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হাইড্রাকার্ বন ইউননট 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ 
 
 

তড্ের কযাটাগনর ও কযাটালগ 

 
 

১। হাইড্রাকার্ বন ইউননট সম্পনকবত তে: 

ক্রনিক 

নং 
তড্ের নর্র্রণ প্রানি 

১.১ হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর নভশন ও নিশন  সফট কনি হাইড্রাকার্ বন 

ইউননড্টর ওড্ের্সাইড্ট িাওো 

যাড্র্ 

 প্রড্োজনীে হার্ বকনি সংনিষ্ট 

শাখাে সংরক্ষণ করা হড্ে 

থাড্ক 

 তে সমূহ সিে সিে 

হালনাগাদ করা হড্ে থাড্ক 

১.২ হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর কি বিনরকল্পনা 

১.৩ হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর সাংগঠননক কাঠাড্িা 

১.৪ হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর কি বকতবাবৃড্ের তানলকা 

 
 

২। জ্বালানন খাড্তর উন্নেন/িনরকল্পনা সম্পনকবত তে: 
 

ক্রনিক 

নং 
তড্ের নর্র্রণ প্রানি 

২.১ 1. িাওোর এন্ড এনানজব সসক্টর িাস্টার প্লান 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর  

ওড্ের্সাইড্ট িাওো যাড্র্ 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

অনফড্স িাওো যাড্র্ 

২.২ 

1. খালাশপীর ককাল মাইননিং নরনিউ নরড্পাট ব 

2. স্ট্রাডল প্লান্ট স্ট্যানড নরড্পাট ব 

3. র্ািংলাড্েশ নিউচার গ্যাস নসনানরও 

4. গ্যাস নরজাি ব ইনিনমশন ২০১০ 

5. র্ািংলাড্েশ কপড্রানলয়াম কপাড্টননশয়াল এন্ড নরড্সাস ব এযাড্সসড্মন্ট ২০১০ 

6. কটকননকযাল অনডটিং প্রনসনডউরস ির ইক্সড্প্লাড্রশন এন্ড কিড্িলপড্মন্ট 

এযাকটনিটজ 

7. কমাননড্টানরিং এন্ড সুপারনিশন প্রনসউডাস ব ির এযাক্সড্প্লাড্রশন এন্ড 

কডড্িলপড্মন্ট এযাকটনিটজ 

8. এযাড্সসড্মন্ট নরড্পাট ব অি কপড্রানলয়াম নরিাইননিং এন্ড মাড্কবটিং 

9. নরকড্মড্ন্ডশন নরড্পাট ব অি নরিাইনানর 

10. নরকড্মড্ন্ডশন নরড্পাট ব অি মাড্কবটিং 

11. নরকড্মড্ন্ডশন নরড্পাট ব অি নপনলনস 

12. নরকড্মড্ন্ডশন নরড্পাট ব অি এইচএসই 

13. এযাকশন প্লযান এন্ড গাইডলাইনস ির কডড্িলপড্মন্ট অি নসনর্এম, 

ইউনসনজ এন্ড হাড ব রক প্রড্জক্টস 

14. ককাল কসক্টর কডড্িলপড্মন্ট এসরাড্টনজ 

15. নরনিউ অি নে ইনক্সসটিং মাইননিং অপাড্রশনস অি নে র্ড়পুকুনড়য়া ককাল 

মাইন এন্ড নরকড্মড্ন্ডশন 

16. নমনাড্রল নরড্সাড্স বস এযাড্সসড্মন্ট 

17. িাইনাল নরড্পাট ব অি মাইন্স এন্ড নমনাড্রলস কিড্িলপড্মন্ট 

18. নপ্রনলনমনারী স্ট্যানড অন কশল গ্যাস কপাড্টননশয়ানলট ইন র্ািংলাড্েশ 
 

 

 

 

https://hcu.org.bd/site/page/0bdfc65d-78fb-4955-a727-ffda08153504/-
https://hcu.org.bd/site/page/33386efe-d0fa-427a-b500-0e50856e89fd/-
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৩। প্রকল্প সম্পনকবত তে: 

 

ক্রনিক 

নং 
তড্ের নর্র্রণ প্রানি 

৩.১ হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর প্রকল্প সমূহ 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

ওড্ের্সাইড্ট িাওো যাড্র্   

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

িনরকল্পনা শাখাে তে িাওো 

যাড্র্ 

 

৪। জ্বালানন খাড্তর অজবন সম্পনকবত তে 

 

ক্রনিক 

নং 
তড্ের নর্র্রণ প্রানি 

৪.১ জ্বালানন খাড্তর অজবনসমূড্হর তে (এক নজড্র) 
 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

ওড্ের্সাইড্ট িাওো যাড্র্ 

 

৫। হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর প্রকাশনা ও প্রনির্ড্েনসমূহ সম্পনকবত তে: 

ক্রনিক 

নং 
তড্ের নর্র্রণ প্রানি 

৫.১ র্ানষ বক প্রনতড্র্দন 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

ওড্ের্সাইড্ট তে িাওো যাড্র্ 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

অনফড্স পুস্তক আকাড্র িাওো 

যাড্র্ 

৫.২ 

অন্যান্য প্রকাশনা 

1. গ্যাস উৎপােন, নর্িরণ ও কনজাম্পশন এর র্ানষ বক প্রনিড্র্েন 

2. Report on Energy Scenario of Bangladesh 

3. কসনমনার কম্পাইড্লশন ২০২০-২১ 

4. র্ািংলাড্েড্শর নশল্প খাড্ি ইকুইপড্মন্ট নিনিক প্রাকৃনিক গ্যাড্সর চানহো 

ও ব্যর্হার ননরূপণ ও নর্ড্েষণ 

5. কেড্শ প্রাকৃনিক গ্যাড্সর চানহো ননরূপণ ও র্াজার নর্ড্েষণ 

6. A Glossary of Power, Energy & Mineral 

Resources 

7. গ্যাস উৎপােন ও ব্যড্য়র র্ানষ বক প্রনিড্র্েন 

8. গ্যাস এর্িং কয়লা মজুে ও উৎপােড্নর মানসক প্রনিড্র্েন 

 

 

৬। আইন, নর্নি ও নীনতিালা সম্পনকবত তে: 

 

ক্রনিক 

নং 
তড্ের নর্র্রণ প্রানি 

৬.১ 
জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ কর্তবক প্রণীি আইন, নর্নি ও নীনিমালার 

সিংকলন 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননট এর্ং 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ 

নর্ভাগ ও এর আওতািীন 

দির/সংস্থার ওড্ের্ সাইড্ট 

তে িাওো যাড্র্ 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

অনফড্স পুস্তক আকাড্র 

িাওো যাড্র্ 

৬.২ 
কপড্রার্ািংলার ককাম্পানীসমূড্হর আইন, নর্নি ও নীনিমালার সিংকলন [১ম 

খন্ড] 

৬.৩ 
কপড্রার্ািংলার ককাম্পানীসমূড্হর আইন, নর্নি ও নীনিমালার সিংকলন [২য় 

খন্ড] 

৬.৪ নর্নপনসর ককাম্পানীসমূড্হর আইন, নর্নি ও নীনিমালার সিংকলন 

৬.৫ হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর ননড্য়াড্গর নীনিমালা 
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৭। অন্যান্য তে: 

 

ক্রনিক 

নং 
তড্ের নর্র্রণ প্রানি 

৭.১ 
দেননক গ্যাস, দেননক কপড্রানলয়াম নসএননজ, এলএননজ ও কয়লা কসক্টর 

নিনিক জ্বালানন ব্যর্হার সিংক্রান্ত িথ্যানে 

 হাইড্রাকার্ বন ইউননড্টর 

ওড্ের্ সাইড্ট তে িাওো 

যাড্র্ 

 

৭.২ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল উপলড্ে কার্ বক্রম ও গৃহীি পনরকল্পনা 

৭.৩ 
কসর্া প্রোন প্রনিশ্রুনি (নসটড্জন্স চাট বার) র্াস্তর্ায়ন উপলড্ে কার্ বক্রম ও 

গৃহীি পনরকল্পনা 

৭.৪ কম বসম্পােনা র্াস্তর্ায়ন উপলড্ে কার্ বক্রম ও গৃহীি পনরকল্পনা 

৭.৫ 
অনিড্র্াগ প্রনিকার ব্যর্স্থাপনা র্াস্তর্ায়ন উপলড্ে কার্ বক্রম ও গৃহীি 

পনরকল্পনা 

৭.৬ ইড্নাড্িশন র্াস্তর্ায়ন উপলড্ে কার্ বক্রম ও গৃহীি পনরকল্পনা 

৭.৭ 
সিা ও প্রনশেণ, সিার কনাটশ, সিার কার্ বনর্র্রণী, প্রনশেণ পনরকল্পনা, 

ইন-হাউজ প্রনশেণ সিংক্রান্ত িথ্যানে। 

৭.৮ 
অনিস আড্েশ (নজও), অনিস আড্েশ, কর্াগোন সম্পনকবি অনিস আড্েশ, 

ননড্য়াড্গর প্রজ্ঞাপন, কর্াগোন পত্র সিংক্রান্ত িথ্যানে। 

 

http://hcu.org.bd/site/page/291c5fb2-94f5-4f29-b422-9d24e764024d/%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8
http://hcu.org.bd/site/page/5d26c458-f099-4e06-90fc-9173cee1c328/%E0%A6%A6%E0%A7%88%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE

