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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

অনলাইেন অ ি ত হাইে াকাবন ইউিনট এর জা য়াির/২০২১ মােসর সম য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত এ এস এম ম ল কােদর 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১৮/০১/২০২১
সভার সময় সকঅল ১১.৩০ ঘ কা

ান অনলাইন, ম এপস
উপি িত পিরিশ -ক
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম জনাব মাঃ জািকর হােসন
 (পিরচালক ) সভার কাযপ  উপ াপন কেরন।
২.০। আেলাচনাঃ
২.১। গত ১৭-১২-২০২০ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত ও অ া

েয়াজনীয় িবষেয় িন প আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:

িমক নং আেলাচনা িস া

০১।

সিমন ারসিমন ার  সং াসং া
মহাপিরচালক বেলন সমসামিয়ক এবং ালািন সংি  ণ 
িবষেয়র উপর সিমনার করেত হেব।  িতিন বেলন এিপএর টােগট 
অজেনর িনিমে  আমেদর বাৎসিরক ০৮  সিমনােরর বা বাধকতা 
রেয়েছ। বতমান াপেট Virtual Seminar আেয়াজন 

সে  আেলাকপাত কেরন। এই মােস  “Role of Private 
Entities in the Energy Sector of 
Bangladesh” শীষক  ভা য়াল সিমনার আেয়াজেনর াপাের 
আেলাচনা হয়।  

২০ জা য়াির “Role of Private 
Entities in the Energy 
Sector of Bangladesh”িবষয়ক 
ভা য়াল সিমনার আেয়াজেনর ব া হণ 
করেত হেব।

১



০২।

শ াসিনকশ াসিনক
মহাপিরচালক বেলন সিমনােরর টিপক িনেয় িচ া ভাবনা করেত হেব। 
িতিন ন ন ন ন িবষেয় সিমনার করার িবষেয় 
brainstorming করার িনেদশনা দান কেরন।  ভিব েত 
আেরা কী করা যায় তা আেলাচনা কের বর করার িনেদশনা দান 
কেরন। এছাড়াও গতা িতক ছেড়  িভ  ধম  কাজ  করার উপর জার 

দান, ন নে র িদেক এিগেয় যাওয়া এবং মননশীল কােজর সােথ 
জিড়ত হওয়ার পরামশ দান কেরন।  কান িত ান থেক 
সিমনােরর টিপক এেসেছ িকনা জানেত চান? মহাপিরচালক বেলন 
েব অ ি ত সিমনােরর টিপক েলার উপরও আেলাচনা হেত পাের। 

এছাড়াও সিমনার অ ি ত হওয়ার পর নরায় প  রণ কের তােদর 
মতামত/ পািরশস হ একি করণ কের আউট ট বর করেত হেব। 
দরকার হেল ই ারনাল িনং এ িবষয়স হ অ  কের  কের ফেলা 
আপ সং হ করেত হেব। িতটা সিমনার অ ি ত হওয়ার পরপরই 

পািরশমালা েতর াপাের িদক িনেদশনা দান কেরন। িতিন 
বেলন েত ক সিমনােরই িক  পািরশমালা থােক যার উপর  িভি  
কের পািরশসহ মতামত ম ণালেয় পাঠােত হেব।

 পািরশমালা নয়ণ কের পািরশসহ 
মতামত ম ণালেয় পাঠােনার ব া হণ 
করেত হেব।

০৩।

ইআরিপইআরিপ
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ ও এর আওতাধীন ৭  িত ােনর 

জ  ড াশেবাড সে  আেলাকপাত কের মহাপিরচালক  ইএমআরিড 
এর ওেয়বসাইেট দশেনর  জ   িসিনয়র সিচব বরাবর প  রেণর 
িনেদশনা দন। এছাড়া পে াবাংলা ও িবিপিস এর ওেয়বসাইেট 

দশেনর  াপােরও প  রেণর িনেদশনা দান কেরন।  িতিন 
িনয়িমতভােব ড াশেবাড আপেডট করার িবষেয় জার দান কেরন।  

 িত হ িতবাের Latest ডাটা 
আপেডট করার ব া হণ করেত হেব।

০৪।

িরেপ াটিরেপ াট   সং াসং া
মহাপিরচালক  SDG এর িবষেয় কান মতামত রণ করা বািক 
আেছ িকনা জানেত চান? িতিন monthly report এবং 
annual report  যথাসমেয় েতর াপােরও িনেদশনা দান 
কেরন। এছাড়াও ািড িরেপাট ত করণ এবং ালািন ও খিনেজর 
িরেসাস ািপং এর উপর বই েতর াপাের আেলাচনা কেরন।

ািড িরেপাট ত করণ , ালািন ও 
খিনেজর িরেসাস ািপং এবং monthly 
report এবং annual report 
 যথাসমেয় েতর ব া হণ করেত হেব।

০৫।

বািষকবািষক   কমস াদনকমস াদন   িি -
২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  বা বায়েনর অংশ 
িহেসেব ফ য়াির মােসর ১ম স ােহ অংশীজেনর সভা করার াপাের 
আেলাচনা হয়। এছাড়াও  চলিত মােসর শষ স ােহ এিপএ েমর 
মািসক সভা করার িবষেয় আেলাচনা কেরন।

২১ জা য়াির ২০২১ ইং তািরখ, হ িতবার 
িবকাল ৪:০০ ঘ কায় অ  দ েরর িমিন 
কনফাের  েম সভা আেয়াজেনর ব া হণ 
করেত হেব।

০৬।

ই েন ােভশনইেন ােভশন
 হাইে াকাবন ইউিনেট ইেনােভশন পিরক না বা বায়েনর উে গ 

হণ করা হেয়েছ। হাইে াকাবন ইউিনেটর বািষক উ াবন 
কমপিরক না ও বা বায়ন অ গিত ২০২০-২০২১ িনেয় আেলাচনা 
হয়। 

হাইে াকাবন ইউিনেটর বািষক উ াবন 
কমপিরক না বা বায়েনর লে  েয়াজনীয় 

ব া  হণ করেত হেব।

০৭।

াচারাচার   কমপ িরক ন াকমপ িরক ন া::
 ২০২০-২০২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না 
বা বায়েনর অংশ িহেসেব নিথর ণীিব াস করার িবষেয় আেলাচনা 
হয়।

 ব া হণ করেত হেব।

২



০৮।

অভ রীণঅভ রীণ   িশ ণিশ ণ
অভ রীণ িশ েণ টকিনক াল িবষয়স হ  অ  করার কথা 

সে   মহাপিরচালক বেলন আমােদর কােজর সােথ টকিনক াল 
িবষয় বিশ স ৃ  থাকায় টকিনক াল িবষেয় বিশ িনং আেয়াজন 
করেত হেব। এছাড়াও আমােদর ইন-হাউজ িশ ণ আেরা বাড়ােত 
হেব। পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন) বেলন অভ রীণ িশ ণ 

েয়াজেন অনলাইেন ও নয়া যেত পাের।

অভ রীণ িশ েণ  টকিনক াল িবষয় বিশ 
অ  করার ব া হণ করেত হেব।

০৯।

ইই - - ন িথন িথ ::
 হাইে াকাবন ইউিনেটর ই –নিথ িভি ক কায ম  স েক 
আেলাচনা করা হয়। ই- নিথর বহার আেরা ি  করার াপাের 
আেলাচনা হয়। তল, াস ও খিনজ স দ এর সােথ স ৃ  িবিভ  

িত ােনর কাছ থেক কানা সং হ কের তােদরেক ই-নিথেত 
প জািরর মা েম ডাটা চাওয়ার াপাের আেলাচনা হয় ।

 অভ রীণ অিফস আেদশ আেরা ি  করার 
াপাের েয়াজনীয়  ব া হণ করেত হেব।

১০।
অ াঅ া
মহাপিরচালক বেলন রিববার ও হ িতবার র িবষয়  
মৗিখকভােব কাযকর হেব। র েয়াজনীতা দেখ  িদেত হেব। 

র েয়াজনীতা দেখ  দােনর  িবষেয় 
িস া  হয়।

৩.০। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমাি
ঘাষনা কেরন।

 

এ এস এম ম ল কােদর 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.০৬.০০১.২০.৫৩ তািরখ: 
২০ জা য়াির ২০২১

৬ মাঘ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), হাইে াকাবন ইউিনট 
২) উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস), হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা ।
৩) সহকারী পিরচালক (িরজাভয়ার ও উৎপাদন), হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা ।
৪) সহকারী পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা ।
৫) সহকারী পিরচালক (পিরক না), হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা ।
৬) সহকারী পিরচালক (অপােরশন) , হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা ।
৭) িহসাব র ণ কমকতা , হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা ।
৮) অিফস কিপ ।

 

এ এস এম ম ল কােদর 
মহাপিরচালক

৩


