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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট, স ন বািগচা,

ঢাকা-১০০০।

২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি র অে াবর /২০২০ মােসর মািসক সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ জািকর হােসন 
 পিরচালক (উপসিচব), হাইে াকাবন ইউিনট, এিপএ িটম।

সভার তািরখ ২২-১০-২০২০ ইং
সভার সময় বহৃ িতবার িবকাল ৩: ৩০ ঘিটকায়

ান হাইে াকাবন ইউিনট, িমিন কনফাের  ম ।

উপি িত

ক) জনাব মেহদী হাসান, উপ পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস) সদ  সিচব ও ফাকাল 
পেয় ট, এিপএ িটম। খ) জনাব িশহাব মাহমদু, সহকারী পিরচালক (িরজাভয়ার ও উৎপাদন), 
সদ , এিপএ িটম গ) জনাব দব ত দাস, সহকাির পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), সদ , 
এিপএ িটম, ঘ) জনাব এম.আলাউি ন আল আজাদ, সহকারী পিরচালক (অপােরশন), সদ  , 
এিপএ িটম ।

২.০২.০। । আেলাচনাঃআেলাচনাঃ
২.১  সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম এিপএ
িটেমর সদ  সিচব ও ফাকাল পেয় ট জনাব মেহদী হাসান, উপ পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস) সভার
কাযপ  উপ াপনা কেরন । সভায় ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চিু  (এিপএ) সে র/২০২০
মােসর এিপএ বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করা হয় । সভাপিত  গত মােস অিভেযাগ িতকার ব ব া িবষেয়
সবা হীতা/ অংশীজনেদর অবিহতকরন সভা, াচার / উ ম চচার িবষেয় অংশীজেনর সে  মতিবিনময় সভা

এবং সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরন  সভা আেয়াজন সফল করার জ  সে াষ কাশ
কেরন।   তারপর সভাপিত অ  অিফেসর বািষক কমস াদন চিু  (এিপএ) চলিত মােসর বা বায়ন স েক
আেলাচনা কেরন। 
২.২   সভাপিত  গ াস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন যথাসমেয় ত সহ ওয়াকসপ/
সিমনার, গেবষণা/ ািড, ই-নিথর বা বায়ন, অভ রীণ িশ ণ সহ অ া  িবষয় যথাসমেয় স  করার

 িনেদশনা দান কেরন। পিরেশেষ, সভাপিত বািষক কমস াদন চিু  (এিপএ) বা বায়েনর িনেদশনা সমহূ
যথাযথ অ সরেণর উপর ােরাপ কের সভার সমাি  ঘাষনা কেরন।
৩.০৩.০। । িস া ঃিস া ঃ
ক) অ  মােস আগ  ২০২০ মােসর গ াস এবং কয়লা মজুদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন েতর ব ব া

হণ করেত হেব।
খ) অ  মােস একিট ওয়াকসপ/ সিমনার আেয়াজেনর ব ব া হণ করেত হেব।
৪.০৪.০।। সভায় আর কান িবষয় না থাকায় কিমিটর সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম
সমাি  ঘাষনা কেরন।

১



 

মাঃ জািকর হােসন 
পিরচালক (উপসিচব), হাইে াকাবন

ইউিনট, এিপএ িটম।

ারক ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৩২.০০১.১৭.২৪৯ তািরখ: 
২৫ অে াবর ২০২০

৯ কািতক ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট, স ন বািগচা, ধাকা-১০০০।
২) অিফস কিপ ।

 

মাঃ জািকর হােসন 
পিরচালক (উপ সিচব), হাইে াকাবন

ইউিনট, এিপএ িটম
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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 , স নবািগচা, ঢাকা

ন র ২৮.০৬.০০০০.০০০.৩২.০০১.১৭.১৭৫ তািরখ: 
১৯ অে াবর ২০২০

৩ কািতক ১৪২৭

নািটশ

২০২০-২০২১ অথ বছেরর  বািষক কমস াদন চিু  (এিপএ) বা বায়েনর অংশ িহেসেব এিপএ িটেমর মািসক
সভা আগামী ২২  অে াবর ২০২০ ইং তািরখ, বহৃ িতবার  িবকাল ৩: ৩০ ঘিটকায় অ  দ েরর িমিন কনফাের

েম অ ি ত হেব।

উ  সভায় এিপএ িটেমর  সকল সদ েক উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।

১৯-১০-২০২০
মাঃ জািকর হােসন

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

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা।
২) উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস), হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা
৩) সহকারী পিরচালক (িরজাভয়ার ও উৎপাদন), হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা
৪) সহকারী পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), হাইে াকাবন ইউিনট
৫) সহকারী পিরচালক (পিরক না), হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা
৬) সহকারী পিরচালক (অপােরশন) , হাইে াকাবন ইউিনট, স নবািগচা, ঢাকা
৭) অিফস কিপ
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