
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

হাইদরাকাব বি ইউবিট 
১৫৩, পাইওবিয়ার ররাড, রসগুিবাবগচা, ঢাকা-১০০০।  

র ািঃ ৮৩৯১০৭৫, ৮৩৯১০৮৫,  ুাক্সঃ ৮৩৯১১১৩ ই-রমইলঃ hcu@hcu.org.bd, ওদয়বঃ www.hcu.org.bd 

 

বিষয়ঃ                   :হাইড্রাকাি বন ইউবনট এর বিড্েম্বর/২০১৯ মাড্ের েমন্বয় েভার কার্ ববিিরণী। 

েভাপবি                : এ এে এম মঞ্জুরুল কাড্ের 

                            মহাপবরচালক (যুগ্ম েবচি) 

িাবরখ                  :   ২২-১২-২০১৯ 

েময়                    :   বিকাল ৩: ০০ ঘটিকা 

স্থান                     :  বমবন কনফাড্রন্স রুম, হাইড্রাকাি বন ইউবনট  

উপবস্থি েেস্য        :   ক) জিাব রমদহেী হাসাি উপ- পবরচালক ( পবরকল্পিা ও বপএসবস) 

                                      খ)  জিাব বশহাব মাহমুে, সহকাবর পবরচালক (বরজাভবয়ার ও উৎপােি) 

                                      গ) জিাব রেবব্রত োস, সহকাবর পবরচালক (প্রশাসি ও বহসাব) 

                                    

       েভাপবি উপবস্থি েকলড্ক স্বাগি জাবনড্য় েভার কাজ শুরু কড্রন। েভাপবির অনুমবিক্রড্ম জিাব রমদহেী 

হাসাি উপ- পবরচালক ( পবরকল্পিা ও বপএসবস) েভার কার্ বপত্র উপস্থাপন কড্রন। 

 

২। গি ২০-১১-২০১৯ িাবরড্খ অনুবিি মাবেক েমন্বয় েভায় গৃহীি বেদ্ধান্তেমূড্হর িাস্তিায়ন অগ্রগবি ও অন্যান্য 

প্রড্য়াজনীয় বিষড্য় বনম্নরুপ আড্লাচনা ও বেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

ক্র 

নং 

আড্লাচনা বেদ্ধান্ত 

০১ মুবজি িষ ব 

জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাড্নর জন্মেিিাবষ বকী 

উের্াপন ও মুবজি িষ ব ২০২০ র্থার্থভাড্ি পালড্নর লড্যে 

স্বল্প, মধ্য ও েীঘ ব শময়াবে পবরকল্পনা প্রনয়ড্নর ব্যাপাড্র 

আড্লাচনা হয়। 

 

মুবজিিষ ব ২০২০ র্থার্থভাড্ি পালড্নর  

বেদ্ধান্ত হয়। 

 



০২  ইআরবপ 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ  এবাং এর আওতাধীি েপ্তর/ 

সাংস্থাসমূদহর মদে তথ্য প্রযুবির ব্যবহাদর অবধকতর সমন্বয়,  

রসবা প্রতুাশীদের  দ্রুত রসবা প্রোি , ববদ্যমাি সম্পদের সুষ্ঠ ু

ব্যবস্থাপিা , মািব সম্পে উন্নততর পদ্ধবতদত পবরচালিা 

,সমবন্বত প্রবতদবেি প্রিয়ণ, ববদ্যুৎ ও জ্বালাবি দ্যই ববভাদগর 

মদে বিববড় সমন্বয় ,মূল্যবাি সম্পদের মবিটবরাং ও বিরাপত্তা 

এবাং সাইবার বসবকউবরটি   ইতুাবে ববষয় সুষ্ঠুভাদব 

পবরচালিার জন্য সমবন্বত ইআরবপ ও ডুাশদবাড ব  চালু করার 

ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

 

ইআরবপ বাস্তবায়দির বিবমদত্ত 

অন্তিিীকালীন িোেড্িাি ব তিবরর 

বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 

০৩ মানি েম্পে উন্নয়ন : 

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর আগস্ট/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী মানি েম্পে উন্নয়ড্ন কম বপন্থা 

বনর্ বারন কবমটির স্মারক নং 

২৮.০০.০০০০.০০০.৩৮.০০১.১৭.৫৫ িাবরখ ১২ নড্ভম্বর 

২০১৯ পত্র অনুর্ায়ী অনুর্ায়ী হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর মানি 

েম্পড্ের েযিা উন্নয়ন ,েমস্যা বচবিিকরণ, এিং েযিা 

উন্নীিকরড্নর ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় ।  

হাইড্রাকাি বন ইউবনড্ট মানি েম্পড্ের 

েযিা উন্নয়ন ,েমস্যা 

বচবিিকরন,সুপাবরে প্রনয়ড্নর 

ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত হয় ।   

০৪ প্রাবিিাবনক কার্ বািবল : 

হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর োমবগ্রক কার্ বািবল বনড্য় আড্লাচনা 

করা হয়। Energy Resource Mapping, 

Energy Sector Master plan , Industry 

শি  Gas এর Usage েম্পবকবি িাটা েংগ্রহ । 

Unconventional এনাবজব এিং, বেএনবজ vs 

এলবপবজ বিষড্য় শেবমনার আড্য়াজন । APA) এর টাড্গ বট 

অনুোড্র Annual Report and Monthly 

Report েঠিক েমড্য় েম্পন্ন করার ব্যাপাড্র আড্লাচনা 

হয়।  

 

 

হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর োমবগ্রক 

কার্ বািবলর িাবলকা প্রস্তুড্ির বেদ্ধান্ত 

শনয়া হয় । 

০৫ শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিা: 

শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিা ২য় শকায়াট বার বাস্তবায়শনর অংে 

বহড্েড্ি ৩১/১২/২০১৯ িাবরড্খর আড্গ েদ্ধাচাড্রর বনড্ে ববেি 

কার্ বািবল েম্পন্ন করার ব্যাপাড্র    পর্ বাড্লাচনা করা হয়।  

৩১/১২/২০১৯ িাবরড্খর আড্গ 

েদ্ধাচাড্রর বনড্ে ববেি কার্ বািবল েম্পন্ন 

করার ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

০৬ ইড্নাড্ভেন: 

জনগড্ণর শোর শগাড়ায় েরকাবর শেিা বনবিি করা, শেিার 

মান বৃবদ্ধ এিং শেিাড্ক অবর্কির জনিান্ধি করার জন্য 

েরকার দৃঢ় প্রবিজ্ঞ। জনপ্রোেড্ন কাড্জর গবিেীলিা এিং 

উদ্ভািনী েযিা বৃবদ্ধ এিং নাগবরক শেিা দ্রুি ও েহবজকরড্ণর 

পন্থা উদ্ভািন ও চচ বার লড্যে েরকার ইড্নাড্ভেন টিম গঠড্নর 

ইদিাদভশি পবরকল্পিা বাস্তবায়দির 

উপর গুরুত্ব আদরাপ করা হদয়দে। 



বেদ্ধান্ত গ্রহণ কড্র। হাইদরাকাব বি ইউবিদট ইদিাদভশি 

পবরকল্পিা বাস্তবায়দির উদদ্যগ গ্রহণ করা হদয়দে। 

০৭ বাবষ বক কম বসম্পােি চুবি(APA): 

প্রাবতষ্ঠাবিক েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহতা 

বিবিতকরণ, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের যথাযথ 

ব্যবহার  বনবিি করার লদক্ষু  বাবষ বক কম বসম্পােি 

চুবি(APA) েম্পােন করা হদয়দে । বাবষ বক কম বসম্পােি 

চুবি (APA)  বাস্তবায়দির উপর গুরুত্ব আদরাপ করা হদয়দে।  

এবপএ সাংক্রান্ত কায বক্রম েফলভাড্ি 

িাস্তিায়ন কড্র নাম্বার বকভাড্ি 

িাড়াড্না র্ায় শে ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত গৃহীি 

হয় ।  

০৮ বিদ্যেৎ োশ্রয়: 

অব দসর এবস, ববদ্যুবতক  ুাি, লাইট, ববদ্যুৎ, পাবি ও 

জ্বালাবি ইতুাবের ব্যবহাদর বমতব্যয়ী হওয়ার ব্যাপাদর 

আদলাচিা হয় । এোড়াও  অব দসর সম্পে রযমিঃ গাড়ী, 

কবম্পউটার,  ুাক্স রমবশি, সাভ বার, ল্যাপটপ ইতুাবে 

যথাযথভাদব রক্ষণাদবক্ষণ  করার জন্য েভাপবি বনড্ে বেনা 

প্রোন কড্রন।  

বিদ্যেৎ ব্যবহাদর োশ্রয়ী হওয়ার বেদ্ধান্ত 

গৃহীি হয় ।  

 

০৯ আোলড্ি বিচারার্ীন মামলা : 

 জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর নড্ভম্বর/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী হাইড্রাকাি বন ইউবনড্ট শকান 

মামলায় শকান আইনজীিী বনড্য়াগ করা হড্য়ড্ে,কিবেন র্ড্র 

শপবডং আড্ে,পরিিী শুনাবন কখন হড্ি পাড্র,েংবিি কম বকিবা 

েঠিকভাড্ি োবয়ত্ব পালন করড্েন বকনা এেি বিষয় অিবহি 

করার জন্য বেদ্ধান্ত হয়।  

আোলড্ি বিচারার্ীন মামলা বনষ্পবি 

করার ব্যাপাড্র পেড্যপ গ্রহড্নর 

বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 

১০ অবিট আপবি : 

ক) জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর নড্ভম্বর /২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবির 

লড্যে েংবিষ্ট অবিট অবফড্ের োড্থ শর্াগাড্র্াগ কড্র জনিল 

ও লবজবস্টক োড্পাড্ট বর মাধ্যড্ম অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবির 

কার্ বক্রম গ্রহড্নর ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

খ) 

অচল ও শমরামি অড্র্াগ্য গাবড়র ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয়।   

অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবি করার 

ব্যাপাড্র পেড্যপ গ্রহড্নর বেদ্ধান্ত 

গৃহীি হয় । 



১১ ই- িবথ:  

বডবজটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দির বিবমদত্ত ই- িবথ কায বক্ররমর  

সূচিা হয় । হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর ই –িবথ বভবত্তক কায বক্রম  

েম্পড্কব আড্লাচনা করা হয়। ই- িবথর  ব্যিহার আড্রা বৃবদ্ধ 

করার ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয়।ড্িল,গ্যাে ও খবনজ েম্পে এর 

োড্থ েম্পকৃ্ত বিবভন্ন প্রবিিাড্নর কাে শথড্ক ই-নবথড্ি 

পত্রজাবরর  মাধ্যড্ম  িাটা চাওয়া, Reminder শেয়া, 

বিনমাে পরপর Feedback জানড্ি চাওয়া   মন্ত্রণালয় 

বভবিক অবর্েপ্তর েংস্থার কোটাগবর (ড্োট) জবরড্প 

হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর অিস্থান বকভাড্ি প্রথম বেড্ক শনয়া 

র্ায় ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

 

মন্ত্রণালয় বভবিক অবর্েপ্তর েংস্থার 

কোটাগবর (ড্োট) জবরড্প হাইড্রাকাি বন 

ইউবনড্টর  অিস্থান প্রথম বেড্ক শনয়ার 

জন্য ই- িবথর  ব্যিহার আড্রা বৃবদ্ধ 

করার ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 

১২ আউট শোবে বংএ পে সৃবষ্ট : 

আউট শোবে বংএ অবফে েহায়ক পে বিলুপ্ত হওয়ায় নতুন পে 

(ম্যাড্েঞ্জার, িাগানকমী, শমবেন অপাড্রটিং ) সৃজন কড্র 

জনিল শনয়ার ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত হয় ।  

বচঠি প্রস্তুি কড্র মন্ত্রনালড্য় পাঠাড্নার 

বেদ্ধান্ত হয় । 

১৩ শৃঙ্খলা : 

েকল কম বকিবা ও কম বচারীড্ক অবফে বনর্ বাবরি  েমড্য় 

কম বস্থড্ল উপবস্থি থাকার জন্য,োমবয়কভাড্ি অবফে িোড্গর 

জন্য মুভড্মন্ট শরবজস্টাড্র নাম বলবপিদ্ধ করার ব্যাপাড্র 

আড্লাচনা হয় । 

মুভড্মন্ট শরবজস্টার শখালার বেদ্ধান্ত 

হয়। 

০৩। সভায় আর রকাি আদলাচু ববষয় িা থাকায় েভাপবি  উপবস্থত সকলদক ধন্যবাে জাবিদয় সভার কায বক্রম 

সমাবপ্ত র াষিা কদরি।                                                                                       স্বাক্ষবরত 

                                                                                                                 ২৬/১২/২০১৯ 

এ এে এম মঞ্জুরুল কাড্ের 

মহাপবরচালক (যুগ্ম েবচি), 

হাইড্রাকাি বন ইউবনট 

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাগ, 

 

 

 


