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জাতীয় াচার কৗশল বা বায়েনর অংশ িহেসেব অংশীজেনর অংশ হেন সভার কাযিববরণী ।

সভাপিত এ এস এম ম ু ল কােদর 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২২-০৬-২০২০ ইং
সভার সময় সকাল  ১১:৩০ ঘিটকা

ান Zoom Meeting এর মাধ েম অনলাইন
উপি িত পিরিশ  -ক
০১০১।।
সভাপিত জাতীয় াচার কৗশল (৪থ কায়াটার) বা বায়েনর অংশ িহেসেব অংশীজেনর সভায়
উপি ত সকলেক াগত জানান।
সভাপিতর অ মিত েম হাইে াকাবন ইউিনেটর পিরচালক মাঃ জািকর হােসন সভার কাযপ
উপ াপন কেরন। িতিন আশাবাদ ব  কেরন কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯)মহামারী তই
কেট যােব।  িতিন জাতীয় াচার কৗশল (৪থ কায়াটার) বা বায়েনর অংশ িহেসেব

অংশীজেনর সভায় যু  হওয়ার জ  সকলেক ধ বাদ াপন কেরন।
সভাপিত বেলন কান অগানাইেজশেনর িভশন এবং িমশন অজন করার জ
অংশীজেনর (Stake holder) স েকর েয়াজন হয়। িতিন বেলন হাইে াকাবন ইউিনট
একিট Consulting House িহসােব ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর কািরগির কা- অিডেনটর
িহেসেব ডাটা এনালাইিসস এর কাজ কের। তাই হাইে াকাবন ইউিনট পে াবাংলা, িবিপিস
এবং িজএসিব এর ডাটা এনালাইিসস কের গ াস এবং কয়লার মজুদ ও উৎপাদেনর মািসক

িতেবদন এবং গ াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজা শন এর বািষক িতেবদন ত কের ।
সজ  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর আওতাধীন সকল িত ান/ দ র/ সং ার সােথ

হাইে াকাবন ইউিনেটর Interaction হওয়া দরকার। হাইে াকাবন ইউিনট কতকৃ আেয়ািজত
িবিভ  সিমনার/ওয়াকশেপ এনািজ স িকত উৎস  িনেয় আেলাচনা হয় এবং হাইে াকাবন
ইউিনট এনািজ স িকত িবিভ  িবষয় িনেয় গেবষনা কের এবং গেবষনােত িবিভ   ধরেনর ডাটা

েয়াজন হয়। তারপর িতিন ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অ বতীকািলন ড াসেবাড এবং
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ কতকৃ ণীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার সংকলন িবষেয়র স

তেুল ধের বেলন সবার সহেযািগতায় এ েলা করা হেয়েছ। ভিব েত এটা আেরা সমৃ  হেব
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০২০২।।
পে াবাংলাপে াবাংলা: : পে াবাংলার িতিনিধ জনাব িব িজৎ সাহা ( িডিজএম) আইিট বেলন গেবষনা

সং া  কােজ হাইে াকাবন ইউিনেটর য ডাটা েলার েয়াজন হয়, স েলা  Production &
Marketing Division থেক রণ করা হয়। য সম  ডাটা Production & Marketing
Division থেক দওয়া স ব নয় স সম  ডাটা কা ািন থেক সং হ কের হাইে াকাবন
ইউিনেট সরবরাহ করা হয়। িতিন জানান ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অ বতীকািলন
ড াসেবাড এর জ  েয়াজনীয় ডাটা সরবরাহ করা হেব এবং  সিমনােরর Topics এর
সােজশন সে  িতিন বেলন নতনু নতনু Topicsএর উপর সিমনার করেল  এনািজ  স র
আেরা  ফল  হেব। 
িজএসিবিজএসিব: : িজএসিব’র  িতিনিধ শাহতাজ কিরম ( উপ- পিরচালক), শাসন বেলন  িজএসিব
িনয়ম মেন সব সময়ই অংশীজেনর (Stakeholder) দর ডাটা দান কের থােক।
িবিপআইিবিপআই: : িবিপআই এর িতিনিধ জনাব শিহ ামান (ঊ তন ব ািনক কমকতা) জানান
তারা যথা সমেয় ডাটা সরবরাহ করেব এবং িতিন নব িনযু  কমকতােদর িবিপআই এর মাধ েম
২/৩মােসর  ফাউে ডশন িনং করােনার ব াপাের মত কাশ কেরন। ।
িবে ারকিবে ারক  পিরদ রপিরদ র: : িবে ারক পিরদ েরর িতিনিধ জানান তােদর লাকবল খবুই কম।
তারা Online-এ ডাটা দান করেব। িতিন আেরা জানান ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর
অ বতীকািলন ড াসেবাড সং া  কােজর জ   িবভাগ অ সাের লাইেস  তথ  দয়া হেয়েছ।
 
 ০৩.সমাপনী০৩.সমাপনী  ব বব ব ::
সমাপনী ব েব  সভাপিত বেলন আমরা সবাই এেক অপেরর অংশীজেনর (Stakeholder) 
ভিব েতর পিরক না বা বায়েন অংশীজেনর (Stakeholder) দর অংশ হেন এেক অপেরর
সােথ ডাটা িবিনময় পূণ ভূিমকা পালন করেত পাের। িতিন আশাবাদ ব  কেরন, সকেলর
সহেযািগতায় তির করা ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর অ বতীকািলন ড াসেবাড, ালািন
ও খিনজ স দ িবভাগ কতকৃ ণীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার সংকলন এবং এর মাবাইল
 Apps ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর আওতাধীন িত ান ছাড়াও এ স েরর সােথ সংি
সকেলর জ ই সহায়ক হেব।

 ০৪০৪. . সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয়
সভার কায ম সমাি  ঘাষনা কেরন।

 

এ এস এম ম ু ল কােদর 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৫৪.০০১.১৮.১৩৪ তািরখ: ১৩ আষাঢ় ১৪২৭
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২৭ জনু ২০২০
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) যু সিচব, শাসন-৩ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
২) পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), হাইে াকাবন ইউিনট
৩) উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস), হাইে াকাবন ইউিনট
৪) সহকারী পিরচালক (িরজাভয়ার ও উৎপাদন), হাইে াকাবন ইউিনট
৫) সহকারী পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), হাইে াকাবন ইউিনট
৬) সহকারী পিরচালক (অপােরশন) , উপ-পিরচালক (মাইিনং ও অপােরশন), হাইে াকাবন ইউিনট
৭) সহকারী পিরচালক (পিরক না), উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস) , হাইে াকাবন ইউিনট

 

এ এস এম ম ু ল কােদর 
মহাপিরচালক
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় 

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট 

১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা,
ঢাকা-১০০০ ।

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৫৪.০০১.১৮.৩৮ তািরখ: 
১৭ জনু ২০২০

৩ আষাঢ় ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
জাতীয় াচার কৗশল (৪থ কায়াটার) বা বায়েনর অংশ িহেসেব অংশীজেনর অংশ হেন সভা অিনবায
কারণবশতঃ আগামী ১৮ জুন সকাল ১০ ঘিটকার পিরবেত আগামী ২২ জুন সকাল ১১◌ঃ৩০ ঘিটকায়
হাইে াকাবন ইউিনেটর মহাপিরচালক (যু সিচব) জনাব এ এস এম ম ু ল কােদর এর সভাপিতে  অনলাইেন
িন বিণত িলংেক অ ি ত হেব।

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98949539582?pwd=a2gyUXVJKzZRN09XakpmdTNJK2o2dz09
Meeting ID: 989 4953 9582
Password: 275422 

উ  সভায় সকলেক ভাচয়ুািল যু  থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

১৭-৬-২০২০
মাঃ জািকর হােসন

পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন)
ফান: +৮৮-৯১১৭৭৯৪

ন র:
২৮.০৬.০০০০.০০০.৫৪.০০১.১৮.৩৮/১(৭)

তািরখ: ৩ আষাঢ় ১৪২৭
১৭ জনু ২০২০

িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন [ াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ০১ জন
কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
২) চয়ারম ান, চয়ারম ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, গ াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
[ াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ০১ জন কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]

. ১



৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই িটিটউট [ াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ০১ জন
কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
৪) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন বু েরা (িবএমিড) [ াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ০১ জন
কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
৫) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট
৬) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ভতূাি ক জিরপ অিধদ র [ াচার কৗশল বা বায়ন
সং া  ০১ জন কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
৭) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ (অিতির  দািয় ), ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ
এর কাযালয়, িবে ারক পিরদ র [ াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ০১ জন কমকতােক ভাচুয়ািল যু
করার জ  অ েরাধ করা হল]

১৭-৬-২০২০
মাঃ জািকর হােসন

পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন)
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