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জ্বারানন খাড্ি যকায কতবক গৃীি নফনবন্ন াংস্কায কাম বক্রড্ভ যাভ ব প্রদান, রদী ও নফড্দী নফননড্য়াগকাযীড্দয অাংগ্রে 

উৎানিকযে এফাং িাঁড্দয কাম বক্রভ িত্ত্বাফধাড্নয রড্ক্ষ্য এনয়ান রডড্বরড্ভন্ট ব্যাাংক )এনডনফ( এফাং যােকীয় নযওড্য় যকাড্যয 

আনর্ বক ায়িায় প্রেীি ২টি ভীক্ষ্া প্রনিড্ফদড্ন াইড্রাকাফ বন ইউননেড্ক জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয Technscal 

Arm/কানযগযী ইউননে নড্ড্ফ সৃেড্নয সুানয কড্য। এ রড্ক্ষ্য যােকীয় নযওড্য় যকাড্যয আনর্ বক অনুদান এফাং Norwegian 

Petroleum Directorate (NPD) এয কানযগযী ায়িায় জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয অধীড্ন উন্নয়ন প্রকল্প নড্ড্ফ 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয প্রর্ভ ম বাড্য়য কভ বকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] নফগি 

জুরাই ১৯৯৯-এ শুরু ড্য় ভাি ব ২০০৬ ম বন্ত িড্র। প্রর্ভ প্রম বাড্য়য কভ বকান্ড পর ভানিয য নযওড্য় যকাড্যয আগ্র এফাং আনর্ বক 

অনুদাড্ন াইড্রাকাফ বন ইউননে নদ্বিীয় ম বাড্য়য প্রকল্প নড্ড্ফ [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-

II)] পুনযায় এনপ্রর ২০০৬ ড্ি কাম বক্রভ শুরু কড্য মা নডড্ম্বয ২০১৩ ম বন্ত িড্র। িড্ফ নদ্বিীয় ম বায় প্রকড্ল্পয এ আনর্ বক অনুদান 

এীয় উন্নয়ন ব্যাাংড্কয িত্ত্বাফধাড্ন নযিানরি য়। অযনদড্ক, যকায নফগি রভ ২০০৮ াড্র াইড্রাকাফ বন ইউননে-রক একটি স্থায়ী 

কাঠাড্ভা নড্ড্ফ রূদান কড্য। এ ধাযাফানকিায় াইড্রাকাফ বন ইউননড্ে েনফর ননড্য়াড্গয নফনধভারা চূড়া  কযা য় এফাং গি ২২ 

জুরাই ২০১৩ িানযড্খ নফনধভারাটি রগড্েে আকাড্য প্রকানি য়।       ০১         ২০১৪                              স্ব 

                   ।  

 

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

 

রুকল্প (Vision): নীনি ননধ বাযড্ে জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাগড্ক কানযগযী ায়িা প্রদান।   

 

অনবরক্ষ্য (Mission): জ্বারানন ও খননে ম্পদ রটরেড্যয ারনাগাদ িথ্য-উাি ম বড্ফক্ষ্ে, ম বাড্রািনা ও নফড্েলড্েয ভাধ্যড্ভ 

জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয িানদা রভািাড্ফক কানযগযী যাভ ব প্রদাড্নয ভাধ্যড্ভ জ্বারানন ননযািা নিিকযে।  

 

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

 

ানফ বক কভ বকান্ড ফা কাম বাফরীীঃ 
 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্ে প্রকড্ল্পয কাম বক্রভ শুরু ওয়ায য রর্ড্ক অদ্যফনধ রম ভস্ত কাম বক্রভ িড্র আড্ছ িায নফফযে ননড্ে প্রদান কযা 

’রীঃ 

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

 “Gas  Production and Consumption” ীল বক ফানল বক প্রনিড্ফদন প্রেয়ন; 

 কির ও গ্যাড্য ভজুদ ও ম্ভাব্য উৎ ননরূন ও ারনাগাদকযে; 

 জ্বারানী াংক্রান্ত ডাোড্ফ এয ারনাগাদকযে ও ম্প্রাযে;  

 উৎাদন ফন্টন চুনি এফাং রমৌর্ উড্দ্যাগ চুনি নফলড্য় ভিাভি প্রদান; 

 জ্বারানীয অবযন্তযীে ও আঞ্চনরক ফাোয ম বড্ফক্ষ্ে ও নফড্েলে; 

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

 জ্বারানী খাড্িয াংস্কায নফলড্য় সুানযকযে এফাং কাম বক্রড্ভ অাংগ্রে; 

 রফযকাযী খাড্িয নি রমাগাড্মাগ কযা আগ্রী উড্দ্যািাড্দয ায়িা প্রদান;  

 আন্তেবানিক ড্মানগিা, চুনি ও ভড্ ািায় অাংগ্রে; 

 গ্যাড্য উৎাদন ও নডড্েন নযকল্পনা প্রেয়ন;  



 
 
 

 
 

4 | পা তা  

 

 নযড্ফ ও ননযািা াংক্রান্ত  নীনিভারা প্রেয়ড্ন ায়িা প্রদান; 

  রড্রানরয়াভ নযড্াধন, াংযক্ষ্ে ও নফেন কাম বানদ ম বাড্রািনা ও নযফীক্ষ্ে; 

 রড্রানরয়াভোি দাড্র্ বয িানদা, ফাোযোি ম বাড্রািনা নযফীক্ষ্ে কভ বকাড্ন্ড ায়িা প্রদান; 

  ভাইননাং াংক্রান্ত প্রস্তাড্ফয উয ভিাভি প্রদান যাভ ব প্রদান; 

  কয়রা অন্যান্য খননে ম্পদ নফলয়ক আইন-কানুন এফাং নীনিভারা প্রভৃনি নফলড্য় ানফ বক ায়িা প্রদান; 

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

 জ্বারানী ও খননে ম্পদ নফবাগ কতবক অন বি অন্য রম রকান দানয়ত্ব ারন। 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে এয নটিড্েন  িাে বায 

 

রফা প্রদান প্রনিশ্রুনিীঃ 

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

খ. জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গ কানযগযী রফা প্রদান; 

গ. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 

 

 নাগনযক রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান িনি প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযড্াধ 

িনি 

রফা 

প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকিবা 

(নাভ, দফী ও ই-

রভইর) 

১. িথ্য রকন্দ্র  অিীি এফাং ফিবভাড্নয জ্বারানন ও 

খননে ম্পড্দয ারগানাগদকযড্েয 

প্রনিড্ফদন, গ্যা উৎাদন ও  

ভজুড্দয ভানক এফাং ফানল বক 

প্রনিড্ফদন, নফনবন্ন গ্যা নপড্েয 

ভানক গ্যা,  কনড্ডনড্ে ও ানন 

উৎাদড্নয িথ্য বান্ডায। 
 

 জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফলয়ক 

োিীয় উন্নয়ন নযকল্পনায় অন্যান্য 

যকাযী প্রনিষ্ঠাড্নয কাড্ে িথ্য 

যফযা কযা য়।  

 

আড্ফদন 

 

নফনাভড্ল্য 

 

০৩ (নিন) 

িা  

এ, এ, এভ ভঞ্জুরুর 

কাড্দয 

নযিারক   

(নীনিভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

রভাফাীঃ 

০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. াঠাগায/গ্রন্থাগায 

রফা 

 অিীি ও ারনাগাদ ভড্য়য 

গড্ফলোত্র, রদী-নফড্দী ফই, 

োন বার এফাং প্রকানায় ভি 

গ্রন্থাগায।  
 

 এখাড্ন াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয 

প্রকানি প্রনিড্ফদনভ ও অন্যান্য 

াংগৃনি পুস্তক ও িথ্য গড্ফলো 

এফাং অধ্যয়ড্নয েন্য কড্রয ননকে 

উমু্মি। 

  

 

আড্ফদন 

 

নফনাভড্ল্য 

 

িাৎক্ষ্ননক 

রভড্দী াান 

উ-নযিারক 

(নযকল্পনা নএন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

রভাফাীঃ 

০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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প্রানিষ্ঠাননক রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায 

নাভ 

রফা প্রদান িনি প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযড্াধ 

িনি 

রফা 

প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকিবা 

(নাভ, দফী ও ই-রভইর) 

১. অনুন্ধান 

ও 

উৎাদন  

 কির/গ্যা/কয়রা ম্পদ ভৄল্যায়ন, 

অনুন্ধান ও উৎাদন ম্পনকবি কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা;  
 

 কির/গ্যা/কয়রা ম্পনকবি িথ্য ও উাি 

াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 
 

 কির/গ্যা/কয়রায ভজুদ পুনীঃননযীক্ষ্ে 

কযা; 
 

 উৎানদি কির/গ্যা/কয়রায রক্ষ্ড্ত্র 

কাম বাফনরয ননয়নভি ভননেনযাং কযা; 
 

 কির/গ্যা/কয়রায নডড্েন ব্যফস্থানা 

কযা; 
 

 কির/গ্যা/কয়রা নফলয়ক ভূ-িানত্ত্বক ও ভূ-

দানর্ বক িথ্য াংগ্রকযে ও নফড্েলে 

কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

নযিারক        

(অনুন্ধান ও উৎাদন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. নীনিভারা 

ও উন্নয়ন  

 জ্বারানীয ভল্য ও অর্ বনননিক কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী নীনি ম্পনকবি কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী ননযািা ম্পনকবি কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা; 

 জ্বারানী ম্পড্দয মর্ামর্ ব্যফায 

ম্পনকবি কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 নএন ম্পনকবি কাম বক্রভ নযিারনা 

কযা;  

 কির ও গ্যা রটরেড্যয ব্যফস্থানা 

ম্পনকবি কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 প্রাননক ও নাফ াংক্রান্ত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

নযিারক        

(নীনিভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

  

৩. নযকল্পনা 

ও 

নএন  

 নএন াংক্রান্ত কাম বক্রভ নযিারনা 

কযা; 

 াংনেষ্ট নফলয়ক িথ্য াংগ্রকযে ও 

নফড্েলে কযা; 

 রড্রানরয়াভোি দাড্র্ বয রাধন, নফিযে, 

ভল্য ননধ বাযে, যফযা, াংযক্ষ্ে, 

নযড্ফ, ননযািা, ভননেনযাং, নফক্রয় 

ব্যফস্থানা প্রভৃনি কাম বক্রভ নযিারনা 

কযা; 

 জ্বারানী নীনি ও ননযািা ম্পনকবি 

কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

উ-নযিারক   

(নযকল্পনা ও নএন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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 জ্বারানী ম্পড্দয মর্ামর্ ব্যফায 

ম্পনকবি কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 

 

৪. ভাইননাং 

ও 

অাড্যন   

 কয়রা ও খননে ম্পদ নফলয়ক ভূ-

িানত্ত্বক ও ভূ-দানর্ বক িথ্য াংগ্রকযে 

ও নফড্েলে কযা; 

 কয়রা ম্পদ ভল্যায়ন, অনুন্ধান ও 

উৎাদন ম্পনকবি কাম বক্রভ নযিারনা 

কযা; 

 কয়রা উৎাদন ম্পনকবি িথ্য ও উাি 

াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 

 কয়রা ভজুদ পুনীঃননযীক্ষ্ে কযা;  

 নডড্েন ব্যফস্থানা কযা; 

 উৎানদি কয়রা রক্ষ্ড্ত্রয কাম বাফরীয 

ননয়নভি ভননেনযাং কযা ।   

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

উ-নযিারক      

(ভাইননাং ও অাড্যন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬২ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

৫. প্রান ও 

আইনটি  
 জ্বারানীয ভল্য ও অর্ বনননিক কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা;  

 প্রাননক ও আনর্ বক কভ বকাড্ন্ড 

ায়িা কযা।  

 প্রাননক ও নাফ াংক্রান্ত ানফ বক 

দানয়ত্ব ারন কযা; 

 প্রনক্ষ্ে, কভ বারা ও রনভনায আড্য়ােন 

কযা; 

  প্রাননক ব্যাাড্য ভন্ত্রোরয় ও অন্যান্য 

নফবাড্গয াড্র্ রমাগাড্মাগ যক্ষ্া কযা; 

 ক্রয় াংক্রান্ত এফাং প্রাননক আইন 

াংক্রান্ত কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 কির ও গ্যা রটরেড্য আনর্ বক ব্যফস্থানা 

ম্পনকবি কাম বক্রভ নযিারনা কযা; 

 যকাড্যয আওিাভূি উন্নয়ন প্রকড্ল্প 

প্রাননক ও আনর্ বক নফলড্য়য  কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা;  

 পেয়যায যক্ষ্োড্ফক্ষ্ে, ওড্য়ফ ম্পনকবি 

কাে, নডোইন এফাং ডাো উন্নয়ন 

ব্যফস্থানা িনি, াড বওয়যায ও 

পেওয়যাড্যয ব্যফস্থানা, াব বায 

এডনভননড্স্গন এফাং রনেওয়ানকবাং 

আইটি াংক্রান্ত মাফিীয় কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা। 

 

 

 

- 

 

- 

 

প্রড্য়ােন 

অনুমায়ী 

উ-নযিারক     

(প্রান ও আইনটি) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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অবযন্তযীে রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান িনি প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযড্াধ 

িনি 

রফা 

প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ বকিবা 

(নাভ, দফী ও ই-

রভইর) 

১. অাড্যন 

ও ভন্বয়  

 েননি ননড্য়াগ, ড্দান্ননি, স্থায়ীকযে, 

াাংগঠননক কাঠাড্ভা কিনয, কভ বিাযীড্দয 

প্রড্য়ােনীয় দড্ক্ষ্ গ্রে কড্য কানযগযী 

ও কফোননক কাম বক্রভ ড্মানগিা প্রদান 

কযা;  
 

 নযকনল্পি আনর্ বক ব্যফস্থানায ভাধ্যড্ভ 

ফাড্েে ও নাফযক্ষ্ে কাম বক্রভ 

নযিারনা, প্রড্য়ােনীয় দ্রব্যানদয াংগ্র, 

ভজুদকযে, াংযক্ষ্ে ও নফিযে 

নননিিকযে;  

 

 ননযািা ও মানফান নযিারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষ্নেক 

াকাযী নযিারক 

(প্রান ও নাফ) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. নযকল্পনা 

ও 

ফাস্তফায়ন  

 দিড্যয নফনবন্ন প্রকল্প প্রেয়ড্ন ায়িা, 

প্রকড্ল্পয নযফীক্ষ্ে, ভল্যায়ন ও ফাস্তফায়ন 

এফাং কভ বকিবাড্দয প্রনক্ষ্ড্েয কভ ব 

নযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন ম্পনকবি  দানয়ত্ব 

ারন কযা ; 
 

 ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূিী (এনডন) 

চূড়ান্তকযড্েয রড্ক্ষ্য ভন্ত্রোরড্য়য 

প্রাড্নয াড্র্ রমাগাড্মাগ কযা; 
 

 দিড্যয কাম বক্রভ ভড্য ভানক ও 

ফানল বক অগ্রগনি প্রনিড্ফদন কিযী ও 

ভন্ত্রোরড্য় রপ্রযে কযা; 
 

 োিীয় অর্ বনননিক নযলড্দ ম বাড্রািনা 

ও োিীয় াংড্দয েন্য প্রনিড্ফদন 

প্রেয়ন কযা; 
 

 নফনবন্ন ভন্ত্রোরয়/াংস্থায িানদা 

রভািাড্ফক িথ্য ও উাি যফযা খননে 

ম্পদ উন্নয়ড্ন আন্তীঃড্মাগাড্মাগ ও 

নরয়াঁড্ো যক্ষ্া কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষ্নেক 

াকাযী নযিারক    

(নযকল্পনা) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

৩. কনম্পউোয 

ও িথ্য 

প্রভেনি 

রর 

 শুধুভাত্র দিড্যয কনম্পউোয, াব বায, 

নপ্রন্টায, পযাক্স এফ ম্পনকবি কর 

রফায দানয়ত্ব ারন কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষ্নেক 

াকাযী নযিারক 

(আইনটি) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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অন্যান্য অবযন্তযীে রফা: 

 

ক্র:নাং রফায নাভ রফা প্রদান 

িনি 

প্রড্য়ােনীয় 

কাগেত্র  এফাং 

প্রানিস্খান 

রফায 

ভল্য এফাং 

নযড্াধ 

িনি 

রফা প্রদাড্নয 

ভয়ীভা 

রফা প্রদানকাযীয দনফ, রপান 

নম্বয ও ই-রভইর 

)১( )২( )৩( )৪( )৫( )৬( )৭( 

১ 

 

 

রফিন বািানদ প্রদান 

নএও এয রফিন 

ননধ বাযেী 

াড্ড্ক্ষ্ াংনেষ্ট 

আইন ও নফনধ-

নফধান অনুমায়ী 

নফর বাউিায এফাং 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য নএও কতবক 

নফর া 

াড্ড্ক্ষ্ 

অননিনফরড্ম্ব 

উ-নযিারক 

রপান: ৮৩৯১৩৬০ 

রভাফাইর নাং-০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

২ 

 

কভ বিাযীড্দয ভয়ভি 

ড্দান্ননি প্রদান 

াংনেষ্ট আইন ও 

নফনধ-নফধান 

অনুমায়ী 

াংনেষ্ট িথ্য ও 

উাি এফাং 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য অননিনফরড্ম্ব 

ভানযিারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

৩ 

 

 

টি, নেনএপ, রনন 

)ব্যানিগি প্রাপ্যিা( 

নএও এয 

প্রিযয়ন এফাং 

আড্ফদন াড্ক্ষ্ 

াংনেষ্ট আইন ও 

নফনধ-নফধান 

অনুমায়ী 

নএও এয প্রিযয়ন 

ত্র, আড্ফদন ত্র 

এফাং াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য োযীকৃি নেও 

এয ভয় 

অনুমায়ী ভানযিারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

৪ 

 

 

কভ বকিবা/কভ বিাযীড্দয 

দক্ষ্িা বৃনি/ড্াগি 

উন্নয়ন 

িানদা/প্রাপ্যিা 

িানরকা অনুমায়ী 

প্রনক্ষ্ে ও 

অনবেিা 

নফননভয় 

াংনেষ্ট িথ্য ও 

উাি াইড্রাকাফ বন 

ইউননে 

নফনাভড্ল্য ভড্নানয়ন 

আড্দ োযীয 

য ননডউর 

অনুমায়ী 

ভানযিারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

 

আওিাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা কতবক প্রদি রফাীঃ 

 

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

প্রাননক ও আনর্ বক নফলড্য় প্রড্য়ােনীয় ব্যফস্থা গ্রড্েয ভাধ্যড্ভ াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয কর কভ বকিবা ও কভ বিাযীড্দয 

রফায় ড্িষ্ট র্াড্ক।  
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অনবড্মাগ ব্যফস্থানা িনি (GRS): 

রফা প্রানিড্ি অন্তুষ্ট ড্র দানয়ত্বপ্রাি কভ বকিবাড্দয াড্র্ রমাগাড্মাগ করুন। নিনন ভাধান নদড্ি ব্যর্ ব ড্র ননড্োি িনিড্ি 

রমাগাড্মাগ ও আনায ভস্যা অফনি করুন।  

ক্রনভক 

নাং 

কখন রমাগাড্মাগ কযড্ফন রমাগাড্মাড্গয ঠিকানা ননষ্পনিয ভয়ীভা 

১. দানয়ত্বপ্রাি কভ বকিবা ভাধান নদড্ি ব্যর্ ব ড্র   এ, এ, এভ ভঞ্জুরুর কাড্দয 

নযিারক (নীনিভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

রভাফাীঃ ০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-রভইরীঃ hcu@hcu.org.bd 

  

০২ (দুই) ভা 

২. রপাকার ড্য়ন্ট কভ বকিবা ভাধান নদড্ি ব্যর্ ব ড্র   ভানযিারক 

রপানীঃ ৮৩৯১০৭৫ 

রভাফাীঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-রভইরীঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক) ভা 

 

                                                                                               

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয াাংগঠননক কাঠাড্ভাীঃ 
 

 

 

েনফর কাঠাড্ভাীঃ  
 
 

 

 

 

          াংস্থা 

অনুড্ভানদি ড্দয াংখ্যা  কভ বযি েনফড্রয াংখ্যা  

১ভ 

রেেী 

 

২য় 

রেেী  

৩য় 

রেেী 

 

৪র্ ব 

রেেী 

রভাে ১ভ রেেী 

 

২য় রেেী  ৩য় রেেী 

 

৪র্ ব রেেী রভাে 

াইড্রাকাফ বন ইউননে  

 

১৬ 

েন 

০২ 

েন 

০৮ 

েন 

১০ 

েন 

৩৬ 

েন 

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

াইড্রাকাফ বন ইউননে এয াাংগঠননক কাঠাড্ভাড্ি যােস্ব খাড্ি অস্থায়ীবাড্ফ ২৬ টি এফাং িতুর্ ব রেনেয )আউে রা ব    এ       ( 

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

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

স্থনগি এফাং ১০ টি ড্দয  নফযীড্ি েনফর ননড্য়াগ প্রনক্রয়াধীন যড্য়ড্ছ। 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয েনফর াংক্রান্ত িথ্যীঃ 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয আউেড্ান বাং এ ননড্য়ানেি িতুর্ ব রেনেয েনফর াংক্রান্ত িথ্যীঃ 

 

 

 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

অনুড্ভানদি ড্দয নাভ  অনুড্ভানদি দ 

াংখ্যা  

অনুড্ভানদি ড্দয নফযীড্ি 

পূযেকৃি েনফর 

শূন্য দ াংখ্যা 

১। ভানযিারক ০১ ০১ )ড্প্রলে( - 

২। নযিারক )নীনিভারা ও উন্নয়ন( 

 

০১ ০১ )ড্প্রলে( - 

৩।  নযিারক )অনুন্ধান ও উৎাদন( 

 

০১ - ০১ 

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

৫। উ নযিারক )নযকল্পনা ও নএন( ০১ ০১ - 

৬। উ নযিারক )প্রান ও আইনটি( ০১ - ০১ 

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

৮। কাযী নযিারক )প্রান ও নাফ( ০১ - ০১ 

৯। কাযী নযিারক )ভাইননাং( ০১ ০১ - 

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

১১। কাযী নযিারক )নযকল্পনা( ০১ - ০১ 

১২। কাযী নযিারক )আইনটি( ০১ - ০১ 

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

১৪। কাযী নযিারক )অনুন্ধান( ০১ - ০১ 

১৫।  কাযী নযিারক )অাড্যন( ০১ - ০১ 

১৬। নননয়য কনম্পউোয অাড্যেয  ০১ - ০১ 

১৭। প্রাননক কভ বকিবা  ০১ - ০১ 

১৮। নাফ যক্ষ্ে কভ বকিবা ০১ - ০১ 

১৯। কনম্পউোয অাড্যেয ০৪ - ০৪ 

২০। রাইবায  ০৩ ০৩  

২১। কাযী )নাফ( ০১ - ০১ 

রভাে ২৬ ০৯ ১৭ 

ক্রনভক 

নাং 

অনুড্ভানদি ড্দয নাভ অনুড্ভানদি দ 

াংখ্যা 

অনুড্ভানদি ড্দয নফযীড্ি 

পূযেকৃি েনফর 

     শূন্য দ  াংখ্যা 

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

৩। ননযািা প্রযী ০৪ ০৪ ০ 

৪। নযচ্ছন্ন কভী ০১ ০১ ০ 

     ১০ ১০ ০০ 
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াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ভস্যা এফাং িযাড্রঞ্জভীঃ 

              
 

                  

                                             

                            

                                   

                                    

                  

 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয বনফষ্যৎ নযকল্পনাীঃ 

ফাাংরাড্দড্য প্রাকৃনিক ম্পড্দয মর্ামর্ ব্যফাড্যয ভাধ্যড্ভ অর্ বনননিক প্রবৃনি অেবন, দানযদ্রয নফড্ভািন ও নযড্ফ 

াংযক্ষ্ড্েয রড্ক্ষ্য যােস্ব খাড্িয আওিায় ননয়নভি গড্ফলো কাম বক্রভ নযিারনায াাান এয কভ বধাযাড্ক অনধকিয 

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

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

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

 

                                                               ; 

                                  ; 

                                            ; 

                                                          এ                              

                   ; 

                                                              ; 

                                                 ; 

                           ; 
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২০১৭-২০১৮                                     /                  এ                  

 

               

   

   

                                                          

১. 
  -        

(          

  এ   ) 

Annual Performance Evalua-

tion and Management 

২২-০৭-২০১৭ 

    

০২-০৮-২০১৭ 

 

       

৭২ 

২. 

         

(       ) 

Professional Development 

program on Engineering 

Design on Natural Gas Dis-

tribution Pipeline 

            

৪০ 

৩. 

         

(       ) 

HR Competencies: Forecast-

ing, Design, Development 

and Implementation 

০২-০২-২০১৮ 

    

১১-০২-২০১৮ 

 

 

          

৪৮ 

৪.               

(       ) 

"LNG Value Chain Training 

Program" 

 

১৫-০৬-২০১৮ 

ড্ি 

২৯-০৬-২০১৮ 

 

      

৮০ 

 

             

   

   

                                            এ  

     

                 

১.        

        

(            

      ) 

Gas Pipeline Welding and 

NDT 

০৬-০৮-২০১৭ 

    

১০-০৮-২০১৭ 

ফাাংরাড্দ 

রড্রানরয়াভ 

ইন্সটিটিউে 

 

 

৪০ 

২.   -        

(          

  এ   )  

 

Environmental Issues of 

Project Management  
০৬-০৫-২০১৮ 

      

১০-০৫-২০১৮ 

োিীয় নযকল্পনা ও 

উন্নয়ন একাড্ডনভ 

)এনএননড( 

৪০ 

৩.   -        

(          

  এ   )  

 

iBAS++-এ             

            এ     
১৭-০১-২০১৮ 

  

 

আইনএপ ০৮ 

৪.   -        

(          

  এ   )  

 

২০১৮-১৯                 

     -১   
২০-০১-২০১৮ 

  

 

আইনএপ ০৮ 

৫.   -        

(          

  এ   )  

 

২০১৮-১৯                 

     -১ এ                  

         

২১-০১-২০১৮ 

  

 

আইনএপ 

 

০৮ 

৬.   -        

(ভাইননাং ও 

অাড্যন)  

a2i কতবক আড্য়ানেি ই-পাইনরাং 

–এয উয ঞ্জীফনী প্রনক্ষ্ে 

২৭-০৫-২০১৮  

ড্ি 

২৮-০৫-২০১৮  

িথ্য ও রমাগাড্মাগ 

প্রভেনি অনধদিয 

১৬ 
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              /       /      -এ         

  

১.          

(       ) 

ACD Confernce Towards 

Energy Security, Sustaina-

bilty and Resiliency  

    ০৭-০৮-২০১৭  

     

০৯-০৯-২০১৭  

 

 

         

 

১৬ 

২.              

(       ) 

Power and Energy Connec-

tivity in South Asia 
২৫-১০-২০১৭ 

     

২৬-১০-২০১৭  

 

     

 

১৬ 

৩.             

(       ) 

Global Preparatory Meeting 

on Sustainable Development 

Goal 7 (Energy) 

২১-০২-২০১৮ 

     

২৩-০২-২০১৮  

 

       

 

২৪ 

  

 ২০১৭-২০১৮                        এ                          = ৩৬০    ।   

 

 ২০১৭-২০১৮                                               = ০৮ (  )   ।  

 

 ২০১৭-২০১৮                                                 (৩৬০/৮)=৪৫      । 

 

 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে এয কভ বকিবাগড্েয ভন্বড্য় গঠিি নফনবন্ন কনভটি 

 

                 ’                       (Annual Performance Agrement)                   

    : 

 

                                        

০১ এ, এ , এ            ,         (       )        

০২             ,           (            এ   )          

 

 

                 ’                                                    এ         “এ  এ”      

 

                                        

০১ এ, এ , এ            ,         (       )        

০২                     

০৩   -        (            এ    )           
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                 ’                       (Annual Performance Agrement)                      

                                 : 

                                     

০১      এ.এ .এ             

        (       ) 

রপাকার ড্য়ন্ট 

    : ৮৩৯১০৮৫ 

     : ০১৫৫০১৫১১৫০ 

hcu@hcu.org.bd 

০২              

  -                     এ     

       রপাকার ড্য়ন্ট 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     :০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 

 

                 ’      ‘           ’ 

                            (                )  -     

     এ.এ .এ             

        (       ) 
                ৮৩৯১০৮৫ hcu@hcu.org.bd 

                    

  -        (       এ  

       ) 

    ৮৩৯১৩৬২ hcu@hcu.org.bd 

             

  -                     এ   ( 

         ৮৩৯১৩৬০ hcu@hcu.org.bd 

 

                                      ‘            ’ 

 

                                        

০১ এ, এ , এ            ,         (       )        

০২               ,   -        (       এ         )     

০৩            ,                    

০৪             ,   -        (            এ   )                        

 

                 ’                                  

 

                   -     

             

  -                     এ   ( 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     : ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 

 

                 ’                                                      

 

 

                   -     

             

  -                     এ   ( 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     : ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 
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নদ্বিীয় খন্ড 
 

 

 

 

 

ফাড্েে কাঠাড্ভা 
 

 

 নভন রস্ঘেড্ভন্ট 

 াইড্রাকাফ বন ইউননে রকৌরগি উড্যশ্য ও কাম বক্রভভ 

 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ইউননেওয়ানয ব্যয় 

 অর্ বনননিক রকাড অনুমায়ী ব্যয় 

 প্রধান কভ বকৃনি ননড্দ বকভ 

 কাম বক্রভভ, পরাপর ননড্দ বক এফাং ননড্দ বড্কয রক্ষ্যভাত্রা 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয অর্ বনননিক রকাড  রকাডওয়ানয রভাে যােস্ব প্রানি 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয অর্ বনননিক রকাড নবনিক উদৃ্বি নাফ নফফযেী 
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ফাড্েে কাঠাড্ভাীঃ 

         )াোয োকায়( 

নফলয় ২০১৭-১৮ ফাড্েে 

 

২০১৭-১৮ াংড্ানধি ফাড্েে 

অনুন্নয়ন ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

 উন্নয়ন  - - 

রভাে ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

যােস্ব ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

ভরধন - - 

রভাে ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

                                                                                                                                                                              

নভন রস্ঘেড্ভন্টীঃ 

1.0  াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয নভন রস্ঘেড্ভন্টীঃ  
 

জ্বারানী ও খননে ম্পদ এয নফনবন্ন উৎ অনুন্ধান, উন্নয়ন, উড্ওারন, আযে, নফিযে ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যড্ভ 

রদড্য জ্বারানী ননযািা নননিিকযে। 
 

2.0 াইড্রাকাফ বন ইউননে রকৌরগি উড্যশ্য ও কাম বক্রভভীঃ 

রকৌরগি উড্যশ্য প্রধান কাম বক্রভ 

 
1. জ্বারানী ননযািা নননিিকযে  

 প্রার্নভক জ্বারানী উৎড্য ফহুভৄখীকযে )কয়রা, নফায়নড্মাগ্য জ্বারানী( 

 ওয়াকব/ড্নভনাড্যয আড্য়ােন 

 গড্ফলো কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 

2. রদড্য কর অঞ্চড্র জ্বারানীয 

যফযা ও দক্ষ্ ব্যফায 

নননিিকযে। 

 গ্যাড্য মর্ামর্ ব্যফায নননিিকযে। 

 জ্বারানী রক্ষ্ড্ত্র ররর্ রপটি এনবাইযনড্ভন্টার )এইিএই( 

নননিিকযে।  

 

 

3.0 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ইউননেওয়ানয ব্যয়ীঃ 

                                                                                                                                    )াোয োকায়( 

নফফযে ফাড্েে 

 

          
 ফাড্েে 

২০১৭-১৮ 

াংড্ানধি 

২০১৭-১৮ 

২০১৭-২০১৮ 

 

অনপাযড্দয রফিন ৩০,০০.০০ ৩০,০০.০০ ২৮৭৩.০০ 

কভ বিাযীড্দয রফিন ৪,০০.০০ ৪,০০.০০ ৩২৩.০০ 

বািানদ   ৩৪,০৫.০০ ৩০,৭০.০০ ২১৯৬.০০ 

যফযা ও রফা ১,১৩,৭০.০০ ১,১৮,৮০.০০ ৯১৬০.০০ 

রভযাভি ও াংযক্ষ্ে ৭,৭৫.০০ ৫,০০.০০ ৪৫০.০০ 

ম্পদ াংগ্র/ক্রয় ৫,৫০.০০   ৬,৫০.০০ ৬৪৭.০০ 

ফ বড্ভাে ১,৯৫,০০.০০ ১,৯৫,০০.০০ ১৫৬৪৯.০০ 
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4.0 অর্ বনননিক রকাড অনুমায়ী ফাড্েে 
                                                                                                                                  )াোয োকায়( 

 
 

 

 

অর্ বনননিক 

রকাড 
নফফযে 

ফাড্েে 

ফাড্েে 

২০১৬-১৭ 

 

 

াংড্ানধি ফাড্েে 

২০১৬-১৭ 

 

ফাড্েে 

২০১৭-১৮ 

াংড্ানধি ফাড্েে 

২০১৭-১৮ 

২০১৫-১৬ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৫০১ অনপাযড্দয রফিন ৩২০০ ৩০০০ ৩০ ০০ ৩০ ০০ 

৪৬০১ কভ বিাযীড্দয রফিন ৩৫০ ৩৪০ ৪ ০০ ৪ ০০ 

 বািানদ     

৪৭০১ ভাাঘ ব বািা - - - - 

৪৭০৫ ফানড় বাড়া বািা ১৯০০ ১৭০০ ১৮ ৫৫ ১৮ ৫৫ 

৪৭০৯ োনন্ত নফড্নাদন বািা ১০০ ১০০ ১ ০০ ১ ০০ 

৪৭১৩ উৎফ বািা ৫৯০ ৬৫০ ৬ ৫০ ৬ ৫০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল ব বািা ৬০ ৬৫ ১ ৫০ ১ ৫০ 

৪৭১৭ নিনকৎা বািা ১৮০ ১৫০ ২৭০ ১ ৭০ 

৪৭৩৩ আপ্যায়ন বািা ১০ ১০ ৩০ ১৫ 

৪৭৫৫ টিনপন বািা ১০ ১০ ২০ ১০ 

৪৭৬৫ মািায়াি বািা ১০ ১০ ২০ ১০ 

৪৭৭৩ নক্ষ্া বািা ১২০ ৫০ ১ ৫০ ৫০ 

৪৭৯৩ রেনরড্পান বািা ১০ ৫ ১০ ১০ 

৪৭৯৫ অন্যান্য বািা ১৫০ ১০০ ১৫০ ৫০ 

 রভাে বািানদ ৩১৪০ ২৮৫০ ৩৪ ০৫ ৩০,৭০ 

 যফযা ও রফা     

৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় ৩০০ ৩০০ ১০ ০০ ১০ ০০ 

৪৮০৫            ০ ১ ০০ 

৪৮০৬ বাড়া অনপ ২৪০০ ২৪০০ ২৪ ০০ ১২ ০০ 

৪৮১৫ ডাক ২০ ২০ ২০ ২০ 

৪৮১৬ রেনরড্পান/ড্েনরগ্রাভ ৩০০ ২০০ ২ ৫০ ২ ০০ 

৪৮১৯ ানন ১২০ ৬০ ১ ০০ ১ ০০ 

৪৮২১ নফদুযৎ ২৫০ ১৫০ ১ ৭০ ১ ৭০ 

৪৮২৩ রড্রার লুনিড্কন্ট ৪৫০ ৪৫০ ৪ ৫০ ২ ৫০ 

৪৮২৮ রস্ঘনানয ১৫০ ২০০ ১ ৫০ ২ ৫০ 

৪৮৩১ ফইত্র ও াভনয়কী ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

৪৮৩৩ প্রিায ও নফোন ৫০ ১৫০ ১ ০০ ৩ ০০ 

৪৮৪০ প্রনক্ষ্ে ৪০০ ১৫০ ১৭ ০০ ১৬ ০০ 

৪৮৪২ রনভনায, কনপাড্যন্স ৮০০ ৭০০ ৭ ০০ ৭ ০০ 

৪৮৭৭ প্রানধকাযভূি কভ বকিবাড্দয গাড়ী যক্ষ্োড্ফক্ষ্ে ব্যয়  ৩৪০ 

- 

৩৪০ 

 

৫ ৮০ ১২ ০০ 

৪৮৮১ ননযািা প্রযী ২৮০০ ২৮০০ ২৮ ০০ ২৮ ০০ 

৪৮৮৩ ম্মানী বািা ৫০ ৬০ ১ ০০ ১ ৪০ 

৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয় ৬০০ ৭৬০ ৮ ০০ ১৮ ০০ 

রভাে যফযা ও রফা ৯০৮০ ৮৯৮০ ১,১৩,৭০ ১,১৮,৮০ 

রভযাভি ও াংযক্ষ্ে     

৪৯০১ রভােয মানফান ৩০০ ৩৫০ ৪ ৫০ ৫০ 

৪৯০৬ আফাফত্র ৭৫ ৭৫ ৭৫ ১ ০০ 

৪৯১১ কনম্পউোয ও অনপ যঞ্জাভ ২৫০ ৩০০ ২ ৫০ ৩ ৫০ 

    ৪৭৫০ ৫০৫০ ৭,৭৫ ৫,০০ 

  ৬৮০০ ম্পদ াংগ্র/ক্রয়     

৬৮০৭           ৪২,০০ ৪২,০০   

৬৮১৫                 ৩,০০ ৪,০০ ২,০০ ২,৫০ 

৬৮১৯            ২,০০ ৩,০০ ২,০০ ২,৫০ 

৬৮২১         ৫০ ১,৫০ ১,৫০ ১,৫০ 

  ৪৭,৫০ ৫০,৫০ ৫,৫০ ৬,৫০ 

             ফ বড্ভাে ব্যয় ২,১১,৪৫ ২,০৯,৪৫ ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 
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5.0 প্রধান কভ বকৃনি ননড্দ বকভীঃ 
 

 

ননড্দ বক 
াংনষ্ট রকৌরগি উড্যশ্য এয 

ক্রনভক 

নযভাড্য 

একক 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

   াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃি অেবন রক্ষ্যভাত্রা াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

 
 

6.0 কাম বক্রভভ, পরাপর ননড্দ বক এফাং ননড্দ বড্কয রক্ষ্যভাত্রাীঃ 

 

কাম বক্রভ পরাপর ননড্দ বক 

াংনেষ্ট 

রকৌরগি 

উড্যশ্য এয 

ক্রনভক 

নযভাড্য 

একক 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

    াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃি 

অেবন 

রক্ষ্যভাত্রা াংড্ানধি 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জ্বারানী ম্পড্দয ভজুদ াংক্রান্ত 

ভীক্ষ্া প্রনিড্ফদন প্রেয়ন 
ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

ওয়াকব/ড্নভনায 

 

ওয়াকব/ 

রনভনায নযিারনা 
১ াংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ 

গড্ফলো কাম বক্রভ গড্ফলো ভীক্ষ্া ১ াংখ্যা ২ ২ ২ ২ 

 

 

 

 

 

7.0 ২০১৭-২০১৮অর্ ব ফছড্যয অর্ বনননিক রকাডওয়ানয রভাে যােস্ব প্রানি 

 

                                                                                                                     )োকায়( 

 
অর্ বনননিক 

রকাড 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

রভাে  প্রানি 

২০১৭-১৮ 
 

ভ ব্য 
প্রর্ভ 

রকায়াে বায 

নদ্বিীয় 

রকায়াে বায 

তিীয় 

রকায়াে বায 

িতুর্ ব 

রকায়াে বায 

২৩৬৬ ২২,০০০/- -  - ২২,০০০/-  

রভাে প্রকৃি প্রানি ২২,০০০/-  
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8.0 ২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয অর্ বনননিক রকাড নবনিক উদ্বিৃ নাফ নফফযেীীঃ                                         
                                                                                                                                                                         )াোয োকায়( 
 

 

অর্ বনননিক 

রকাড 
আইড্েভ 

২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয  

াংড্ানধি ফাড্েড্েয রভাে ফযায 

২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয প্রাক্কনরি 

ব্যয় 

২০১৬-২০১৭ অর্ ব ফছড্যয 

উদ্বিৃ 

 যােস্ব ব্যয়    
৪৫০০ অনপাযড্দয রফিন ৩০,০০.০০ ২৮৭৩.০০ ১২৭.০০ 

৪৬০১ কভ বিাযীড্দয রফিন ৪,০০.০০ ৩২৩.০০ ৭৭.০০ 

 বািানদ    
৪৭০১ ভাঘ ব বািা ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

৪৭০৫ ফানড়বাড়া বািা ১৮ ৫৫ ১৬৭৪.০০ ১৮১.০০ 

৪৭০৯ োনন্ত নফড্নাদন বািা ১ ০০ ০০ ১০০.০০ 

৪৭১৩ উৎফ বািা ৬ ৫০ ২৫২.০০ ৩৯৮.০০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল ব বািা ১ ৫০ ৫৩.০০ ৯৭.০০ 

৪৭১৭ নিনকৎা বািা ১ ৭০ ১৪২.০০ ২৮.০০ 

৪৭৩৩ আপ্যায়ন বািা ১৫ ১১.০০ ৪.০০ 

৪৭৫৫ টিনপন বািা ১০ ৭.০০ ৩.০০ 

৪৭৬৫ মািায়াি বািা ১০ ১০.০০ ০০.০০ 

৪৭৭৩ নক্ষ্া বািা ৫০ ৩৯.০০ ১১.০০ 

৪৭৯৩ রেনরড্পান বািা ১০ ০০.০০ ১০.০০ 

৪৭৯৫ অন্যান্য বািা ৫০ ৮.০০ ৪২.০০ 

 রভাে বািানদ ৩০,৭০ ২১৯৬.০০ ৮৭৪.০০ 

 যফযা ও রফা    
৪৮০১ ভ্রভে ব্যয়  ১০ ০০ ৬৪৬.০০ ৩৫৪.০০ 

৪৮০৫           ১ ০০ ১০০.০০ ০০.০ 

৪৮০৬ বাড়া অনপ ১২ ০০ ১১০৮.০০ ৯২.০০ 

৪৮১৫ ডাক ২০ ১৯.০০ ১.০০ 
৪৮১৬ রেনরড্পান ২ ০০ ২০০.০০ ০০.০ 

৪৮১৯ ানন ১ ০০ ৪২.০০ ৫৮.০০ 

৪৮২১ নফদুযৎ ১ ৭০ ৬৩.০০ ১০৭.০০ 
৪৮২৩ রড্রার ও লুনিড্কন্ট ২ ৫০ ০০ ২৫০.০০ 

৪৮২৮ রষ্টনাযী, ীর ও স্ঘযাম্প ২ ৫০ ২৪৯.০০ ১.০০ 

৪৮৩১ ফইত্র ও াভনয়কী ৫০ ৪৯.০০ ১.০০ 

৪৮৩৩ প্রিায ও নফোে ৩ ০০ ৩০০.০০ ০০.০ 

৪৮৪০ প্রনক্ষ্ে ব্যয় ১৬ ০০ ২০৯.০০ ১৩৯১.০০ 

৪৮৪২ রনভনায কনপাড্যন্স ৭ ০০ ৭০০.০০ ০০.০ 

৪৮৭৭ প্রানধকাযভূি কভ বকিবাড্দয গাড়ী যক্ষ্োড্ফক্ষ্ে ব্যয় ১২ ০০ ১১৯০.০০ ১০.০০ 

৪৮৮১ ননযািা প্রযী  ২৮ ০০ ২৪০৮.০০ ৩৯২.০০ 

৪৮৮৩ ম্মানী বািা ১ ৪০ ৮০.০০ ৬০.০০ 

৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয় ১৮ ০০ ১৭৯৭.০০ ৩.০০ 

 রভাে যফযা ও রফা  ১,১৮,৮০ ৯১৬০.০০ ২৭২০.০০ 

  রভযাভি ও াংযক্ষ্ে    

৪৯০১ রভােয মানফান ৫০ ০০ ৫০.০০ 

৪৯০৬ আফাফত্র ১ ০০ ১০০.০০ ০০.০০ 

৪৯১১ কনম্পউোয ও যঞ্জাভ ৩ ৫০ ৩৫০.০০ ০.০০ 

 রভাে রভযাভি ও াংযক্ষ্ে ৫,০০ ৪৫০.০০ ৫০.০০ 

 ম্পদ াংগ্র/ক্রয়    
৬৮০৭ রভােয মান ০০.০০ ০০.০০ ০.০০ 

৬৮১৫ কনম্পউোয ও মন্ত্রাাং ২,৫০ ২৪৯.০০ ১.০০ 

৬৮১৯ অনপ যঞ্জাভ ২,৫০ ২৫০.০০ ০.০০ 

৬৮২১ আফাফ ত্র  ১,৫০ ১৪৮.০০ ২.০০ 

  রভাে ভরধন ব্যয়ীঃ ৬,৫০ ৬৪৭.০০ ৩.০০ 

 ফ বড্ভাে ব্যয়ীঃ  ১,৯৫,০০ ১৫ ৬৪৯.০০ ৩৮৫১.০০ 
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  াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ম্পানদি কাম বক্রভ 
 

 
 ২০১৭-১৮  অর্ ব ফছড্যয ম্পানদি কাম বক্রভভ 

 নফনফধ প্রনিড্ফদনভ 

 ২০১৭-২০১৮                                                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

      



 
 
 

 
 

21 | পা তা  

 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ম্পানদি কাম বক্রভীঃ 

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

িানদা, গ্যা রক্ষ্ত্র উন্নয়ন, গ্যা রটরেড্যয বনফষ্যি নযকল্পনা, নএন’য রেআযন/ড্েএভন’য বায় ম বড্ফক্ষ্ক নড্ড্ফ অাংগ্রে 

ও অন্যান্য াংনেষ্ট নফলয়ক নীনিভারা প্রেয়ড্ন নক্রয় অাংগ্রে ও ভিাভি প্রদান কড্য আড্ছ। Mini Data Bank-এ গ্যা ভজুদ, 

অনানফষ্কৃি গ্যা ম্পদ, গ্যা উৎাদন াংক্রান্ত ডাো াংযক্ষ্ড্েয াাান ডাোড্ফে রর্ড্ক “Gas Reserve and Production“ 

ীল বক ভানক প্রনিড্ফদন প্রকা ড্চ্ছ।এছাড়াও ভানক গ্যা উৎাদন এফাং খািওয়াযী ভানক ব্যফাড্যয উাড্িয উয নবনি কড্য 

“Annual Gas Production and Consumption“ ীল বক ফানল বক প্রনিড্ফদন প্রেয়ন কযা ড্চ্ছ।                                                                       

                                                                                      
 

 

 

২০১৭-১৮  অর্ ব ফছড্যয ম্পানদি কাম বক্রভভীঃ 
 

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

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

 Gas System Gain Report: ০১টি।   

 Report on Energy Scenario of Bangladesh: ০১টি।  

 Workshop/Seminar : ০৮টি। 
 

 

 

                   ২০১৭-২০১৮                          /                  

 

                        এ                        

১. 
Implementation of National Integrity strate-

gy 
০৫ নডড্ম্বয, ২০১৮, ভঙ্গরফায 

২. 
Coal as a Primary Source of Energy Towards 

Energy Security of Bangladesh 
৩০ োনুয়াযী ২০১৮, ভঙ্গরফায 

৩. 
Discovery of Natural Gas by BAPEX and 

Technical Term used in Exploration 
২৬ রপব্রুয়ানয, ২০১৮, রাভফায 

৪. 

Opportunities & Challenges of Bureau of 

Mineral Development (BMD) and   Depart-

ment of Explosives (DoE) 

২৯ ভাি ব ২০১৮, বৃস্পনিফায 

৫. Energy Sector and Disaster Preparedness ১৮ এনপ্রর ২০১৮, বুধফায 

৬. SDG Goal-7: Current Progress ১৫ রভ ২০১৮, ভঙ্গরফায 

৭. Energy Efficiency and Conservation ৩১ রভ ২০১৮, বৃস্পনিফায 

৮. 
Graduation from LDC: Bangladesh Perspec-

tive 
১০ জুন ২০১৮, যনফফায 
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াইড্রাকাফ বন ইউননে "োিীয় শুিািায রকৌর" -এয উয ০৫ নডড্ম্বয, ২০১৮, ভঙ্গরফায রনভনায/ওয়াকব আড্য়ােন কড্য। প্রধান 

অনিনর্ নড্ড্ফ উনস্থি নছড্রন েনাফ এন এভ নেয়াউর আরভ, নিফ )ভন্বয় ও াংস্কায(, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ। জ্বারানন ও খননে 

ম্পদ নফবাড্গয Think-Tank াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ভানযিারক েনাফ রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান উি অনুষ্ঠাড্ন বানিত্ব 

কড্যন। এছাড়াও ম্মাননি অনিনর্ফড্গ বয ভড্ধ্য উনস্থি নছড্রন েনাফ রভাাম্মদ আানুর েব্বায, অনিনযি নিফ, জ্বারানন ও খননে 

ম্পদ নফবাগ; ভানযিারক, নেএনফ; নফদুযৎ উন্নয়ন রফাড ব, ব্লু ইড্কাননভ রর, নফইআযন, নফনন, রড্রাফাাংরা, নফনআই, রেডা, 

খননে ম্পদ উন্নয়ন বুযড্যা, 

নফড্ফাযক নযদিয, 

BAPEX, SGFL, 

SGCL, BGDCL, 

TGTDCL, PGCL, দ্মা 

ওড্য়র রকাম্পানী নরীঃ, রভঘনা 

রড্রানরয়াভ নরীঃ -এয যকাড্যয 

উচ্চম বাড্য়য কভ বকিবাযা 

ওয়াকবড্ স্বিীঃস্ফূিব অাংগ্রে 

কড্যন। ওয়াকবড্ নযড্া ব 

াযন নড্ড্ফ েনাফ আরিাপ 

রাড্ন রখ, উ-নিফ, 

ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ উনস্থি 

নছড্রন। ফিাযা ফাাংরাড্দড্য ফ বস্তড্য শুিািায রকৌর দ্রুিিভ ভড্য়য ভড্ধ্য প্রফিবন কযায েন্য যকায কতবক গৃীি কভ বনযকল্পনায 

নফনবন্ন নফলয় তুড্র ধড্যন। 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক আড্য়ানেি ননয়নভি রনভনাড্যয একাাং 
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                     ৩০         ২০১৮              “Coal as a Primary Source of Energy To-

wards E ergy  ecurity of  a gladesh”       এ                             ।    

                                                                                                     

      । এ                       

                                 

                                 

                             

  এ       এ                       

                              

               এ               

      এ                       । 

                                    

                               । 

                                 

        । 

                                                               

 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক আড্য়ানেি ননয়নভি রনভনাড্যয একাাং
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                     ২৬         ২০১৮        

“Discovery of Natural Gas by  APEX 

and technical terms used in Explora-

tio ”       এ                             । 

                                            

                                           

                          । এ                   

                                                 

                                         

           এ       এ                            

                                        এ   

                  এ                       ।  

 

                                                                                                             

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক আড্য়ানেি ননয়নভি রনভনাড্যয একাাং 
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                  ২৯      ২০১৮                “   ortu ities   Challe ges of  ureau of 

 i eral Develo  e t    D  a d De art e t of Ex losives  DoE ”       এ   

                          ।                     

                                                

                                            । 

এ                                           

                                              

                               এ       এ     

                                                

               এ                     এ  

                     ।                         

                 । 

 
 

 

                                                                     

াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক আড্য়ানেি ননয়নভি রনভনাড্যয একাাং 
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“            এ              ”       এ           ১৮ এ    ২০১৮                                ১৫৩                  

                -১০০০  -এ                      ।                                                                       

                        ।                                -  -                                                   এ   

"Earthquake Geology of Bangladesh 

and its impact on Energy  ector        

Key- ote  a er                           

                                       ।    

                                               

                                                      

                       এ       এ             

                                             

                          এ                     এ  

                     ।            এ         

                                     এ          

               এ                             

    ।                                          । 

 

 
াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক আড্য়ানেি ননয়নভি রনভনাড্যয একাাং 
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“ DG Goal-   Curre t Progress”       এ           ১৫    ২০১৮                                 ১৫৩            

                      -১০০০  -এ                      ।                            এ এ  এ                          

                        ।           ey- ote  a er                           -  -                                

                 ।  

                           

                            

               এ    এ  

            .            

          এ               

                        

               এ  

                          

         ।  

                           

                               

                          

                             

           এ       এ     

                          

                           

           এ               

      এ                   

    ।                      

এ               ustai able Develo  e t Goal-        এ                               ।                 

                         । 
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“E ergy Efficie cy a d Co servatio ”       এ           ৩১    ২০১৮                              ১৫৩  

                                -১০০০  -এ                      ।                                                 এ  

                                                                         ।                                -  -          

                                         এ    ey- ote  a er                                                   

       এ                            

                                 ।    

                                        

                                

                                         

           এ       এ             

                               

                                        

এ                     এ            

           ।                                       

                                    । 

 
                                          

                                              

 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক আড্য়ানেি ননয়নভি রনভনাড্যয একাাং
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“Graduatio  fro  LDC  Bangladesh Pers ective”       এ           ১০    ২০১৮                           

 ১৫৩                                  -১০০০  -এ                      ।                                            

                                        

                  ।                       

     এ এ  এ                                 

                   এ    ey- ote  a er 

                          -  -          

                                       ।    

                                               

                                              

                               এ       এ     

                                       

                                        এ   
                  এর                   

  র                      র           র         

 য়।
 

 

 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক আড্য়ানেি ননয়নভি রনভনাড্যয একাাং 
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নফনফধ প্রনিড্ফদনভ              

 ফাাংরাড্দ অর্ বনননিক ভীক্ষ্া ২০১৭ এয ইাংড্যেী াংস্কযড্ে অন্তর্ভ বনিয েন্য ২০১৬-২০১৭ অর্ ব ফছড্য িথ্যানদ 

ারনাগাদ পূফ বক প্রনিড্ফদন; 

 ফাাংরাড্দ অর্ বনননিক ভীক্ষ্া ২০১৭ প্রেয়ড্নয নননভি প্রড্য়ােনীয় িথ্যানদ/নযাংখ্যান প্রনিড্ফদন; 

 আইনটি Action Items ফাস্তফায়ড্নয অগ্রগনি ম্পকীি প্রনিড্ফদন; 

 াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ফাস্তফায়ন অগ্রগনিয ভানক প্রনিড্ফদন, কত্রভানক ও অধ বফানল বক এফাং ফানল বক প্রনিড্ফদন; 

 ভন্ত্রোরয় নবনিক যােস্ব ও উন্নয়ন খাড্ি কভ বাংস্থান াংক্রান্ত কত্রভানক প্রনিড্ফদন; 

 অননষ্পন্ন রনন রক াংক্রান্ত ভানক প্রনিড্ফদন; 

 যােস্ব খািভূি নন-কযাডায ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪র্ ব রেেীয শূন্যড্দয ভড্ধ্য যানয ননড্য়াগড্মাগ্য ১০% াংযনক্ষ্ি 

শূন্য ড্দয ভানক প্রনিড্ফদন; 

 ভনরা রকাো াংযক্ষ্ে াংক্রান্ত কত্রভানক প্রনিড্ফদন; 

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

ফরফৎ কযা ম্পকীি কত্রভানক প্রনিড্ফদন; 

 নফদুযৎ ােয় াংক্রান্ত প্রনিড্ফদন ভানক প্রনিড্ফদন; 

 ভন্বয় বায নিান্তভড্য ফাস্তফায়ন অগ্রগনি প্রনিড্ফদন; 

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

 োিীয় াংড্দ ২০১৮ াড্রয প্রর্ভ অনধড্ফড্ন ভাভান্য যাষ্ট্রনি কিবক প্রড্দয় বালড্ে অন্তর্ভ বনিয েন্য িথ্যানদয 

প্রনিড্ফদন; 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ ব ফছড্যয ফাড্েে ফিৃিায় অন্তর্ভ বনি েন্য িথ্য প্রনিড্ফদন প্রস্তুিকযে; 

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

ম বড্ফক্ষ্ে প্রনিড্ফদন; 

 োিীয় াংড্দ প্রড্নািয প্রস্তুিকযে; 

 োিীয় শুিািায রকৌর কভ ব-নযকল্পনা প্রেয়ন; 

 োিীয় শুিািায রকৌর কভ ব-নযকল্পনা কত্রভানক ও অধ বফানল বক প্রনিড্ফদন; 

 উদ্ভাফনী কভ বনযকল্পনা প্রেয়ন; 

 ফাৎনযক উদ্ভাফনী কভ বনযকল্পনায় উনেনখি উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফড্নয নাভ ও কাম বক্রড্ভয অগ্রগনিয প্রনিড্ফদন। 
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         ২০১৭-২০১৮                                                                       

 

 

             

১। Bangladesh's graduation from LDC category: Possible impact on Development Assis-

tance                          -এ                ।   

২।                                                                                           

২০১৭      য               ।   

৩।                                                য               ।   

৪।                        -২০১৮ এ                                         রেয ২০১৭-১৮           

       ।   

৫।                         ২০০৯                       নিড্ত্রয উয             ।   

৬। Bangladesh Investment and Competitiveness Summit, 2018"                      ।    

৭। ২০১৭-১৮          ‘                             ’                                            ।   

     ৮।                     (Grievance Redress System-GRS) নফলড্য়য  উয        ।   

৯।            এ                                                               ।    

১০। ২০০৯     ২০১৭-১৮                         -                                     প্রনিড্ফদড্নয 

উয        ।   

১১। ‘Statistics of Civil Officers and Staff-2018                                          ।   

১২। ‘                                        এ                                                 

                             ।  

১৩। SDG goal-14                                              প্রনিড্ফদড্নয উয        ।   

১৪।             এ                                                       ।  

১৫। এ                    প্রনিড্ফদড্নয উয        ।   

১৬।                   DG      ১৭.১৯.১ এ             নযকল্পনায উয        ।   

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

in the Calendar of Activities of SAARC Energy Centre (SEC) for the year 2019 প্রস্তাফ 

    । 

১৮। ভন্ত্রীনযলদ নফবাড্গয ফানল বক প্রনিড্ফদড্ন অন্তর্ভ বনিয রড্ক্ষ্য াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ২০১৭-২০১৮    -               

       িথ্য প্রদান 
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১৯। Sustainable Development Goals (SDG)                                            

                                                                                       

       িথ্য প্রদান । 

 
২০।                        -২০১৮                      । 

 
২১।                  ২০১৮                                                             িথ্য 

প্রদান । 

২২। ১৪-১৮        ২০১৭                                      -এ  ১৩৭   এ               

                                          এয িথ্য প্রদান । 

২৩।                           “   এ                          ”                        “ Driv-

ers of Deforestation and Degradation in Bangladesh’                                

    ।   

২৪।                      Sector Strategy Paper (SSP) and the Draft Multi-Year Public In-

vestment Programme (MYPIP                                 ।   

২৫।.                           ২০১৬-২০১৭                                              ।   
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িতুর্ ব খন্ড 
 

 

 

                               াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয অেবন 

 
 

 নফড্দী যাভ বক প্রনিষ্ঠান ও রদীয় জ্বারানী নফড্লড্েয ভন্বড্য় জ্বারানী রটরেড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক 

নফড্েলেধভী কানযগনয প্রনিড্ফদন প্রস্ত্িি কযা 

 

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

 

 োনুয়াযী ২০০৯ এয পূড্ফ বয কাম বক্রড্ভয াড্র্ ফিবভান যকাড্যয কাম বক্রড্ভয তুরনাভরক নফড্েলে 

 

 

 ফাস্তফানয়ি উড্েখড্মাগ্য  প্রকড্ল্পয ফে বনা  (২০০২-২০০৮) 

 

 ফাস্তফায়নাধীন উড্েখড্মাগ্য প্রকল্প  

 

 অন্যান্য গুরুত্বপূে ব/উড্েখড্মাগ্য কভ বকান্ড 

 উাংায 
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াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয অেবনীঃ 
 

নফড্দী যাভ বক প্রনিষ্ঠান ও রদীয় জ্বারানী নফড্লড্েয ভন্বড্য় জ্বারানী রটরেড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক নফড্েলেধভী 

কানযগনয প্রনিড্ফদন প্রস্ত্িি কযা ড্য়ড্ছীঃ 
 

   Oil and Gas: 

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

2015-16 and 2016-2017  

 Monthly Gas Reserve & Production July 2004- May 2018  

 Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine 

 Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractionation at Ashuganj 

 Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010 

 Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development  

 Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 2010 

 Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities 

 Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities 

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

 Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh. 

 Brief review of the Bangladesh PSC Terms 

 Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment, 2001 

 Bangladesh Optimal Gas Utilization Study 2002 

 Bangladesh Gas Reserve Estimation 2003 

 Follow up of “Bangladesh Optimal Gas Utilization Study” 

 Historical Gas and Condensate Production 

 Guidelines for Exploration and Development Strategy 

 Report on Energy Economics  

 Report on Energy Scenario of Bangladesh  2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-

2015, 2015-16 and 2016-2017 

 Field wise Depletion & Country wide Exploration Plans 

 Updated Report on Exploration and Production Activities 

 Activity Planning and Promotion of Exploration on Findings Report. 

 National Archive System Database Management Guidebook 

 

 Petroleum Refining and Marketing: 

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

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

 Mining: 

 Coal Sector Development Strategy. 

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

 Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and Recommendation on improve-

ments. 

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

 Mineral Resources Assessment. 

 

 A Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry 
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রড্রাফাাংরা ও নফনন’য ব্যফাড্যয েন্য ননড্োি ৩টি পেওয়ায রডড্বর কড্য রড্রাফাাংরা ও নফনন রক স্তান্তয কযা ড্য়ড্ছীঃ 

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

System Modeling কিযী কড্য Hydrocarbon Reservoir ম্পনকবি নফনফধ ভূ-িানত্ত্বক ধাযো াওয়া মাড্ফ। 

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

গ্যা রক্ষ্ত্রভড্ রদী ও নফড্দী রকাম্পানী কতবক অনুন্ধান কাম বক্রভ ড্ি শুরু কড্য উৎাদন ফন্ধ ড্য় মাওয়া 

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

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

ড্য়ড্ছ। উি SOFTWARE এয  ভাধ্যড্ভ রড্রানরয়াভ ন্য আভদানন, যফযা, ভজুদ ও নফেন ম্বনরি 

প্রড্য়ােনীয় িথ্য/উাি াংযক্ষ্ে কযা মাড্ফ। 

                                                                                                                                    

 

োনুয়াযী ২০০৯ এয পূড্ফ বয কাম বক্রড্ভয াড্র্ ফিবভান যকাড্যয কাম বক্রড্ভয তুরনাভরক নফড্েলেীঃ 

 
 

নডড্ম্বয ২০০৮ ম বন্ত রটরেয নবনিক 

প্রনিড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায 

াংখ্যা 

 

রটরেয নবনিক প্রনিড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায 

 

জুন ২০১৮ ম বন্ত রটরেয নবনিক 

প্রনিড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায এয াংখ্যা 

 

 

১০৩ Oil and Gas রটরেড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক 

নফড্েলেধভী কানযগনয প্রনিড্ফদন প্রস্ত্িি কযা ড্য়। 

 

১৪৪ 

 

 

০০ 

Petroleum Refining and Marketing এয উয 

াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক নফড্েলেধভী কানযগনয প্রনিড্ফদন প্রস্ত্িি 

কযা ড্য়ড্ছ। 

 

 

০২ 

 

০০ 

Mining এয উয াইড্রাকাফ বন ইউননে কতবক নফড্েলেধভী 

কানযগনয প্রনিড্ফদন প্রস্ত্িি কযা ড্য়ড্ছ। 

 

০৫ 

০০ Workshop/Seminar ২৪ 
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ফাস্তফানয়ি উড্েখড্মাগ্য  প্রকড্ল্পয ফে বনা  (২০০২-২০০৮): 

 

 

 

ফাস্তফায়নাধীন উড্েখড্মাগ্য প্রকল্প  

 

 প্রাকৃনিক গ্যা ম্পড্দয সুষ্ঠ ব্যফস্থানা এফাং াইড্রাকাফ বন ইউননে নিারীকযে াংক্রান্ত Capacity Building 

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

                         (এ       ’  গি ২৪-১২-২০১৭ িানযড্খ             ।                       এ                 

    ৩১-০৫-২০১৮                                    জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবা                 ।    

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূে ব/উড্েখড্মাগ্য কভ বকান্ডীঃ   
   

    

 জ্বারানী ও খননে ম্পদ নফবাগ কতবক িানি োিীয় ও আন্তেবানিক স্বার্ ব াংনেষ্ট নফনবন্ন নফলড্য়য উয প্রনিড্ফদন ও 

ভিাভি প্রস্ত্িিপূফ বক রপ্রযে।  

 

ক্রনভক 

নয় 

প্রকল্প (রভয়াদকার)/কাম বক্রভ প্রকড্ল্পয ভর 

কাম বক্রভ/উড্যশ্য 

আনর্ বক াংনেষ্টিা (রক্ষ্ োকায়) েনকল্যাড্ে 

ভূনভকা 

আর্ ব াভানেক 

সূিড্ক অফদান 

ভন্তব্য 

প্রাক্কনরি 

ব্যয়  

অগ্রগনি 

ব্যয় % 

 

নেওনফ ও কফড্দনক ায়িাপুষ্ট প্রকল্প:  

১। রস্গাংড্দননাং অফ নদ াইড্রাকাফ বন 

ইউননে ইন নদ এনানেব এন্ড নভনাড্যর 

নযড্াড্ ব নডনবন )ড্পইে-১( )৩য় 

াংড্ানধি( 

 

)জুরাই  ১৯৯৭ ড্ি জুন ২০০৫( 

 

 

 

 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননড্েয আইনগি ও 

নফনধগি নবনি কিনয 

কযা এফাং 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননড্েয রক্ষ্য 

অেবড্নয েন্য 

প্রড্য়ােনীয় প্রাননক 

িনি ননধ বাযে । 

১৩১৩.৫৯ ১২৩২.০০ ৯৪% 

)ফাস্তফ 

১০০%( 

াইড্ডাকাফ বন 

ইউননে প্রনিষ্ঠায 

ভাধ্যড্ভ  জ্বারানন 

ও খননে ম্পদ 

নফবাড্গয 

কানযগনয ায়ক 

াংস্থা সৃনেি 

ড্য়ড্ছ।  

াইড্রাকাফ বন 

ইউননে প্রনিষ্ঠায 

ভাধ্যড্ভ আর্ ব 

াভানেক সূিড্ক 

অফদান যাখড্ছ। 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রস্গাংড্দননাং অফ নদ াইড্রাকাফ বন 

ইউননে ইন নদ এনানেব এন্ড নভনাড্যর 

নযড্াড্ ব নডনবন )ড্পইে-২( )১ভ 

াংড্ানধি( 

 

)োনুয়াযী ২০০৬ ড্ি নডড্ম্বয 

২০১৩( 

 

াইড্রাকাফ বন 

ইউননড্েয কানযগযী 

দক্ষ্িা অনধকিয 

উন্নয়ন ও প্রানিষ্ঠাননক 

রেকইকযড্েয 

ভাধ্যড্ভ রদড্য কির, 

গ্যা এফাং খননে 

ম্পদ রটরেড্যয ঠিক 

নযকল্পনা এফাং 

ব্যফস্থানায েন্য 

িথ্যানদ প্রদান এফাং 

ম বাড্রািনায ভাধ্যড্ভ 

উভেি আইন প্রেয়ন 

ও ড্ফ বাচ্চ ম বাড্য়য 

নদ্ধ্বান্ত গ্রড্ে 

অাংগ্রে ও 

ায়িাকযে। 

৩৬৯৭.৮০ ৩৫৭১.৫০ ৯৭% 

)ফাস্তফ 

১০০%( 

কির, গ্যা এফাং 

খননে ম্পদ 

রটরেড্যয 

প্রস্তুিকৃি 

কানযগযী 

প্রনিড্ফদনগুড্রা 

রদড্য জ্বারানন 

রটরেড্যয 

নযকল্পনা গ্রড্ে 

নফড্ল র্ভনভকা 

যাখড্ছ। 

কানযগযী 

প্রনিড্ফদনগুড্রা 

রদড্য আর্ ব 

াভানেক উন্নয়ড্ন 

ভূনভকা যাখড্ছ। 
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ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি )APA( 

 

 যকানয কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা িনি )Government performance management 

system( এয আওিায় ভনন্ত্রনযলদ নফবাড্গয ননড্দ বনা অনুমায়ী জ্বারানন ও খননে ম্পদ নফবাড্গয ড্ঙ্গ 

াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ২০১৭-১৮ অর্ বফছড্যয ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি াক্ষ্য য়। াক্ষ্নযি কভ বম্পাদন চুনি 

অনুমায়ী ২০১৭-১৮ াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয অেবন ৯৮.৮১% 

 

 

নিফ জ্বারানন ও খনন ম্পদ নফবাগ এফাং ভানযিারক াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ভড্ধ্য ২০১৮-১৯ অর্ বফছড্যয ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

)এনএ( াক্ষ্নযি ও স্তান্তনযি য়। 

 

উাংাযীঃ 
 

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

খাড্িয েনফড্রয ননড্য়াগ প্রনক্রয়াধীন। ফিবভাড্ন ীনভি েনফর নদড্য় াইড্রাকাফ বন ইউননড্েয ানফ বক কভ বকান্ড িরভান যড্য়ড্ছ। 

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

 

ননড্য়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন ড্র এফাং এ ভস্ত েনফরড্ক প্রড্য়ােনীয় প্রনক্ষ্ড্েয ভাধ্যড্ভ কানযগনয োড্ন ভি কযড্ি াযড্র অদূয 

বনফষ্যড্ি াইড্রাকাফ বন ইউননে রদড্য জ্বারানন ও খননে ম্পদ খাড্িয উন্নয়ড্ন প্রভূি অফদান যাখড্ি াযড্ফ ফড্র আা কযা মায়।
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চুন আজই যানবাহনসমূহ AUTO GAS (LPG) এ রূপান্তর করর... 

* CNG এর তুনায় LPG কনভালশনন ৫০% কম খরচ হয় 

* ৩-৫ রমরননে        ফুনয় ভরতশ  হয়, ম্বা াইনন দাাঁ রিনয় অনপক্ষা 

করার প্রনয়াজন পনর না 

* CNG এর তুনায় রসরন্ডানর জায়গা, ওজন ও প্রপ্রলার কম দরকার 

* রক্ষণানবক্ষনণর খরচ কম 

* প্রপনরানর তুনায় AUTO GAS -এ খরচ প্রায় ৫০% কম 

* গযানসারন ও রিনজনর তুনায় রনিঃসরণ কম 
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