াইড্রাকাফ বন ইউননট
১. ভূনভকাাঃ

Technical Arm/
Norwegian Petroleum Directorate (NPD)

-

[Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-I)]

[Strengthening of the Hydrocarbon
Unit (Phase-II)]

-

জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয কানযগনয ায়ক নি নড্ড্ফ াইড্রাকাফ বন ইউননট চানদানুমায়ী নফনবন্ন
নীনতভারা, MoU, SDG‟s Action Plan, গ্যা চানদা, গ্যা ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যা ক্ষক্টড্যয বনফষ্যত নযকল্পনা,
নএন’য ক্ষজআযন/ড্জএভন’য বায় ম বড্ফেক নড্ড্ফ অংগ্রণ ও অন্যান্য ংনস্দষ্ট নফলয়ক নীনতভারা
প্রণয়ড্ন নিয় অংগ্রণ ও ভতাভত প্রদান কড্যড্ে।
ানফ বক কভবকান্ড ফা কাম বাফরীাঃ

াইড্রাকাফ বন ইউননড্ট প্রকড্ল্পয কাম বিভ
ননড্ন্ন প্রদান কযা ’রাঃ

ওয়ায য ক্ষথড্ক অদ্যফনধ ক্ষম ভস্ত কাম বিভ চড্র আড্ে তায নফফযণ

“Gas Reserve and Production” ীল বক ভানক প্রনতড্ফদন প্রকা;
 “Gas Production and Consumption” ীল বক ফানল বক প্রনতড্ফদন প্রণয়ন;









ততর ও গ্যাড্য ভজুদ ও ম্ভাব্য উৎ ননরূন ও ারনাগাদকযণ;
জ্বারানী ংিা ডাটাড্ফ এয ারনাগাদকযণ ও ম্প্রাযণ;
উৎাদন ফন্টন চুনি এফং ক্ষমৌথ উড্দ্যাগ চুনি নফলড্য় ভতাভত প্রদান;
জ্বারানীয
ও আঞ্চনরক ফাজায ম বড্ফেণ ও নফড্েলণ;
ততর ও গ্যাড্য অনুন্ধান, উন্নয়ন ও উৎাদন এয নযকল্পনা ও ম বাড্রাচনা;
জ্বারানী খাড্তয ংস্কায নফলড্য় সুানযকযণ এফং কাম বিড্ভ অংগ্রণ;
ক্ষফযকাযী খাড্তয নত ক্ষমাগাড্মাগ কযা আগ্রী উড্দ্যািাড্দয ায়তা প্রদান;
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আভত্মজবানতক ড্মানগতা, চুনি ও ভড্ াতায় অংগ্রণ;
গ্যাড্য উৎাদন ও
নযকল্পনা প্রণয়ন;
নযড্ফ ও ননযাত্তা ংিা নীনতভারা প্রণয়ড্ন ায়তা প্রদান;
ক্ষড্রানরয়াভ নযড্াধন, ংযেণ ও নফণন কাম বানদ ম বাড্রাচনা ও নযফীেণ;
ক্ষড্রানরয়াভজাত দাড্থ বয চানদা, ফাজাযজাত ম বাড্রাচনা নযফীেণ কভবকাড্ন্ড ায়তা প্রদান;
ভাইননং ংিা
উয ভতাভত প্রদান যাভব প্রদান;
কয়রা অন্যান্য খননজ ম্পদ নফলয়ক আইন-কানুন এফং নীনতভারা প্রভৃনত নফলড্য় ানফ বক ায়তা প্রদান;
জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয কানযগনয ায়ক নি নড্ড্ফ দানয়ত্ব ারন;
জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তক
ব অনবত অন্য ক্ষম ক্ষকান দানয়ত্ব ারন।

াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয াংগঠননক কাঠাড্ভাাঃ

জনফর কাঠাড্ভাাঃ

ংস্থা

১ভ
ক্ষেণী

াইড্রাকাফ বন ইউননট ১৬
জন

অনুড্ভানদত ড্দয ংখ্যা
২য়
৩য় ৪থ ব
ক্ষেণী
ক্ষেণী ক্ষেণী

ক্ষভাট

০২
জন

৩৬
জন

০৮
জন

১০
জন

১ভ ক্ষেণী

০৬ জন

কভবযত জনফড্রয ংখ্যা
২য় ক্ষেণী
৩য় ক্ষেণী ৪থ ব ক্ষেণী

-

০৩ জন

১০ জন

ক্ষভাট

১৯ জন
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২.০ াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয অগ্রগনতাঃ
নফড্দন যাভবক প্রনতষ্ঠান ও ক্ষদনয় জ্বারানন নফড্লড্েয ভন্বড্য় জ্বারানন ক্ষক্টড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননট
কর্তক
ব জানুয়ানয ২০০৯ ড্ত জানুয়ানয ২০১৮ ম বন্ত নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্তুত কযা ড্য়ড্ে । কানযগনয
প্রনতড্ফদনগুড্রা ড্ে গ্যা ভজুদ ও উৎাদড্নয ভানক প্রনতড্ফদন, গ্যা উৎাদন, নফতযণ ও কনজাম্পন এয
ফানল বক প্রনতড্ফদন, Energy Scenario of Bangladesh প্রনতড্ফদন, Energy Economics প্রনতড্ফদন।
জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয আওতাধীন নফনবন্ন ংস্থা ও ক্ষড্রাফাংরায আওতাধীন ক্ষকাম্পানীভড্য বনফষ্যৎ
নযকল্পনা প্রণয়ড্ন প্রনতড্ফদনভ ায়তা কযড্ফ।

Oil and Gas:



















Annual Gas Production & consumption 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013,2013-2014,2014-2015, 2015-16, 2016-2017 & 2017-2018 (Total 07).
Monthly Gas Reserve & Production January 2009- January 2018 (Total 120)
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
Preliminary Study on Shale Gas Potentiality in Bangladesh.
Consultancy Services for Gas Production Augmentation
Report on Energy Economics
Report on Energy Scenario of Bangladesh 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013,2013-2014,2014-2015, 2015-16 & 2016-2017 (Total 07).
A Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry

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 improvements.
Action Plan and Guidelines for development of CBM, UCG and Hard Rock Projects.
Mineral Resources Assessment.
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৩.০

াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয ননয়নভত কভবকাড্েয ভড্ে নফনফধ গুরুত্বপূণ ব নফলড্য় ক্ষনভনায/নড্ম্পানজয়াভ আড্য়াজন কড্য
জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাড্গ সুানযভারা প্রদান কযা য়। ইদাননংকাড্র আড্য়ানজত কনতয় গুরুত্বপূণ ব ক্ষনভনায
ড্ে

Seminar/Brain Storming Session on “Necessity of Harnessing Domestic Coal”



Seminar/Brain Storming session on “Necessity of Creating a Separate Entity in Coal
Sector of Bangladesh”



Seminar on “Appropriate Method of Coal Mining in Bangladesh”



Seminar/Brain Storming session on “Concept of Production Sharing Contract (PSC)
in Coal Sector”



Seminar on “National Coal Policy”



Seminar on “Role of LNG in Energy Sector of Bangladesh”



Seminar on “Energy Pricing Methodology”



Seminar on “Bangladesh Energy Outlook”



Seminar on Development of a Gas Production Database for Gas fields in Bangladesh



Seminar on "SCADA Control System in Gas Transmission"



Seminar on “Storage and transportation infrastructure capacity of BPC; Present:
Future”



নফদ্যুৎ, জ্বারানন ও খননজ ম্পদ ভন্ত্রণারড্য়য ে ক্ষথড্ক াইড্রাকাফ বন ইউনন
নফগত ০৫ ভাচ ব, ২০১৭ ইং তানযড্খ
ঢাকাস্থ যুানডন ক্ষাড্টড্র “International Energy Efficiency Day 2017” ীল বক একটি
আন্তজবানতক কনপাড্যন্স আড্য়াজন কযায দানয়ত্ব প্রদান কযা য়। ভাননীয় প্রনতভন্ত্রী জনাফ
এফং
ক্ষদন-নফড্দন জ্বারানন নফড্লেড্দয



Seminar on Prepare for Action Plan of „Sustainable Development Goals (SDGs)



Seminar on Revolutionary Changes in Energy Use focusing LPG



Seminar on Heavy Mineral: Prospects in Bangladesh”



Seminar on Energy Efficiency and Conservation in Bangladesh



Seminar on Gas Exploration in Bangladesh: Past, Present & Future



Seminar on Implementation of National Integrity strategy



Seminar on Coal as a Primary Source of Energy Towards Energy Security of
Bangladesh



Seminar on Discovery of Natural Gas by BAPEX and Technical Term used in
Exploration



Seminar on Opportunities & Challenges of Bureau of Mineral Development (BMD)
and Department of Explosives (DoE)”
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Seminar on “Earthquake Geology of Bangladesh and its Impact on Energy
Sector”



Seminar on “SDG Goal-7: Current Progress”



Seminar on “Energy Efficiency and Conservation”



Seminar on “Graduation from LDC: Bangladesh Perspective”
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াইড্রাকাফ বন ইউননট "জাতীয় শুদ্ধাচায ক্ষকৌর" -এয উয ০৫ নডড্ম্বয, ২০১৮, ভঙ্গরফায ক্ষনভনাড্যয আড্য়াজন কড্য। প্রধান
অনতনথ নড্ড্ফ উনস্থত নেড্রন জনাফ এন এভ নজয়াউর আরভ, নচফ (ভন্বয় ও ংস্কায), ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ। নফড্ল অনতনথ
নড্ড্ফ উনস্থত নেড্রন জনাফ ক্ষভাাম্মদ আানুর জব্বায, অনতনযি নচফ, জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাগ। জ্বারানন ও
খননজ ম্পদ নফবাড্গয Think-Tank াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয ভানযচারক জনাফ ক্ষভাাঃ ারুন-অয-যনদ খান উি
অনুষ্ঠাড্ন বানতত্ব কড্যন। ক্ষনভনাড্য নক-ক্ষনাট উস্থান কড্যন জনাফ আরতাপ ক্ষাড্ন ক্ষখ, উনচফ, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ।
এোড়াও ম্মাননত অনতনথফড্গযব ভড্ে উনস্থত নেড্রন ভানযচারক, নজএনফ; নফদ্যুৎ উন্নয়ন ক্ষফাড,ব ব্লু ইড্কাননভ ক্ষর,
নফইআযন,
নফনন,
ক্ষড্রাফাংরা, নফনআই,
ক্ষেডা, খননজ ম্পদ
উন্নয়ন ব্যুড্যা, নফড্ফাযক
নযদপ্তয, BAPEX,
SGFL,
SGCL,
BGDCL,
TGTDCL, PGCL,
দ্মা ওড্য়র ক্ষকাম্পানী
নরাঃ, ক্ষভঘনা ক্ষড্রানরয়াভ
নরাঃ -এয যকাড্যয
উচ্চম বাড্য়য কভবকতবাযা
ওয়াকবড্ স্বতাঃস্ফূতব অংগ্রণ কড্যন। ওয়াকবড্ নযড্া ব াযন নড্ড্ফ জনাফ আরতাপ ক্ষাড্ন ক্ষখ, উ-নচফ,
ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ উনস্থত নেড্রন। ফিাযা ফাংরাড্দড্য ফ বস্তড্য শুদ্ধাচায ক্ষকৌর দ্রুততভ ভড্য়য ভড্ে প্রফতবন কযায জন্য
যকায কর্তবক গৃীত কভবনযকল্পনায নফনবন্ন নফলয় তুড্র ধড্যন।
াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক আড্য়ানজত ননয়নভত ক্ষনভনাড্যয একাং
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াইড্রাকাফবন ইউননট গত ৩০ জানু য়াযী ২০১৮ তানযখ ভঙ্গরফায “Coal as a Primary Source of Energy Towards
Energy Security of Bangladesh” ীলবক একটি সনভনায আড্য়াজন কড্য। উক্ত সনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনিত
নিড্রন জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয অনতনযক্ত নিফ জনাফ সভাোঃ জানকয সাড্ন। াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয ভানযচারক জনাফ
সভাোঃ ারুন-অয-যনদ খান উক্ত অনু ষ্ঠাড্ন
বানতত্ব কড্যন। সনভনাড্য নক-সনাট উিান
কড্যন জনাফ সভাাম্মদ ভািু ভ, কাযী
নযিারক, নজএনফ। এিাড়া জ্বারানন ও খননজ
ম্পদ নফবাগ, নফদ্যুৎ নফবাগ, সড্রাফাাংরা ও
সড্রাফাাংরায সকাম্পানীভূ , নফনন ও
নফননয সকাম্পানীভূ , নফইআযন, নজএনফ,
নফএভনি, নফনআই, ব্লু ইড্কাননভ সর,
াফনরক/প্রাইড্বট নফশ্বনফদুারয়, প্রাইড্বট
সকাম্পানী এফাং াইড্রাকাফবন ইউননট এয
প্রনতনননধফৃ ন্দ অাংগ্রণ কড্যন। ফক্তাযা ফাাংরাড্দড্ কয়রা উড্তারড্নয নফনবন্ন দ্ধনত ও ম্ভাফনা ননড্য় আড্রািনা কড্যন। অতুন্ত
সৌাদব ুূ ণব নযড্ফড্ সনভনাযটি অনু নষ্ঠত য়।
াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক আড্য়ানজত ননয়নভত ক্ষনভনাড্যয একাং
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াইড্রাকাফবন ইউননট গত ২৬ সপব্রুয়ানয ২০১৮ তানযড্খ
“Discovery of Natural Gas by BAPEX and
technical terms used in Exploration” ীলবক
একটি সনভনাড্যয আড্য়াজন কড্য। উক্ত সনভনাড্য প্রধান অনতনথ
নড্ড্ফ উনিত নিড্রন াইড্রাকাফবন ইউননড্টয প্রাক্তন
ভানযিারক প্রড্কৌরী আড্নায়ায সাড্ন খান। এিাড়া জ্বারানন
ও খননজ ম্পদ নফবাগ, নফদ্যুৎ নফবাগ, সড্রাফাাংরা ও
সড্রাফাাংরায সকাম্পানীভূ , নফনন ও নফননয সকাম্পানীভূ ,
নফইআযন, নজএনফ, নফএভনি, নফনআই, ব্লু ইড্কাননভ সর,
াফনরক/প্রাইড্বট নফশ্বনফদুারয়, প্রাইড্বট সকাম্পানী এফাং
াইড্রাকাফবন ইউননট এয প্রনতনননধফৃ ন্দ অাংগ্রণ কড্যন।
াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক আড্য়ানজত ননয়নভত ক্ষনভনাড্যয একাং
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াইড্রাকাফব ন ইউননট ২৯ ভার্ব ২০১৮ তানযখ ফৃ স্পনতফায “Opportunities & Challenges of Bureau of
Mineral Development (BMD) and Department of Explosives (DoE)” ীলব ক একটি সনভনাড্যয
আড্ াজন কড্য। উক্ত সনভনাড্য প্রধান অনতনথ
নড্ড্ফ উনিত নিড্রন জ্বারানন ও খননজ ম্পদ
নফবাড্গয অনতনযক্ত নর্ফ জনাফ সভাাম্মদ আানু র
জব্বায। াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয ভানযচারক জনাফ
সভাোঃ ারুন-অয-যনদ খান উক্ত অনু ষ্ঠাড্ন বানতত্ব
কড্যন। সনভনাড্য নক-সনাট উিান কড্যন নফএভনি
ও নফড্ফাযক নযদপ্তড্যয কভব কতব াফৃ ন্দ। এিাড়া
জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাগ, নফদ্যুৎ নফবাগ,
সড্রাফাাংরা ও সড্রাফাাংরায সকাম্পানীভূ ,
নফনন ও নফননয সকাম্পানীভূ , নফইআযন,
নজএনফ, নফএভনি, নফনআই, ব্লু ইড্কাননভ সর,
াফনরক/প্রাইড্বট নফশ্বনফদুার , প্রাইড্বট সকাম্পানী
এফাং াইড্রাকাফব ন ইউননট এয প্রনতনননধফৃ ন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতুন্ত সৌাদবুূ ণব নযড্ফড্ সনভনাযটি অনু নষ্ঠত  ।
াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক আড্য়ানজত ননয়নভত ক্ষনভনাড্যয একাং
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“জ্বারানন সক্টয এফাং দ্যড্মবাগ প্রস্তুনত” ীলবক একটি সনভনায ১৮ এনপ্রর ২০১৮ তানযখ ফু ধফায াইড্রাকাফবন ইউননট (১৫৩, াইওননয়ায সযাি,
সগুনফানগিা, ঢাকা-১০০০) -এয কনপাড্যন্স রুড্ভ অনুনষ্ঠত য়। জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয নিফ জনাফ নানজভউনিন সিৌধু যী উক্ত সনভনাড্য
প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনিত নিড্রন। নফড্ল অনতনথ নড্ড্ফ উনিত নিড্রন সফগভ াযবীন আকতায, অনতনযক্ত নিফ, জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাগ।
সনভনাড্য বানতত্ব কড্যন সভাোঃ ারুন-অয-যনদ খান,
ভানযিারক (মু গ্ম নিফ), াইড্রাকাফবন ইউননট; এফাং
"Earthquake Geology of Bangladesh and
its impact on Energy Sector" নফলড্য় Keynote paper উিান কড্যন িোঃ সয়দ হুভায়ুন
আখতায, অধুাক, বূতত্ত্ব নফবাগ, ঢাকা নফশ্বনফদুারয়। উক্ত
সনভনাড্য জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাগ, নফদ্যুৎ নফবাগ,
সড্রাফাাংরা ও সড্রাফাাংরায সকাম্পানীভূ , নফনন ও
নফননয সকাম্পানীভূ , নফইআযন, নজএনফ, নফএভনি,
নফনআই, নফড্ফাযক নযদপ্তয, ব্লু ইড্কাননভ সর,
াফনরক/প্রাইড্বট নফশ্বনফদুারয়, প্রাইড্বট সকাম্পানী এফাং
াইড্রাকাফবন ইউননট এয প্রনতনননধফৃ ন্দ অাংগ্রণ কড্যন।
ম্মাননত ফক্তা এফাং উনিত কড্র ফাাংরাড্দড্য সপ্রক্ষাড্ট বুনভকম্প ম্ভাফনা এফাং জ্বারানন খাড্ত ম্ভাফু ঝুুঁ নক এড়াড্নায দ্ধনতগত নফলড্য় ভতনফননভয়
কড্যন। অতুন্ত সৌাদব ুূ ণব নযড্ফড্ সনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়।

াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক আড্য়ানজত ননয়নভত ক্ষনভনাড্যয একাং
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“SDG Goal-7: Current Progress” ীলবক একটি সনভনায ১৫ সভ ২০১৮ তানযখ ভঙ্গরফায াইড্রাকাফবন ইউননট (১৫৩, াইওননয়ায
সযাি, সগুনফানগিা, ঢাকা-১০০০) -এয কনপাড্যন্স রুড্ভ অনুনষ্ঠত য়। সনভনাড্য বানতত্ব কড্যন জনাফ এ এ এভ ভঞ্জুরুর কাড্দয, নযিারক (মু গ্ম
নিফ), াইড্রাকাফবন ইউননট। সনভনাড্য Key-note paper উিান কড্যন জনাফ সভাোঃ ারুন-অয-যনদ খান, ভানযিারক (মু গ্ম নিফ),
াইড্রাকাফবন
ইউননট।
সনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ
উনিত নিড্রন ফাাংরাড্দ বূতানত্ত্বক
জনয
অনধদপ্তয
(নজএনফ)এয
ভানযিারক ি. সযাদ ভম্মদ
ইকযাভ আরী এফাং নফড্ল অনতনথ
নড্ড্ফ উনিত নিড্রন খননজ ম্পদ
উন্নয়ন ফু ুড্যা এয নযিারক(মু গ্ম নিফ)
জনাফ সভাোঃ আব্দু র কাইয়ূভ।
সনভনাড্য জ্বারানন ও খননজ ম্পদ
নফবাগ, নফদ্যুৎ নফবাগ, সড্রাফাাংরা ও
সড্রাফাাংরায সকাম্পানীভূ , নফনন ও
নফননয সকাম্পানীভূ , নফইআযন,
নজএনফ,
নফএভনি,
নফনআই,
নফড্ফাযক নযদপ্তয, ব্লু ইড্কাননভ
সর, াফনরক/প্রাইড্বট নফশ্বনফদুারয়,
এফাং াইড্রাকাফবন ইউননট এয প্রনতনননধফৃ ন্দ অাংগ্রণ কড্যন। ম্মাননত নযড্াব াযন এফাং উনিত কড্র Sustainable Development
Goal-7 াংক্রান্ত এ মাফত অগ্রগনতয নফলড্য় আড্রািনা কড্যন। অতুন্ত সৌাদব ুূ ণব নযড্ফড্ সনভনাযটি অনুনষ্ঠত য়।
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“Energy Efficiency and Conservation” ীলব ক একটি সনভনায ৩১ সভ ২০১৮, ফৃ স্পনতফায াইড্রাকাফব ন ইউননট (১৫৩,
াইওনন ায সযাি, সগুনফানগর্া, ঢাকা-১০০০) -এয কনপাড্যন্স রুড্ভ অনু নষ্ঠত  । ফাাংরাড্দ জ্বারানন ও নফদ্যুৎ গড্ফলণা কাউনন্সর
(ইনআযন) এয সর্ াযভুান (নর্ফ) ানন
আড্ভদ সর্ৌধু যী সনভনাড্য প্রধান অনতনথ
নড্ড্ফ উনিত নিড্রন। সনভনাড্য বানতত্ব
কড্যন সভাোঃ ারুন-অয-যনদ খান,
ভানযর্ারক (মু গ্ম নর্ফ), াইড্রাকাফব ন
ইউননট; এফাং Key-note paper
উিান কড্যন সটকই ও নফা নড্মাগু
জ্বারানন উন্ন ন কতৃবক্ষ (সেিা) এয দু
(জ্বারানন দক্ষতা ও াংযক্ষণ) জনাফ ননিক
সজাফাড্ য (অনতনযক্ত নর্ফ)। উক্ত সনভনাড্য
জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাগ, নফদ্যুৎ
নফবাগ, সড্রাফাাংরা ও সড্রাফাাংরায
সকাম্পানীভূ , নফনন ও নফননয
সকাম্পানীভূ , নফইআযন, নজএনফ, নফএভনি, নফনআই, নফড্ফাযক নযদপ্তয, ব্লু ইড্কাননভ সর, াফনরক/প্রাইড্বট নফশ্বনফদুার ,
প্রাইড্বট সকাম্পানী এফাং াইড্রাকাফব ন ইউননট এয প্রনতনননধফৃ ন্দ অাংগ্রণ কড্যন। অতুন্ত সৌাদবুূ ণব নযড্ফড্ সনভনাযটি অনু নষ্ঠত  ।

াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক আড্য়ানজত ননয়নভত ক্ষনভনাড্যয একাং
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“Graduation from LDC: Bangladesh Perspective” ীলবক একটি সনভনায ১০ জু ন ২০১৮, যনফফায াইড্রাকাফবন ইউননট
(১৫৩, াইওননয়ায সযাি, সগুনফানগিা, ঢাকা-১০০০) -এয কনপাড্যন্স রুড্ভ অনুনষ্ঠত য়। জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবাড্গয অনতনযক্ত নিফ জনাফ
সভাাম্মদ আানু র জব্বায সনভনাড্য প্রধান অনতনথ নড্ড্ফ উনিত নিড্রন। সনভনাড্য বানতত্ব কড্যন জনাফ এ এ এভ ভঞ্জুরুর কাড্দয, নযিারক
(মু গ্ম নিফ), াইড্রাকাফবন ইউননট; এফাং Keynote paper উিান কড্যন জনাফ সভাোঃ ারুনঅয-যনদ খান, ভানযিারক (মু গ্ম নিফ),
াইড্রাকাফবন ইউননট। উক্ত সনভনাড্য জ্বারানন ও
খননজ ম্পদ নফবাগ, নফদ্যুৎ নফবাগ, সড্রাফাাংরা ও
সড্রাফাাংরায সকাম্পানীভূ , নফনন ও নফননয
সকাম্পানীভূ , নফইআযন, নজএনফ, নফএভনি,
নফনআই, নফড্ফাযক নযদপ্তয, ব্লু ইড্কাননভ সর,
াফনরক/প্রাইড্বট নফশ্বনফদুারয়, প্রাইড্বট সকাম্পানী
এফাং াইড্রাকাফবন ইউননট এয প্রনতনননধফৃ ন্দ অাংগ্রণ
কড্যন। অতুন্ত সৌাদব ুূ ণব নযড্ফড্ সনভনাযটি
অনুনষ্ঠত য়।

াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক আড্য়ানজত ননয়নভত
ক্ষনভনাড্যয একাং
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নফনফধ প্রনতড্ফদনভ
 ফাংরাড্দ অথ বনননতক ভীো ২০১৭ এয ইংড্যজী ংস্কযড্ণ অন্তর্ভবনিয জন্য ২০১৬-২০১৭ অথ ব ফেড্য
তথ্যানদ ারনাগাদ পূফ বক প্রনতড্ফদন;
 ফাংরাড্দ অথ বনননতক ভীো ২০১৭ প্রণয়ড্নয নননভত্ত প্রড্য়াজনীয় তথ্যানদ/নযংখ্যান প্রনতড্ফদন;
 আইনটি Action Items ফাস্তফায়ড্নয অগ্রগনত ম্পকীত প্রনতড্ফদন;
 াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয ফাস্তফায়ন অগ্রগনতয ভানক প্রনতড্ফদন, তত্রভানক ও অধ বফানল বক এফং ফানল বক
প্রনতড্ফদন;
 ভন্ত্রণারয় নবনত্তক যাজস্ব ও উন্নয়ন খাড্ত কভবংস্থান ংিান্ত তত্রভানক প্রনতড্ফদন;
 অননষ্পন্ন ক্ষনন ক্ষক ংিান্ত ভানক প্রনতড্ফদন;
 যাজস্ব খাতভূি নন-কুাডায ১ভ, ২য়, ৩য় ও ৪থ ব ক্ষেণীয শূন্যড্দয ভড্ে যানয ননড্য়াগড্মাগ্য ১০%
ংযনেত শূন্য ড্দয ভানক প্রনতড্ফদন;
 ভনরা ক্ষকাটা ংযেণ ংিান্ত তত্রভানক প্রনতড্ফদন;
 যকাযী চাকুযীয ক্ষেড্ত্র ভৄনিড্মাদ্ধাড্দয চাকুযীয ক্ষকাটা, ভৄনিড্মাদ্ধাড্দয ও ীদ ভৄনিড্মাদ্ধাড্দয পুত্র ও কন্যায
অনুকূড্র ফরফৎ কযা ম্পকীত তত্রভানক প্রনতড্ফদন;
 নফদ্যুৎ ােয় ংিান্ত প্রনতড্ফদন ভানক প্রনতড্ফদন;
 ভন্বয় বায নদ্ধান্তভড্য ফাস্তফায়ন অগ্রগনত প্রনতড্ফদন;
 ফানল বক কভবম্পাদন চুনিয ভল্যায়ড্নয ভানক প্রনতড্ফদন, তত্রভানক ও অধ বফানল বক প্রনতড্ফদন;
 জাতীয় ংড্দ ২০১৮ াড্রয প্রথভ অনধড্ফড্ন ভাভান্য যাষ্ট্রনত কতবক প্রড্দয় বালড্ণ অন্তর্ভবনিয জন্য
তথ্যানদয প্রনতড্ফদন;
 ২০১৭-২০১৮ অথ ব ফেড্যয ফাড্জট ফিৃতায় অন্তর্ভবনি জন্য তথ্য প্রনতড্ফদন প্রস্তুতকযণ;
 PSC এয Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC)
বায ম বড্ফেণ প্রনতড্ফদন;
 জাতীয় ংড্দ প্রড্নাত্তয প্রস্তুতকযণ;
 জাতীয় শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভব-নযকল্পনা প্রণয়ন;
 জাতীয় শুদ্ধাচায ক্ষকৌর কভব-নযকল্পনা তত্রভানক ও অধ বফানল বক প্রনতড্ফদন;
 উদ্ভাফনী কভবনযকল্পনা প্রণয়ন;
 ফাৎনযক উদ্ভাফনী কভবনযকল্পনায় উনিনখত উদ্ভাফন অন্যান্য উদ্ভাফড্নয নাভ ও কাম বিড্ভয অগ্রগনতয
প্রনতড্ফদন।
৪. জানুয়াযী ২০০৯ এয পূড্ফ বয কাম বিড্ভয াড্থ ফতবভান যকাড্যয কাম বিড্ভয তুরনাভরক নফড্েলণাঃ
নডড্ম্বয ২০০৮ ম বন্ত ক্ষক্টয
নবনত্তক
প্রনতড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায
ংখ্যা
১০৩

০০
০০
০০

ক্ষক্টয নবনত্তক প্রনতড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায

জুন ২০১৮ ম বন্ত ক্ষক্টয নবনত্তক
প্রনতড্ফদন/ওয়াকব/ড্নভনায এয ংখ্যা

Oil and Gas ক্ষক্টড্যয উয াইড্রাকাফ বন ইউননট
কর্তবক নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্ত্ত্তত কযা
Petroleum Refining
ড্য়।and Marketing এয
উয াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক নফড্েলণধভী কানযগনয
প্রনতড্ফদন প্রস্ত্ত্তত কযা ড্য়ড্ে।
Mining এয উয াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তবক
নফড্েলণধভী কানযগনয প্রনতড্ফদন প্রস্ত্ত্তত কযা ড্য়ড্ে।
Workshop/Seminar

১৪৪
০২
০৫
২৪
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৫) ফাস্তফানয়ত উড্িখড্মাগ্য প্রকড্ল্পয ফণ বনা (২০০২-২০০৮):
িনভক
নয়

প্রকল্প (ক্ষভয়াদকার)/কাম বিভ

নজওনফ ও তফড্দনক ায়তাপুষ্ট প্রকল্প:
১।
ক্ষরংড্দননং অফ নদ াইড্রাকাফ বন
ইউননট ইন নদ এনানজব এন্ড নভনাড্যর
নযড্াড্ ব নডনবন (ড্পইজ-১) (৩য়
ংড্ানধত)
(জুরাই ১৯৯৭ ড্ত জুন ২০০৫)

ক্ষরংড্দননং অফ নদ াইড্রাকাফ বন
ইউননট ইন নদ এনানজব এন্ড নভনাড্যর
নযড্াড্ ব নডনবন (ড্পইজ-২) (১ভ
ংড্ানধত)

২।

(জানুয়াযী ২০০৬ ড্ত নডড্ম্বয
২০১৩)

প্রকড্ল্পয ভর
কাম বিভ/উড্েশ্য

আনথ বক ংনেষ্টতা (রে টাকায়)
প্রাক্কনরত
অগ্রগনত
ব্যয়
ব্যয়
%

জনকল্যাড্ণ
ভূনভকা

আথ ব াভানজক
সূচড্ক অফদান

াইড্রাকাফ বন
ইউননড্টয আইনগত ও
নফনধগত নবনত্ত ততনয
কযা
এফং
াইড্রাকাফ বন
ইউননড্টয
রেু
অজবড্নয
জন্য
প্রড্য়াজনীয় প্রাননক
দ্ধনত ননধ বাযণ ।

১৩১৩.৫৯

১২৩২.০০

৯৪%
(ফাস্তফ
১০০%)

াইড্ডাকাফ বন
ইউননট প্রনতষ্ঠায
ভােড্ভ জ্বারানন
ও খননজ ম্পদ
নফবাড্গয
কানযগনয ায়ক
ংস্থা
সৃনজত
ড্য়ড্ে।

াইড্রাকাফ বন
ইউননট
প্রনতষ্ঠায
ভােড্ভ
আথ ব
াভানজক সূচড্ক
অফদান যাখড্ে।

াইড্রাকাফ বন
ইউননড্টয কানযগযী
দেতা
অনধকতয
উন্নয়ন ও প্রানতষ্ঠাননক
ক্ষটকইকযড্ণয
ভােড্ভ ক্ষদড্য ততর,
গ্যা এফং খননজ
ম্পদ ক্ষক্টড্যয ঠিক
নযকল্পনা
এফং
ব্যফস্থানায
জন্য
তথ্যানদ প্রদান এফং
ম বাড্রাচনায ভােড্ভ
উযুি আইন প্রণয়ন
ও ড্ফ বাচ্চ ম বাড্য়য
নদ্ধ্বান্ত
গ্রড্ণ
অংগ্রণ
ও
ায়তাকযণ।

৩৬৯৭.৮০

৩৫৭১.৫০

৯৭%
(ফাস্তফ
১০০%)

ততর, গ্যা এফং
খননজ
ম্পদ
ক্ষক্টড্যয
প্রস্তুতকৃত
কানযগযী
প্রনতড্ফদনগুড্রা
ক্ষদড্য জ্বারানন
ক্ষক্টড্যয
নযকল্পনা গ্রড্ণ
নফড্ল র্ভনভকা
যাখড্ে।

কানযগযী
প্রনতড্ফদনগুড্রা
ক্ষদড্য
আথ ব
াভানজক উন্নয়ড্ন
ভূনভকা যাখড্ে।

৬.ফাস্তফায়নাধীন উড্িখড্মাগ্য প্রকল্প


প্রাকৃনতক গ্যা ম্পড্দয সুষ্ঠ ব্যফস্থানা এফং াইড্রাকাফ বন ইউননট নিারীকযণ ংিান্ত Capacity
Building of Human Resources and Petroleum Resource Management
ীল বক প্রকল্প াড্ত ক্ষনয়া ড্য়ড্ে। উি
(
’ গত ২ - -২০১৭
তানযড্খ
৩১- ৫জ্বারানন ও খননজ ম্পদ নফবা
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ভন্তব্য

৭. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন
াইড্রাকাফ বন ইউননট এয াংগঠননক কাঠাড্ভাড্ত যাজস্ব খাড্ত অস্থায়ীবাড্ফ ২৬ টি এফং চতুথ ব ক্ষেনণয (আউট ক্ষা ব
) ১০টি দ সৃজন কযা ড্য়ড্ে এয ভড্ে টি ড্দ ক্ষপ্রলড্ন
৬ টি ড্দ ননড্য়াগ প্রনিয়া ম্পন্ন ড্য়ড্ে এফং অফনষ্ট
১৮ টি ড্দয ভড্ে ৭ টি ড্দয নফযীড্ত ভাভান্য সুপ্রীভ ক্ষকাড্ট বয াইড্কাট ব নডনবড্ন যীট নটিন ভাভরা দানখর কযায় ননড্য়াগ
প্রনিয়া আাতত স্থনগত এফং ১১ টি ড্দয নফযীড্ত জনফর ননড্য়াগ প্রনিয়াধীন যড্য়ড্ে।

াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয ২০১৬-২০১৭ অথ ব ফেড্যয জনফর ংিান্ত তথ্যাঃ
িনভক
নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।

অনুড্ভানদত ড্দয নাভ
ভানযচারক
নযচারক (নীনতভারা ও উন্নয়ন)
নযচারক (অনুন্ধান ও উৎাদন)
উ নযচারক (ভাইননং ও অাড্যন)
উ নযচারক (নযকল্পনা ও নএন)
উ নযচারক (প্রান ও আইনটি)
উ নযচারক (অনুন্ধান ও উৎাদন)
কাযী নযচারক (প্রান ও নাফ)
কাযী নযচারক (ভাইননং)
কাযী নযচারক (নএন ও নযপভব)
কাযী নযচারক (নযকল্পনা)
কাযী নযচারক (আইনটি)
কাযী নযচারক (নযজাববয়ায ও উৎাদন)
কাযী নযচারক (অনুন্ধান)
কাযী নযচারক (অাড্যন)
নননয়য কনম্পউটায অাড্যটয
প্রাননক কভবকতবা
নাফ যেণ কভবকতবা
কনম্পউটায অাড্যটয
রাইবায
কাযী (নাফ)
ক্ষভাট

অনুড্ভানদত দ
ংখ্যা
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০৪
০৩
০১
২৬

অনুড্ভানদত ড্দয নফযীড্ত
পূযণকৃত জনফর
০১ (ড্প্রলণ)
০১ (ড্প্রলণ)
০১
০১
০১
০১
০৩
০৯

শূন্য দ ংখ্যা
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০১
০৪
০১
১৭

াইড্রাকাফ বন ইউননড্টয ২০১৭-২০১৮ অথ ব ফেড্যয আউটড্ানংব এ ননড্য়ানজত চতুথ ব ক্ষেনণয জনফর ংিান্ত তথ্যাঃ
িনভক
নং
১।
২
৩।
৪।

অনুড্ভানদত ড্দয নাভ

ফাতবাফাক
অনপ ায়ক
ননযাত্তা প্রযী
নযেন্ন কভী

অনুড্ভানদত দ
ংখ্যা
০১
০৪
০৪
০১

অনুড্ভানদত ড্দয নফযীড্ত
পূযণকৃত জনফর
০১
০৪
০৪
০১

শূন্য দ ংখ্যা

০
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৭-

.

-

Annual Performance
Evaluation and
Management

(
)
.
(

)

Professional Development
program on Engineering
Design on Natural Gas
Distribution Pipeline

.
(

"LNG Value Chain
Training Program"

(
)

.
(
)
.

-

Gas Pipeline Welding
and NDT
Environmental Issues
of Project Management

(
)
.

-

৭

- -

৭

(

৪০

০৪-০৮-২০১৭
৪৮

- - -

১৫-০৬-২০১৮
ড্ত
২৯-০৬-২০১৮

- -

৭

- -

৭

- ৫- ৫-২০

iBAS++-

৭২

২৮-০৭-২০১৭

HR Competencies:
Forecasting, Design,
Development and
Implementation

)

.

- ৭-

৮০

ফাংরাড্দ
ক্ষড্রানরয়াভ
ইন্সটিটিউট
জাতীয় নযকল্পনা
ও উন্নয়ন একাড্ডনভ
(এনএননড)

৭- -

আইনএপ

- -

আইনএপ

- -

আইনএপ

)
.

-

-

-

(
)
৫.

-

-

-

(
)
৬.

(ভাইননং ও
অাড্যন)

a2i কর্তবক আড্য়ানজত ইপাইনরং –এয উয ঞ্জীফনী
প্রনেণ

২৭-০৫-২০১৮
ড্ত
২৮-০৫-২০১৮

তথ্য ও ক্ষমাগাড্মাগ
প্রযুনি অনধদপ্তয

১৬
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/

/

.
(

)

.
(

)

.
(

)

ACD Confernce
Towards Energy
Security,
Sustainabilty and
Resiliency
Power and Energy
Connectivity in South
Asia
Global Preparatory
Meeting on
Sustainable
Development Goal 7
(Energy)

৭- -

৭

- -

৭

৫- -

৭

- - -

৭

- -

৮. নযড্ফ ংযেণ
৯. বনফষ্যৎ নযকল্পনাাঃ

ফাংরাড্দড্য প্রাকৃনতক ম্পড্দয মথামথ ব্যফাড্যয ভােড্ভ অথ বনননতক প্রবৃনদ্ধ অজবন, দানযদ্র্ু নফড্ভাচন ও নযড্ফ
ংযেড্ণয রড্েু যাজস্ব খাড্তয আওতায় ননয়নভত গড্ফলণা কাম বিভ নযচারনায াাান এয কভবধাযাড্ক
অনধকতয কাম বকয কযায উড্েড্শ্য াইড্রাকাফ বন ইউননট কর্তক
ব “Capacity Building of Human
Resources and Petroleum Resources Management” ীল বক প্রকল্প াড্ত ক্ষনয়া ড্য়ড্ে। এ প্রকল্প
ফাস্তফায়ড্নয ভােড্ভ প্তভ ঞ্চফানল বক নযকল্পনা, রুকল্প ২০২১ এফং নবন-২০৪১ অজবড্নয জন্য একটি দে জননি
সৃনষ্টয প্রয়া অব্যাত যাখা ড্ফ।
;



;



;




;
;



;



;



১০. অন্যান্য গুরুত্বপূণ ব/উড্িখড্মাগ্য কভবকান্ডাঃ


জ্বারানী ও খননজ ম্পদ নফবাগ কর্তক
ব চানত জাতীয় ও আভত্মজবানতক স্বাথ ব ংনস্দষ্ট নফনবন্ন নফলড্য়য উয
প্রনতড্ফদন ও ভতাভত প্রস্ত্ত্ততপূফ বক ক্ষপ্রযণ।
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