
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও  খবিজ সম্পে ববভাগ 
হাইদরাকাব বি ইউবিট 

১৫৩, পাইওবিয়ার ররাড, রসগুিবাবগচা, ঢাকা-১০০০। 
র ািঃ ০২-৮৩৯১১৬৩; ই-দমইলঃhcu@hcu.org.bd, ওদয়বঃwww.hcu.gov.bd 

তথ্য অবিকার  কম বপবরকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 

 

র্াে 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২১-

২২ 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

২য় ত্রত্রর্াসসক অগ্রগসত অসাধারণ অসত উত্তর্ উত্তর্ 
চলসত 

র্াে 

চলসত 

র্ানের 

সেনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাসতষ্ঠাসেক 6 

[১.১] তথ্য অসধকার আইে অনুর্ায়ী 

সেধ মাসরত সর্নয়র র্নে তথ্য প্রাসির 

আনেদে সেষ্পসত্ত 

[১.১.১] সেধ মাসরত সর্নয়র 

র্নে প্রাসির আনেদে 

সেষ্পসত্তকৃত 

% ৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০%   ১০০% 

 

সের্তা বৃসি 
১৯ 

[১.২] স্বপ্রনণাসদতভানে প্রকাশনর্াগ্য 

তথ্য হালোগাদ কনর ওনয়েসাইনে 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালোগাদকৃত 

তথ্য ওনয়েসাইনে 

প্রকাসশত 

তাসরখ 

 
০৪   

৩১.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ৩১.০১. ২৩ - - 29.12.2022 

৩০.০৬.২০২৩ - - - - - 

[১.৩] োসষ মক প্রসতনেদে প্রকাশ 

[১.3.১] সেধ মাসরত সর্নয় 

োসষ মক প্রসতনেদে 

প্রকাসশত 

তাসরখ ০৩   ১৫.১০.২২ ৩১.১০.২২ ৩০.১১.২২ - - 12.10.2022 

[১.৪]  তথ্য অসধকার আইে, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসানর র্ােতীয় তনথ্যর 

কযাোগসর  ও কযাোলগ ত্রতসর/ 

হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাোগসর  

ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাসরখ ০৩   ৩১.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ৩১.০১.২৩ - - 29.12.2022 

[১.৫] তথ্য অসধকার আইে ও 

সেসধসেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃসিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

1টি 

সলফনলে 

(২৭.১২.২০২২) 

[১.৬] তথ্য অসধকার সেষনয় 

কর্ মকতমানদর প্রসশেণ আনয়ার্ে 

].৬.১১[  প্রসশেণ 

আনয়াসর্ত সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - - 

[১.৭] তথ্য অসধকার সংক্রান্ত 

প্রনতযকটি ত্রত্রর্াসসক অগ্রগসত 

প্রসতনেদে সেধ মাসরত সর্নয় 

ওনয়েসাইনের তথ্য অসধকার 

ক্ষসোেনে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রত্রর্াসসক অগ্রগসত 

প্রসতনেদে ওনয়েসাইনের 

তথ্য অসধকার ক্ষসোেনে 

প্রকাসশত 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১  

1ম ত্রত্রর্াসসক অগ্রগসত 

প্রসতনেদে 

ওনয়েসাইনের তথ্য 

অসধকার ক্ষসোেনে 

প্রকাসশত 

 

http://www.hcu.gov.bd/


গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট

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

ারক ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.০৫.০০১.২১.১ তািরখ: 
০১ জা য়াির ২০২৩

১৭ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন   অ যায়ীঅ যায়ী  িনধা িরতিনধা িরত   সমেয়রসমেয়র   মেমে   তত   া ি রা ি র   আেবদনআেবদন   িন িিন ি   িতেবদনিতেবদন।।
উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, হাইে াকাবন ইউিনেটর ত  অিধকার কমপিরক না ২০২২-২৩ এর
কায ম ১.১১.১   তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন   অ যায়ীঅ যায়ী  িনধা িরতিনধা িরত   সমেয়রসমেয়র   মেমে   তত   া ি রা ি র   আেবদনআেবদন   িন িিন ি  এর
কমস াদন চক ১.১.১১.১.১  ( ( িনধা িরতিনধা িরত   সমেয়রসমেয়র   মেমে   তত   া ি রা ি র   আেবদনআেবদন   িন িিন ি ))  অ যায়ী হাইে াকাবন ইউিনেট
০১ অে াবর, ২০২২ - ৩১ িডেস র, ২০২২ সময়কােল কউ ত  চেয় কােনা আেবদন কেরিন িবধায় ত  াি র আেবদন
িন ি র ল মা া অ যায়ী অজন ১০০%।

১-১-২০২৩

িসিনয়র সিচব
িসিনয়র সিচেবর দ র

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: ৮৩৯১০৭৫
ইেমইল: hcu@hcu.org.bd

ারক ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.০৫.০০১.২১.১/১(৩) তািরখ: ১৭ পৗষ ১৪২৯
০১ জা য়াির ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সহকারী পিরচালক (িরজাভয়ার ও উৎপাদন), হাইে াকাবন ইউিনট
২) সহকারী পিরচালক (পিরক না), উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস), হাইে াকাবন ইউিনট
৩) অিফস কিপ, হাইে াকাবন ইউিনট।

১-১-২০২৩
ড. মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

১





গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও  খবিজ সম্পে ববভাগ 
হাইদরাকাব বি ইউবিট 

১৫৩, পাইওবিয়ার ররাড, রসগুিবাবগচা, ঢাকা-১০০০। 
র ািঃ ০২-৮৩৯১১৬৩; ই-দমইলঃhcu@hcu.org.bd, ওদয়বঃwww.hcu.gov.bd 

 

তথ্য অবিকার  কম বপবরকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

কার্ বক্রম: [১.২] স্বপ্রদণাবেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালিাগাে কদর ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

কম বসম্পােি সূচক: [১.২.১] হালিাগােকৃত তথ্য ওদয়বসাইদট প্রকাবশত 

 

http://www.hcu.gov.bd/


  

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও  খবিজ সম্পে ববভাগ 
হাইদরাকাব বি ইউবিট 

১৫৩, পাইওবিয়ার ররাড, রসগুিবাবগচা, ঢাকা-১০০০। 
র ািঃ ০২-৮৩৯১১৬৩; ই-দমইলঃhcu@hcu.org.bd, ওদয়বঃwww.hcu.gov.bd 

তথ্য অবিকার  কম বপবরকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

কার্ বক্রম: [১.৩] বাবষ বক প্রবতদবেি প্রকাশ 

কম বসম্পােি সূচক: [১.3.১] নির্ ধানিত সময়ে বানষ ধক প্রনতয়বদি প্রকানিত 

http://www.hcu.gov.bd/






গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও  খবিজ সম্পে ববভাগ 
হাইদরাকাব বি ইউবিট 

১৫৩, পাইওবিয়ার ররাড, রসগুিবাবগচা, ঢাকা-১০০০। 
র ািঃ ০২-৮৩৯১১৬৩; ই-দমইলঃhcu@hcu.org.bd, ওদয়বঃwww.hcu.gov.bd 

 

তথ্য অবিকার  কম বপবরকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

কার্ বক্রম: [১.৪]  তথ্য অবিকার আইি, ২০০৯ এর ৫ িারা অনুসাদর র্াবতীয় তদথ্যর কুাটাগবর  

ও কুাটালগ ততবর/ হালিাগােকরণ 

কম বসম্পােি সূচক: [১.৪.১]  তদথ্যর কুাটাগবর  ও কুাটালগ প্রস্তুতকৃত/হালিাগােকৃত 

 

http://www.hcu.gov.bd/


গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট 

১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০

ারক ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.০৫.০০১.২১.১২০ তািরখ: 
২৭ িডেস র ২০২২

১২ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন   ওও  িব িধ িবধানিবিধ িবধান   স েকস েক  জনসেচতনতাজনসেচতনতা   ি করণি করণ   চারপচারপ ।।
ত  অিধকার কমপিরক না ২০২২-২৩ এর কায ম ১.৫১.৫ [ [তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন   ওও  িব িধ িবধানিবিধ িবধান   স েকস েক
জনসেচতনতাজনসেচতনতা   ি করণি করণ ]]  এর চক ১.৫.১১.৫.১  [ [ চারচার   কায মকায ম   সস ]]  এর অংশ িহসােব হাইে াকাবন ইউিনট ক ক

কািশত "তত   অিধকারঅিধকার   আইনআইন   ওও  িব িধ িবধানিবিধ িবধান   স িকতস িকত   িলফেলটিলফেলট " এতৎসে  রণ করা হেলা।

সং ি ঃ বণনামেত।

২৭-১২-২০২২

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
২) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ 
পে ািলয়াম কেপােরশন
৩) চয়ার ান, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ 
করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৪) মহাপিরচালক , বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
৫) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
৬) মহাপিরচালক , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৭) সিচব, সিচব-এর দ র, বাংলােদশ এনািজ র েলটরী 
কিমশন
৮) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ, ধান 
িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ এর কাযালয়, িবে ারক 
পিরদ র
৯) ব াপনা পিরচালক , বাংলােদশ পে ািলয়াম 
এ ে ােরশন এ  াডাকশন কা ানী িলঃ (বােপ )
১০) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ াস িফ  

আ ল খােয়র মাঃ আিম র রহমান
মহাপিরচালক

ফান: ৮৩৯১০৭৫
ইেমইল: hcu@hcu.org.bd
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কা ানী িলিমেটড
১১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালক এর 
দ র, িসেলট াস িফ স িলিমেটড
১২) ব াপনা পিরচালক, াস া িমশন কা ানী 
িলিমেটড (িজ িসএল)
১৩) ব াপনা পিরচালক, িততাস াস া িমসন এ া  
িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড
১৪) ব াপনা  পিরচালক, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন 
কা ানী িলিমেটড
১৫) ব াপনা পিরচালক, কণ লী াস িডি িবউশন 
কা ানী িলিমেটড
১৬) ব াপনা পিরচালক, জালালাবাদ াস া িমসন 
এ া  িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড
১৭) ব াপনা পিরচালক, পি মা ল াস কা ানী 
িলিমেটড
১৮) ব াপনা পিরচালক, রবন াস কা ানী 
িলিমেটড
১৯) ব াপনা পিরচালক, পা িরত া িতক াস 
কা ানী িলিমেটড
২০) ব াপনা পিরচালক, বড় িরয়া কাল মাইিনং 
কা ানী িলিমেটড (িবিসএমিসএল)
২১) ব াপনা পিরচালক, ম পাড়া ানাইট মাইিনং 
কা ানী িলিমেটড
২২) ােনিজং ডাইের র , ই ান িরফাইনারী িলিমেটড
২৩) ব াপনা পিরচালক, প া অেয়ল কা ানী 
িলিমেটড
২৪) ােনিজং ডাইের র, মঘনা পে ািলয়াম িলিমেটড
২৫) ব াপনা পিরচালক, য না অেয়ল কা ানী 
িলিমেটড
২৬) ব াপনা পিরচালক, এলিপ াস িলিমেটড
২৭) ব াপনা পিরচালক, ই ান ি েক স াস 
িলিমেটড
২৮) রিজ ার, ঢাকা িব িব ালয়।
২৯) রিজ ার, েয়ট।
৩০) রিজ ার , রাজশাহী িব িব ালয়।
৩১) রিজ ার, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।
৩২) রিজ ার, এমআইএস ।
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও  খবিজ সম্পে ববভাগ 
হাইদরাকাব বি ইউবিট 

১৫৩, পাইওবিয়ার ররাড, রসগুিবাবগচা, ঢাকা-১০০০। 
র ািঃ ০২-৮৩৯১১৬৩; ই-দমইলঃhcu@hcu.org.bd, ওদয়বঃwww.hcu.gov.bd 

 

তথ্য অবিকার  কম বপবরকল্পিা, ২০২২-২০২৩  

কার্ বক্রম: [১.৭] তথ্য অবিকার সাংক্রান্ত প্রদতুকটি ত্রৈমাবসক অগ্রগবত প্রবতদবেি বিি বাবরত সমদয় 

ওদয়বসাইদটর তথ্য অবিকার রসবাবদে প্রকাশ  

কম বসম্পােি সূচক: [১.৭.১] ত্রৈমাবসক অগ্রগবত প্রবতদবেি ওদয়বসাইদটর তথ্য অবিকার রসবাবদে 

প্রকাবশত  

 

 

http://www.hcu.gov.bd/
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