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বসটিদজি চাট বার 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালদয়র, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর অধীদি হাইদরাকাব বি ইউবিট একটি সরকারী কাবরগরী ও গদবষণা মূলক 

প্রবতষ্ঠাি যা জাতীয় প্রবতষ্ঠাি বহদসদব গ্যাস অনুসন্ধাি ও উৎপােি, গ্যাস মজুে হালিাগকরণ, উৎপােি বন্টি, অন্যান্য চুবির তত্ত্বাবধাি ও পবরবীক্ষণ, পপদরাবলয়াম পশাধি এবাং ববপণি 

ব্যবস্থাপিা, গ্যাস মজুদের মাবসক ও বাবষ বক প্রবতদবেি, কয়লা খবির কম বপবরকল্পিা প্রণয়ি, কয়লা খাত উন্নয়ি পকৌশল (বপটসহ), বসববএম, ইউবসবজ, কঠিি বশলা উন্নয়ি কায বক্রম, ববদ্যমাি 

খিি আইি, বববধ-ববধাি, সরকারী বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি এবাং জিগণদক পসবা প্রোদির মাধ্যদম জাতীয় আর্ ব সামাবজক প্রবৃবদ্ধ অজবদি সহায়ক ভূবমকা পালি কদর র্াদক। গদবষণা ছাড়াও 

হাইদরাকাব বি ইউবিট জিস্বাদর্ ব ববববধ পসবা প্রোি কদর র্াদক।  

১. বমশি ও বভশিঃ 

বভশিঃ (Vision): িীবত বিধ বারদণ জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগদক কাবরগরী সহায়তা প্রোি।   

 

বমশিঃ (Mission): জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে পসক্টদরর হালিাগাে তথ্য-উপাত্ত পয বদবক্ষণ, পয বাদলাচিা ও ববদেষদণর মাধ্যদম জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগর চাবহো পমাতাদবক কাবরগরী 

পরামশ ব প্রোদির মাধ্যদম জ্বালাবি বিরাপত্তা বিবিতকরণ।  

http://www.hcu.org.bd/


২. পসবা প্রোি প্রবতশ্রুবতঃ 

ক. পেদশর জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে অনুসন্ধাি, উন্নয়ি, সঞ্চালি, ববতরণ; 

খ. জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাদগ কাবরগরী পসবা প্রোি; 

গ. মািব সম্পে উন্নয়ি। 

 

২.১. িাগবরক পসবাঃ 

ক্রবমক 

িাং 

পসবার িাম পসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রাবিস্থাি 

পসবার মূল্য ও 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

পসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম বকতবা (িাম, পেবী ও ই-

পমইল) 

১. তথ্য পকন্দ্র  অতীত এবাং বতবমাদির জ্বালাবি ও খবিজ সম্পদের 

হালগািাগেকরদণর প্রবতদবেি, গ্যাস উৎপােি ও  মজুদের মাবসক 

এবাং বাবষ বক প্রবতদবেি, বববভন্ন গ্যাস বিদের মাবসক গ্যাস,  

কিদেিদসট ও পাবি উৎপােদির তথ্য ভান্ডার। 
 

 জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববষয়ক জাতীয় উন্নয়ি পবরকল্পিায় অন্যান্য 

সরকারী প্রবতষ্ঠাদির কাদজ তথ্য সরবরাহ করা হয়।  

 

আদবেি 

 

ববিামূদল্য 

 

০৩ (বতি) সিাহ  

এ, এস, এম মঞ্জুরুল কাদের 

পবরচালক (িীবতমালা ও উন্নয়ি) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

পমাবাঃ ০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

২. পাঠাগার/গ্রন্থাগার 

পসবা 

 অতীত ও হালিাগাে সমদয়র গদবষণাপত্র, পেশী-ববদেশী বই, জাি বাল 

এবাং প্রকাশিায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।  
 

 এখাদি হাইদরাকাব বি ইউবিদটর প্রকাবশত প্রবতদবেিসমূহ ও অন্যান্য 

সাংগৃবহত পুস্তক ও তথ্য গদবষণা এবাং অধ্যয়দির জন্য সকদলর বিকট 

উমু্মি। 

  

 

আদবেি 

 

ববিামূদল্য 

 

তাৎক্ষবিক 

পমদহেী হাসাি 

উপ-পবরচালক (পবরকল্পিা বপএসবস) 

পিািঃ ৮৩৯১৩৬০ 

পমাবাঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

 

 

 

 

 



২.২. প্রাবতষ্ঠাবিক পসবাঃ 

ক্রবমক 

িাং 

পসবার িাম পসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রাবিস্থাি 

পসবার মূল্য ও 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

পসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম বকতবা (িাম, পেবী ও ই-

পমইল) 

১. অনুসন্ধাি ও 

উৎপােি  

 ততল/গ্যাস/কয়লা সম্পে মুল্যায়ি, অনুসন্ধাি ও উৎপােি সম্পবকবত 

কায বক্রম পবরচালিা করা;  
 

 ততল/গ্যাস/কয়লা সম্পবকবত তথ্য ও উপাত্ত সাংগ্রহ ও মূল্যায়ি করা; 
 

 ততল/গ্যাস/কয়লার মজুে পুিঃবিরীক্ষণ করা; 
 

 উৎপাবেত ততল/গ্যাস/কয়লার পক্ষদত্র কায বাববলর বিয়বমত মবিটবরাং 

করা; 
 

 ততল/গ্যাস/কয়লার বেদেশি ব্যবস্থাপিা করা; 
 

 ততল/গ্যাস/কয়লা ববষয়ক ভূ-তাবত্ত্বক ও ভূ-পোবর্ বক তথ্য সাংগ্রহকরণ 

ও ববদেষণ করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

পবরচালক (অনুসন্ধাি ও উৎপােি) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

২. িীবতমালা ও 

উন্নয়ি  

 জ্বালািীর মূল্য ও অর্ বনিবতক কায বক্রম পবরচালিা করা; 

 জ্বালািী িীবত সম্পবকবত কায বক্রম পবরচালিা করা; 

 জ্বালািী বিরাপত্তা সম্পবকবত কায বক্রম পবরচালিা করা; 

 জ্বালািী সম্পদের যর্াযর্ ব্যবহার সম্পবকবত কায বক্রম পবরচালিা 

করা; 

 বপএসবস সম্পবকবত কায বক্রম পবরচালিা করা;  

 ততল ও গ্যাস পসক্টদরর ব্যবস্থাপিা সম্পবকবত কায বক্রম পবরচালিা 

করা; 

 প্রশাসবিক ও বহসাব সাংক্রান্ত কায বক্রম পবরচালিা করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

পবরচালক (িীবতমালা ও উন্নয়ি) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

৩. পবরকল্পিা ও 

বপএসবস  

 বপএসবস সাংক্রান্ত কায বক্রম পবরচালিা করা; 

 সাংবেষ্ট ববষয়ক তথ্য সাংগ্রহকরণ ও ববদেষণ করা; 

 পপদরাবলয়ামজাত পোদর্ বর পশাধি, ববতরণ, মূল্য বিধ বারণ, সরবরাহ, 

সাংরক্ষণ, পবরদবশ, বিরাপত্তা, মবিটবরাং, ববক্রয় ব্যবস্থাপিা প্রভৃবত 

কায বক্রম পবরচালিা করা; 

 জ্বালািী িীবত ও বিরাপত্তা সম্পবকবত কায বক্রম পবরচালিা করা; 

 জ্বালািী সম্পদের যর্াযর্ ব্যবহার সম্পবকবত কায বক্রম পবরচালিা 

করা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

উপ-পবরচালক (পবরকল্পিা ও বপএসবস) 

পিািঃ ৮৩৯১৩৬০ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  



৪. মাইবিাং ও 

অপাদরশি   
 কয়লা ও খবিজ সম্পে ববষয়ক ভূ-তাবত্ত্বক ও ভূ-পোবর্ বক তথ্য 

সাংগ্রহকরণ ও ববদেষণ করা; 

 কয়লা সম্পে মূল্যায়ি, অনুসন্ধাি ও উৎপােি সম্পবকবত কায বক্রম 

পবরচালিা করা; 

 কয়লা উৎপােি সম্পবকবত তথ্য ও উপাত্ত সাংগ্রহ ও মূল্যায়ি করা; 

 কয়লা মজুে পুিঃবিরীক্ষণ করা;  

 বেদেশি ব্যবস্থাপিা করা; 

 উৎপাবেত কয়লা পক্ষদত্রর কায বাবলীর বিয়বমত মবিটবরাং করা ।   

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

উপ-পবরচালক (মাইবিাং ও অপাদরশি) 

পিািঃ ৮৩৯১৩৬২ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

৫. প্রশাসি ও 

আইবসটি  
 জ্বালািীর মূল্য ও অর্ বনিবতক কায বক্রম পবরচালিা করা;  

 প্রশাসবিক ও আবর্ বক কম বকাদন্ড সহায়তা করা।  

 প্রশাসবিক ও বহসাব সাংক্রান্ত সাবব বক োবয়ত্ব পালি করা; 

 প্রবশক্ষণ, কম বশালা ও পসবমিার আদয়াজি করা; 

  প্রশাসবিক ব্যাপাদর মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ববভাদগর সাদর্ পযাগাদযাগ 

রক্ষা করা; 

 ক্রয় সাংক্রান্ত এবাং প্রশাসবিক আইি সাংক্রান্ত কায বক্রম পবরচালিা 

করা; 

 ততল ও গ্যাস পসক্টদর আবর্ বক ব্যবস্থাপিা সম্পবকবত কায বক্রম 

পবরচালিা করা; 

 সরকাদরর আওতাভূি উন্নয়ি প্রকদল্প প্রশাসবিক ও আবর্ বক ববষদয়র  

কায বক্রম পবরচালিা করা;  

 সিটয়ুার রক্ষণাদবক্ষণ, ওদয়ব সম্পবকবত কাজ, বেজাইি এবাং োটা 

উন্নয়ি ব্যবস্থাপিা পদ্ধবত, হাে বওয়ুার ও সিটওয়ুাদরর ব্যবস্থাপিা, 

সাভ বার এেবমবিদেশি এবাং পিটওয়াবকবাংসহ আইটি সাংক্রান্ত যাবতীয় 

কায বক্রম পবরচালিা করা। 

 

 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজি 

অনুযায়ী 

উপ-পবরচালক (প্রশাসি ও আইবসটি) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

 



২.৩. অভুন্তরীণ পসবাঃ 

ক্রবমক 

িাং 

পসবার িাম পসবা প্রোি পদ্ধবত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্র ও 

প্রাবিস্থাি 

পসবার মূল্য ও 

পবরদশাধ পদ্ধবত 

পসবা প্রোদির 

সময়সীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম বকতবা (িাম, পেবী ও ই-

পমইল) 

১. অপাদরশি ও 

সমন্বয়  

 জিশবি বিদয়াগ, পদোন্নবত, স্থায়ীকরণ, সাাংগঠবিক কাঠাদমা ততবর, 

কম বচারীদের প্রদয়াজিীয় পেদক্ষপ গ্রহণ কদর কাবরগরী ও তবজ্ঞাবিক 

কায বক্রম সহদযাবগতা প্রোি করা;  
 

 পবরকবল্পত আবর্ বক ব্যবস্থাপিার মাধ্যদম বাদজট ও বহসাবরক্ষণ 

কায বক্রম পবরচালিা, প্রদয়াজিীয় দ্রব্যাবের সাংগ্রহ, মজুেকরণ, 

সাংরক্ষণ ও ববতরণ বিবিতকরণ;  

 

 বিরাপত্তা ও যািবাহি পবরচালিা করা। 

 

- 

 

- 

 

সাব বক্ষবণক 

সহাকারী পবরচালক (প্রশাসি ও বহসাব) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

২. পবরকল্পিা ও 

বাস্তবায়ি  

 েিদরর বববভন্ন প্রকল্প প্রণয়দি সহায়তা, প্রকদল্পর পবরবীক্ষণ, মূল্যায়ি 

ও বাস্তবায়ি এবাং কম বকতবাদের প্রবশক্ষদণর কম ব পবরকল্পিা ও 

বাস্তবায়ি সম্পবকবত  োবয়ত্ব পালি করা ; 
 

 বাবষ বক উন্নয়ি কম বসূচী (এবেবপ) চূড়ান্তকরদণর লদক্ষু মন্ত্রণালদয়র 

প্রশাসদির সাদর্ পযাগাদযাগ করা; 
 

 েিদরর কায বক্রম সমূদহর মাবসক ও বাবষ বক অগ্রগবত প্রবতদবেি ততরী 

ও মন্ত্রণালদয় পপ্ররণ করা; 
 

 জাতীয় অর্ বনিবতক পবরষদে পয বাদলাচিা ও জাতীয় সাংসদের জন্য 

প্রবতদবেি প্রণয়ি করা; 
 

 বববভন্ন মন্ত্রণালয়/সাংস্থার চাবহো পমাতাদবক তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ 

খবিজ সম্পে উন্নয়দি আন্তঃদযাগাদযাগ ও বলয়াঁদজা রক্ষা করা।  

 

- 

 

- 

 

সাব বক্ষবণক 

সহাকারী পবরচালক (পবরকল্পিা) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

৩. কবম্পউটার ও 

তথ্য প্রযুবি পসল 

 শুধুমাত্র েিদরর কবম্পউটার, সাভ বার, বপ্রন্টার, িুাক্স এসব সম্পবকবত 

সকল পসবার োবয়ত্ব পালি করা।  

 

- 

 

- 

 

সাব বক্ষবণক 

সহাকারী পবরচালক (আইবসটি) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  



২.৪. আওতাধীি অবধেির/েির/সাংস্থা কর্তবক প্রেত্ত পসবাঃ 

মহাপবরচালক মদহােদয়র অনুদমােিক্রদম ‘পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি’ এবাং ‘অপাদরশি ও সমন্বয়’ শাখাসমূহ সকল ধরদণর প্রশাসবিক ও আবর্ বক ববষদয় প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর মাধ্যদম 

হাইদরাকাব বি ইউবিদটর সকল কম বকতবা ও কম বচারীদের পসবায় সদচষ্ট র্াদক।  

৩. অবভদযাগ ব্যবস্থাপিা পদ্ধবত (GRS): 

পসবা প্রাবিদত অসন্তুষ্ট হদল োবয়ত্বপ্রাি কম বকতবাদের সাদর্ পযাগাদযাগ করুি। বতবি সমাধাি বেদত ব্যর্ ব হদল বিদনাি পদ্ধবতদত পযাগাদযাগ ও আপিার সমস্যা অববহত করুি।  

ক্রবমক িাং কখি পযাগাদযাগ করদবি পযাগাদযাদগর ঠিকািা বিষ্পবত্তর সময়সীমা 

১. োবয়ত্বপ্রাি কম বকতবা সমাধাি বেদত ব্যর্ ব হদল   এ, এস, এম মঞ্জুরুল কাদের 

পবরচালক (িীবতমালা ও উন্নয়ি) 

পিািঃ ৮৩৯১০৮৫ 

পমাবাঃ ০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

  

০২ (দ্যই) মাস 

২. পিাকাল পদয়ন্ট কম বকতবা সমাধাি বেদত ব্যর্ ব হদল   মহাপবরচালক 

পিািঃ ৮৩৯১০৭৫ 

পমাবাঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-পমইলঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক) মাস 

 

৪. আপিার কাদছ আমাদের প্রতুাশাঃ  

ক্রবমক িাং প্রবতশ্রুবত বা কাবিত পসবার লদক্ষু করণীয়  

১. স্বয়াংসম্পূণ ব/বিধ বাবরত আদবেি িরম ও প্রদয়াজিীয় কাগজপত্রসহ জমা প্রোি।  

২. সাক্ষাদতর জন্য বিধ বাবরত সমদয়র পূদব বই উপবস্থত র্াকা।  

 


