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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

হাইোকাব ন ইউিনট সািতক ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২২ অথ বছের ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর মাট ২৬
(ছািশ) ওয়াকশপ/সিমনার এবং ৪৮ (আটচিশ) কািরগির িতেবদন ণয়ন কেরেছ। কািরগির িতেবদনেলা হে াস এবং কয়লা
মদ  ও  উৎপাদেনর  মািসক  িতেবদন,  Annual  Report  on  Gas  Production,  Distribution  and
Consumption। এছাড়া রেয়েছ Energy Scenario of Bangladesh, Energy Economics, বাংলােদেশর
ালািন ও খিনজ সদ : বতমান অবা (খসড়া), Lub Oil Scenario of Bangladesh, দেশ িবিভ ালািন চািলত
যানবাহন সংা িতেবদন, Energy Sector Master Plan (Draft) এবং বাংলােদেশর িশ খােত ইইপেম িভিক
ািতক ােসর চািহদা ও বহার িনপণ ও িবেষণ। এছাড়াও, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ ও এর আওতাধীন দর/ সংার জ
অবতকালীন ােনজেম ডাশেবাড  তির, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ ও এর আওতাধীন দর/ সংার জ টিলেফান িনেদ িশকা
তির, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ কক ণীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার সংকলন (১ম ও ২য় সংরণ), পোবাংলা’র
কাািনসেহর  আইন,  িবিধ  ও  নীিতমালার  সংকলন  (১ম  ও  ২য়  খ)  এবং  িবিপিস’র  কাািন  সেহর  আইন,  িবিধ  ও  নীিতমালার
সংকলন ণয়ন করা হেয়েছ, যা ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর আওতাধীন িবিভ দর/সংা এবং কাানীসেহর ভিবৎ পিরকনা
ণয়েন সহায়ক হেব।

সমা এবং চােলসহ:

 নব িজত সংা
 বল জনবেলর সংকট
 অিভ ও দ কািরগরী জনবেলর জ  আিথ ক িবধা
 ািড ও গেবষণার িবধার তা
 বেদিশক িশণ ও িভিজেটর সীমাবতা

ভিবৎ পিরকনা:

 ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর কািরগরী সহায়ক শি িহসােব িতিত হওয়া
 িনয়িমত ওয়াকশপ, সিমনােরর আেয়াজন করা
 হাইোকাব ন ইউিনটেক আজািতক মােন উীত করা
 কম কতােদর ালািন সেরর িবিভ িতান হেত বহািরক অিভতা এবং ান অজেনর িনিমে  সমেয়র জ ষেণর বা
করা
 ালািন ও খিনজ সের েগাপেযাগী িবিভ ক ণয়ন ও বাবায়ন করা
 কম কতা/কম চারীেদর দশী/িবেদশী িশেণর বা করা
 ািড ও গেবষণাধম কম সাদন
 িনজ ভবন তির করা ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 এসিডিজ-২০৩০, িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা;
 ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর knowledge শয়ািরং ি করা;
 ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা/ািড করা ;
 ালািন িনরাপা িনিতকরেণর লে ালািনর িহসাব সংা কায ম
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাইোকাব ন ইউিনট

এবং

িসিনয়র  সিচব,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  মণালয়-এর  মে
২০২২ সােলর ................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

নীিত িনধ ারেণ ালািন ও খিনজ সদ িবভাগেক কািরগরী সহায়তা দান।

১.২ অিভল (Mission)
ালািন ও খিনজ সদ সেরর হালনাগাদ ত-উপা পয েবণ, পয ােলাচনা ও িবেষেণর মােম ালািন ও খিনজ সদ
িবভােগর চািহদা মাতােবক কািরগরী পরামশ  দােনর মােম ালািন িনরাপা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ালািন িনরাপা িনিতকরেণর লে ালািনর িহসাব সংা কায ম
২. সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০, িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন
চািহদা িনপণ করা
৩. ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর knowledge শয়ািরং ি করা
৪. ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা/ািড করা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. তল ও ােসর মদ ও সা উৎস িনপণ ও হালনাগাদকরণ;
২. লািন সংা ডাটােবজ এর হালনাগাদকরণ ও সসারণ;
৩. উৎপাদন বন ি এবং যৗথ উোগ ি িবষেয় মতামত দান;
৪. িপএসিস’র জআরিস/ জএমিস’র সভায় পয েবক িহেসেব অংশ হণ ও মতামত রণ;
৫. ালািনর অভরীণ ও আিলক বাজার পয েবণ ও িবেষণ;
৬. তল ও ােসর অসান, উয়ন ও উৎপাদন এর পিরকনা ও পয ােলাচনা;
৭. ালািন খােতর সংার িবষেয় পািরশকরণ এবং কায েম অংশহণ;
৮. বসরকাির খােতর সিহত যাগােযাগ করাসহ আহী উোােদর সহায়তা দান;
৯. আজািতক সহেযািগতা, ি ও সমেঝাতায় অংশহণ;
১০. ােসর উৎপাদন ও িডেশন পিরকনা ণয়ন;
১১. পিরেবশ ও িনরাপা সংা নীিতমালা ণয়েন সহায়তা দান;
১২. পোিলয়াম পিরেশাধন, সংরণ ও িবপণন কায ািদ পয ােলাচনা ও পিরবীণ;
১৩. পোিলয়ামজাত পদােথ র বাৎসিরক চািহদা িনপণ , সংহ, পিরকনা িত কম কাের পয ােলাচনাসহ পিরবীণ
কম কাে সহায়তা দান;
১৪. মাইিনং সংা ােবর উপর মতামত দানসহ পরামশ  দান;
১৫. কয়লাসহ অা খিনজ সদ আহরণ ও উয়নসহ পিরকনা, বাপনা, আইন-কান এবং নীিতমালা িত িবষেয়
সািব ক সহায়তা দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ালািন ও খিনজ সেরর
ত-উপা হালনাগাদত

১। ালািনর িহসাব সংা
িতেবদন ও কাশনা

সংা ১৫ ১৭ ১৮ ১৮ ১৯
পোবাংলা, িজএসিব, িবিপিস,
িবএমিড, জাতীয় রাজ বাড 

পোবাংলা/িবিপিস এবং এেদর আওতাধীন
কাানীসহ, িজএসিব, িবএমিড, জাতীয়
রাজ বাড , ালািন খােত িনেয়ািজত
বসরকাির কাািনসহ - এেদর ডাটােবজ/
িবিবধ িতেবদন

ালািন ও খিনজ সদ
সেরর কম রত
কম কতাগেণর দতা ি

১। সিমনার/ওয়াকশপ, িশখন
সশন, মতিবিনময় সভা

সংা ১০ ০৮ ১৬ ১৭ ১৮

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ,
পোবাংলা/িবিপিস এবং এেদর
আওতাধীন কাানীসহ, িজএসিব,
িবএমিড, িবোরক

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ,
পোবাংলা/িবিপিস এবং এেদর আওতাধীন
কাানীসহ, িজএসিব, িবএমিড, িবোরেকর
কম কতা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ালািন
িনরাপা
িনিতকরেণর
লে ালািনর
িহসাব সংা
কায ম

২২

[১.১] াস এবং
কয়লা মদ ও
উৎপাদেনর মািসক
িতেবদন

[১.১.১] িতেবদন
তত

সমি সংা ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.২] Annual
Report on
Gas
Production,
Distribution
and
Consumption
2021-22

[১.২.১] িতেবদন
তত

সমি সংা ৫ ০১ ০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১

[১.৩] বাংলােদশ
এনািজ িসনািরও এর
বািষ ক িতেবদন
২০২১-২২

[১.৩.১] িতেবদন
তত

সমি সংা ৫ ০১ ০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] সরকােরর
িনব াচনী
ইশেতহার, অম
পবািষ ক
পিরকনা,
এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১
অজেনর লে
ালািন চািহদা
িনপণ করা

২০

[২.১] ালািন সংি
কাশনা

[২.১.১] কাশনা
কািশত

সমি সংা ৪ ০০ ০০ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০২ ০৩

[২.২] ালািন ও
খিনজ সদ িবভাগ
সংি এসিডিজ
চক এবং
কম পিরকনা
হালনাগাদকরণ

[২.২.১] ালািন ও
খিনজ সদ
িবভাগ সংি
এসিডিজ চক
এবং কম পিরকনা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ৪ ০০ ০০ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৪.২৪ ৩০.০৪.২৫

[২.৩] মাথািপ
ালািন বহার
(kgoe) িনপণ

[২.৩.১] মাথািপ
ালািন বহার
(kgoe) িনিপত

তািরখ তািরখ ২ ০০ ০০ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৪.২৪ ৩০.০৪.২৫

[২.৪] ালািন ও
খিনজ সদ িবভাগ
এর উয়ন ক
সংি চলমান
কায ম পিরদশ ন

[২.৪.১] পিরদশ ন
িতেবদন

সমি সংা ৬ ০০ ০০ ০৬ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৬ ০৮

[২.৫] কাটাগির
িভিক িশ কারখানা
পিরদশ ন ও ালািন
চািহদা িনপণ

[২.৫.১] পিরদশ ন
িতেবদন

সমি সংা ৪ ০০ ০০ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১০ ১২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ালািন
সংা িবিভ
িবষেয়র উপর
knowledge
শয়ািরং ি
করা

১৬

[৩.১] সমসামিয়ক
ালািন িবষয়াবলী
সংা
সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.১.১]
সমসামিয়ক
ালািন িবষয়াবলী
সংা
সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়ািজত

সমি সংা ৯ ০৮ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৭

[৩.২] িবক ালািন
বাপনা িনেয়
সংি
কেহাারেদর
সােথ সভা/সিমনার

[৩.২.১] িবক
ালািন বাপনা
িনেয় সংি
কেহাারেদর
সােথ
সভা/সিমনার
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ০০ ০০ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০২ ০৩

[৩.৩] সিমনার/
ওয়াকশপ এর
িফডাক অযায়ী
করণীয় িনধ ারণ

[৩.৩.১] সিমনার/
ওয়াকশপ এর
িফডাক অযায়ী
করণীয় িনধ ািরত

সমি সংা ৩ ০০ ০০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৮ ১০

[৩.৪] সমসামিয়ক
িবিভ িবষেয় িশখন
সশন আেয়াজন

[৩.৪.১]
সমসামিয়ক িবিভ
িবষেয় িশখন
সশন আেয়ািজত

সমি সংা ১ ০০ ০০ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৬ ০৮
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] ালািন
সংা িবিভ
িবষেয়র উপর
গেবষণা/ািড
করা

১২

[৪.১] গেবষণা/ািড
কায ম

[৪.১.১] িতেবদন
তত

সমি সংা ৮ ০২ ০২ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০৩ ০৪

[৪.২] গেবষণা/ ািড
সংা মতিবিনময়
সভা

[৪.২.১] গেবষণা/
ািড সংা
মতিবিনময় সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ০০ ০০ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০০ ০৬ ০৮

[৪.৩]
Integrated
Power and
Energy
Master Plan
নয়েন ডাটা সরবরাহ

[৪.৩.১]
Integrated
Power and
Energy
Master
Plan নয়েন
ডাটা সরবরাহত

মিত % ১ ০০ ০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরিপিজিসএল পািরত ািতক াস কাানী িলিমেটড

২ ইউিসিজ আারাউ কাল ািসিফেকশন

৩ এনিবআর াতীয় রাজ বাড 

৪ এমিপএল মঘনা পোিলয়াম িলিমেটড

৫ এসিজএফএল িসেলট াস িফ িলিমেটড

৬ এসিজিসএল রবন াস কাানী িলিমেটড

৭ কিজওই িকেলাাম ওেয়ল ইইেভেল

৮ কিজিডিসএল কণ লী াস িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

৯ িজআরএস িেভ িরেস িসেম

১০ িজএসিব বাংলােদশ -তািক জিরপ অিধদর

১১ জআরিস জেয় িরিভউ কিম

১২ জএমিস জেয় ােনজেম কিম

১৩ জওিসএল যনা অেয়ল কাািন িলিমেটড

১৪ জিজিডএসএল জালালাবাদ াস ািমসন এা িডিিবউশন িসেম িলিমেটড

১৫ িজএিডিসএল িততাস াস ািমশন এ িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

১৬ িপএসিস াডাকশন শয়ািরং কা

১৭ িপওিসএল পা অেয়ল কাািন িলিমেটড

১৮ িপিজিসএল পিমাল াস কাানী িলিমেটড

১৯ পোবাংলা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন

২০ বােপ বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন কাানী িলঃ

২১ িবএমিড খিনজ উয়ন েরা

২২ িবিজএফিসএল বাংলােদশ াস িফ কাািন িলিমেটড

২৩ িবিজএফিসএল বাংলােদশ াস িফ কাািন িলিমেটড

২৪ িবিজিডিসএল বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

২৫ িবিপিস বাংলােদশ পোিলয়াম করেপােরশন

২৬ িবিব বাংলােদশ াংক

২৭ িবিসএমিসএল বড়িরয়া কাল মাইিনং কাািন িলিমেটড

২৮ িসিবএম কাল বড িমেথন
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন [১.১.১] িতেবদন তত হাইোকাব ন ইউিনট মািসক িতেবদন

[১.২] Annual Report on Gas Production,
Distribution and Consumption 2021-22

[১.২.১] িতেবদন তত হাইোকাব ন ইউিনট বািষ ক িতেবদন

[১.৩] বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২১-২২ [১.৩.১] িতেবদন তত হাইোকাব ন ইউিনট বািষ ক িতেবদন

[২.১] ালািন সংি কাশনা [২.১.১] কাশনা কািশত হাইোকাব ন ইউিনট কাশনা

[২.২] ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি এসিডিজ চক এবং কম পিরকনা
হালনাগাদকরণ

[২.২.১] ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি এসিডিজ চক
এবং কম পিরকনা হালনাগাদত

হাইোকাব ন ইউিনট এসিডিজ িরেপাট 

[২.৩] মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনপণ [২.৩.১] মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনিপত হাইোকাব ন ইউিনট
Per capita energy
consumption calculation

[২.৪] ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ এর উয়ন ক সংি চলমান কায ম
পিরদশ ন

[২.৪.১] পিরদশ ন িতেবদন হাইোকাব ন ইউিনট পিরদশ ন িতেবদন

[২.৫] কাটাগির িভিক িশ কারখানা পিরদশ ন ও ালািন চািহদা িনপণ [২.৫.১] পিরদশ ন িতেবদন হাইোকাব ন ইউিনট পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১] সমসামিয়ক ালািন িবষয়াবলী সংা সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন
[৩.১.১] সমসামিয়ক ালািন িবষয়াবলী সংা
সিমনার/ওয়াকশপ আেয়ািজত

হাইোকাব ন ইউিনট সিমনার/ওয়াকশপ এর নাশ

[৩.২] িবক ালািন বাপনা িনেয় সংি কেহাারেদর সােথ
সভা/সিমনার

[৩.২.১] িবক ালািন বাপনা িনেয় সংি কেহাারেদর
সােথ সভা/সিমনার আেয়ািজত

হাইোকাব ন ইউিনট সিমনার/সভার নাশ

[৩.৩] সিমনার/ ওয়াকশপ এর িফডাক অযায়ী করণীয় িনধ ারণ
[৩.৩.১] সিমনার/ ওয়াকশপ এর িফডাক অযায়ী করণীয়
িনধ ািরত

হাইোকাব ন ইউিনট সিমনার কাইেলশন

[৩.৪] সমসামিয়ক িবিভ িবষেয় িশখন সশন আেয়াজন [৩.৪.১] সমসামিয়ক িবিভ িবষেয় িশখন সশন আেয়ািজত হাইোকাব ন ইউিনট নাশ

[৪.১] গেবষণা/ািড কায ম [৪.১.১] িতেবদন তত হাইোকাব ন ইউিনট গেবষণা/ািড িতেবদন

[৪.২] গেবষণা/ ািড সংা মতিবিনময় সভা [৪.২.১] গেবষণা/ ািড সংা মতিবিনময় সভা আেয়ািজত হাইোকাব ন ইউিনট সভার নাশ/কায িববরণী

[৪.৩] Integrated Power and Energy Master Plan
নয়েন ডাটা সরবরাহ

[৪.৩.১] Integrated Power and Energy
Master Plan নয়েন ডাটা সরবরাহত

হাইোকাব ন ইউিনট সংি প
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি এসিডিজ চক এবং
কম পিরকনা হালনাগাদকরণ

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি
এসিডিজ চক এবং কম পিরকনা
হালনাগাদকরণ

টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন কপ
(এসআরইিডএ)

প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

ালািন সংি কাশনা কাশনা
টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন কপ
(এসআরইিডএ)

প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ
টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন কপ
(এসআরইিডএ)

প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২১-২২ িতেবদন তকরণ
টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন কপ
(এসআরইিডএ)

প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

গেবষণা/ ািড সংা মতিবিনময় সভা গেবষণা/ ািড সংা মতিবিনময় সভা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ আেয়াজন বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

ালািন ও খিনজ সদ এর উয়ন সংি চলমান কায ম ও ক
পিরদশ ন

পিরদশ ন িতেবদন বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনপণ মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনপণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি এসিডিজ চক এবং
কম পিরকনা হালনাগাদকরণ

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি
এসিডিজ চক এবং কম পিরকনা
হালনাগাদকরণ

বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

ালািন সংি কাশনা কাশনা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২১-২২ িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

Annual Report on Gas Production,
Distribution and Consumption 2021-22

িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ আেয়াজন বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

ালািন ও খিনজ সদ এর উয়ন সংি চলমান কায ম ও ক
পিরদশ ন

পিরদশ ন িতেবদন বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনপণ মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনপণ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি এসিডিজ চক এবং
কম পিরকনা হালনাগাদকরণ

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি
এসিডিজ চক এবং কম পিরকনা
হালনাগাদকরণ

বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

ালািন সংি কাশনা কাশনা বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২১-২২ িতেবদন তকরণ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২১-২২ িতেবদন তকরণ কামস অিবভাগ, জাতীয় রাজ বাড  প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনপণ মাথািপ ালািন বহার (kgoe) িনপণ বাংলােদশ পিরসংান েরা প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি এসিডিজ চক এবং
কম পিরকনা হালনাগাদকরণ

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ সংি
এসিডিজ চক এবং কম পিরকনা
হালনাগাদকরণ

বাংলােদশ পিরসংান েরা প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২১-২২ িতেবদন তকরণ বাংলােদশ পিরসংান েরা প, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল, পিরদশ ন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৫:০১ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, ম ৩০, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


