
অধিদপ্তর/ দপ্তররর নামঃ হাইররাকার্ বন ইউধনট 

মন্ত্রণালয়/ধর্ভারের নাম: জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভাে 

 

১। অধিস প্রািাইল 

     ক) একনজরর অধিস 

রধিষ্ঠারনর নাম র্াাংলা হাইররাকার্ বন ইউধনট 

ইাংররধজ HYDROCARBON UNIT 

সাংধিপ্ত HCU 

অধিস রিারনর পদধর্  মহাপধরচালক ধনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ধর্ভাে জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভাে 

 

অধিরসর সাংখ্যা  প্মাট…০১            ধর্ভােীয় অধিসঃ নাই            প্জলা অধিসঃ নাই 

জনর্ল ২৬ জন + ১০ জন (আউটরসাধস বাং) 

 অধিরসর ঠিকানা ১৫৩, পাইওধনয়ার প্রাড, প্সগুনর্াধেচা, ঢাকা 

প্ াোর াে (ই-প্মইল, 

প্িান, িযাক্স) 

ই-প্মইলঃ hcu@hcu.org.bd প্িানঃ ০২ ৮৩৯১০৭৫    িযাক্সঃ০২৮৩৯১১১৩ 

ওরয়র্সাইরটর ঠিকানা www.hcu.org.bd 

 ািায়ারির র্ণ বনা 

(গুেল ম্যাপসহ) 

https://goo.gl/maps/eCFbbkSVGqaSoR8z8 

 

খ) অধিরসর ধভশন ও ধমশন:  

 ধমশনঃ জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ প্সক্টররর হালনাোদ িথ্য-উপাত্ত প বরর্িণ, প বারলাচনা ও ধর্রেষরণর মাধ্যরম জ্বালাধন ও খধনজ 

সম্পদ ধর্ভারের চাধহদা প্মািারর্ক কাধরেরী পরামশ ব রদারনর মাধ্যরম জ্বালাধন ধনরাপত্তা ধনধিিকরণ। 

ধভশনঃ নীধি ধনি বাররণ জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভােরক কাধরেরী সহায়িা রদান। 

ে) অধিরসর পধরধচধি ও ছধর্ (অনধিক ২০০ শব্দ) 

জ্বালাধন খারি সরকার কর্তবক গৃহীি ধর্ধভন্ন সাংস্কার কা বক্ররম পরামশ ব রদান, প্দশী ও ধর্রদশী ধর্ধনরয়ােকারীরদর অাংশগ্রহণ 

উৎসাধহিকরণ এর্াং িাঁরদর কা বক্রম িত্ত্বার্িারনর লরিয এধশয়ান প্ডরভলপরমন্ট ব্াাংক (এধডধর্) এর্াং রাজকীয় নরওরয় 

সরকাররর আধথ বক সহায়িায় রণীি ২টি সমীিা রধিরর্দরন হাইররাকার্ বন ইউধনটরক জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভারের 

Technical Arm/কাধরেরী ইউধনট ধহরসরর্ সৃজরনর সুপাধরশ করর। এ লরিয রাজকীয় নরওরয় সরকাররর আধথ বক অনুদান 

এর্াং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কাধরেরী সহায়িায় জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ 

ধর্ভারের অিীরন উন্নয়ন রকল্প ধহরসরর্ হাইররাকার্ বন ইউধনরটর রথম প বারয়র কম বকান্ড [Strengthening of the 

Hydrocarbon Unit (Phase-I)] ধর্েি জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হরয় মাচ ব ২০০৬ প বন্ত চরল। রথম র বারয়র কম বকান্ড 

সিল সমাধপ্তর পর নরওরয় সরকাররর আগ্রহ এর্াং আধথ বক অনুদারন হাইররাকার্ বন ইউধনট ধিিীয় প বারয়র রকল্প ধহরসরর্ 

[Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এধরল ২০০৬ হরি কা বক্রম শুরু 

করর  া ধডরসম্বর ২০১৩ প বন্ত চরল। িরর্ ধিিীয় প বায় রকরল্পর এ আধথ বক অনুদান এশীয় উন্নয়ন ব্াাংরকর িত্ত্বার্িারন পধরচাধলি 

হয়। অপরধদরক, সরকার ধর্েি ১৫ জুন ২০০৮ সারল হাইররাকার্ বন ইউধনট-প্ক একটি স্থায়ী কাঠারমা ধহরসরর্ রূপদান করর। এ 

িারার্াধহকিায় হাইররাকার্ বন ইউধনরট জনর্ল ধনরয়ারের ধর্ধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এর্াং েি ২২ জুলাই ২০১৩ িাধররখ 

ধর্ধিমালাটি প্েরজট আকারর রকাধশি হয়। িারপর ০১ জানুয়াধর ২০১৪ সাল হরি হাইররাকার্ বন ইউধনট রাজস্ব র্ারজরট 

mailto:hcu@hcu.org.bd


পধরচাধলি হরে। জ্বালানী ও খধনজ সম্পদ ধর্ভারের কাধরেধর সহায়ক শধি ধহরসরর্ হাইররাকার্ বন ইউধনট চাধহদানু ায়ী জািীয় 

জ্বালানী নীধি হালনাোদ ও যুরোপর ােীকররণর লরিয সভায় অাংশগ্রহণ, খসড়া কয়লানীধি চূড়ান্তকরণ ধর্ষরয় সভায় অাংশগ্রহণসহ 

উৎপাদন র্ন্টন চুধিসমূহ, গ্যাস চাধহদা, গ্যাস প্িত্র উন্নয়ন, গ্যাস প্সক্টররর ভধর্ষ্যি পধরকল্পনা ও অন্যান্য সাংধেষ্ট ধর্ষয়ক 

নীধিমালা রণয়রন সধক্রয় অাংশগ্রহণ ও মিামি রদান করর আসরছ। 

ঘ) অধিরসর অে বারনাগ্রামঃ 

 

ঙ) প্সর্ার িাধলকা 

ক্রম প্সর্া নাম প্সর্ারাধপ্তর প বায় (অধিদপ্তর/আঞ্চধলক) 

১ গ্যাস ও কয়লা মজুদ, উৎপাদন ও ধডরেশন রধিরর্দন সাংস্থা 

২ প্সধমনার/ওয়াকবশপ আরয়াজন সাংস্থা 

৩ েরর্ষণা/স্টাধড কা বক্রম সাংস্থা 

৪ গ্যাস উৎপাদন, ধডধিধর্উশন এর্াং কনজাম্পশন এর র্াধষ বক রধিরর্দন সাংস্থা 

 

২। প্সর্া প্রািাইল 

ক) প্সর্ার নাম: অনলাইন প্সধমনার প্রধজরিশন ধসরস্টম 

 

 

 



অনলাইন প্সধমনার প্রধজরিশন ধসরস্টম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Admin Panel এর মাধ্যরম কা বক্রম ধনয়ন্ত্রণ 

 

উদ্ভার্নী উরযাে হরি রাপ্ত সুধর্িা 

অনলাইন সেমিনার সরমিস্ট্রেশন মেস্ট্রেি 

 জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভারের কাধরেধর সহায়ক সাংস্থা ধহরসরর্ হাইররাকার্ বন ইউধনট ধর্ধভন্ন িররণর রচারণামূলক 

প্সধমনার আরয়াজন করর থারক। 

 প্সধমনারর মরনানীি রধিধনধিরদর রকৃি সাংখ্যা এর্াং নাম, ঠিকানা সঠিকভারর্ না জানার কাররণ এিধদন  ার্ৎ 

প্সধমনার আরয়াজরন নানাধর্ি সমস্যা হধেল।  

 অনলাইন প্সধমনার প্রধজরিশন ধসরস্টরমর মাধ্যরম মরনানীি রধিধনধিেণ প্সধমনারর ধনর্ধিি হরি পাররর্ন এর্াং 

প্সধমনার সাংক্রান্ত সকল কা বক্রম সুষ্ঠুভারর্ সম্পন্ন হরর্ র্রল আশা করা  ায়। 

 

 


