
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 সেপ্টম্বর/২০১৯ মাড্ের েমন্বয় েভার কার্ বিিরণী। 

েভাপবি                : এ এে এম মঞ্জুরুল কাড্ের 

                            মহাপবরচালক (যুগ্ম েবচি) 

িাবরখ                  :   ২৩-০৯-২০১৯ 

ে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 জনাি সমড্হেী 

হাোন  উপ-পবরচালক ( পবরকল্পনা ও বপএেবে ) েভার কার্ বপত্র উপস্থাপন কড্রন। 

 

২। গি ২২-০৮-২০১৯ িাবরড্খ অনুবিি মাবেক েমন্বয় েভায় গৃহীি বেদ্ধান্তেমূড্হর িাস্তিায়ন অগ্রগবি ও অন্যান্য 

প্রড্য়াজনীয় বিষড্য় বনম্নরুপ আড্লাচনা ও বেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

ক্র 

নং 

আড্লাচনা বেদ্ধান্ত 

০১ শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিা: 

শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিা বাস্তবায়সনর লড্যে পর্ বাড্লাচনা 

করা হয়।  হাইদরাকাব বি ইউবিদটর সহকাবর পবরচালক 

(বরজাভ বায়ার ও উৎপােি), জিাব বশহাব মাহমুেদক 

জিস্বার্ ব সাংবিষ্ট তথ্য প্রকাশ ( সুরক্ষা ও প্রোি ) 

বববিমালা, ২০১৭ এর বববি -৪ অনুসাদর “ রডবজগদিদটড 

অব সার “ বহদসদব এবাং হাইদরাকাব বি ইউবিদটর  উপ-

পবরচালক (পবরকল্পিা ও বপএসবস), জিাব রমদহবে 

হাসািদক বাাংলাদেশ জাতীয়  বডবজটাল আবকবদটকচার 

এর র াকাল পদয়ন্ট ও সহকাবর পবরচালক (প্রশাসি ও 

বহসাব ), জিাব রেবব্রত োসদক ববকল্প র াকাল পদয়ন্ট      

কম বকতবা বহদসদব বিদয়াগ প্রোদির ব্যাপাদর আদলাচিা হয় 

।  

 

শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিা  েঠিক  

েমড্য় বাস্তবায়সনর লড্যে জিাব 

বশহাব মাহমুেদক জিস্বার্ ব 

সাংবিষ্ট তথ্য প্রকাশ ( সুরক্ষা ও 

প্রোি ) বববিমালা, ২০১৭ এর 

বববি -৪ অনুসাদর “ 

রডবজগদিদটড অব সার বনড্য়াগ 

করা হয় ।  জিাব রমদহবে 

হাসািদক বাাংলাদেশ জাতীয়  

বডবজটাল আবকবদটকচার এর 

র াকাল পদয়ন্ট ও) জিাব 

রেবব্রত োসদক ববকল্প র াকাল 

পদয়ন্ট      কম বকতবা বহদসদব 

বিদয়াগ প্রোি করা  হয় ।  

 ০২ অবভদ াগ প্রবতকার ব্যবস্থা 

বতবমাি তথ্য প্রযুবির যুদগ  মানুদের মদি ঘদর বদস রসবা 

পাওয়ার আকাঙক্ষা ববরাজ কদর। মানুদের আকাঙ্খা পূরণ 

করা সরকাদরর একটি অগ্রাবিকার কাজ। সকল সরকাবর 

প্রবতষ্ঠাদির মদতা হাইদরাকাব বি ইউবিদটও বডবজটাল 

পদ্ধবতদত রসবা প্রোি করা হয় । জিসািারদণর বিবমদে 

সভায় বগ্রদভন্স বরদরস বসদেম এ প্রাপ্ত 

বববভন্ন অবভদ াগ ও তা সমািাদির  

লড্যে পর্ বাড্লাচনা করা হয়। 

 



অবভদ াগ প্রবতকার ব্যবস্থা( বগ্রদভন্স বরদরস বসদেম) চালু 

করা হদয়দে।  

০৩ বিদ্যেৎ োশ্রয় 

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

জ্বালাবি ইতুাবের ব্যবহাদর বমতব্যয়ী হওয়ার ব্যাপাদর 

আদলাচিা হয় । এোড়াও  অব দসর সম্পে র মিঃ গাড়ী, 

কবম্পউটার,  ুাক্স রমবশি, সাভ বার, ল্যাপটপ ইতুাবে 

 র্া র্ভাদব রক্ষণাদবক্ষণ  করার জন্য েভাপবি বনড্ে বশনা 

প্রোন কড্রন।  

বিদ্যেৎ ব্যবহাদর োশ্রয়ী হওয়ার 

বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় ।  

 

০৪ আোলড্ি বিচারাধীন মামলা : 

 জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর আগস্ট/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী হাইড্রাকাি বন ইউবনড্ট সকান 

মামলায় সকান আইনজীিী বনড্য়াগ করা হড্য়ড্ে,কিবেন ধড্র 

সপবডং আড্ে,পরিিী শুনাবন কখন হড্ি পাড্র,েংবিি 

কম বকিবা েঠিকভাড্ি োবয়ত্ব পালন করড্েন বকনা এেি বিষয় 

অিবহি করার জন্য বেদ্ধান্ত হয়।  

আোলড্ি বিচারাধীন মামলা বনষ্পবি 

করার ব্যাপাড্র পেড্যপ গ্রহড্নর 

বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 

০৫ েবচিালয় বনড্ে বশমালা : 

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর আগস্ট/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী েংবিষ্ট েকল সপ্রবরি পত্র 

েবচিালয় বনড্ে বশমালা অনুর্ায়ী বনষ্পবি করার ব্যাপাড্র 

আড্লাচনা হয় ।  

েকল পত্র েবচিালয় বনড্ে বশমালা 

অনুর্ায়ী বনষ্পবি করার ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত 

হয়। 

০৬ িাবষ বক কম বেম্পােন চুবি : 

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর আগস্ট/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী েভায় ২০১৯-২০ অর্ ব িেড্রর  
এবপএ েফল িাস্তিায়ন করার লড্যে েংবিস্ট েকলড্ক 

িৎপরিার োড্র্ কার্ ব েম্পােন করার ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় 

। 

এবপএ সাংক্রান্ত কা বক্রম েফলভাড্ি 

িাস্তিায়ন কড্র নাম্বার বকভাড্ি 

িাড়াড্না র্ায় সে ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত 

গৃহীি হয় ।  

০৭ অবিট আপবি : 

 জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর আগস্ট/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবির 

লড্যে েংবিষ্ট অবিট অবফড্ের োড্র্ সর্াগাড্র্াগ কড্র জনিল 

ও লবজবস্টক োড্পাড্ট বর মাধ্যড্ম অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবির 

কার্ বক্রম গ্রহড্নর ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবি করার 

ব্যাপাড্র পেড্যপ গ্রহড্নর বেদ্ধান্ত 

গৃহীি হয় । 

 

০৮ ই- িবর্:  

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর আগস্ট/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ই- ফাইবলংড্য়এ বিভাড্গর 

অিস্থান প্রর্ম োবরড্ি বকভাড্ি  সনয়া র্ায় সে বিষড্য় 

আড্লাচনা হয় । 

 

ই- িবর্র  ব্যিহার আড্রা  বৃবদ্ধর 

ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 

০৩। সভায় আর রকাি আদলাচু ববেয় িা র্াকায় েভাপবি  উপবস্থত সকলদক িন্যবাে জাবিদয় সভার কা বক্রম 

সমাবপ্ত রঘােিা কদরি।                                                                                      স্বাক্ষবরত 

                                                                                                               ২৩/০৯/২০১৯ 

G Gm Gg gÄyiæj Kv‡`i 
gnvcwiPvjK (যুগ্ম সবচব), 

nvB‡WªvKve©b BDwbট, 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


