ২০২২ ি িন্ত    ৭৭৫.৪৩ মিমসএফ ০.৭৮ টিমসএফ  
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জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি উন্নয়দনর মচত্র 

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

িাঁরই সুদ াগ্য কন্যা িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হামসনার অক্লান্ত িমরশ্রি, দূরদশী ও গমিশীল জনর্তদত্ব সক্র্যম মিজয় সহ জ্বালামন ও খমনজ 

সম্পদ খাদি িাৎি িপূণ ি অগ্রগমি সামধি হদয়দে। মিগি সিদয়র )২০০২-২০০৮ (তুলনায়  িিিিান (২০০৯-২০২২( সরকাদরর জ্বালামন 

ও খমনজ সম্পদ খাদি উন্নয়দনর মচত্র মনদে িা েক আকাদর জদখাদনা হদলািঃ   

মিিরণ ২০০৯ ২০২২ বৃমদ্ধ 

তদমনক প্রাকৃমিক গ্যাস সরিরাহ ১,৭৪৪ মিমলয়ন  নফুট ২,৭৫২ মিমলয়ন  নফুট ১,০০৮ মিমলয়ন  নফুট 

এলএনমজ আিদামন সযিিা ০ ১০০০ এিএিমসএফমড ১০০০ এিএিমসএফমড 

গ্যাসদযত্র ২৩টি ২৮টি ৫টি 

গ্যাস সঞ্চালন িাইিলাইন মনি িাণ ৯৩০ মকিঃমিিঃ ৩৪৫৬ মকিঃমিিঃ ১৩৫৪ মকিঃমিিঃ 

খনন মরগ সাংগ্রহ ----- ৪টি ক্রয় ও ১টি পুনি িাসন ৫টি 

জিল-গ্যাস অনুসন্ধান মিিামত্রক 

জমরি 

২,৬৮০ লাইন মকিঃমিিঃ ৩১,৫০২ লাইন মকিঃমিিঃ ২৮,৮২২ লাইন মকিঃমিিঃ 

জিল-গ্যাস অনুসন্ধান মত্রিামত্রক 

জমরি 

৭৬৬ িগ ি মকিঃমিিঃ ৬,০৬১ িগ ি মকিঃমিিঃ ৫,২৯৫ িগ ি মকিঃমিিঃ 

ভূিামত্বক জমরি ৫৫৭ লাইন মকিঃমিিঃ ১৯,৭৭৩ লাইন মকিঃমিিঃ ১৯,২১৬ লাইন মকিঃমিিঃ 

সরকামরভাদি জিদরামলয়াি িণ্য 

সরিরাহ 

৩৩.২৬ লয জিিঃটন ৬৯.০৫ লয জিিঃ টন মদন ৩৫.৭৯ লয জিিঃ টন 

জ্বালামন জিল িজুদ যিিা 

৩০ মদন  

(৮.৯৩ লয জিিঃটন) 

৪০-৪৫ মদন  

( ১৩.০৮ লয জিিঃটন) 

১০-১৫ মদন  

(৪.১৫ লয জিিঃটন) 

এলমিমজ সরিরাহ ৪৫ হাজার জিিঃ টন ১৪.২৮ লয জিিঃ টন ১৩.৮৩ লয জিিঃ টন 
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প্রাকৃমিক গ্যাস 

 

মচত্র:  গ্যাস মফল্ড 

 

এক নজদর গ্যাস জসক্টদরর মচত্র (জুন, ২০২২)  

 

মিিরণ সাংখ্যা/িমরিাণ 

জিাট গ্যাসদযত্র ২৮টি 

জিাট উৎিাদনরি গ্যাসদযত্র ২০টি 

উৎিাদনরি জিাট কূদির সাংখ্যা ১০৪টি 

গ্যাস উৎিাদন যিিা ২,৩৩৬ এিএিমসএফমড (জুন, ২০২২) 

মর-গ্যামসফাইড এলএনমজ সরিরাহ যিিা ১,০০০ এিএিমসএফমড 

সদি িাচ্চ গ্যাস সরিরাহ (এলএনমজ সহ) 

৩,৩৬৪ এিএিমসএফমড (২৩ জুন, 

২০২১) 

জিাট প্রাক্কমলি গ্যাদসর িজুদ (প্রিামণি + সম্ভাব্য) ২৯.৯৩ টিমসএফ 
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প্রারম্ভ হদি জিাট গ্যাস উৎিাদন ১৯.৫১ টিমসএফ 

অিমশষ্ট গ্যাদসর িজুদ (প্রিামণি + সম্ভাব্য) ১০.৪২ টিমসএফ 

গ্যাস গ্রাহক সাংখ্যা প্রায় ৪৩ লয 

 

 

 

 

 

 

িরলীকৃি প্রাকৃমিক গ্যাস (এলএনমজ) মচত্র  

জদদশর ক্রিিধ িিান জ্বালামন চামহদা জিটাদনার লদযু সরকার মিদদশ জথদক এলএনমজ আিদানীর উদযাগ 

গ্রহণ কদরদে ।  

ভাসিান এলএনমজ টামি িনাল 

 URSF স্থািদনর জন্য Excelerate Energy, Singapore এর সাদথ চুমি স্বাযমরি হদয়দে। ইমিিদধ্য কক্সিাজার 

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

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

এিএিমসএফমড এলএনমজ আিদামনর জন্য চুমি (BOOT) স্বাযমরি হদয়দে। এমপ্রল ২০১৯ হদি ৫০০ এিএিমসএফমড 

এলএনমজ জািীয় মগ্রদড জ াগ হদয়দে। 

 BOOT মভমত্তদি Reliance Power Limited, India কর্তিক র্কতুিমদয়ায় ৫০০ এিএিমসএফমড যিিাসম্পন্ন 

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

 BOOT মভমত্তদি Honkong Shanghai Manjala Power Ltd. Co. (HSMPL) with Global LNG & 
Petronas. কর্তিক র্কতুিমদয়ায় ৫০০ এিএিমসএফমড যিিা সম্পন্ন FSRU ও Fixed Jetty Based LNG 

Receiving Terminal স্থািদনর জন্য স্ট্ামড কা িক্রি চলিান আদে।  

মিদ্যুৎ, ৪২%

মশল্প, ১৮%

কুািটিভ িাওয়ার, 

১৭%

গৃহস্থামল , ১৩%

সার, ৬%
মসএনমজ, ৩%

িামণমজুক ও চা, ১%

খািওয়ামর প্রাকৃমিক গ্যাস ব্যিহার (২০২১-২২)
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মচত্র: িদহশখালী এল এন মজ টামি িনাল 

স্থলমভমত্তক এলএনমজ টামি িনাল 

 China Huanqui Contracting & Engineering Corp. (HQC) and China CAMC Engineering Co. Ltd 
কনদসাটি িয়াি কর্তিক িদহশখালীদি ১০০০ এিএিমসএফমড যিিা সম্পন্ন Land Based LNG Terminal স্থািন প্রস্তাদির 

মিষদয় মফমজমিমলটি স্ট্ামড সম্পাদন করদে। প্রকল্পটি মফমজিল হদল িরিিী জনদগামসদয়শন করা হদি। 

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

জন্য মফমজমিমলটি স্ট্ামড সম্পন্ন করা হদয়দে। প্রকল্পটি মফমজিল হওয়ায় িাদদর সাদথ একটি টাি িমসট স্বাযর করা হদয়দে। 

চুমি স্বাযদরর মিষদয় জনদগামসদয়শন শুরু হদয়দে। 

 জিদরািাাংলার অথ িায়দন িায়রা িির ,র্কতুিমদয়ার অিমশষ্টাাংশ ও িদহশখামলর অিমশষ্টাাংদশ  স্থলমভমত্তক এলএনমজ টামি িনাল 

স্থািদনর মফমজমিমলটি স্ট্ামডর জন্য Tokyo Gas, Japan জক িরািশ িক  মনদয়াগ করা হদয়দে। মফমজমিমলটি স্ট্ামড জশষ 

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

এলএনমজ আিদামন 

 কািার জথদক এলএনমজ আিদামনর জন্য কািাদরর রাষ্ট্রীয় প্রমিষ্ঠান RasGas এর সাদথ G to G মভমত্তদি এলএনমজ  

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

িাৎসমরক ২.৫ মিমলয়ন ি িন্ত বৃমদ্ধ করা  াদি। চুমির জিয়াদ ১৫ িৎসর।  

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

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

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

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

সম্ভি হদি িদল আশা করা  ায়।  

 ইদিািদধ্য স্পট িাদকিট হদি এলএনমজ ক্রদয়র জন্য মত্রশটি প্রমিষ্ঠানদক সাংমযপ্ত িামলকার্ভি করা হদয়দে। উি 

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

আশা করা  ায়। 
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িাাংলাদদদশর অন্যান্য খমনজ সম্পদদর মচত্র  

িাাংলাদদদশ এ ি িন্ত আমিস্কৃি খমনজ সম্পদদর মিিরণ মনদে প্রদান করা হদলািঃ 

খমনজ  সম্পদদর 

নাি 
প্রামপ্ত স্থান আনুিামনক িজুদ জদদশ-মিদদদশ সম্ভাব্য চামহদা 

চুনািাথরিঃ 

জয়পুরহাট, জয়পুরহাট 

িাগালী িাজার, সুনািগঞ্জ 

টাদকর াট ও লাল াট, সুনািগঞ্জ 

কাজীিাড়া ও িারানগর, ধাক্রহাট, 

নওগাঁ 

আগাইর, িাঁচমিমি, জয়পুরহাট 

চার্কিাড়া-িামসদপুর, হামকিপুর, 

মদনাজপুর 

িাজপুর, মিলাসিাড়ী, িদলগামে, নওগাঁ 

১০০ মিমলয়ন টন 

১৭ মিমলয়ন টন 

১২.৯ মিমলয়ন টন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

মসদিন্ট এিাং চুন উৎিাদদন 

সাদািাটিিঃ 

মিজয়পুর, জনত্রদকানা 

িড়পুর্কমরয়া, মদনাজপুর 

িধ্যিাড়া, মদনাজপুর 

আগাইর, িাঁচমিমি, জয়পুরহাট 

২.৫ মিমলয়ন টন 

২৫ মিমলয়ন টন 

১৫ মিমলয়ন টন 

িজুদ মনরুিণ করা হয়মন 

তিজসিত্র, ইিুদলটর, জসদনটারী 

সািগ্রী, মসরামিক, উচ্চ যিিা 

সম্পন্ন টামল, ইিুামদ। এোড়াও 

কাগজ, মচমন, মসদিন্ট, রািার-

োমষ্টক মশল্প, তিদ্যুমিক ইমিদি 

ব্যিহার করা হয়। 

কাঁচিামলিঃ 

িড়পুর্কমরয়া, মদনাজপুর 

িধ্যিাড়া, মদনাজপুর 

নয়ািাড়া-শাহজীিাজার, হমিগঞ্জ 

জচৌেগ্রাি, র্কমিো 

িামলজুমড়, জশরপুর 

৯০ মিমলয়ন টন 

১৭.২৫ মিমলয়ন টন 

৮ মিমলয়ন টন 

০.৩০ মিমলয়ন টন 

০.৭০ মিমলয়ন টন 

জানালার কাঁচ, হামরদকদনর 

মচিমন, ঔষদধর জিািল, রঙ্গীন 

কাচঁ তিরীর কাদজ ব্যিহার করা 

হয়। 

কঠিনমশলািঃ িধ্যিাড়া, মদনাজপুর 
১১৫ মিমলয়ন টন 

(আহরণদ াগ্য) 

মনি িাণ মশলা, নদী মনয়ন্ত্রণ িাঁধ, 

নদী শাসন, নদীর ভাঙ্গন জরাধ, 

জসতু মনি িাণ, টাইলস মনি িাণ 

ইিুামদ 

নুমড়িাথরিঃ 

জভালাগঞ্জ এলাকা,সুনািগঞ্জ 

িঞ্চগড়-জিতুূঁমলয়া,িঞ্চগড় 

িাটগ্রাি, লালিমনরহাট 

চরগ্রাি িাি িিু এলাকা 

ডাউমক-জাফলাং এলাকা, মসদলট 

৪ মিমলয়ন  ন মিটার 

২.৫ মিমলয়ন  ন মিটার 

০.৮৮ মিমলয়ন  ন 

মিটার 

১ মিমলয়ন  ন মিটার 

আনুিামনক ২ মিমলয়ন 

 ন মিটার 

রাস্তা- াট, েীজ, দালানদকাঠা, 

ইিুামদ মনি িাণ কাদজ ব্যিহার 

করা হয়। 

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

নাি 
প্রামপ্ত স্থান আনুিামনক িজুদ জদদশ-মিদদদশ সম্ভাব্য চামহদা 

ভারী খমনজ িামলিঃ 

 

 

কক্সিাজার জটকনাফ তসকি, 

জোট িীি (িািার িাড়ী, মনঝুি িীি ও 

র্কতুিমদয়া, িদহশখামল িীদির সক্র্যম 

তসকিসহ ৭টি এলাকা) 

র্কয়াকাটা ও িনপুরা িীি 

 

 

েহ্মপুত্র- ক্না নদীর িালুচর এলাকা 

০.৯৫ মিমলয়ন টন 

ইলদিনাইট 

০.১৯ মিমলয়ন টন 

মজরকন 

০.৮৮ মিমলয়ন টন 

মলউকক্সমসন 

০.০৮ মিমলয়ন টন 

জিগদনটাইট 

০.০৭ মিমলয়ন টন 

রুটাইল 

০.০২ মিমলয়ন টন 

জিানাজাইট 

উদেখদ াগ্য িমরিাণ 

ওদয়মল্ডাং, ধাতুগলন ও ধাতুিল, 

রঞ্জক ও মিদফারক, 

উদড়াজাহাদজর কাঠাদিা, জজট 

ইমঞ্চন, মিসাইল  তিরীদি, িাি 

জরাধন, লিনািিা দূরীকরদণ, 

মরফ্রাক্টরী ইট, আনমিক চুেীদি, 

ঔষধ ও সািান মশদল্প, তিদ্যুমিক 

লাইনার ও জটমলমভশন টিউদি 

ব্যিহার করা হয়। 

 

  

সুনীল অথ িনীমির) Blue Economy) মচত্র  

 

জামিসাংদ র সক্র্যম মিষয়ক আন্তজিামিক রাইবুনাল এিাং আন্তজিামিক সামলশী আদালদির রাদয় িাাংলাদদদশর  অমজিি 

জলসীিায় সক্র্যম সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যিস্থািনার লদযু জকৌশলগি িমরকল্পনা গ্রহদণর জন্য মিমভন্ন কা িক্রি গ্রহণ করা 

হদয়দে । 

সক্র্যম সম্পদ আহরণ (Blue Economy) এর মনমিত্ত গৃহীি কা িক্রি 

জামিসাংদ র সক্র্যম আইন মিষয়ক আন্তজিামিক রাইবুনাল এিাং আন্তজিামিক সামলশী আদালদির রাদয়র ফদল িাাংলাদদদশর ১,১৮,৮১৩ 

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

সক্দর্যমর সকল সম্পদ আহরদণর লদযু ২০১৪ সাদল সক্র্যম জয় করার ির মনেরূি িদদযি গ্রহণ করা হদয়দে:   

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

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

সাংমেষ্ট কা িক্রি িমনটমরাং করার িাশািামশ সক্র্যম সম্পদ ব্যিহাদরর মিমভন্ন উদযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। িন্মদধ্য িামিদরাল 

অফদশার সাদভ ি ও গদিষণা জাহাজ ক্রয়/সাংগ্রহ করা অন্যিি।  

 

 

 

 

   

 

            সক্র্যম সম্পদ আহরদণ প্রস্তামিি সাদভি জভদসল 

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

জিল জকাম্পামনদক আগ্রহী কদর জিালার লদযু মিযিান িদডল মিএসমস-জক সাংদশাধন, িমরিাজিন কদর আকষ িণীয় করা 

হদয়দে এিাং পৃথকভাদি অনদশার িদডল মিএসমস-২০১৯ এিাং অফদশার িদডল মিএসমস-২০১৯ প্রস্তুি কদর চূড়ান্ত করা 

হদয়দে। 
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জ্বালামন মনরািত্তা মিষয়ক কা িক্রি 

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

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

থাকদলও িরল জ্বালামন জনই িলদলই চদল। গ্যাস মফল্ড সমূদহর কন দডন দসট জথদক প্রাপ্ত অমি অল্প িমরিাদন িরল জ্বালামন ব্যিীি 

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

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

মিিরণ মনদে †`qv n‡jvt 

 

 

(১) কূি খনন/ওয়াকিওভারিঃ সাম্প্রমিক সিদয় ২টি (শ্রীকাইল ইস্ট্-১ এিাং জমকগঞ্জ-১) নতুন গ্যাসদযত্র আমিস্কৃি হদয়দে। সম্প্রমি 

মসদলট- ৯নাং কূি খনন কাজ জশষ হদয়দে এিাং িামণমজুকভাদি উদত্তালনদ াগ্য গ্যাস িাওয়া জগদে। এোড়া ৫ টি কূি খনন প্রকদল্পর 

কাজ চলিান রদয়দে। ৬ টি কূদির ওয়াকিওভার সফলভাদি সম্পন্ন হদয়দে। (২) প্রদসস োন্ট/মিমন মরফাইনামর স্থািনিঃ জিদরালদক 

অকদটদন রূিান্তদরর জন্য রমশদপুদর তদমনক ৩০০০ ব্যাদরল যিিাসম্পন্ন কুাটালাইটিক মরফরমিাং ইউমনট স্থািন প্রকল্পটি সফলভাদি 

জশষ হদয়দে। (৩) নতুন সঞ্চালন (৫৩৪ মকমি) িাইিলাইন এিাং মিিরণ িাইিলাইন (১৫৭ মক.মি.) মনি িাণ (৪) জিল িমরিহন 

িাইিলাইন (৬২০ মক.মি.) মনি িাণ কাজ চলিান রদয়দে। (৫) ইিটদলশন অি মসদঙ্গল িদয়ন্ট ক্মরাং উইথ ডািল িাইিলাইন  (৬) 

ওদয়লদহড কদম্প্রসর (১৯টি) স্থািন (৭) গ্যাস মপ্রদিইড মিটার (৪.৭০ লয) স্থািন (৮) ২মড/৩মড সাইসমিক জমরি সম্পাদন (৯) 

িদহশখামলর িািারিামড়দি এলএনমজ টামি িনাল জডদভলিার মনি িাচন। (১০) স্পট মভমত্তদি এলএনমজ আিদামন (১১) ওিান ও কািার 

জথদক দী িদিয়ামদ এলএনমজ আিদামন (১২) ইিটদলশন অি ইআরএল ইউমনট-২ (৩.০ মিমলয়ন জিমরক টন যিিাসম্পন্ন) (১৩) 

িড়পুর্কমরয়া কয়লা খমন জথদক আগািী ৬ িেদর ৪.৫ মিমলয়ন টন কয়লা উদত্তালদনর লদযু চুমি সম্পাদন (১৪) িধ্যিাড়া গ্রানাইট 

িাইমনাং জকাম্পামনর মলমিদটড এর সাদথ জাি িামনয়া-জরস্ট্ কনদসাটি িয়াি (মজটিমস) এর চুমির জিয়াদ বৃমদ্ধ করা হদয়দে। (১৫) 

িামিক্লাদয়ন্ট সাদভ ি (গভীর-অগভীর সক্দর্যম জিল গ্যাস অনুসন্ধান) (১৬) অফদশার মিমডাং রাউে এর জন্য Production 

Sharing Contract (PSC) হালনাগাদ করা হদচ্ছ। 

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অক্লান্ত িমরশ্রি  ,দূরদশী ও গমিশীল জনর্তদত্ব জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ খাদি িাৎি িপূণ ি অগ্রগমির িাশািামশ 

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

জিঙ্গল জিমসদনর অগভীর ও গভীর সক্দর্যমর ২৩ টি িক মনদয় িাাংলাদদদশর সক্র্যমাঞ্চল। অগভীর সক্দর্যম সাঙ্গু ও র্কতুিমদয়া গ্যাস জযত্র 

আদে। গভীর সক্দর্যমর িক -১২ ও ১৬  -এর পূদি ি মিয়ানিাদর গ্যাস জযত্র আদে। জস জযদত্র িাাংলাদদদশর সক্র্যমাঞ্চদলও গ্যাস িজুদ থাকার 

অিার সম্ভািনা রদয়দে।  

 অগভীর সক্র্যমাঅঞ্চদল িক shallow sea (ss)-11 এ প্রায় ৩২০০ লাইন মকদলামিটার ২ মড মসসমিক সাদভ ি 

িমরচালনা কদর সাংগৃমহি ডাটা ইন্টারমপ্রদটশন সম্পন্ন কদরদে - া জথদক জিশ কদয়কটি সম্ভািনািয় prospect 

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

 অগভীর সক্র্যমাঅঞ্চদল িক ss-4 এিাং িক ss-9 ১ি ধাদি ৩ ,০১০ লাইন মকদলামিটার ২ মড জিমরন মসসমিক 

সাদভ ি সম্পন্ন করা হদয়দে। ২য় ধাদি আ রও প্রায় ২০৬০ লাইন মকদলামিটার ২মড OBS(Ocean Bed Cable) 

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

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

 গভীর সক্দর্যমর Deep See (DS)-12 িদক জিল - গ্যাস  অনুসন্ধান কা িক্রি চালাদনার জন্য ৩৫৬০ লাইন 

মকদলামিটার ২ মড মসসমিক সাদভ িসহ ডাটা ইন্টারমপ্রদটশন সম্পন্ন হদয়দে।  

 

 

 

 

জ্বালামন খাদি ICT িথ্য প্রযুমি প্রদয়াদগর মচত্র  

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর অধীনস্থ - 
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- প্রদিুকটি প্রমিষ্ঠান মনজস্ব ওদয়িসাইট িমরচালনার িাধ্যদি জদদশর িানুষদক মনদজদদর কি িকাদের হালনাগাদ িথ্য অিমহি 

করদে; 

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

আদানপ্রদান, ডাটা জশয়ার অদনকাাংদশ সহজ ও কি িিান্ধি কদরদে; 

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

করদে; 

 

মচত্র: Energy and Network Management System using SCADA 

- অদনক প্রমিষ্ঠান সািামজক জ াগাদ াগ সাইটসমূদহর )জ িন- Facebook) িাধ্যদি অমি দ্রুি জনসাধারদণর মনকদট 

উদেখদ াগ্য কি িকাদের খির জিৌূঁদে মদদচ্ছ। 

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

- প্রশাসন, মিিণন, রাজস্ব, জি -জরাল , মহসাি, ভাোর, গ্রাহক সাংক্রান্ত িথ্যামদ, ভূকম্পন জরীি, ভূিামত্ত্বক ও ভূিদামথ িক, 

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

 

- জিদরািাাংলা ও আওিাধীন জকাম্পানীসমূদহ আধুমনক িথ্য প্রযুমি ব্যিহাদরর ফদল দযিা  ,গমিশীলিা বৃমদ্ধ জিদয়দে। 

িাশািামশ মিিণন জকাম্পানীসমূদহর গ্রাহক জসিার িাদনরও উন্নমি হদচ্ছ।  

 

-  

জ্বালামন খাদি আইন, মিমধ, নীমিিালা ও অন্যান্য মিষদয়র মচত্র  

 

িাাংলাদদদশর প্রকৃমিক খমনজ সম্পদ  থাপুযুিভাদি আহরণ, মিিণন এিাং সুষ্ঠু ব্যিহার মনমিিকরদণর লদযু িিিিান সরকার 

কমিিয় যুদগািদ াগী আইন  ,মিমধ ও নীমিিালা  প্রণয়ন কদরদে- 

 

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

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

২০১০ প্রণয়ন কদরদে। 

 মিদ্যুৎ ও জ্বালামনর দ্রুি সরিরাহ বৃমদ্ধ (মিদশষ মিধান) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হদয়দে। 
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 গ্যাস মিিণন মনয়ািািলী, ২০১৪ (িমণমজুক, মশল্প, জিৌসুিী, কুািটিভ িাওয়ার, মসএনমজ ও চা-িাগান গ্রাহদকর জন্য প্রদ াজু) 

প্রণয়ন করা হদয়দে। 

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

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

করা হদয়দে। 

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

নীমিিালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 এলমিমজ িটমলাং েুান্ট নীমিিালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হদয়ে। 

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

 জিসরকামর খাদি এলএনমজ স্থািনা মনি িাণ, আিদামন ও সরিরাহ নীমিিালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 জিসরকামর জিদরাদকমিকুাল েুান্ট স্থািন এিাং িমরচালনা নীমিিালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 জদশজ প্রাকৃমিক জিল/গ্যাস অনুসন্ধান নীমিিালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 প্রাকৃমিক গ্যাস িরাে নীমিিালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হদয়দে। 

 আিামসক ি িাদয় জখালা িাজার হদি মপ্র-জিইড/স্মাট ি গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থািন নীমিিালা, ২০১৯ (সাংদশামধি ২০২১) প্রণয়ন 

করা হদয়দে। 

 

 

উিসাংহার  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হামসনার জনর্তদত্ব িিিিান সরকার এক দশদক অব্যাহিভাদি িাথামিছু আয় বৃমদ্ধ, উচ্চ প্রবৃমদ্ধ এিাং আথ ি-সািামজক 

উন্নয়দনর সকল জযদত্র নিমদগদন্তর সূচনা কদর মিষ্ময়কর অগ্রগমি সাধন করদি সিথ ি হদয়দে। িাাংলাদদশ ইদিািদধ্য স্বদল্পান্নি জদশ জথদক 

উন্নয়নশীল জদদশর ি িাদায় উন্নীি হদয়দে,  া মিদশ্ব এক অনুকরণীয় জরাল িদডল। মজমডমি প্রবৃমদ্ধর হার ইদিািদধ্য অিীদির সকল জরকড ি ভঙ্গ 

কদর ৭.৮৮-এ উন্নীি হদয়দে। মিশ্বব্যািী জকামভড-১৯ জমনি অথ িননমিক িিা সদত্ত্বও ২০২১-২২ অথ িিেদর িাাংলাদদদশর প্রবৃমদ্ধ ৭.২৫ শিাাংশ। 

এসক্ষসত্র ক্র বর্ ব  ন জ্ব ল ননর চ নহে  ম ট সন র প ে প নে ননরবনেন্ন জ্ব ল নন েরবর হ অন্যত  প্রর্ ন ননয়  ক নহসেসব ক জ করসছ। বতব  ন 

েরক সরর ে সয় নবনভন্নমুখী উসদ্য গ গ্রহণ ও এর েফল ব স্তব য়সনর ফসল গ্য সের েরবর হ বৃনি মপসয়সছ। উনল্লনখত প্র কৃনতক গ্য সের প্র য় 

৬০% মিদ্যুৎ উৎিাদদন ব্যিহৃি হয়। এ সরকাদরর সিদয় ৫ টি নতুন গ্যাসদযত্র আমিষ্কৃি হদয়দে। আিদামনকৃি এলএনমজ জািীয় গ্রীদড 

সরিরাহ করা হদচ্ছ। 

 

প্রাকৃমিক গ্যাস ও কয়লা আহরদণর িাধ্যদি জদদশর জ্বালামন চামহদা পূরদণ সরকার সি িদা সদচষ্ট। মিমভন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প িাস্তিায়দনর 

িাধ্যদি গ্যাস ও কয়লার উৎিাদন বৃমদ্ধদি সরকার সি িার্ত্ক কা িক্রি গ্রহণ কদরদে। গ্যাস সম্পদদর সুষ্ঠু ব্যিহার, নতুন নতুন গ্যাসদযত্র আমিস্কার 

এিাং গ্যাস ও কয়লা মভমত্তক অথ িননমিক অিকাঠাদিাদক সুসাংহি রূিদাদনর িাশািামশ িমরদিশিান্ধি ও অন্যান্য মিকল্প জ্বালামন ব্যিহাদরর 

িাধ্যদি জ্বালামন মনরািত্তা মনমিিকরদি হদি। িিিিাদন জদদশ গ্যাদসর িমধ িি চামহদা জিটাদি এলএনমজ আিদামন কদর জািীয় গ্রীদড সরিরাহ 

করা হদচ্ছ। জসই সাদথ জদদশর িিিিান ও ভমিষ্যৎ জ্বালামন চামহদা পূরদণ গ্যাস উদত্তালন, প্রাকৃমিক গ্যাস ও খমনজ কয়লার িজুদ মনধ িারণ, 
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আহমরি জ্বালামন সম্পদ ব্যিহাদরর নতুন জযত্র প্রস্তুি, এসাংমেষ্ট অিকাঠাদিা উন্নয়ন, সি িাধুমনক প্রযুমির সাংদ াজন এিাং এলমি গ্যাদসর 

ব্যিহার বৃমদ্ধর উদযাগ অব্যাহি রদয়দে। িদঙ্গািসাগদর মিশাল সক্র্যম এলাকায় ব্যািক মভমত্তক গ্যাস ও জিল অনুসন্ধান এিাং উৎিাদন কা িক্রি 

হাদি জনয়া হদয়দে।  

 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পদ মিভাদগর কামরগমর সহায়ক সাংস্থা মহদসদি িিিিাদনর ন্যায় ভমিষ্যদিও হাইদরাকাি িন ইউমনট জদদশর জ্বালামন খাদি 

উদেখদ াগ্য ভূমিকা িালন করদি। 

 


