উদ্ভাবন

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার/
ক াম্পানন সমূহের কেনলহ ান ননহদ েনি ার ক াবাইল অ্যাপস

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ নিভাগ ও এর আওতাধীি
দপ্তর/সংস্থার/ক াম্পানি সমূহের
কেনলহ াি নিহদ েনি া

ৎ

২০ ক , ২০২১

দপ্তহরর না ঃ োইহরা াব েন ইউননে
নবভাহগর না : জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ

১। অ্ন স করা াইল
) এ নজহর অ্ন স:

রনতষ্ঠাহনর না

অ্ন স রধাহনর পদনব
অ্ন হসর সংখ্যা
জনবল
অ্ন হসর ঠি ানা
ক াগাহ াগ (ই-হ ইল, ক ান, যাক্স)

বাংলা

োইহরা াব েন ইউননে

ইংহরনজ

HYDROCARBON UNIT

সংনিপ্ত

HCU

োপনরচাল

ননয়ন্ত্রণ ারী ন্ত্রণালয়/নবভাগ

ক ােঃ ০১

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ

নবভাগীয় অ্ন সঃ নাই

কজলা অ্ন সঃ নাই

২৬ জন + ০৯ জন (আউেহসানস েং)=৩৫ জন;
বতে াহন

রে তঃ ১২ জন + ০৯ জন (আউেহসানস েং) =২১ জন
১৫৩, পাইওননয়ার করাড, কসগুনবানগচা, ঢা া

ই-হ ইলঃ hcu@hcu.org.bd ক ানঃ ০২ ৮৩৯১০৭৫

যাক্সঃ০২৮৩৯১১১৩

www.hcu.org.bd

ওহয়বসাইহের ঠি ানা

২। কসবা করা াইল
) উদ্ভাবহনর না : জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ও ক াম্পানন সমূহের কেনলহ ান ননহদ েনি ার
ক াবাইল অ্যাপস ততনর।

খ) উদ্ভাবহনর ক ৌনি তা :
 উদ্ভাবহনর হল নডনজোল প্ল্যাে হ ে জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ ও এর আওতাধীন স ল দপ্তর/সংস্থা/ ক াম্পানন
সমূহের স ল ে তোর ক াগাহ াহগর উন্মুি অ্যাহক্সস থা হে।
 সেহজই এহ অ্পহরর সাহথ ক াগাহ াহগর সুহ াগ বৃনি পাহব।
 ক াগাহ াগ নম্বর সংক্রান্ত োলনাগাদ তথ্য আরও
স হয় ও সেহজ পাওয়া সম্ভব েহব।

গ) কসবা রানপ্তর ক ৌনল তথ্যানদ:

ক্রন

নবষয়

তথ্যানদ

কসবা রদান ারী অ্ন স

োইহরা াব েন ইউননে, জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ।

২

কসবার সংনিপ্ত নববরণ

কেনলহ ান ননহদ েনি ার ক াবাইল অ্যাপস ততনরর াধ্যহ জ্বালানন ও খননজ সম্পদ
নবভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ও ক াম্পানন সমূহের ে তোহদর ক াগাহ াগ
নম্বর সংক্রান্ত োলনাগাদ তথ্য আরও
স হয় ও সেজলভয রা।

৩

বানষ ে কসবা গ্রেণ ারীর সংখ্যা

৪

কসবারানপ্তর িতোবনল

১

৫

দানয়ত্বরাপ্ত

ে তো ও

৩০ টি রনতষ্ঠান এবং অ্সংখ্য গ্রাে
নাই

েচারী

ক হেদী োসান, উপ পনরচাল (পনর ল্পনা ও নপএসনস)

৬

কসবারানপ্তর স য়

তাৎিনণ

৭

কসবা রানপ্তহত রহয়াজনীয় াগজপত্র

কপ্ল্ কটার/IOS platform কথহ ডাউনহলাড হর নডভাইস এ ইন্সেল রা

৮

কসবারানপ্তর জন্য খরচ

নাই

৯

কসবারানপ্তর জন্য াতায়াহতর সংখ্যা

নাই

১০

সংনিষ্ট আইন/নবনধ/নীনত ালার তানল া

১১

কসবা কপহত ব্যথ ে েহল পরবতী
রনত ার ারী ে তো, পদনব, ইহ ইল ও
ক ান

নিোব ােমুদ, সে ারী পনরচাল (নরজাভেয়ার ও উৎপাদন), ইহ ইলঃ
shihab@hcu.org.bd, ক ানঃ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬

১২

কসবা রানপ্ত/ রদাহনর কিহত্র অ্সুনবধা/
স স্যা / চযাহলঞ্জসমূে

অ্হন স য় ক াম্পানন কথহ োলনাগাদ তানল া না পাওয়ার ারহণ কেনলহ ান
ননহদ েনি া রস্তুহত নবলম্ব েয়, কসহিহত্র কসবা রদাহন স স্যা েয়।

১৩

অ্ন্যান্য

ঘ) নবদ্য ান কসবা-পদ্ধনত নবহিষণ:

কসবা রদাহনর
ধাপ

া েক্র
ক াবাইল নম্বরসে

ধাপ-১

রনত ধাহপর স য়
(নদন/ঘন্টা/ন ননে)

সম্পৃি ব্যনিবগ ে
(পদনব)

ে তোর তানল া সংগ্রহের উহিহে সংনিষ্ট

ন্ত্রণালয়/নবভাগ/দপ্তর/সংস্থা/ক াম্পাননহ কদয়ার উহিহে পত্র

১ নদন

সে ারী পনরচাল

োপনরচালহ র দপ্তহর কররণ
ধাপ-২

োপনরচালহ র দপ্তর েহত পত্র জানর রা

১ নদন

োপনরচাল

ধাপ-৩

সংনিষ্ট দপ্তহর তথ্য পাওয়ার জন্য ক াগাহ াগ রা

৭ নদন

সে ারী পনরচাল

ধাপ-৪

সংনিষ্ট তথ্য পাওয়া

৩০ নদন

সে ারী পনরচাল

ধাপ-৫

রাপ্ত তানল াসমূে ে অ্নু ায়ী সনিত রা

৭ নদন

সে ারী পনরচাল

ধাপ-৬

রাপ্ত তানল া সং নলত রা

৪ নদন

সে ারী পনরচাল

ধাপ-৭

োপা উপহ াগী হর রস্তুত রা

৪ নদন

সে ারী পনরচাল

ধাপ-৮

নরন্ট রা

১ নদন

সে ারী পনরচাল

ধাপ-৯

কররণ রার জন্য পত্র রস্তুত হর োপনরচালহ র দপ্তহর কররণ

১ নদন

সে ারী পনরচাল

ধাপ-১০

পত্রজানর হর নবনভন্ন দপ্তহর কররণ রা

১ নদন

োপনরচাল

ঙ) নবদ্য ান পদ্ধনতর রহসস ম্যাপ (Process Map):

চ) নবদ্য ান স স্যা স াধাহন যাোগনরনভনি রস্তাবনা:
কিত্র

স স্যার বণ েনা

স াধাহনর রস্তাবনা

-

-

-

-

১। আহবদনপত্র/ র /
করনজটার/ রনতহবদন
২। দানখলীয় াগজপত্রানদ
ক াবাইল নম্বরসে

ে তোর তানল া সংনিষ্ট

ন্ত্রণালয়/নবভাগ/দপ্তর/সংস্থা/হ াম্পানন েহত সংগ্রে এবং
৩। কসবার ধাপ

ে ক াতাহব সনিত ও সং নলত হর কেনলহ ান
ননহদ েনি া োপা আ াহর নবনভন্ন দপ্তহর কররণ ১০ টি ধাহপ
রা েত।
জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ ও এর আওতাধীন

৪। সম্পৃি জনবল

দপ্তর/সংস্থার কেনলহ ান ননহদ েনি া রস্তুত রহত ১০
জনবল রহয়াজন েত।

৫। স্বাির ারী/ অ্নুহ াদহনর সহে

ে তোর তানল া সংনিষ্ট

ক াবাইল নম্বরসে

ন্ত্রণালয়/নবভাগ/দপ্তর/সংস্থা/হ াম্পানন েহত
তথ্য সংগ্রে হর অ্যাপস প্ল্াে

ে এ তানল া

োলনাগাদ সে ৬ টি ধাহপ রা েহব।
অ্যাপস এর াধ্যহ জ্বালানন ও খননজ সম্পদ
নবভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার
কেনলহ ান ননহদ েনি া রস্তুত রহত ০৪ জনবল
লাগহব।

-

-

৬। আন্তঃঅ্ন স ননভেরিীলতা

-

-

৭। আইন/নবনধ/ রজ্ঞাপন ইতযানদ

-

-

৮। অ্ব াঠাহ া/ োড েওয়ার ইতযানদ

-

-

৯। কর ড ে/তথ্য সংরিণ

-

-

১০। রযুনির রহয়াগ রহ াজয ন
না

-

আহে

১১। খরচ (নাগনর +অ্ন স)

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ ও এর আওতাধীন
দপ্তর/সংস্থার কেনলহ ান ননহদ েনি া োপাহত রনতবার
খরচ েহতা

১২। স য় (নাগনর +অ্ন স)

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নবভাগ ও এর আওতাধীন
দপ্তর/সংস্থার কেনলহ ান ননহদ েনি া রস্তুত রহত ক াে ৫৭
নদন সহ র রহয়াজন েত।

অ্যাপস এর াধ্যহ জ্বালানন ও খননজ সম্পদ
নবভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার
কেনলহ ান ননহদ েনি া রস্তুত রহত ক াে ৩৪
নদন স য় লাগহব।

-

-

সম্পৃি ব্যনির সংখ্যা ও পদনব

১৩। াতায়াত (নাগনর )

অ্যাপস ততনরর রাথন

খরহচর পহর আর খরচ
কনই

১৪। অ্ন্যান্য

ে) রস্তানবত রহসস ম্যাপ:

-

-

জ) নবদ্য ান ও রস্তানবত রনক্রয়ার লা ল নবহিষণ (তুলনামূল ):

নবদ্য ান
ধাপ

া েক্র
ক াবাইল নম্বরসে

ধাপ-১

রস্তানবত ধাপ

ে তোর তানল া সংগ্রহের উহিহে

সংনিষ্ট ন্ত্রণালয়/নবভাগ/দপ্তর/সংস্থা/হ াম্পাননহ

া েক্র

ক াবাইল নম্বরসে
ধাপ-১

কদয়ার উহিহে পত্র োপনরচালহ র দপ্তহর কররণ

ে তোর তানল া সংগ্রহের উহিহে

সংনিষ্ট ন্ত্রণালয়/নবভাগ/দপ্তর/সংস্থা/হ াম্পাননহ
কদয়ার উহিহে পত্র োপনরচালহ র দপ্তহর কররণ

ধাপ-২

োপনরচালহ র দপ্তর েহত পত্র জানর রা

ধাপ-২

োপনরচালহ র দপ্তর েহত পত্র জানর রা

ধাপ-৩

সংনিষ্ট দপ্তহর তথ্য পাওয়ার জন্য ক াগাহ াগ রা

ধাপ-৩

সংনিষ্ট দপ্তহর তথ্য পাওয়ার জন্য ক াগাহ াগ রা

ধাপ-৪

সংনিষ্ট তথ্য পাওয়া

ধাপ-৪

সংনিষ্ট তথ্য পাওয়া

ধাপ-৫

রাপ্ত তানল াসমূে ে অ্নু ায়ী সনিত রা

রহয়াজন কনই

ধাপ-৬

রাপ্ত তানল া সং নলত রা

রহয়াজন কনই

ধাপ-৭

োপা উপহ াগী হর রস্তুত রা

রহয়াজন কনই

ধাপ-৮

নরন্ট রা

রহয়াজন কনই

কররণ রার জন্য পত্র রস্তুত হর োপনরচালহ র
ধাপ-৯

ধাপ-১০

দপ্তহর কররণ
পত্রজানর হর নবনভন্ন দপ্তহর কররণ রা

ধাপ-৫

সংনিষ্ট তথ্য নদহয় অ্যাপস প্ল্াে
োলনাগাদ রা

ে এ তানল া

অ্যাপস ব্যবোর ারী স্বয়ংনক্রয়ভাহব োলনাগাদ তানল া
ধাপ-৬

রাপ্ত েওয়া

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অ্নুসাহর নবদ্য ান ও রস্তানবত পদ্ধনতর তুলনা
নবদ্য ান পদ্ধনত

রস্তানবত পদ্ধনত

স য় (নদন/ঘন্টা)

৫৭ নদন

খরচ (নাগনর ও অ্ন হসর)

রনতবার োপাহনা খরচ

াতায়াত
ধাপ
জনবল
দানখলীয় াগজপত্র

নাই
১০
১০ জন
নাই

৩৪ নদন
অ্যাপস ততনরর রাথন খরচ ব্যানতত
ক াহনা খরচ কনই
নাই
৬
৪ জন
নাই

 চযাহলঞ্জসঃ
১। অ্থ োয়ন

ইহনাহভিন ক াহড বরাি কথহ বাস্তবায়ন রা েহে।

২। োলনাগাদ রণ

ে তো বদলী/অ্বসর জননত ারহণ রনতননয়ত ে তো/ চে ানরর তানল া পনরবতেন েয়। এই উদ্ভাবহনও
োলনাগাদ রণ স স্যা ন ছুো কথহ াহব। নবদ্য ান পদ্ধনতহত তানল া বেহর এ বার োপাহনা েহতা এবং
পুনরায় োপাহনা প েন্ত োলনাগাদ রা ক হতা না। তহব নতুন পদ্ধনতহত জানাহনার সাহথ সাহথ ক হ াহনা স য়
তানল া োলনাগাদ রা াহব।

 উপ ানরতাঃ





অ্যাপস ততনরর রাথন খরচ ব্যনতত খরচ কনই
ক হ াহনা স্থান/স হয় স ল নম্বর াহে থা হব
অ্যাপস কথহ ল রা াহব নবধায় ক ান অ্থ ে খরচ েহব না এবং নম্বর কসভ রাখার রহয়াজন কনই
োপাহনার রহয়াজন কনই নবধায় স্বল্প স হয় ব্যবোর ারী োলনাগাদ তানল া রাপ্ত েহবন।

