
অধিদপ্তর/ দপ্তররর নামঃ হাইররাকার্ বন ইউধনট 

মন্ত্রণালয়/ধর্ভারের নাম: জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভাে 

 

১। অধিস প্রািাইল 

     ক) একনজরর অধিস 

রধিষ্ঠারনর নাম র্াাংলা হাইররাকার্ বন ইউধনট 

ইাংররধজ HYDROCARBON UNIT 

সাংধিপ্ত HCU 

অধিস রিারনর পদধর্  মহাপধরচালক ধনয়ন্ত্রণকার  মন্ত্রণালয়/ধর্ভাে জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভাে 

 

অধিরসর সাংখ্যা  প্মাট…০১            ধর্ভাে য় অধিসঃ নাই            প্জলা অধিসঃ নাই 

জনর্ল ২৬ জন + ১০ জন (আউটরসাধস বাং) 

 অধিরসর ঠিকানা ১৫৩, পাইওধনয়ার প্রাড, প্সগুনর্াধেচা, ঢাকা 

প্ াোর াে (ই-প্মইল, 

প্িান, িযাক্স) 

ই-প্মইলঃ hcu@hcu.org.bd প্িানঃ ০২ ৮৩৯১০৭৫    িযাক্সঃ০২৮৩৯১১১৩ 

ওরয়র্সাইরটর ঠিকানা www.hcu.org.bd 

 ািায়ারির র্ণ বনা 

(গুেল ম্যাপসহ) 

https://goo.gl/maps/eCFbbkSVGqaSoR8z8 

 

খ) অধিরসর ধভশন ও ধমশন:  

 ধমশনঃ জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ প্সক্টররর হালনাোদ িথ্য-উপাত্ত প বরর্িণ, প বারলাচনা ও ধর্রেষরণর মাধ্যরম জ্বালাধন ও খধনজ 

সম্পদ ধর্ভারের চাধহদা প্মািারর্ক কাধরের  পরামশ ব রদারনর মাধ্যরম জ্বালাধন ধনরাপত্তা ধনধিিকরণ। 

ধভশনঃ ন ধি ধনি বাররণ জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভােরক কাধরের  সহায়িা রদান। 

ে) অধিরসর পধরধচধি ও ছধর্ (অনধিক ২০০ শব্দ) 

জ্বালাধন খারি সরকার কর্তবক গৃহ ি ধর্ধভন্ন সাংস্কার কা বক্ররম পরামশ ব রদান, প্দশ  ও ধর্রদশ  ধর্ধনরয়ােকার রদর অাংশগ্রহণ 

উৎসাধহিকরণ এর্াং িাঁরদর কা বক্রম িত্ত্বার্িারনর লরিয এধশয়ান প্ডরভলপরমন্ট ব্াাংক (এধডধর্) এর্াং রাজক য় নরওরয় 

সরকাররর আধথ বক সহায়িায় রণ ি ২টি সম িা রধিরর্দরন হাইররাকার্ বন ইউধনটরক জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভারের 

Technical Arm/কাধরের  ইউধনট ধহরসরর্ সৃজরনর সুপাধরশ করর। এ লরিয রাজক য় নরওরয় সরকাররর আধথ বক অনুদান 

এর্াং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কাধরের  সহায়িায় জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ 

ধর্ভারের অি রন উন্নয়ন রকল্প ধহরসরর্ হাইররাকার্ বন ইউধনরটর রথম প বারয়র কম বকান্ড [Strengthening of the 

Hydrocarbon Unit (Phase-I)] ধর্েি জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হরয় মাচ ব ২০০৬ প বন্ত চরল। রথম র বারয়র কম বকান্ড 

সিল সমাধপ্তর পর নরওরয় সরকাররর আগ্রহ এর্াং আধথ বক অনুদারন হাইররাকার্ বন ইউধনট ধিি য় প বারয়র রকল্প ধহরসরর্ 

[Strengthening of the Hydrocarbon Unit (Phase-II)] পুনরায় এধরল ২০০৬ হরি কা বক্রম শুরু 

করর  া ধডরসম্বর ২০১৩ প বন্ত চরল। িরর্ ধিি য় প বায় রকরল্পর এ আধথ বক অনুদান এশ য় উন্নয়ন ব্াাংরকর িত্ত্বার্িারন পধরচাধলি 

হয়। অপরধদরক, সরকার ধর্েি ১৫ জুন ২০০৮ সারল হাইররাকার্ বন ইউধনট-প্ক একটি স্থায়  কাঠারমা ধহরসরর্ রূপদান করর। এ 

িারার্াধহকিায় হাইররাকার্ বন ইউধনরট জনর্ল ধনরয়ারের ধর্ধিমালা চূড়ান্ত করা হয় এর্াং েি ২২ জুলাই ২০১৩ িাধররখ 

ধর্ধিমালাটি প্েরজট আকারর রকাধশি হয়। িারপর ০১ জানুয়াধর ২০১৪ সাল হরি হাইররাকার্ বন ইউধনট রাজস্ব র্ারজরট 
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পধরচাধলি হরে। জ্বালান  ও খধনজ সম্পদ ধর্ভারের কাধরেধর সহায়ক শধি ধহরসরর্ হাইররাকার্ বন ইউধনট চাধহদানু ায়  জাি য় 

জ্বালান  ন ধি হালনাোদ ও যুরোপর াে কররণর লরিয সভায় অাংশগ্রহণ, খসড়া কয়লান ধি চূড়ান্তকরণ ধর্ষরয় সভায় অাংশগ্রহণসহ 

উৎপাদন র্ন্টন চুধিসমূহ, গ্যাস চাধহদা, গ্যাস প্িত্র উন্নয়ন, গ্যাস প্সক্টররর ভধর্ষ্যি পধরকল্পনা ও অন্যান্য সাংধেষ্ট ধর্ষয়ক 

ন ধিমালা রণয়রন সধক্রয় অাংশগ্রহণ ও মিামি রদান করর আসরছ। 

ঘ) অধিরসর অে বারনাগ্রামঃ 

 

ঙ) প্সর্ার িাধলকা 

ক্রম প্সর্া নাম প্সর্ারাধপ্তর প বায় (অধিদপ্তর/আঞ্চধলক) 

১ গ্যাস ও কয়লা মজুদ, উৎপাদন ও ধডরেশন রধিরর্দন সাংস্থা 

২ প্সধমনার/ওয়াকবশপ আরয়াজন সাংস্থা 

৩ েরর্ষণা/স্টাধড কা বক্রম সাংস্থা 

৪ গ্যাস উৎপাদন, ধডধিধর্উশন এর্াং কনজাম্পশন এর র্াধষ বক রধিরর্দন সাংস্থা 

 

২। প্সর্া প্রািাইল 

ক) প্সর্ার নাম: অনলাইন বেইজড তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতত স্থাপন 

খ) প্সর্াটি সহধজকররণর প্ ৌধিকিা : প্সর্াটি সহধজকররণর িরল প্িল, গ্যাস, কয়লা এর্াং জ্বালাধন সাংক্রান্ত সকল িথ্য আরও 

কম সমরয় পাওয়া সম্ভর্ হরর্। 

ে) প্সর্ারাধপ্তর প্মৌধলক িথ্যাধদ 



 ধর্ষয় িথ্যাধদ 

১ প্সর্া রদানকার  অধিস হাইররাকার্ বন ইউধনট, জ্বালাধন ও খধনজ সম্পদ ধর্ভাে। 

২ প্সর্ার সাংধিপ্ত ধর্র্রণ 

প্িল, গ্যাস, কয়লা এর্াং অন্যান্য জ্বালাধন সাংক্রান্ত ধর্ধভন্ন 

রধিরর্দন রস্তুি করার মাধ্যরম প্দরশর সকল জ্বালাধন ও খধনজ 

সম্পরদর একটি সমধিি ডাটারর্জ পাওয়া  ায়। 

৩ র্াধষ বক প্সর্া গ্রহণকার র সাংখ্যা ৩০ টি রধিষ্ঠান এর্াং অসাংখ্য ছাত্র-ছাত্র  

৪ প্সর্ারাধপ্তর শিবার্ধল নাই 

৫ দাধয়ত্বরাপ্ত কম বকিবা ও কম বচার  প্মরহদ  হাসান, উপ পধরচালক (পধরকল্পনা ও ধপএসধস) 

৬ প্সর্ারাধপ্তর সময় ১৫ ধদন 

৭ প্সর্া রাধপ্তরি ররয়াজন য় কােজপত্র আরর্দনপত্র 

৮ প্সর্ারাধপ্তর জন্য খরচ  নাই 

৯ প্সর্ারাধপ্তর জন্য  ািায়ারির সাংখ্যা ১ 

১০ সাংধেষ্ট আইন/ধর্ধি/ন ধিমালার িাধলকা  

১১ 

প্সর্া প্পরি ব্থ ব হরল পরর্িী রধিকারকার  

কম বকিবা, পদধর্, ইরমইল ও প্িান 

ধশহার্ মাহমুদ, সহকার  পধরচালক (ধরজাভ বয়ার ও উৎপাদন), 

ইরমইলঃ shihab@hcu.org.bd, 

প্িানঃ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

১২ 

প্সর্া রাধপ্ত/ রদারনর প্িরত্র অসুধর্িা/ সমস্যা / 

চযারলঞ্জসমূহ 

অরনক সময় প্কাম্পাধন প্থরক ডাটা না পাওয়ার কাররণ রধিরর্দন 

রস্তুরি ধর্লম্ব হয়, প্সরিরত্র প্সর্া রদারন সমস্যা হয়। 

১৩ অন্যান্য  

 

ঘ) ধর্দ্যমান প্সর্া-পদ্ধধি ধর্রেষণ  

 

প্সর্া রদারনর িাপ কা বক্রম 
রধি িারপর সময় 

(ধদন/ঘন্টা/ধমধনট) 
সম্পৃি ব্ধির্ে ব (পদধর্) 

িাপ-১ 

ডাটা সাংগ্ররহর উরেরে সাংধেষ্ট প্কাম্পাধন/ 

এনধর্আর/ র্াাংলারদশ ব্াাংরক প্দয়ার উরেরে 

পত্র মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 

১ ধদন সহকার  পধরচালক 

িাপ-২ মহাপধরচালরকর দপ্তর হরি পত্র জাধর করা ১ ধদন মহাপধরচালক 

িাপ-৩ 
সাংধেষ্ট দপ্তরর িথ্য পাওয়ার জন্য প্ াোর াে 

করা 
৭ ধদন সহকার  পধরচালক 

িাপ-৪ সাংধেষ্ট িথ্য পাওয়া ৩০ ধদন সহকার  পধরচালক 

িাপ-৫ রাপ্ত িথ্য হরি ডাটা সিটওয়ারর ইনপুট করা ৭ ধদন সহকার  পধরচালক 

িাপ-৬ Data Anaysis করা ৪ ধদন সহকার  পধরচালক 

িাপ-৭ রধিরর্দন রস্তুি করা ৪ ধদন সহকার  পধরচালক 

িাপ-৮ রধিরর্দন ধরন্ট করা ১ ধদন সহকার  পধরচালক 
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িাপ-৯ 
প্ররণ করার জন্য পত্র রস্তুি কপ্র 

মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 
১ ধদন সহকার  পধরচালক 

িাপ-১০ পত্রজাধর করর ধর্ধভন্ন দপ্তরর প্ররণ করা ১ ধদন মহাপধরচালক 

 

 

 

 

ঙ) ধর্দ্যমান পদ্ধধির ররসস ম্যাপ (Process Map)  

 

 

 

 

মহাপধরচালরকর দপ্তর হরি পত্র জাধর করা 

 

সাংধেষ্ট দপ্তরর িথ্য পাওয়ার জন্য প্ াোর াে করা 

রাপ্ত িথ্য হরি ডাটা সিটওয়ারর ইনপুট করা 

Data Anaysis করা 

সাংধেষ্ট িথ্য পাওয়া 

রধিরর্দন রস্তুি করা 

রধিরর্দন ধরন্ট করা 

প্ররণ করার জন্য পত্র রস্তুি করর 

মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 

প্শষ 

ডাটা সাংগ্ররহর উরেরে সাংধেষ্ট প্কাম্পাধন/ এনধর্আর/ র্াাংলারদশ ব্াাংরক প্দয়ার 

উরেরে পত্র মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 

 

P: সহকার  

পধরচালক 

T: ১ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৭ ধদন 

P: মহাপধরচালক 

T: ১ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৪ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৪ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৩০ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৭ ধদন 

পত্রজাধর করর ধর্ধভন্ন দপ্তরর প্ররণ করা 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ১ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ১ ধদন 

P:মহাপধরচালক 

T: ১ ধদন 

প্মাট িাপঃ ১০ 

প্মাট জনর্লঃ ৫ জন 

প্মাট সময়ঃ ৫৭ ধদন 

শুরু 



 

চ) ধর্দ্যমান সমস্যা সমািারন কযাটােধরধভধত্তক রস্তার্না: 

প্িত্র সমস্যার র্ণ বনা সমািারনর রস্তার্না 

১। আরর্দনপত্র/ িরম/ 

 প্রধজস্টার/ রধিরর্দন 

- - 

২। দাধখল য় কােজপত্রাধদ - - 

৩। প্সর্ার িাপ 

প্িল, গ্যাস, কয়লা এর্াং অন্যান্য জ্বালাধন 

সাংক্রান্ত িথ্য সাংগ্ররহর পর ডাটা এনালাইধসস 

করা হি। ডাটা এনালাইধসস করার পর 

ডাটাগুরলা সিটওয়যার  ইনপুট করর প্িল 

গ্যাস কয়লা ও অন্যান্য জ্বালাধন সাংক্রান্ত   

ধর্ধভন্ন রধিরর্দন  ১০ টি িারপ রস্তুি করা 

হি। 

প্িল, গ্যাস, কয়লা এর্াং অন্যান্য 

জ্বালাধন সাংক্রান্ত িথ্য সাংগ্ররহর পর 

িথ্যগুরলা সিটওয়যাররর মাধ্যরমই 

ডাটা এনালাইধসস করর প্িল গ্যাস 

কয়লা ও অন্যান্য জ্বালাধন সাংক্রান্ত   

ধর্ধভন্ন রধিরর্দন  ০৯ টি িারপ 

রস্তুি করা প্ রি পারর।   

৪। সম্পৃি জনর্ল 

প্িল, গ্যাস, কয়লা এর্াং অন্যান্য জ্বালাধন 

সাংক্রান্ত রধিরর্দন রস্তুি কররি ০৫ জনর্ল 

ররয়াজন হি। 

সিটওয়যাররর মাধ্যরমই ডাটা 

এনালাইধসস করার িরল প্িল, 

গ্যাস, কয়লা এর্াং অন্যান্য জ্বালাধন 

সাংক্রান্ত রধিরর্দন রস্তুি কররি ০৪ 

জনর্ল লােরর্। 

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুম াদমের সমে সম্পৃক্ত 

ব্যক্তক্তর সংখ্যা ও পদক্তি 

- - 

৬। আন্তঃঅধিস ধনভ বরশ লিা  - - 

৭।  আইন/ধর্ধি/ রজ্ঞাপন ইিযাধদ - - 

৮। অর্কাঠারমা/ হাড বওয়ার ইিযাধদ - - 

৯। প্রকড ব/িথ্য সাংরিণ   

১০। রযুধির ররয়াে রর াজয ধক না -  

১১। খরচ (নােধরক+অধিস) - - 

১২। সময় (নােধরক+অধিস) 

প্িল, গ্যাস, কয়লা এর্াং অন্যান্য জ্বালাধন 

সাংক্রান্ত রধিরর্দন রস্তুি কররি প্মাট ৫৭ ধদন 

সরমর ররয়াজন হি। 

সিটওয়যাররর মাধ্যরমই ডাটা 

এনালাইধসস করার িরল প্িল, 

গ্যাস, কয়লা এর্াং অন্যান্য জ্বালাধন 

সাংক্রান্ত রধিরর্দন রস্তুি কররি 

প্মাট ৪৪  ধদন সময় লােরর্। 

১৩।  ািায়াি (নােধরক) - - 

১৪। অন্যান্য  - - 

 



 

 

ছ) রস্তাধর্ি ররসস ম্যাপ 

 

 

  

 

 

 

মহাপধরচালরকর দপ্তর হরি পত্র জাধর করা 

 

সাংধেষ্ট দপ্তরর িথ্য পাওয়ার জন্য প্ াোর াে করা 

রাপ্ত িথ্য হরি ডাটা সিটওয়ারর ইনপুট করা 

সাংধেষ্ট িথ্য পাওয়া 

রধিরর্দন রস্তুি কবে ধরন্ট করা 

 

ধিরর্দন ধরন্ট করা 

প্শষ 

ডাটা সাংগ্ররহর উরেরে সাংধেষ্ট প্কাম্পাধন/ এনধর্আর/ র্াাংলারদশ ব্াাংরক 

প্দয়ার উরেরে পত্র মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 

 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ১ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৫ ধদন 

P: মহাপধরচালক 

T: ১ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৫ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ২৫ ধদন 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ৫ ধদন 

পত্রজাধর করর ধর্ধভন্ন দপ্তরর প্ররণ করা 

 

P: সহকার  পধরচালক 

T: ১ ধদন 

পত্র রস্তুি করর মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 
P: মহাপধরচালক 

T: ১ ধদন 

প্মাট িাপঃ ৮ 

প্মাট জনর্লঃ ৪ জন 

প্মাট সময়ঃ ৪৪ ধদন 

শুরু 



 

 

িাপ-১ ডাটা সাংগ্ররহর উরেরে সাংধেষ্ট প্কাম্পাধন/ এনধর্আর/ 

র্াাংলারদশ ব্াাংরক প্দয়ার উরেরে পত্র 

মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 

িাপ-১ ডাটা সাংগ্ররহর উরেরে সাংধেষ্ট 

প্কাম্পাধন/ এনধর্আর/ র্াাংলারদশ ব্াাংরক 

প্দয়ার উরেরে পত্র মহাপধরচালরকর 

দপ্তরর প্ররণ 

িাপ-২ মহাপধরচালরকর দপ্তর হরি পত্র জাধর করা িাপ-২ মহাপধরচালরকর দপ্তর হরি পত্র জাধর 

করা 

িাপ-৩ সাংধেষ্ট দপ্তরর িথ্য পাওয়ার জন্য প্ াোর াে করা িাপ-৩ সাংধেষ্ট দপ্তরর িথ্য পাওয়ার জন্য 

প্ াোর াে করা 

িাপ-৪ সাংধেষ্ট িথ্য পাওয়া  িাপ-৪ সাংধেষ্ট িথ্য পাওয়া 

িাপ-৫ রাপ্ত িথ্য হরি ডাটা সিটওয়ারর ইনপুট করা িাপ-৫ রাপ্ত িথ্  হরি ডাটা সিটওয়ারর ইনপুট 

করা 

িাপ-৬ Data Anaysis করা  ররয়াজন প্নই 

িাপ-৭ রধিরর্দন রস্তুি কবে ধরন্ট করা িাপ-৬ রধিরর্দন রস্তুি কবে ধরন্ট করা 

িাপ-৮ রধিরর্দন ধরন্ট করা  ররয়াজন প্নই 

িাপ-৯ প্ররণ করার জন্য পত্র রস্তুি করর মহাপধরচালরকর 

দপ্তরর প্ররণ 

িাপ-৭ প্ররণ করার জন্য পত্র রস্তুি করর 

মহাপধরচালরকর দপ্তরর প্ররণ 

িাপ-১০ পত্রজাধর করর ধর্ধভন্ন দপ্তরর প্ররণ করা িাপ-৮ পত্রজাধর করর ধর্ধভন্ন দপ্তরর প্ররণ করা 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারর ধর্দ্যমান ও রস্তাধর্ি পদ্ধধির তুলনা 

 

 ধর্দ্যমান পদ্ধধি রস্তাধর্ি পদ্ধধি 

সময় (ধদন/ঘন্টা) ৫৭ ধদন ৪৪ ধদন 

খরচ (নােধরক ও অধিরসর) নাই নাই 

 ািায়াি নাই নাই 

িাপ ১০ ৮ 

জনর্ল ৫ জন ৪ জন 

দাধখল য় কােজপত্র নাই নাই 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্লখধচত্র:   

 

 

 

 

৪। র্াস্তর্ায়ন 

  ক) র্াস্তর্ায়রনর অধভজ্ঞিার আনুপূধর্ বক ধর্র্রণ (২০০ শরব্দর মরধ্য) 

  খ) র্াস্তর্ায়রনর সময়ার্দ্ধ কম বপধরকল্পনা  

কা বক্রম আগস্ট বসপ্টে অপ্টটা নপ্টে তডপ্টস জানু 

পাইলট (প্রপ্ট াজয বেপ্টে) শুরু ও সমাতি 
      

মতিপতেষদ তেোপ্টগ োস্তোয়ন প্রততপ্টেদন 

বপ্রেপ্টেে তাতেখসমূহ       

পুপ্টো অতিপ্টেপ্টে োস্তোয়ন শুরুে তাতেখ 
      

পুররা অধিরিরত্র র্াস্তর্ায়ন মূল্যায়ন 

রধিরর্দন প্ররণ       

 

  খ) র্াস্তর্ায়রনর জন্য ব্ধয়ি অরথ বর পধরমাণ 

   ে) র্াস্তর্ায়রন চযারলঞ্জসমূহ 

  ঘ) চযারলঞ্জ প্মাকারর্লায় গৃহ ি ব্র্স্থাধদ 

  চ) সরকাধর আরদশ জাধরর িাধরখ 

  ছ) রচারর গৃহ ি ব্র্স্থাধদ 

  জ) পধরর্ িণ 

  ঝ) অধভজ্ঞিালব্ধ ধশিণ 

  ঞ) প্সর্া সহধজকরণ কা বক্ররমর ছধর্ ও ধভধডও (ধলাংক)  

  ট) োস্তোয়ন টিম: নাম, পদতে, ছতে 

  ঠ) প্টকসইকররণ গৃহ ি ব্র্স্থাধদ 


