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২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি  (এিপএ) বা বায়েনর অংশ িহেসেব সবা দান িত িত
িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরন সভার কাযিববরণী ।

সভাপিত এ এস এম ম ু ল কােদর 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ৩০-০৯-২০২০ ইং
সভার সময় সকাল  ১১:০০ ঘিটকা

ান Zoom Meeting এর মাধ েম অনলাইন
উপি িত পিরিশ  -ক
০১০১।।
সভাপিত ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি  (এিপএ) বা বায়েনর অংশ িহেসেব
সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরন সভায় উপি ত সকলেক াগত

জানান।
সভাপিতর অ মিত েম হাইে াকাবন ইউিনেটর পিরচালক মাঃ জািকর হােসন সভার কাযপ
উপ াপন কেরন।  িতিন ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি  (এিপএ) বা বায়েনর
অংশ িহেসেব সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরন সভায় যু  হওয়ার
জ  সকলেক ধ বাদ াপন কেরন।
সভাপিত বেলন বািষক কমস াদন চুি  (এিপএ) এর বাধ বাধকতা িহেসেব কেহা ারেদর
সােথ এই িমিটং আেয়াজন করা হেয়েছ। (এিপএ) এর টােগট পূরেণর িনিমে  হাইে াকাবন
ইউিনেটর জ  বছের ০৮ িট সিমনােরর বাধ বাধকতা রেয়েছ। সিমনার সফল করার জ
সবার সহেযািগতা েয়াজন। সবার সহেযািগতায়  গ াস এবং কয়লার মজুদ ও উৎপাদেনর
মািসক িতেবদন এবং গ াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজা শন এর বািষক িতেবদন
 িবিভ  িরেপাট ণয়ন করা স ব হেয়েছ। আইন,িবিধ ও নীিতমালার সংকলন তির এবং
পে াবাংলা ও িবিপিস’র আওতাধীন কা ািন েলার নীিতমালার সংকলন চুড়া করেণ

কেহা ারেদর সহেযািগতার কথা ব  কেরন। 
িবিপআই পিরচালক জানান হাইে াকাবন অতীেত যা কেরেছ তা একিট মাইলফলক । িতিন
িবিপআই এর জনবেলর ঘাটিতর কথা তেুল ধের ধেরন।
পে াবাংলার িতিনিধ জানান হাইে াকাবন এর এই উেদ াগ ভােলা লেগেছ। তথ  আদান
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দানসহ যেকান েয়াজেন সহেযািগতা অব াহত রাখার কথা বেলন। িজএসিবর তিনিধ
জানান তারা এিপএ সং া  ৪িট সভা আেযাজন করেব। আগামী মােসর থম স ােহ একিট
সভা আেয়াজন করেব।
 ০২০২. . 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: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৩২.০০১.১৭.২১৫ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২০

১৫ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), হাইে াকাবন ইউিনট
২) উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস), হাইে াকাবন ইউিনট
৩) সহকারী পিরচালক (িরজাভয়ার ও উৎপাদন), হাইে াকাবন ইউিনট
৪) সহকারী পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), হাইে াকাবন ইউিনট
৫) সহকারী পিরচালক (অপােরশন) , উপ-পিরচালক (মাইিনং ও অপােরশন), হাইে াকাবন ইউিনট
৬) 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

ন র ২৮.০৬.০০০০.০০০.৩২.০০২.১৯.১৪ তািরখ: 
২০ সে র ২০২০

৫ আি ন ১৪২৭

অনলাইন সভার নািটশ

িবষয়: ২০২০২০২০--২১২১  অথবছেররঅথবছেরর  বািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন  চুিচুি  ( (এিপএএিপএ) ) বা বায়েনরবা বায়েনর  অংশঅংশ  িহেসেবিহেসেব  সবাসবা  দানদান
িত িতিত িত  িবষেয়িবষেয়  সবা হীতােদরসবা হীতােদর  অবিহতকরনঅবিহতকরন  সভাসভা  সেসে ।।

২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চিু  (এিপএ) বা বায়েনর অংশ িহেসেব সবা দান িত িত
িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরন সভা হাইে াকাবন ইউিনেটর মহাপিরচালক (যু সিচব) জনাব এ এস এম
ম ু ল কােদর এর সভাপিতে  িন বিনত িলে  অ ি ত হেব।

Topic: HCU Zoom Meeting
Time: Sep 30, 2020 11:00 AM Astana, Dhaka

Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android:
https://uni-sydney.zoom.us/j/4037050814?
pwd=emZLVmZuZG5Vam5iU2NYWFlkcERBZz09
Password: 838884

উ  সভায় সকল এিপএ ফাকাল পেয় ট কমকতাগণেক ভাচয়ুািল যু  থাকার জ  অ েরাধ করা হল।

২০-৯-২০২০
এ এস এম ম ু ল কােদর

মহাপিরচালক
ফান: ৮৩৯১০৭৫

ইেমইল: hcu@hcu.org.bd

সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় কাযােথ িবতরণ ( জ তার িভি েত নয়):: 
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন [ এিপএ ফাকাল পেয় ট কমকতােক ভাচুয়ািল যু
করার জ  অ েরাধ করা হল]
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২) চয়ারম ান, চয়ারম ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, গ াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
[ এিপএ ফাকাল পেয় ট কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই িটিটউট [ এিপএ ফাকাল পেয় ট কমকতােক ভাচুয়ািল
যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
৪) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন বু েরা (িবএমিড) [ এিপএ ফাকাল পেয় ট কমকতােক ভাচুয়ািল
যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
৫) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ভতূাি ক জিরপ অিধদ র [ এিপএ ফাকাল পেয় ট
কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ  অ েরাধ করা হল]
৬) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ (অিতির  দািয় ), ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ
এর কাযালয়, িবে ারক পিরদ র [ এিপএ ফাকাল পেয় ট কমকতােক ভাচুয়ািল যু  করার জ
অ েরাধ করা হল]
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