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 াইরাকাফ থন ইউনননেয রূকল্প (nsison) , অনবরক্ষ্য ( (nsiison , 

ককরগত উনযযভ  

                               

 াইনরাকাফ থন ইউননে এয নটিনজন  চাে থায 

 াইনরাকাফ থন ইউনননেয াাংগঠননক কাঠানভা 
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জ্বারানন খানত যকায কর্তথক গৃীত নফনবন্ন াংস্কায কাম থক্রনভ যাভ থ প্রদান, রদী ও নফনদী নফনননয়াগকাযীনদয অাংগ্রে 

উৎানতকযে এফাং তাঁনদয কাম থক্রভ তত্ত্বাফধাননয রনক্ষ্য এনয়ান রডনবরনভন্ট ব্যাাংক )এনডনফ( এফাং যাজকীয় নযওনয় যকানযয 

আনর্ থক ায়তায় প্রেীত ২টি ভীক্ষ্া প্রনতনফদনন াইনরাকাফ থন ইউননেনক জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবানগয Technscal 

Arm/কানযগযী ইউননে নননফ সৃজননয সুানয কনয। এ রনক্ষ্য যাজকীয় নযওনয় যকানযয আনর্ থক অনুদান এফাং Norwegian 

Petroleum Directorate (NPD) এয কানযগযী ায়তায় জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবানগয অধীনন উন্নয়ন প্রকল্প নননফ 

াইনরাকাফ থন ইউনননেয প্রর্ভ ম থানয়য কভ থকান্ড [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)] নফগত 

জুরাই ১৯৯৯-এ শুরু নয় ভাচ থ ২০০৬ ম থন্ত চনর। প্রর্ভ প্রম থানয়য কভ থকান্ড পর ভানিয য নযওনয় যকানযয আগ্র এফাং আনর্ থক 

অনুদানন াইনরাকাফ থন ইউননে নদ্বতীয় ম থানয়য প্রকল্প নননফ [Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-

II)] পুনযায় এনপ্রর ২০০৬ নত কাম থক্রভ শুরু কনয মা নডনম্বয ২০১৩ ম থন্ত চনর। তনফ নদ্বতীয় ম থায় প্রকনল্পয এ আনর্ থক অনুদান 

এীয় উন্নয়ন ব্যাাংনকয তত্ত্বাফধানন নযচানরত য়। অযনদনক, যকায নফগত রভ ২০০৮ ানর াইনরাকাফ থন ইউননে-রক একটি স্থায়ী 

কাঠানভা নননফ রূদান কনয। এ ধাযাফানকতায় াইনরাকাফ থন ইউনননে জনফর নননয়ানগয নফনধভারা চূড়া  কযা য় এফাং গত ২২ 

জুরাই ২০১৩ তানযনখ নফনধভারাটি রগনজে আকানয প্রকানত য়।       ০১         ২০১৪                              স্ব 

                   ।  

 

াইরাকাফ থন ইউনননেয রূকল্প )nsison(, অনবরক্ষ্য (nsiison(, ককরগত উনযশ্য ভ 

 

রুকল্প (Vision): নীনত ননধ থাযনে জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাগনক কানযগযী ায়তা প্রদান।   

 

অনবরক্ষ্য (Mission): জ্বারানন ও খননজ ম্পদ রক্টনযয ারনাগাদ তথ্য-উাি ম থনফক্ষ্ে, ম থানরাচনা ও নফনেলনেয ভাধ্যনভ 

জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবানগয চানদা রভাতানফক কানযগযী যাভ থ প্রদাননয ভাধ্যনভ জ্বারানন ননযািা নিতকযে।  

 

রকৌরগত উনযশ্যভ (Strategic Objective):  জ্বারানন ননযািা বৃনি কযা। 

 

ানফ থক কভ থকান্ড ফা কাম থাফরীীঃ 
 

াইনরাকাফ থন ইউনননে প্রকনল্পয কাম থক্রভ শুরু ওয়ায য রর্নক অদ্যফনধ রম ভস্ত কাম থক্রভ চনর আনছ তায নফফযে নননে প্রদান কযা 

’রীঃ 

 “Gas Reserve and Production” ীল থক ভানক প্রনতনফদন প্রকা; 

 “Gas  Production and Consumption” ীল থক ফানল থক প্রনতনফদন প্রেয়ন; 

 কতর ও গ্যানয ভজুদ ও ম্ভাব্য উৎ ননরূন ও ারনাগাদকযে; 

 জ্বারানী াংক্রান্ত ডাোনফ এয ারনাগাদকযে ও ম্প্রাযে;  

 উৎাদন ফন্টন চুনি এফাং রমৌর্ উনদ্যাগ চুনি নফলনয় ভতাভত প্রদান; 

 জ্বারানীয অবযন্তযীে ও আঞ্চনরক ফাজায ম থনফক্ষ্ে ও নফনেলে; 

  কতর ও গ্যানয অনুন্ধান, উন্নয়ন ও উৎাদন এয নযকল্পনা ও ম থানরাচনা; 

 জ্বারানী খানতয াংস্কায নফলনয় সুানযকযে এফাং কাম থক্রনভ অাংগ্রে; 

 রফযকাযী খানতয নত রমাগানমাগ কযা আগ্রী উনদ্যািানদয ায়তা প্রদান;  

 আন্তজথানতক নমানগতা, চুনি ও ভনঝাতায় অাংগ্রে; 

 গ্যানয উৎাদন ও নডনেন নযকল্পনা প্রেয়ন;  
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 নযনফ ও ননযািা াংক্রান্ত  নীনতভারা প্রেয়নন ায়তা প্রদান; 

  রনরানরয়াভ নযনাধন, াংযক্ষ্ে ও নফেন কাম থানদ ম থানরাচনা ও নযফীক্ষ্ে; 

 রনরানরয়াভজাত দানর্ থয চানদা, ফাজাযজাত ম থানরাচনা নযফীক্ষ্ে কভ থকানন্ড ায়তা প্রদান; 

  ভাইননাং াংক্রান্ত প্রস্তানফয উয ভতাভত প্রদান যাভ থ প্রদান; 

  কয়রা অন্যান্য খননজ ম্পদ নফলয়ক আইন-কানুন এফাং নীনতভারা প্রভৃনত নফলনয় ানফ থক ায়তা প্রদান; 

 জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবানগয কানযগনয ায়ক নি নননফ দানয়ত্ব ারন; 

 জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক অন থত অন্য রম রকান দানয়ত্ব ারন। 

 

াইনরাকাফ থন ইউননে এয নটিনজন  চাে থায 

 

রফা প্রদান প্রনতশ্রুনতীঃ 

ক. রদনয জ্বারানন ও খননজ ম্পদ অনুন্ধান, উন্নয়ন, ঞ্চারন, নফতযে; 

খ. জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবানগ কানযগযী রফা প্রদান; 

গ. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 

 

 নাগনযক রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান িনত প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযনাধ 

িনত 

রফা 

প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা 

(নাভ, দফী ও ই-

রভইর) 

১. তথ্য রকন্দ্র  অতীত এফাং ফতথভাননয জ্বারানন ও 

খননজ ম্পনদয ারগানাগদকযনেয 

প্রনতনফদন, গ্যা উৎাদন ও  

ভজুনদয ভানক এফাং ফানল থক 

প্রনতনফদন, নফনবন্ন গ্যা নপনেয 

ভানক গ্যা,  কননডননে ও ানন 

উৎাদননয তথ্য বান্ডায। 
 

 জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফলয়ক 

জাতীয় উন্নয়ন নযকল্পনায় অন্যান্য 

যকাযী প্রনতষ্ঠাননয কানজ তথ্য 

যফযা কযা য়।  

 

আনফদন 

 

নফনাভনল্য 

 

০৩ (নতন) 

িা  

এ, এ, এভ ভঞ্জুরুর 

কানদয 

নযচারক   

(নীনতভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

রভাফাীঃ 

০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. াঠাগায/গ্রন্থাগায 

রফা 

 অতীত ও ারনাগাদ ভনয়য 

গনফলোত্র, রদী-নফনদী ফই, 

জান থার এফাং প্রকানায় ভি 

গ্রন্থাগায।  
 

 এখানন াইনরাকাফ থন ইউনননেয 

প্রকানত প্রনতনফদনভ ও অন্যান্য 

াংগৃনত পুস্তক ও তথ্য গনফলো 

এফাং অধ্যয়ননয জন্য কনরয ননকে 

উমু্মি। 

  

 

আনফদন 

 

নফনাভনল্য 

 

তাৎক্ষ্ননক 

রভনদী াান 

উ-নযচারক 

(নযকল্পনা নএন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

রভাফাীঃ 

০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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প্রানতষ্ঠাননক রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায 

নাভ 

রফা প্রদান িনত প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযনাধ 

িনত 

রফা 

প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা 

(নাভ, দফী ও ই-রভইর) 

১. অনুন্ধান 

ও 

উৎাদন  

 কতর/গ্যা/কয়রা ম্পদ ভৄল্যায়ন, 

অনুন্ধান ও উৎাদন ম্পনকথত কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা;  
 

 কতর/গ্যা/কয়রা ম্পনকথত তথ্য ও উাি 

াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 
 

 কতর/গ্যা/কয়রায ভজুদ পুনীঃননযীক্ষ্ে 

কযা; 
 

 উৎানদত কতর/গ্যা/কয়রায রক্ষ্নত্র 

কাম থাফনরয ননয়নভত ভননেনযাং কযা; 
 

 কতর/গ্যা/কয়রায নডনেন ব্যফস্থানা 

কযা; 
 

 কতর/গ্যা/কয়রা নফলয়ক ভূ-তানত্ত্বক ও ভূ-

দানর্ থক তথ্য াংগ্রকযে ও নফনেলে 

কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রনয়াজন 

অনুমায়ী 

নযচারক        

(অনুন্ধান ও উৎাদন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. নীনতভারা 

ও উন্নয়ন  

 জ্বারানীয ভল্য ও অর্ থনননতক কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা; 

 জ্বারানী নীনত ম্পনকথত কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা; 

 জ্বারানী ননযািা ম্পনকথত কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা; 

 জ্বারানী ম্পনদয মর্ামর্ ব্যফায 

ম্পনকথত কাম থক্রভ নযচারনা কযা; 

 নএন ম্পনকথত কাম থক্রভ নযচারনা 

কযা;  

 কতর ও গ্যা রক্টনযয ব্যফস্থানা 

ম্পনকথত কাম থক্রভ নযচারনা কযা; 

 প্রাননক ও নাফ াংক্রান্ত কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রনয়াজন 

অনুমায়ী 

নযচারক        

(নীনতভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

  

৩. নযকল্পনা 

ও 

নএন  

 নএন াংক্রান্ত কাম থক্রভ নযচারনা 

কযা; 

 াংনেষ্ট নফলয়ক তথ্য াংগ্রকযে ও 

নফনেলে কযা; 

 রনরানরয়াভজাত দানর্ থয রাধন, নফতযে, 

ভল্য ননধ থাযে, যফযা, াংযক্ষ্ে, 

নযনফ, ননযািা, ভননেনযাং, নফক্রয় 

ব্যফস্থানা প্রভৃনত কাম থক্রভ নযচারনা 

কযা; 

 জ্বারানী নীনত ও ননযািা ম্পনকথত 

কাম থক্রভ নযচারনা কযা; 

 

- 

 

- 

 

প্রনয়াজন 

অনুমায়ী 

উ-নযচারক   

(নযকল্পনা ও নএন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬০ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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 জ্বারানী ম্পনদয মর্ামর্ ব্যফায 

ম্পনকথত কাম থক্রভ নযচারনা কযা। 

 

৪. ভাইননাং 

ও 

অানযন   

 কয়রা ও খননজ ম্পদ নফলয়ক ভূ-

তানত্ত্বক ও ভূ-দানর্ থক তথ্য াংগ্রকযে 

ও নফনেলে কযা; 

 কয়রা ম্পদ ভল্যায়ন, অনুন্ধান ও 

উৎাদন ম্পনকথত কাম থক্রভ নযচারনা 

কযা; 

 কয়রা উৎাদন ম্পনকথত তথ্য ও উাি 

াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 

 কয়রা ভজুদ পুনীঃননযীক্ষ্ে কযা;  

 নডনেন ব্যফস্থানা কযা; 

 উৎানদত কয়রা রক্ষ্নত্রয কাম থাফরীয 

ননয়নভত ভননেনযাং কযা ।   

 

- 

 

- 

 

প্রনয়াজন 

অনুমায়ী 

উ-নযচারক      

(ভাইননাং ও অানযন) 

রপানীঃ ৮৩৯১৩৬২ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

৫. প্রান ও 

আইনটি  
 জ্বারানীয ভল্য ও অর্ থনননতক কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা;  

 প্রাননক ও আনর্ থক কভ থকানন্ড 

ায়তা কযা।  

 প্রাননক ও নাফ াংক্রান্ত ানফ থক 

দানয়ত্ব ারন কযা; 

 প্রনক্ষ্ে, কভ থারা ও রনভনায আনয়াজন 

কযা; 

  প্রাননক ব্যাানয ভন্ত্রোরয় ও অন্যান্য 

নফবানগয ানর্ রমাগানমাগ যক্ষ্া কযা; 

 ক্রয় াংক্রান্ত এফাং প্রাননক আইন 

াংক্রান্ত কাম থক্রভ নযচারনা কযা; 

 কতর ও গ্যা রক্টনয আনর্ থক ব্যফস্থানা 

ম্পনকথত কাম থক্রভ নযচারনা কযা; 

 যকানযয আওতাভূি উন্নয়ন প্রকনল্প 

প্রাননক ও আনর্ থক নফলনয়য  কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা;  

 পেয়যায যক্ষ্োনফক্ষ্ে, ওনয়ফ ম্পনকথত 

কাজ, নডজাইন এফাং ডাো উন্নয়ন 

ব্যফস্থানা িনত, াড থওয়যায ও 

পেওয়যানযয ব্যফস্থানা, াব থায 

এডনভনননস্গন এফাং রনেওয়ানকথাং 

আইটি াংক্রান্ত মাফতীয় কাম থক্রভ 

নযচারনা কযা। 

 

 

 

- 

 

- 

 

প্রনয়াজন 

অনুমায়ী 

উ-নযচারক     

(প্রান ও আইনটি) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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অবযন্তযীে রফাীঃ 

ক্রনভক 

নাং 

রফায নাভ রফা প্রদান িনত প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র 

ও 

প্রানিস্থান 

রফায 

ভল্য ও 

নযনাধ 

িনত 

রফা 

প্রদাননয 

ভয়ীভা 

দানয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা 

(নাভ, দফী ও ই-

রভইর) 

১. অানযন 

ও ভন্বয়  

 জননি নননয়াগ, নদান্ননত, স্থায়ীকযে, 

াাংগঠননক কাঠানভা কতনয, কভ থচাযীনদয 

প্রনয়াজনীয় দনক্ষ্ গ্রে কনয কানযগযী 

ও কফোননক কাম থক্রভ নমানগতা প্রদান 

কযা;  
 

 নযকনল্পত আনর্ থক ব্যফস্থানায ভাধ্যনভ 

ফানজে ও নাফযক্ষ্ে কাম থক্রভ 

নযচারনা, প্রনয়াজনীয় দ্রব্যানদয াংগ্র, 

ভজুদকযে, াংযক্ষ্ে ও নফতযে 

নননিতকযে;  

 

 ননযািা ও মানফান নযচারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

াফ থক্ষ্নেক 

াকাযী নযচারক 

(প্রান ও নাফ) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

২. নযকল্পনা 

ও 

ফাস্তফায়ন  

 দিনযয নফনবন্ন প্রকল্প প্রেয়নন ায়তা, 

প্রকনল্পয নযফীক্ষ্ে, ভল্যায়ন ও ফাস্তফায়ন 

এফাং কভ থকতথানদয প্রনক্ষ্নেয কভ থ 

নযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন ম্পনকথত  দানয়ত্ব 

ারন কযা ; 
 

 ফানল থক উন্নয়ন কভ থসূচী (এনডন) 

চূড়ান্তকযনেয রনক্ষ্য ভন্ত্রোরনয়য 

প্রাননয ানর্ রমাগানমাগ কযা; 
 

 দিনযয কাম থক্রভ ভনয ভানক ও 

ফানল থক অগ্রগনত প্রনতনফদন কতযী ও 

ভন্ত্রোরনয় রপ্রযে কযা; 
 

 জাতীয় অর্ থনননতক নযলনদ ম থানরাচনা 

ও জাতীয় াংনদয জন্য প্রনতনফদন 

প্রেয়ন কযা; 
 

 নফনবন্ন ভন্ত্রোরয়/াংস্থায চানদা 

রভাতানফক তথ্য ও উাি যফযা খননজ 

ম্পদ উন্নয়নন আন্তীঃনমাগানমাগ ও 

নরয়াঁনজা যক্ষ্া কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ থক্ষ্নেক 

াকাযী নযচারক    

(নযকল্পনা) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 

 

৩. কনম্পউোয 

ও তথ্য 

প্রভেনি 

রর 

 শুধুভাত্র দিনযয কনম্পউোয, াব থায, 

নপ্রন্টায, পযাক্স এফ ম্পনকথত কর 

রফায দানয়ত্ব ারন কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ থক্ষ্নেক 

াকাযী নযচারক 

(আইনটি) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-রভইরীঃ 

hcu@hcu.org.bd 
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অন্যান্য অবযন্তযীে রফা: 

 

ক্র:নাং রফায নাভ রফা প্রদান 

িনত 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজত্র  এফাং 

প্রানিস্খান 

রফায 

ভল্য এফাং 

নযনাধ 

িনত 

রফা প্রদাননয 

ভয়ীভা 

রফা প্রদানকাযীয দনফ, রপান 

নম্বয ও ই-রভইর 

)১( )২( )৩( )৪( )৫( )৬( )৭( 

১ 

 

 

রফতন বাতানদ প্রদান 

নএও এয রফতন 

ননধ থাযেী 

াননক্ষ্ াংনেষ্ট 

আইন ও নফনধ-

নফধান অনুমায়ী 

নফর বাউচায এফাং 

াইনরাকাফ থন 

ইউননে 

নফনাভনল্য নএও কর্তথক 

নফর া 

াননক্ষ্ 

অননতনফরনম্ব 

উ-নযচারক 

রপান: ৮৩৯১৩৬০ 

রভাফাইর নাং-০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

২ 

 

কভ থচাযীনদয ভয়ভত 

নদান্ননত প্রদান 

াংনেষ্ট আইন ও 

নফনধ-নফধান 

অনুমায়ী 

াংনেষ্ট তথ্য ও 

উাি এফাং 

াইনরাকাফ থন 

ইউননে 

নফনাভনল্য অননতনফরনম্ব 

ভানযচারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

৩ 

 

 

টি, নজনএপ, রনন 

)ব্যানিগত প্রাপ্যতা( 

নএও এয 

প্রতযয়ন এফাং 

আনফদন ানক্ষ্ 

াংনেষ্ট আইন ও 

নফনধ-নফধান 

অনুমায়ী 

নএও এয প্রতযয়ন 

ত্র, আনফদন ত্র 

এফাং াইনরাকাফ থন 

ইউননে 

নফনাভনল্য জাযীকৃত নজও 

এয ভয় 

অনুমায়ী ভানযচারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

৪ 

 

 

কভ থকতথা/কভ থচাযীনদয 

দক্ষ্তা বৃনি/নাগত 

উন্নয়ন 

চানদা/প্রাপ্যতা 

তানরকা অনুমায়ী 

প্রনক্ষ্ে ও 

অনবেতা 

নফননভয় 

াংনেষ্ট তথ্য ও 

উাি াইনরাকাফ থন 

ইউননে 

নফনাভনল্য ভননানয়ন 

আনদ জাযীয 

য ননডউর 

অনুমায়ী 

ভানযচারক 

রপান: ৮৩৯১০৭৫ 

E-mail:hcu@hcu.org.bd 

 

আওতাধীন অনধদিয/দিয/াংস্থা কর্তথক প্রদি রফাীঃ 

 

ভানযচারক ভনাদনয়য অনুনভাদনক্রনভ ‘নযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন’ এফাং ‘অানযন ও ভন্বয়’ াখাভ কর ধযনেয 

প্রাননক ও আনর্ থক নফলনয় প্রনয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রনেয ভাধ্যনভ াইনরাকাফ থন ইউনননেয কর কভ থকতথা ও কভ থচাযীনদয 

রফায় নচষ্ট র্ানক।  
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অনবনমাগ ব্যফস্থানা িনত (GRS): 

রফা প্রানিনত অন্তুষ্ট নর দানয়ত্বপ্রাি কভ থকতথানদয ানর্ রমাগানমাগ করুন। নতনন ভাধান নদনত ব্যর্ থ নর নননোি িনতনত 

রমাগানমাগ ও আনায ভস্যা অফনত করুন।  

ক্রনভক 

নাং 

কখন রমাগানমাগ কযনফন রমাগানমানগয ঠিকানা ননষ্পনিয ভয়ীভা 

১. দানয়ত্বপ্রাি কভ থকতথা ভাধান নদনত ব্যর্ থ নর   এ, এ, এভ ভঞ্জুরুর কানদয 

নযচারক (নীনতভারা ও উন্নয়ন) 

রপানীঃ ৮৩৯১০৮৫ 

রভাফাীঃ ০১৫৫০১৫১১৫০ 

ই-রভইরীঃ hcu@hcu.org.bd 

  

০২ (দুই) ভা 

২. রপাকার নয়ন্ট কভ থকতথা ভাধান নদনত ব্যর্ থ নর   ভানযচারক 

রপানীঃ ৮৩৯১০৭৫ 

রভাফাীঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-রভইরীঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক) ভা 

 

                                                                                               

াইনরাকাফ থন ইউনননেয াাংগঠননক কাঠানভাীঃ 
 

 

 

জনফর কাঠানভাীঃ  
 
 

 

 

 

          াংস্থা 

অনুনভানদত নদয াংখ্যা  কভ থযত জনফনরয াংখ্যা  

১ভ 

রেেী 

 

২য় 

রেেী  

৩য় 

রেেী 

 

৪র্ থ 

রেেী 

রভাে ১ভ রেেী 

 

২য় রেেী  ৩য় রেেী 

 

৪র্ থ রেেী রভাে 

াইনরাকাফ থন ইউননে  

 

১৬ 

জন 

০২ 

জন 

০৮ 

জন 

১০ 

জন 

৩৬ 

জন 

০৬ জন     - ০৩ জন ১০ জন ১৯ জন 
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ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

াইনরাকাফ থন ইউননে এয াাংগঠননক কাঠানভানত যাজস্ব খানত অস্থায়ীবানফ ২৬ টি এফাং চতুর্ থ রেনেয )আউে রা থ            ( 

১০টি দ সৃজন কযা নয়নছ এয ভনধ্য ২ টি নদ রপ্রলনন     ৬ টি নদ  নননয়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন নয়নছ এফাং অফনষ্ট ১৮ টি নদয 

ভনধ্য ৭ টি নদয নফযীনত ভাভান্য সুপ্রীভ রকানে থয াইনকাে থ নডনবনন যীে নটিন ভাভরা দানখর কযায় নননয়াগ প্রনক্রয়া আাতত 

স্থনগত এফাং ১১ টি নদয  নফযীনত জনফর নননয়াগ প্রনক্রয়াধীন যনয়নছ। 

াইনরাকাফ থন ইউনননেয ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয জনফর াংক্রান্ত তথ্যীঃ 

 

াইনরাকাফ থন ইউনননেয ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয আউেনান থাং এ নননয়ানজত চতুর্ থ রেনেয জনফর াংক্রান্ত তথ্যীঃ 

 

 

 

 

 

ক্রনভক 

নাং 

অনুনভানদত নদয নাভ  অনুনভানদত দ 

াংখ্যা  

অনুনভানদত নদয নফযীনত 

পূযেকৃত জনফর 

শূন্য দ াংখ্যা 

১। ভানযচারক ০১ ০১ )নপ্রলে( - 

২। নযচারক )নীনতভারা ও উন্নয়ন( 

 

০১ ০১ )নপ্রলে( - 

৩।  নযচারক )অনুন্ধান ও উৎাদন( 

 

০১ - ০১ 

৪। উ নযচারক )ভাইননাং ও অানযন( ০১ ০১ - 

৫। উ নযচারক )নযকল্পনা ও নএন( ০১ ০১ - 

৬। উ নযচারক )প্রান ও আইনটি( ০১ - ০১ 

৭। উ নযচারক )অনুন্ধান ও উৎাদন( ০১ - ০১ 

৮। কাযী নযচারক )প্রান ও নাফ( ০১ - ০১ 

৯। কাযী নযচারক )ভাইননাং( ০১ ০১ ০১ 

১০। কাযী নযচারক )নএন ও নযপভ থ( ০১ - ০১ 

১১। কাযী নযচারক )নযকল্পনা( ০১ - ০১ 

১২। কাযী নযচারক )আইনটি( ০১ - ০১ 

১৩। কাযী নযচারক )নযজাবথয়ায ও উৎাদন( ০১ ০১ - 

১৪। কাযী নযচারক )অনুন্ধান( ০১ - ০১ 

১৫।  কাযী নযচারক )অানযন( ০১ - ০১ 

১৬। নননয়য কনম্পউোয অানযেয  ০১ - ০১ 

১৭। প্রাননক কভ থকতথা  ০১ - ০১ 

১৮। নাফ যক্ষ্ে কভ থকতথা ০১ - ০১ 

১৯। কনম্পউোয অানযেয ০৪ - ০৪ 

২০। রাইবায  ০৩ ০৩  

২১। কাযী )নাফ( ০১ - ০১ 

রভাে ২৬ ০৯ ১৭ 

ক্রনভক 

নাং 

অনুনভানদত নদয নাভ অনুনভানদত দ 

াংখ্যা 

অনুনভানদত নদয নফযীনত 

পূযেকৃত জনফর 

     শূন্য দ  াংখ্যা 

১। ফাতথাফাক  ০১ ০১ ০ 
২ অনপ ায়ক ০৪ ০৪ ০ 

৩। ননযািা প্রযী ০৪ ০৪ ০ 

৪। নযচ্ছন্ন কভী ০১ ০১ ০ 

     ১০ ১০ ০০ 
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াইনরাকাফ থন ইউনননেয ভস্যা এফাং চযানরঞ্জভীঃ 

              
 

                  

                                             

                            

                                   

                                    

                  

 

াইনরাকাফ থন ইউনননেয বনফষ্যৎ নযকল্পনাীঃ 

ফাাংরানদনয প্রাকৃনতক ম্পনদয মর্ামর্ ব্যফানযয ভাধ্যনভ অর্ থনননতক প্রবৃনি অজথন, দানযদ্রয নফনভাচন ও নযনফ 

াংযক্ষ্নেয রনক্ষ্য যাজস্ব খানতয আওতায় ননয়নভত গনফলো কাম থক্রভ নযচারনায াাান এয কভ থধাযানক অনধকতয 

কাম থকয কযায উনযনশ্য াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক “Capacity Building of Human Resources and  

Petroleum Resources Management” ীল থক প্রকল্প ানত রনয়া নয়নছ। এ প্রকল্প ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ িভ 

ঞ্চফানল থক নযকল্পনা, রুকল্প ২০২১ এফাং নবন-২০৪১ অজথননয জন্য একটি দক্ষ্ জননি সৃনষ্টয প্রয়া অব্যাত যাখা নফ। 

 

                                                               ; 

                                  ; 

                                            ; 

                                                                                         

                   ; 

                                                              ; 

                                                 ; 

                           ; 
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২০১৭-২০১৮                                     /                                     

 

               

   

   

                                                          

১. 
  -        

(          

      ) 

Annual Performance Evalua-

tion and Management 

২২-০৭-২০১৭ 

    

০২-০৮-২০১৭ 

 

       

৭২ 

২. 

         

(       ) 

Professional Development 

program on Engineering 

Design on Natural Gas Dis-

tribution Pipeline 

            

৪০ 

৩. 

         

(       ) 

HR Competencies: Forecast-

ing, Design, Development 

and Implementation 

০২-০২-২০১৮ 

    

১১-০২-২০১৮ 

 

 

          

৪৮ 

৪.               

(       ) 

"LNG Value Chain Training 

Program" 

 

১৫-০৬-২০১৮ 

নত 

২৯-০৬-২০১৮ 

 

      

৮০ 

 

             

   

   

                                               

     

                 

১.        

        

(            

      ) 

Gas Pipeline Welding and 

NDT 

০৬-০৮-২০১৭ 

    

১০-০৮-২০১৭ 

ফাাংরানদ 

রনরানরয়াভ 

ইন্সটিটিউে 

 

 

৪০ 

২.   -        

(          

      )  

 

Environmental Issues of 

Project Management  
০৬-০৫-২০১৮ 

      

১০-০৫-২০১৮ 

জাতীয় নযকল্পনা ও 

উন্নয়ন একানডনভ 

)এনএননড( 

৪০ 

৩.   -        

(          

      )  

 

iBAS++-              

                  
১৭-০১-২০১৮ 

  

 

আইনএপ ০৮ 

৪.   -        

(          

      )  

 

২০১৮-১৯                 

     -১   
২০-০১-২০১৮ 

  

 

আইনএপ ০৮ 

৫.   -        

(          

      )  

 

২০১৮-১৯                 

     -১                    

         

২১-০১-২০১৮ 

  

 

আইনএপ 

 

০৮ 

৬.   -        

(ভাইননাং ও 

অানযন)  

a2i কর্তথক আনয়ানজত ই-পাইনরাং 

–এয উয ঞ্জীফনী প্রনক্ষ্ে 

২৭-০৫-২০১৮  

নত 

২৮-০৫-২০১৮  

তথ্য ও রমাগানমাগ 

প্রভেনি অনধদিয 

১৬ 
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              /       /      -          

  

১.          

(       ) 

ACD Confernce Towards 

Energy Security, Sustaina-

bilty and Resiliency  

    ০৭-০৮-২০১৭  

     

০৯-০৯-২০১৭  

 

 

         

 

১৬ 

২.              

(       ) 

Power and Energy Connec-

tivity in South Asia 
২৫-১০-২০১৭ 

     

২৬-১০-২০১৭  

 

     

 

১৬ 

৩.             

(       ) 

Global Preparatory Meeting 

on Sustainable Development 

Goal 7 (Energy) 

২১-০২-২০১৮ 

     

২৩-০২-২০১৮  

 

       

 

২৪ 

  

 ২০১৭-২০১৮                                                   = ৩৬০    ।   

 

 ২০১৭-২০১৮                                               = ০৮ (  )   ।  

 

 ২০১৭-২০১৮                                                 (৩৬০/৮)=৪৫      । 

 

 

 

াইনরাকাফ থন ইউননে এয কভ থকতথাগনেয ভন্বনয় গঠিত নফনবন্ন কনভটি 

 

                 ’                       (Annual Performance Agrement)                   

    : 

 

                                        

০১  ,   ,              ,         (       )        

০২             ,           (                )          

 

 

                 ’                                                              “    ”      

 

                                        

০১  ,   ,              ,         (       )        

০২                     

০৩   -        (                 )           
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                 ’                       (Annual Performance Agrement)                      

                                 : 

                                     

০১       .  .              

        (       ) 

রপাকার নয়ন্ট 

    : ৮৩৯১০৮৫ 

     : ০১৫৫০১৫১১৫০ 

hcu@hcu.org.bd 

০২              

  -                           

       রপাকার নয়ন্ট 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     :০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 

 

                 ’      ‘           ’ 

                            (                )  -     

      .  .              

        (       ) 
                ৮৩৯১০৮৫ hcu@hcu.org.bd 

                    

  -        (          

       ) 

    ৮৩৯১৩৬২ hcu@hcu.org.bd 

             

  -                         ( 

         ৮৩৯১৩৬০ hcu@hcu.org.bd 

 

                                      ‘            ’ 

 

                                        

০১  ,   ,              ,         (       )        

০২               ,   -        (                 )     

০৩            ,                    

০৪             ,   -        (                )                        

 

                 ’                                  

 

                   -     

             

  -                         ( 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     : ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 

 

                 ’                                                      

 

 

                   -     

             

  -                         ( 

    : ৮৩৯১৩৬০ 

     : ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

hcu@hcu.org.bd 
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নদ্বতীয় খন্ড 
 

 

 

 

 

ফানজে কাঠানভা 
 

 

 নভন রস্ঘেনভন্ট 

 াইনরাকাফ থন ইউননে রকৌরগত উনযশ্য ও কাম থক্রভভ 

 াইনরাকাফ থন ইউনননেয ইউননেওয়ানয ব্যয় 

 অর্ থনননতক রকাড অনুমায়ী ব্যয় 

 প্রধান কভ থকৃনত নননদ থকভ 

 কাম থক্রভভ, পরাপর নননদ থক এফাং নননদ থনকয রক্ষ্যভাত্রা 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয অর্ থনননতক রকাড  রকাডওয়ানয রভাে যাজস্ব প্রানি 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয অর্ থনননতক রকাড নবনিক উদৃ্বি নাফ নফফযেী 
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ফানজে কাঠানভাীঃ 

         )াজায োকায়( 

নফলয় ২০১৭-১৮ ফানজে 

 

২০১৭-১৮ াংনানধত ফানজে 

অনুন্নয়ন ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

 উন্নয়ন  - - 

রভাে ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

যাজস্ব ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

ভরধন - - 

রভাে ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 

                                                                                                                                                                              

নভন রস্ঘেনভন্টীঃ 

1.0  াইনরাকাফ থন ইউনননেয নভন রস্ঘেনভন্টীঃ  

 

জ্বারানী ও খননজ ম্পদ এয নফনবন্ন উৎ অনুন্ধান, উন্নয়ন, উনওারন, আযে, নফতযে ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভাধ্যনভ 

রদনয জ্বারানী ননযািা নননিতকযে। 
 

2.0 াইনরাকাফ থন ইউননে রকৌরগত উনযশ্য ও কাম থক্রভভীঃ 

রকৌরগত উনযশ্য প্রধান কাম থক্রভ 

 
1. জ্বারানী ননযািা নননিতকযে  

 প্রার্নভক জ্বারানী উৎনয ফহুভৄখীকযে )কয়রা, নফায়ননমাগ্য জ্বারানী( 

 ওয়াকথ/ননভনানযয আনয়াজন 

 গনফলো কাম থক্রভ নযচারনা কযা। 

2. রদনয কর অঞ্চনর জ্বারানীয 

যফযা ও দক্ষ্ ব্যফায 

নননিতকযে। 

 গ্যানয মর্ামর্ ব্যফায নননিতকযে। 

 জ্বারানী রক্ষ্নত্র ররর্ রপটি এনবাইযননভন্টার )এইচএই( 

নননিতকযে।  

 

 

3.0 াইনরাকাফ থন ইউনননেয ইউননেওয়ানয ব্যয়ীঃ 

                                                                                                                                    )াজায োকায়( 

নফফযে ফানজে 

 

          
 ফানজে 

২০১৭-১৮ 

াংনানধত 

২০১৭-১৮ 

২০১৭-২০১৮ 

 

অনপাযনদয রফতন ৩০,০০.০০ ৩০,০০.০০ ২৮৭৩.০০ 

কভ থচাযীনদয রফতন ৪,০০.০০ ৪,০০.০০ ৩২৩.০০ 

বাতানদ   ৩৪,০৫.০০ ৩০,৭০.০০ ২১৯৬.০০ 

যফযা ও রফা ১,১৩,৭০.০০ ১,১৮,৮০.০০ ৯১৬০.০০ 

রভযাভত ও াংযক্ষ্ে ৭,৭৫.০০ ৫,০০.০০ ৪৫০.০০ 

ম্পদ াংগ্র/ক্রয় ৫,৫০.০০   ৬,৫০.০০ ৬৪৭.০০ 

ফ থনভাে ১,৯৫,০০.০০ ১,৯৫,০০.০০ ১৫৬৪৯.০০ 
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4.0 অর্ থনননতক রকাড অনুমায়ী ফানজে 

                                                                                                                                  )াজায োকায়( 

 
 

 

 

অর্ থনননতক 

রকাড 
নফফযে 

ফানজে 

ফানজে 

২০১৬-১৭ 

 

 

াংনানধত ফানজে 

২০১৬-১৭ 

 

ফানজে 

২০১৭-১৮ 

াংনানধত ফানজে 

২০১৭-১৮ 

২০১৫-১৬ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৫০১ অনপাযনদয রফতন ৩২০০ ৩০০০ ৩০ ০০ ৩০ ০০ 

৪৬০১ কভ থচাযীনদয রফতন ৩৫০ ৩৪০ ৪ ০০ ৪ ০০ 

 বাতানদ     

৪৭০১ ভাাঘ থ বাতা - - - - 

৪৭০৫ ফানড় বাড়া বাতা ১৯০০ ১৭০০ ১৮ ৫৫ ১৮ ৫৫ 

৪৭০৯ োনন্ত নফননাদন বাতা ১০০ ১০০ ১ ০০ ১ ০০ 

৪৭১৩ উৎফ বাতা ৫৯০ ৬৫০ ৬ ৫০ ৬ ৫০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল থ বাতা ৬০ ৬৫ ১ ৫০ ১ ৫০ 

৪৭১৭ নচনকৎা বাতা ১৮০ ১৫০ ২৭০ ১ ৭০ 

৪৭৩৩ আপ্যায়ন বাতা ১০ ১০ ৩০ ১৫ 

৪৭৫৫ টিনপন বাতা ১০ ১০ ২০ ১০ 

৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা ১০ ১০ ২০ ১০ 

৪৭৭৩ নক্ষ্া বাতা ১২০ ৫০ ১ ৫০ ৫০ 

৪৭৯৩ রেনরনপান বাতা ১০ ৫ ১০ ১০ 

৪৭৯৫ অন্যান্য বাতা ১৫০ ১০০ ১৫০ ৫০ 

 রভাে বাতানদ ৩১৪০ ২৮৫০ ৩৪ ০৫ ৩০,৭০ 

 যফযা ও রফা     

৪৮০১ ভ্রভন ব্যয় ৩০০ ৩০০ ১০ ০০ ১০ ০০ 

৪৮০৫            ০ ১ ০০ 

৪৮০৬ বাড়া অনপ ২৪০০ ২৪০০ ২৪ ০০ ১২ ০০ 

৪৮১৫ ডাক ২০ ২০ ২০ ২০ 

৪৮১৬ রেনরনপান/নেনরগ্রাভ ৩০০ ২০০ ২ ৫০ ২ ০০ 

৪৮১৯ ানন ১২০ ৬০ ১ ০০ ১ ০০ 

৪৮২১ নফদুযৎ ২৫০ ১৫০ ১ ৭০ ১ ৭০ 

৪৮২৩ রনরার লুনিনকন্ট ৪৫০ ৪৫০ ৪ ৫০ ২ ৫০ 

৪৮২৮ রস্ঘনানয ১৫০ ২০০ ১ ৫০ ২ ৫০ 

৪৮৩১ ফইত্র ও াভনয়কী ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ 

৪৮৩৩ প্রচায ও নফোন ৫০ ১৫০ ১ ০০ ৩ ০০ 

৪৮৪০ প্রনক্ষ্ে ৪০০ ১৫০ ১৭ ০০ ১৬ ০০ 

৪৮৪২ রনভনায, কনপানযন্স ৮০০ ৭০০ ৭ ০০ ৭ ০০ 

৪৮৭৭ প্রানধকাযভূি কভ থকতথানদয গাড়ী যক্ষ্োনফক্ষ্ে ব্যয়  ৩৪০ 

- 

৩৪০ 

 

৫ ৮০ ১২ ০০ 

৪৮৮১ ননযািা প্রযী ২৮০০ ২৮০০ ২৮ ০০ ২৮ ০০ 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা ৫০ ৬০ ১ ০০ ১ ৪০ 

৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয় ৬০০ ৭৬০ ৮ ০০ ১৮ ০০ 

রভাে যফযা ও রফা ৯০৮০ ৮৯৮০ ১,১৩,৭০ ১,১৮,৮০ 

রভযাভত ও াংযক্ষ্ে     

৪৯০১ রভােয মানফান ৩০০ ৩৫০ ৪ ৫০ ৫০ 

৪৯০৬ আফাফত্র ৭৫ ৭৫ ৭৫ ১ ০০ 

৪৯১১ কনম্পউোয ও অনপ যঞ্জাভ ২৫০ ৩০০ ২ ৫০ ৩ ৫০ 

    ৪৭৫০ ৫০৫০ ৭,৭৫ ৫,০০ 

  ৬৮০০ ম্পদ াংগ্র/ক্রয়     

৬৮০৭           ৪২,০০ ৪২,০০   

৬৮১৫                 ৩,০০ ৪,০০ ২,০০ ২,৫০ 

৬৮১৯            ২,০০ ৩,০০ ২,০০ ২,৫০ 

৬৮২১         ৫০ ১,৫০ ১,৫০ ১,৫০ 

  ৪৭,৫০ ৫০,৫০ ৫,৫০ ৬,৫০ 

             ফ থনভাে ব্যয় ২,১১,৪৫ ২,০৯,৪৫ ১,৯৫,০০ ১,৯৫,০০ 
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5.0 প্রধান কভ থকৃনত নননদ থকভীঃ 
 

 

নননদ থক 
াংনষ্ট রকৌরগত উনযশ্য এয 

ক্রনভক 

নযভানয 

একক 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

   াংনানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত অজথন রক্ষ্যভাত্রা াংনানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

 
 

6.0 কাম থক্রভভ, পরাপর নননদ থক এফাং নননদ থনকয রক্ষ্যভাত্রাীঃ 

 

কাম থক্রভ পরাপর নননদ থক 

াংনেষ্ট 

রকৌরগত 

উনযশ্য এয 

ক্রনভক 

নযভানয 

একক 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

    াংনানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

প্রকৃত 

অজথন 

রক্ষ্যভাত্রা াংনানধত 

রক্ষ্যভাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

জ্বারানী ম্পনদয ভজুদ াংক্রান্ত 

ভীক্ষ্া প্রনতনফদন প্রেয়ন 
ভীক্ষ্া ১,২ াংখ্যা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ 

ওয়াকথ/ননভনায 

 

ওয়াকথ/ 

রনভনায নযচারনা 
১ াংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ 

গনফলো কাম থক্রভ গনফলো ভীক্ষ্া ১ াংখ্যা ২ ২ ২ ২ 

 

 

 

 

 

7.0 ২০১৭-২০১৮অর্ থ ফছনযয অর্ থনননতক রকাডওয়ানয রভাে যাজস্ব প্রানি 

 

                                                                                                                     )োকায়( 

 
অর্ থনননতক 

রকাড 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

রভাে  প্রানি 

২০১৭-১৮ 
 

ভ ব্য 
প্রর্ভ 

রকায়াে থায 

নদ্বতীয় 

রকায়াে থায 

র্ততীয় 

রকায়াে থায 

চতুর্ থ 

রকায়াে থায 

২৩৬৬ ২২,০০০/- -  - ২২,০০০/-  

রভাে প্রকৃত প্রানি ২২,০০০/-  
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8.0 ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয অর্ থনননতক রকাড নবনিক উদ্বিৃ নাফ নফফযেীীঃ                                         

                                                                                                                                                                         )াজায োকায়( 
 

 

অর্ থনননতক 

রকাড 
আইনেভ 

২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয  

াংনানধত ফানজনেয রভাে ফযায 

২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয প্রাক্কনরত 

ব্যয় 

২০১৬-২০১৭ অর্ থ ফছনযয 

উদ্বিৃ 

 যাজস্ব ব্যয়    
৪৫০০ অনপাযনদয রফতন ৩০,০০.০০ ২৮৭৩.০০ ১২৭.০০ 

৪৬০১ কভ থচাযীনদয রফতন ৪,০০.০০ ৩২৩.০০ ৭৭.০০ 

 বাতানদ    
৪৭০১ ভাঘ থ বাতা ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

৪৭০৫ ফানড়বাড়া বাতা ১৮ ৫৫ ১৬৭৪.০০ ১৮১.০০ 

৪৭০৯ োনন্ত নফননাদন বাতা ১ ০০ ০০ ১০০.০০ 

৪৭১৩ উৎফ বাতা ৬ ৫০ ২৫২.০০ ৩৯৮.০০ 

৪৭১৪ ফাাংরা নফফল থ বাতা ১ ৫০ ৫৩.০০ ৯৭.০০ 

৪৭১৭ নচনকৎা বাতা ১ ৭০ ১৪২.০০ ২৮.০০ 

৪৭৩৩ আপ্যায়ন বাতা ১৫ ১১.০০ ৪.০০ 

৪৭৫৫ টিনপন বাতা ১০ ৭.০০ ৩.০০ 

৪৭৬৫ মাতায়াত বাতা ১০ ১০.০০ ০০.০০ 

৪৭৭৩ নক্ষ্া বাতা ৫০ ৩৯.০০ ১১.০০ 

৪৭৯৩ রেনরনপান বাতা ১০ ০০.০০ ১০.০০ 

৪৭৯৫ অন্যান্য বাতা ৫০ ৮.০০ ৪২.০০ 

 রভাে বাতানদ ৩০,৭০ ২১৯৬.০০ ৮৭৪.০০ 

 যফযা ও রফা    
৪৮০১ ভ্রভে ব্যয়  ১০ ০০ ৬৪৬.০০ ৩৫৪.০০ 

৪৮০৫           ১ ০০ ১০০.০০ ০০.০ 

৪৮০৬ বাড়া অনপ ১২ ০০ ১১০৮.০০ ৯২.০০ 

৪৮১৫ ডাক ২০ ১৯.০০ ১.০০ 
৪৮১৬ রেনরনপান ২ ০০ ২০০.০০ ০০.০ 

৪৮১৯ ানন ১ ০০ ৪২.০০ ৫৮.০০ 

৪৮২১ নফদুযৎ ১ ৭০ ৬৩.০০ ১০৭.০০ 
৪৮২৩ রনরার ও লুনিনকন্ট ২ ৫০ ০০ ২৫০.০০ 

৪৮২৮ রষ্টনাযী, ীর ও স্ঘযাম্প ২ ৫০ ২৪৯.০০ ১.০০ 

৪৮৩১ ফইত্র ও াভনয়কী ৫০ ৪৯.০০ ১.০০ 

৪৮৩৩ প্রচায ও নফোে ৩ ০০ ৩০০.০০ ০০.০ 

৪৮৪০ প্রনক্ষ্ে ব্যয় ১৬ ০০ ২০৯.০০ ১৩৯১.০০ 

৪৮৪২ রনভনায কনপানযন্স ৭ ০০ ৭০০.০০ ০০.০ 

৪৮৭৭ প্রানধকাযভূি কভ থকতথানদয গাড়ী যক্ষ্োনফক্ষ্ে ব্যয় ১২ ০০ ১১৯০.০০ ১০.০০ 

৪৮৮১ ননযািা প্রযী  ২৮ ০০ ২৪০৮.০০ ৩৯২.০০ 

৪৮৮৩ ম্মানী বাতা ১ ৪০ ৮০.০০ ৬০.০০ 

৪৮৯৯ অন্যান্য ব্যয় ১৮ ০০ ১৭৯৭.০০ ৩.০০ 

 রভাে যফযা ও রফা  ১,১৮,৮০ ৯১৬০.০০ ২৭২০.০০ 

  রভযাভত ও াংযক্ষ্ে    

৪৯০১ রভােয মানফান ৫০ ০০ ৫০.০০ 

৪৯০৬ আফাফত্র ১ ০০ ১০০.০০ ০০.০০ 

৪৯১১ কনম্পউোয ও যঞ্জাভ ৩ ৫০ ৩৫০.০০ ০.০০ 

 রভাে রভযাভত ও াংযক্ষ্ে ৫,০০ ৪৫০.০০ ৫০.০০ 

 ম্পদ াংগ্র/ক্রয়    
৬৮০৭ রভােয মান ০০.০০ ০০.০০ ০.০০ 

৬৮১৫ কনম্পউোয ও মন্ত্রাাং ২,৫০ ২৪৯.০০ ১.০০ 

৬৮১৯ অনপ যঞ্জাভ ২,৫০ ২৫০.০০ ০.০০ 

৬৮২১ আফাফ ত্র  ১,৫০ ১৪৮.০০ ২.০০ 

  রভাে ভরধন ব্যয়ীঃ ৬,৫০ ৬৪৭.০০ ৩.০০ 

 ফ থনভাে ব্যয়ীঃ  ১,৯৫,০০ ১৫ ৬৪৯.০০ ৩৮৫১.০০ 
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র্ততীয় খন্ড 

 
 

  াইনরাকাফ থন ইউনননেয ম্পানদত কাম থক্রভ 
 

 
 ২০১৭-১৮  অর্ থ ফছনযয ম্পানদত কাম থক্রভভ 

 নফনফধ প্রনতনফদনভ 

 ২০১৭-২০১৮                                                           
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াইনরাকাফ থন ইউনননেয ম্পানদত কাম থক্রভীঃ 

 
জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবানগয কানযগনয ায়ক নি নননফ াইনরাকাফ থন ইউননে চানদানুমায়ী নফনবন্ন নীনতভারা, MoU, গ্যা 

চানদা, গ্যা রক্ষ্ত্র উন্নয়ন, গ্যা রক্টনযয বনফষ্যত নযকল্পনা, নএন’য রজআযন/নজএভন’য বায় ম থনফক্ষ্ক নননফ অাংগ্রে 

ও অন্যান্য াংনেষ্ট নফলয়ক নীনতভারা প্রেয়নন নক্রয় অাংগ্রে ও ভতাভত প্রদান কনয আনছ। Mini Data Bank-এ গ্যা ভজুদ, 

অনানফষ্কৃত গ্যা ম্পদ, গ্যা উৎাদন াংক্রান্ত ডাো াংযক্ষ্নেয াাান ডাোনফজ রর্নক “Gas Reserve and Production“ 

ীল থক ভানক প্রনতনফদন প্রকা নচ্ছ।এছাড়াও ভানক গ্যা উৎাদন এফাং খাতওয়াযী ভানক ব্যফানযয উানিয উয নবনি কনয 

“Annual Gas Production and Consumption“ ীল থক ফানল থক প্রনতনফদন প্রেয়ন কযা নচ্ছ।                                                                       

                                                                                      
 

 

 

২০১৭-১৮  অর্ থ ফছনযয ম্পানদত কাম থক্রভভীঃ 
 

 Monthly Report on Gas and Coal Reserve and Production:  ১২টি।  

 Annual Report on Gas Production, Distribution & Consumption: ০১টি।  

 Gas System Gain Report: ০১টি।   

 Report on Energy Scenario of Bangladesh: ০১টি।  

 Workshop/Seminar : ০৮টি। 

 

 

 

                   ২০১৭-২০১৮                          /                  

 

                                                 

১. 
Implementation of National Integrity strate-

gy 
০৫ নডনম্বয, ২০১৮, ভঙ্গরফায 

২. 
Coal as a Primary Source of Energy Towards 

Energy Security of Bangladesh 
৩০ জানুয়াযী ২০১৮, ভঙ্গরফায 

৩. 
Discovery of Natural Gas by BAPEX and 

Technical Term used in Exploration 
২৬ রপব্রুয়ানয, ২০১৮, রাভফায 

৪. 

Opportunities & Challenges of Bureau of 

Mineral Development (BMD) and   Depart-

ment of Explosives (DoE) 

২৯ ভাচ থ ২০১৮, বৃস্পনতফায 

৫. Energy Sector and Disaster Preparedness ১৮ এনপ্রর ২০১৮, বুধফায 

৬. SDG Goal-7: Current Progress ১৫ রভ ২০১৮, ভঙ্গরফায 

৭. Energy Efficiency and Conservation ৩১ রভ ২০১৮, বৃস্পনতফায 

৮. 
Graduation from LDC: Bangladesh Perspec-

tive 
১০ জুন ২০১৮, যনফফায 
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াইনরাকাফ থন ইউননে "জাতীয় শুিাচায রকৌর" -এয উয ০৫ নডনম্বয, ২০১৮, ভঙ্গরফায রনভনায/ওয়াকথ আনয়াজন কনয। প্রধান 

অনতনর্ নননফ উনস্থত নছনরন জনাফ এন এভ নজয়াউর আরভ, নচফ )ভন্বয় ও াংস্কায(, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ। জ্বারানন ও খননজ 

ম্পদ নফবানগয Think-Tank াইনরাকাফ থন ইউনননেয ভানযচারক জনাফ রভাীঃ ারুন-অয-যনদ খান উি অনুষ্ঠানন বানতত্ব 

কনযন। এছাড়াও ম্মাননত অনতনর্ফনগ থয ভনধ্য উনস্থত নছনরন জনাফ রভাাম্মদ আানুর জব্বায, অনতনযি নচফ, জ্বারানন ও খননজ 

ম্পদ নফবাগ; ভানযচারক, নজএনফ; নফদুযৎ উন্নয়ন রফাড থ, ব্লু ইনকাননভ রর, নফইআযন, নফনন, রনরাফাাংরা, নফনআই, রেডা, 

খননজ ম্পদ উন্নয়ন বুযনযা, 

নফনফাযক নযদিয, 

BAPEX, SGFL, 

SGCL, BGDCL, 

TGTDCL, PGCL, দ্মা 

ওনয়র রকাম্পানী নরীঃ, রভঘনা 

রনরানরয়াভ নরীঃ -এয যকানযয 

উচ্চম থানয়য কভ থকতথাযা 

ওয়াকথন স্বতীঃস্ফূতথ অাংগ্রে 

কনযন। ওয়াকথন নযনা থ 

াযন নননফ জনাফ আরতাপ 

রানন রখ, উ-নচফ, 

ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ উনস্থত 

নছনরন। ফিাযা ফাাংরানদনয ফ থস্তনয শুিাচায রকৌর দ্রুততভ ভনয়য ভনধ্য প্রফতথন কযায জন্য যকায কর্তথক গৃীত কভ থনযকল্পনায 

নফনবন্ন নফলয় তুনর ধনযন। 

 

াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং 
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                  গত ৩০          ২০১৮ ত            “Coal as a Primary Source of Energy Towards Energy 

Security of Bangladesh”                  /                              /                ত          

    ত                         

     গ    ত                         

                                

    গ,           গ,              

                       ,          

                   ,        ,       , 

      ,       ,              , 

      /                 ,        

                                 

  ত                           

                                 ত   

                           ত   

                                   ত   । 

                                                              াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং
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                  গত ২৬         ২০১৮ ত      “Dis-

covery of Natural Gas by BAPEX and tech-

nical terms used in Exploration”           

       /                              /         

       ত              ত                           

                                                   

                      গ,           গ,              

                       ,                             , 

       ,       ,       ,       ,              , 

      /                 ,                    

                       ত                      
                                                                                                             

 

াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং 
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                  ২৯      ২০১৮ ত          ত    “Opportunities & Challenges of Bureau of Mineral 

Development (BMD) and Department of Explosives (DoE)”                  /                       

       /                ত              ত       

                       গ    ত              

                                              

    গ,           গ,                          

           ,                             ,        , 

      ,       ,       ,              , 

      /                 ,                    

                       ত                      ত   

                                   ত   । 
 
 

 

                                                                     াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং 
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“                     গ    ত”                   ১৮      ২০১৮ ত                              (১৫৩,               ,        গ  , 

    -১০০০) -                    ত                            গ                                                 ত          

    ত                      ত                -  -        ,            (        ),                  ;     "Earthquake Geol-

ogy of Bangladesh and its impact on Ener-
gy Sector"       Key-note paper             

                 ত  ,       ,   ত      গ,      

                                              গ,       

    গ,                                     ,          

                   ,        ,       ,       ,       , 

              ,              ,       /       

          ,                                         

  ত                          ত             ত      

                                               ত 

                       তগত        ত              ত   

                                   ত   ।  

 

 
াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং 
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“SDG Goal-7: Current Progress”                   ১৫    ২০১৮ ত                              (১৫৩,               , 

       গ  ,     -১০০০) -                    ত                   ত                               ,         (        ), 

                            Key-note paper                           -  -        ,            (        ),             

        

                ত          

    ত                  ত     

            (      )   

            .            

                      ত   

           ত                

                      (    

    )                        

                           

    গ,           গ,              

                       ,        

                     ,        , 

      ,       ,       , 

              ,           

   ,       /                 , 

                           ত                          ত                       ত      Sustainable Development Goal-

7            ত   গ ত                       ত                                      ত   । 
 

াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং
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“Energy Efficiency and Conservation”                   ৩১    ২০১৮,      ত                      (১৫৩,               , 

       গ  ,     -১০০০) -                    ত                             গ             (       )              (    )       

                              ত              ত                      ত                -  -        ,            (        ), 

                 ;     Key-note paper 

                            গ         

      ত     (    )         (         ত  

       )                     (  ত    

    )।                               

    গ,           গ,                          

           ,                             , 

       ,       ,       ,       ,         

      ,              ,       /       

          ,                                

           ত                      ত                                    
                                   ত   । 
 

                                          

                                             াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং
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“Graduation from LDC: Bangladesh Perspective”                   ১০     ২০১৮,                          (১৫৩, 

              ,        গ  ,     -১০০০) -   

                 ত                       

     গ    ত                                   

                ত              ত                 

     ত                               , 

        (        ),                  ;     Key-

note paper                           -  -

        ,            (        ),             

                                         গ, 

          গ,                                     , 

                            ,        ,       , 

      ,       ,               ,              , 

      /                 ,                    

                       ত                     

 ত                                      ত   ।
াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক আনয়ানজত ননয়নভত রনভনানযয একাাং 
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নফনফধ প্রনতনফদনভ              

 ফাাংরানদ অর্ থনননতক ভীক্ষ্া ২০১৭ এয ইাংনযজী াংস্কযনে অন্তর্ভ থনিয জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্ থ ফছনয তথ্যানদ 

ারনাগাদ পূফ থক প্রনতনফদন; 

 ফাাংরানদ অর্ থনননতক ভীক্ষ্া ২০১৭ প্রেয়ননয নননভি প্রনয়াজনীয় তথ্যানদ/নযাংখ্যান প্রনতনফদন; 

 আইনটি Action Items ফাস্তফায়ননয অগ্রগনত ম্পকীত প্রনতনফদন; 

 াইনরাকাফ থন ইউনননেয ফাস্তফায়ন অগ্রগনতয ভানক প্রনতনফদন, কত্রভানক ও অধ থফানল থক এফাং ফানল থক প্রনতনফদন; 

 ভন্ত্রোরয় নবনিক যাজস্ব ও উন্নয়ন খানত কভ থাংস্থান াংক্রান্ত কত্রভানক প্রনতনফদন; 

 অননষ্পন্ন রনন রক াংক্রান্ত ভানক প্রনতনফদন; 

 যাজস্ব খাতভূি নন-কযাডায ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪র্ থ রেেীয শূন্যনদয ভনধ্য যানয নননয়াগনমাগ্য ১০% াংযনক্ষ্ত 

শূন্য নদয ভানক প্রনতনফদন; 

 ভনরা রকাো াংযক্ষ্ে াংক্রান্ত কত্রভানক প্রনতনফদন; 

 যকাযী চাকুযীয রক্ষ্নত্র ভৄনিনমািানদয চাকুযীয রকাো, ভৄনিনমািানদয ও ীদ ভৄনিনমািানদয পুত্র ও কন্যায অনুকূনর 

ফরফৎ কযা ম্পকীত কত্রভানক প্রনতনফদন; 

 নফদুযৎ ােয় াংক্রান্ত প্রনতনফদন ভানক প্রনতনফদন; 

 ভন্বয় বায নিান্তভনয ফাস্তফায়ন অগ্রগনত প্রনতনফদন; 

 ফানল থক কভ থম্পাদন চুনিয ভল্যায়ননয ভানক প্রনতনফদন, কত্রভানক ও অধ থফানল থক প্রনতনফদন; 

 জাতীয় াংনদ ২০১৮ ানরয প্রর্ভ অনধনফনন ভাভান্য যাষ্ট্রনত কতথক প্রনদয় বালনে অন্তর্ভ থনিয জন্য তথ্যানদয 

প্রনতনফদন; 

 ২০১৭-২০১৮ অর্ থ ফছনযয ফানজে ফিৃতায় অন্তর্ভ থনি জন্য তথ্য প্রনতনফদন প্রস্তুতকযে; 

 PSC এর Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) বায 

ম থনফক্ষ্ে প্রনতনফদন; 

 জাতীয় াংনদ প্রননািয প্রস্তুতকযে; 

 জাতীয় শুিাচায রকৌর কভ থ-নযকল্পনা প্রেয়ন; 

 জাতীয় শুিাচায রকৌর কভ থ-নযকল্পনা কত্রভানক ও অধ থফানল থক প্রনতনফদন; 

 উদ্ভাফনী কভ থনযকল্পনা প্রেয়ন; 

 ফাৎনযক উদ্ভাফনী কভ থনযকল্পনায় উনেনখত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফননয নাভ ও কাম থক্রনভয অগ্রগনতয প্রনতনফদন। 
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         ২০১৭-২০১৮                                                                       

 

 

             

১। Bangladesh's graduation from LDC category: Possible impact on Development Assis-

tance                          -                 ।   

২।                                                                                           

২০১৭      য               ।   

৩।                                                য               ।   

৪।                        -২০১৮                                           রেয ২০১৭-১৮           

       ।   

৫।                         ২০০৯                       নচনত্রয উয             ।   

৬। Bangladesh Investment and Competitiveness Summit, 2018"                      ।    

৭। ২০১৭-১৮          ‘                             ’                                            ।   

     ৮।                     (Grievance Redress System-GRS) নফলনয়য  উয        ।   

৯।                                                                            ।    

১০। ২০০৯     ২০১৭-১৮                         -                                     প্রনতনফদননয 

উয        ।   

১১। ‘Statistics of Civil Officers and Staff-2018                                          ।   

১২। ‘                                                                                          

                             ।  

১৩। SDG goal-14                                              প্রনতনফদননয উয        ।   

১৪।                                                                     ।  

১৫।                      প্রনতনফদননয উয        ।   

১৬।                           ১৭.১৯.১               নযকল্পনায উয        ।   

১৭। Submission of proposals/requirements regarding Energy related fields for inclusion 

in the Calendar of Activities of SAARC Energy Centre (SEC) for the year 2019 প্রস্তাফ 

    । 

১৮। ভন্ত্রীনযলদ নফবানগয ফানল থক প্রনতনফদনন অন্তর্ভ থনিয রনক্ষ্য াইনরাকাফ থন ইউনননেয ২০১৭-২০১৮    -               

       তথ্য প্রদান 
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১৯। Sustainable Development Goals (SDG)                                            

                                                                                       

       তথ্য প্রদান । 

 
২০।                        -২০১৮                      । 

 
২১।                  ২০১৮                                                             তথ্য 

প্রদান । 

২২। ১৪-১৮        ২০১৭                                      -   ১৩৭                   

                                          এয তথ্য প্রদান । 

২৩।                           “                              ”                        “  riv-

ers of Deforestation and Degradation in Bangladesh’                                

    ।   

২৪।                      Sector Strategy Paper (SSP) and the Draft Multi-Year Public In-

vestment Programme (MYPIP                                 ।   

২৫।.                           ২০১৬-২০১৭                                              ।   
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চতুর্ থ খন্ড 
 

 

 

                               াইনরাকাফ থন ইউনননেয অজথন 

 
 

 নফনদী যাভ থক প্রনতষ্ঠান ও রদীয় জ্বারানী নফনলনেয ভন্বনয় জ্বারানী রক্টনযয উয াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক 

নফনেলেধভী কানযগনয প্রনতনফদন প্রস্ত্িত কযা 

 

 রনরাফাাংরা ও নফনন’য ব্যফানযয জন্য ৩টি পেওয়ায রডনবর কনয রনরাফাাংরা ও নফনন রক স্তান্তয কযা  

 

 জানুয়াযী ২০০৯ এয পূনফ থয কাম থক্রনভয ানর্ ফতথভান যকানযয কাম থক্রনভয তুরনাভরক নফনেলে 

 

 

 ফাস্তফানয়ত উনেখনমাগ্য  প্রকনল্পয ফে থনা  (২০০২-২০০৮) 

 

 ফাস্তফায়নাধীন উনেখনমাগ্য প্রকল্প  

 

 অন্যান্য গুরুত্বপূে থ/উনেখনমাগ্য কভ থকান্ড 

 উাংায 

 

 



 

 
 

 
 

34 | P a g e  

 

াইনরাকাফ থন ইউনননেয অজথনীঃ 
 

নফনদী যাভ থক প্রনতষ্ঠান ও রদীয় জ্বারানী নফনলনেয ভন্বনয় জ্বারানী রক্টনযয উয াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক নফনেলেধভী 

কানযগনয প্রনতনফদন প্রস্ত্িত কযা নয়নছীঃ 
 

   Oil and Gas: 

 Annual Gas Production & consumption 2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-2015, 

2015-16 and 2016-2017  

 Monthly Gas Reserve & Production July 2004- May 2018  

 Review of Techno-Economic Feasibility Study of Khalashpir Coal Mine 

 Feasibility Study for Setting Up a Straddle Plant for NGL Extraction and Fractionation at Ashuganj 

 Updated Report on Bangladesh Gas Reserve Estimation 2010 

 Future Scenarios for the Bangladesh Petroleum Sector Development  

 Final updated Report on Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment 2010 

 Monitoring and Supervision Procedures for Exploration & Development Activities 

 Technical Auditing Procedures for Exploration & Development Activities 

 summary Report on  Review of Upstream Activities, Existing PSCs, Other Relevant Contracts 

 Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh. 

 Brief review of the Bangladesh PSC Terms 

 Bangladesh Petroleum Potential and Resource Assessment, 2001 

 Bangladesh Optimal Gas Utilization Study 2002 

 Bangladesh Gas Reserve Estimation 2003 

 Follow up of “Bangladesh Optimal Gas Utilization Study” 

 Historical Gas and Condensate Production 

 Guidelines for Exploration and Development Strategy 

 Report on Energy Economics  

 Report on Energy Scenario of Bangladesh  2009-2010,2010-2011,2011-2012,2012-2013,2013-2014,2014-

2015, 2015-16 and 2016-2017 

 Field wise Depletion & Country wide Exploration Plans 

 Updated Report on Exploration and Production Activities 

 Activity Planning and Promotion of Exploration on Findings Report. 

 National Archive System Database Management Guidebook 

 

 Petroleum Refining and Marketing: 

 Review and Assessment Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  

 Recommendation Report on Refinery, Marketing, HSE and Policy & Regulations.  

 Mining: 

 Coal Sector Development Strategy. 

 Review of the existing Mining Act, Rules and Regulations and Recommendations. 

 Review of the existing Mining operations of the Barapukuria Coal Mine and Recommendation on improve-

ments. 

 Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects. 

 Mineral Resources Assessment. 

 

 A Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry 
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রনরাফাাংরা ও নফনন’য ব্যফানযয জন্য নননোি ৩টি পেওয়ায রডনবর কনয রনরাফাাংরা ও নফনন রক স্তান্তয কযা নয়নছীঃ 

             
 Petroleum System Modeling (PetroMod) Software টিয ভাধ্যনভ Sedimentary Basin এয Petroleum 

System Modeling কতযী কনয Hydrocarbon Reservoir ম্পনকথত নফনফধ ভূ-তানত্ত্বক ধাযো াওয়া মানফ। 

 Cost Database Software Develop কনয Demonstration কযা নয়নছ। এই Software এয ভাধ্যনভ রদনয 

গ্যা রক্ষ্ত্রভন রদী ও নফনদী রকাম্পানী কর্তথক অনুন্ধান কাম থক্রভ নত শুরু কনয উৎাদন ফন্ধ নয় মাওয়া 

ম থন্ত কর ম থানয়য মাফতীয় নাফ-ননকা াওয়া মানফ।  

 PDMS (Petroleum Database Management System) Software Develop কনয Demonstration কযা 

নয়নছ। উি SOFTWARE এয  ভাধ্যনভ রনরানরয়াভ ন্য আভদানন, যফযা, ভজুদ ও নফেন ম্বনরত 

প্রনয়াজনীয় তথ্য/উাি াংযক্ষ্ে কযা মানফ। 

                                                                                                                                    

 

জানুয়াযী ২০০৯ এয পূনফ থয কাম থক্রনভয ানর্ ফতথভান যকানযয কাম থক্রনভয তুরনাভরক নফনেলেীঃ 

 
 

নডনম্বয ২০০৮ ম থন্ত রক্টয নবনিক 

প্রনতনফদন/ওয়াকথ/ননভনায 

াংখ্যা 

 

রক্টয নবনিক প্রনতনফদন/ওয়াকথ/ননভনায 

 

জুন ২০১৮ ম থন্ত রক্টয নবনিক 

প্রনতনফদন/ওয়াকথ/ননভনায এয াংখ্যা 

 

 

১০৩ Oil and Gas রক্টনযয উয াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক 

নফনেলেধভী কানযগনয প্রনতনফদন প্রস্ত্িত কযা নয়। 

 

১৪৪ 

 

 

০০ 

Petroleum Refining and Marketing এয উয 

াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক নফনেলেধভী কানযগনয প্রনতনফদন প্রস্ত্িত 

কযা নয়নছ। 

 

 

০২ 

 

০০ 

Mining এয উয াইনরাকাফ থন ইউননে কর্তথক নফনেলেধভী 

কানযগনয প্রনতনফদন প্রস্ত্িত কযা নয়নছ। 

 

০৫ 

০০ Workshop/Seminar ২৪ 
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ফাস্তফানয়ত উনেখনমাগ্য  প্রকনল্পয ফে থনা  (২০০২-২০০৮): 

 

 

 

ফাস্তফায়নাধীন উনেখনমাগ্য প্রকল্প  

 

 প্রাকৃনতক গ্যা ম্পনদয সুষ্ঠ ব্যফস্থানা এফাং াইনরাকাফ থন ইউননে নিারীকযে াংক্রান্ত Capacity Building 

of Human Resources and Petroleum Resource Management ীল থক প্রকল্প ানত রনয়া নয়নছ। উি        

                         (        ’  গত ২৪-১২-২০১৭ তানযনখ             ।                                         

    ৩১-০৫-২০১৮                                    জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবা                 ।    

 

 

অন্যান্য গুরুত্বপূে থ/উনেখনমাগ্য কভ থকান্ডীঃ   
   

    

 জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তথক চানত জাতীয় ও আন্তজথানতক স্বার্ থ াংনেষ্ট নফনবন্ন নফলনয়য উয প্রনতনফদন ও 

ভতাভত প্রস্ত্িতপূফ থক রপ্রযে।  

 

ক্রনভক 

নয় 

প্রকল্প (রভয়াদকার)/কাম থক্রভ প্রকনল্পয ভর 

কাম থক্রভ/উনযশ্য 

আনর্ থক াংনেষ্টতা (রক্ষ্ োকায়) জনকল্যানে 

ভূনভকা 

আর্ থ াভানজক 

সূচনক অফদান 

ভন্তব্য 

প্রাক্কনরত 

ব্যয়  

অগ্রগনত 

ব্যয় % 

 

নজওনফ ও কফনদনক ায়তাপুষ্ট প্রকল্প:  

১। রস্গাংনদননাং অফ নদ াইনরাকাফ থন 

ইউননে ইন নদ এনানজথ এন্ড নভনানযর 

নযনান থ নডনবন )নপইজ-১( )৩য় 

াংনানধত( 

 

)জুরাই  ১৯৯৭ নত জুন ২০০৫( 

 

 

 

 

াইনরাকাফ থন 

ইউনননেয আইনগত ও 

নফনধগত নবনি কতনয 

কযা এফাং 

াইনরাকাফ থন 

ইউনননেয রক্ষ্য 

অজথননয জন্য 

প্রনয়াজনীয় প্রাননক 

িনত ননধ থাযে । 

১৩১৩.৫৯ ১২৩২.০০ ৯৪% 

)ফাস্তফ 

১০০%( 

াইনডাকাফ থন 

ইউননে প্রনতষ্ঠায 

ভাধ্যনভ  জ্বারানন 

ও খননজ ম্পদ 

নফবানগয 

কানযগনয ায়ক 

াংস্থা সৃনজত 

নয়নছ।  

াইনরাকাফ থন 

ইউননে প্রনতষ্ঠায 

ভাধ্যনভ আর্ থ 

াভানজক সূচনক 

অফদান যাখনছ। 

 

 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রস্গাংনদননাং অফ নদ াইনরাকাফ থন 

ইউননে ইন নদ এনানজথ এন্ড নভনানযর 

নযনান থ নডনবন )নপইজ-২( )১ভ 

াংনানধত( 

 

)জানুয়াযী ২০০৬ নত নডনম্বয 

২০১৩( 

 

াইনরাকাফ থন 

ইউনননেয কানযগযী 

দক্ষ্তা অনধকতয 

উন্নয়ন ও প্রানতষ্ঠাননক 

রেকইকযনেয 

ভাধ্যনভ রদনয কতর, 

গ্যা এফাং খননজ 

ম্পদ রক্টনযয ঠিক 

নযকল্পনা এফাং 

ব্যফস্থানায জন্য 

তথ্যানদ প্রদান এফাং 

ম থানরাচনায ভাধ্যনভ 

উভেি আইন প্রেয়ন 

ও নফ থাচ্চ ম থানয়য 

নদ্ধ্বান্ত গ্রনে 

অাংগ্রে ও 

ায়তাকযে। 

৩৬৯৭.৮০ ৩৫৭১.৫০ ৯৭% 

)ফাস্তফ 

১০০%( 

কতর, গ্যা এফাং 

খননজ ম্পদ 

রক্টনযয 

প্রস্তুতকৃত 

কানযগযী 

প্রনতনফদনগুনরা 

রদনয জ্বারানন 

রক্টনযয 

নযকল্পনা গ্রনে 

নফনল র্ভনভকা 

যাখনছ। 

কানযগযী 

প্রনতনফদনগুনরা 

রদনয আর্ থ 

াভানজক উন্নয়নন 

ভূনভকা যাখনছ। 
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ফানল থক কভ থম্পাদন চুনি )APA( 

 

 যকানয কভ থম্পাদন ব্যফস্থানা িনত )Government performance management 

system( এয আওতায় ভনন্ত্রনযলদ নফবানগয নননদ থনা অনুমায়ী জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবানগয নঙ্গ 

াইনরাকাফ থন ইউনননেয ২০১৭-১৮ অর্ থফছনযয ফানল থক কভ থম্পাদন চুনি াক্ষ্য য়। াক্ষ্নযত কভ থম্পাদন চুনি 

অনুমায়ী ২০১৭-১৮ াইনরাকাফ থন ইউনননেয অজথন ৯৮.৮১% 

 

 

নচফ জ্বারানন ও খনন ম্পদ নফবাগ এফাং ভানযচারক াইনরাকাফ থন ইউনননেয ভনধ্য ২০১৮-১৯ অর্ থফছনযয ফানল থক কভ থম্পাদন চুনি 

)এনএ( াক্ষ্নযত ও স্তান্তনযত য়। 

 

উাংাযীঃ 
 

াইনরাকাফ থন ইউনননেয কভ থকতথা/কভ থচাযী নননয়াগ নফনধভারা ২০১৩      কযা নয়নছ। নননয়াগ নফনধভারায অধীনন যাজস্ব 

খানতয জনফনরয নননয়াগ প্রনক্রয়াধীন। ফতথভানন ীনভত জনফর নদনয় াইনরাকাফ থন ইউনননেয ানফ থক কভ থকান্ড চরভান যনয়নছ। 

ভাভনয়ক নফনবন্ন নফলনয়য উয ননয়নভত রনভনায/ওয়াকথ এয আনয়াজন কযা নচ্ছ।  

 

নননয়াগ প্রনক্রয়া ম্পন্ন নর এফাং এ ভস্ত জনফরনক প্রনয়াজনীয় প্রনক্ষ্নেয ভাধ্যনভ কানযগনয োনন ভি কযনত াযনর অদূয 

বনফষ্যনত াইনরাকাফ থন ইউননে রদনয জ্বারানন ও খননজ ম্পদ খানতয উন্নয়নন প্রভূত অফদান যাখনত াযনফ ফনর আা কযা মায়।
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চুন আজই যানবাহনসমূহ AUTO GAS (LPG) এ রূপান্তর করর... 

* CNG এর তুনায় LPG কনভালশনন ৫০% কম খরচ হয় 

* ৩-৫ রমরননে        ফুনয় ভরতশ  হয়, ম্বা াইনন দাাঁ রিনয় অনপক্ষা 

করার প্রনয়াজন পনর না 

* CNG এর তুনায় রসরন্ডানর জায়গা, ওজন ও প্রপ্রলার কম দরকার 

* রক্ষণানবক্ষনণর খরচ কম 

* প্রপনরানর তুনায় AUTO GAS -এ খরচ প্রায় ৫০% কম 

* গযানসারন ও রিনজনর তুনায় রনিঃসরণ কম 
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