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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

হাইোকাব ন ইউিনট সািতক ০৩ (িতন) বছের মাট ৪৪ (য়ািশ)  কািরগরী িতেবদন ণয়ন কেরেছ। কািরগরী িতেবদনেলা হে
াস মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন, াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন, Energy Scenario
of Bangladesh িতেবদন, Energy Economics িতেবদন। ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর আওতাধীন িবিভ সংা
ও পোবাংলা/িবিপিস -এর আওতাধীন কাানীসেহর ভিবৎ পিরকনা ণয়েন িতেবদনসহ সহায়তা করেব।
• সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহঃ
(ক) াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন, ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮; (খ) াস এবং কয়লা
মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন: জায়ারী, ২০১৬ - ফয়াির, ২০১৯; (গ) Report on Energy Economics (ঘ) A
Glossary of Terms Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry; (ঙ)
Report  on  Energy  Scenario  of  Bangladesh,  ২০১৫-২০১৬  ২০১৬-২০১৭  এবং  ২০১৭-২০১৮;  (চ)
Workshop/Seminar  :  ২৬

সমা এবং চােলসহ:

(ক) নব িজত সংা ; (খ) বল জনবেলর সংকট; (গ) অিভ ও দ কািরগরী জনবেলর জ  আিথ ক িবধা; (ঘ) ািড ও গেবষণার
িবধার তা (ঙ) বেদিশক িশণ ও িভিজেটর সীমাবতা ।

ভিবৎ পিরকনা:

(ক) ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর কািরগরী সহায়ক শি িহসােব িতা করা ; (খ) িনয়িমত ওয়াকশপ, সিমনােরর আেয়াজন ; (গ)
হাইোকাব ন ইউিনটেক আজািতক মােন উীত করা ; (ঘ) কম কতােদর ালািন সেরর িবিভ িতান হেত বহািরক অিভতা এবং
ান অজেনর িনিমে  সমেয়র জ ষেণর বা করা ; (ঙ) ালািন ও খিনজ সের েগােপািগ িবিভ ক ণয়ন ও বাবায়ন
করা ; (চ) কম কতা/কম চারীেদর দশী/িবেদশী িশেণর বা করা ; (ছ) ািড ও গেবষণাধম কম সাদন ; (জ) িনজ ভবন তির করা
।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

াস উৎপাদন ও Depletion এবং কয়লা উৎপাদেনর মািসক িতেবদন ণয়ন ;
াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন শীষ ক বািষ ক িতেবদন ণয়ন ;
Energy Scenario of Bangladesh সিকত িতেবদন ণয়ন ;
PSC এর Joint Management committee (JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার
পয েবণ িতেবদন দািখল জাতীয় সংসেদ োর রণ ;
জাতীয় াচার কৗশল কম -পিরকনা ণয়ন ;
উাবন কম পিরকনা ণয়ন ;
বাৎসিরক উাবনী কম পিরকনায় উিিখত উাবনসহ অা উাবেনর নাম ও কায েমর অগিতর ত রণ;
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ কক চািহত জাতীয় ও আজািতক াথ  সংি িবিভ িবষেয়র উপর িতেবদন ও মতামত
তব ক রণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাইোকাব ন ইউিনট

এবং

সিচব, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

নীিত িনধ ারেণ ালািন ও খিনজ সদ িবভাগেক কািরগরী সহায়তা দান।

১.২ অিভল (Mission)
ালািন ও খিনজ সদ সেরর হালনাগাদ ত-উপা পয েবণ, পয ােলাচনা ও িবেষেণর মােম ালািন ও খিনজ সদ
িবভােগর চািহদা মাতােবক কািরগরী পরামশ  দােনর মােম ালািন িনরাপা িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ালািন িনরাপা ি করা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. (ক) তল ও ােসর মদ ও সা উৎস িনপণ ও হালনাগাদকরণ; (খ) ালািন সংা ডাটােবস এর হালনাগাদকরণ
ও  সসারণ;  (গ)  উৎপাদন  বন  ি  এবং  যৗথ  উোগ  ি  িবষেয়  মতামত  দান;  (ঘ)  ালািনর  অভরীণ  ও
আিলক বাজার পয েবণ ও িবেষণ; (ঙ) তল ও ােসর অসান, উয়ন ও উৎপাদন এর পিরকনা ও পয ােলাচনা;
(চ) ালািন খােতর সংার িবষেয় পািরশকরণ এবং কায েম অংশহণ; (ছ) বসরকাির খােতর সিহত যাগােযাগ
করাসহ আহী উোােদর সহায়তা দান; (জ) আজািতক সহেযািগতা, ি ও সমেঝাতায় অংশহণ; (ঝ) ােসর
উৎপাদন  ও  িডেশন  পিরকনা  ণয়ন;  (ঞ)  পিরেবশ  ও  িনরাপা  সংা  নীিতমালা  ণয়েন  সহায়তা  দান;  (ট)
পোিলয়াম পিরেশাধন, সংরণ ও িবপণন কায ািদ পয ােলাচনা ও পিরবীণ; ( (ঠ) পোিলয়ামজাত পদােথ র বাৎসিরক
চািহদা িনপণ , সংহ, পিরকনা িত কম কাের পয ােলাচনাসহ পিরবীণ কম কাে সহায়তা দান; (ড) মাইিনং
সংা ােবর উপর মতামত দানসহ পরামশ  দান; (ঢ) কয়লাসহ অা খিনজ সদ আহরণ ও উয়নসহ
পিরকনা, বাপনা, আইন-কান এবং নীিতমালা িত িবষেয় সািব ক সহায়তা দান; (ণ) ালািন ও খিনজ সদ
িবভােগর কািরগির সহায়ক শি িহেসেব দািয় পালন; (ত) ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ কক অিপ ত অ য কান
দািয় পালন।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

ালািন ও খিনজ সেরর
হালনাগদ ত-উপা সংহ এবং
িবেষণ

িবেষণধম িরেপাট  সংা ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩
পোবাংলা, িজএসিব, িবিপিস,
িবএমিড

পোবাংলা/িবিপিস এবং এেদর আওতাধীন
কাানীসহ, িজএসিব, িবএমিড, জাতীয় রাজ বাড ,
ালািন খােত িনেয়ািজত বসরকাির কাািনসহ -
এেদর ডাটােবস/ িবিবধ িতেবদন ।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ালািন
িনরাপা ি
করা।

৭৫

[১.১] ক) াস উৎপাদন ও
Depletion এবং কয়লা
উৎপাদেনর মািসক িতেবদন

[১.১.১] িতেবদন
তকরণ

সমি সংা ৪০ ১৩ ১৩ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৩ ১৩

[১.২] খ) সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[১.২.১] সিমনার/
ওয়াকশপ

সমি সংা ২০ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.৩] গ) গেবষণা/ািড
কায ম

[১.৩.১] গেবষণা
কায ম

সমি সংা ১০ ২ ২ ২ ১ ৩ ৪

[১.৪] ালািন িবভােগর ণীত
আইন, িবিধ ও নীিতমালা
সংকলন ণয়ন;

[১.৪.১] আইন, িবিধ
ও নীিতমালা সংকলন
ণয়ন;

সমি সংা ৫ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাইোকাব ন ইউিনট, সিচব, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ িহসােব মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাইোকাব ন ইউিনট-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ হাইোকাব ন ইউিনট
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ

তািরখ

সিচব
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ শসংেপ পোবাংলা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন

২ িজএসিব বাংলােদশ -তািক জিরপ অিধদর

৩ িবিপিস বাংলােদশ পোিলয়াম করেপােরশন

৪ িসিবএম কাল বড িমেথন

৫ ইউিসিজ আারাউ কাল ািসিফেকশন

৬ জএমিস জেয় ােনজেম কিম

৭ জআরিস জেয় িরিভউ কিম

৮ িপএসিস াডাকশন শয়ািরং কা

৯ িবএমিড খিনজ উয়ন েরা

১০ িজআরএস িেভ িরেস িসেম

১১ এনিবআর াতীয় রাজ বাড 



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৮, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] ক) াস উৎপাদন ও
Depletion এবং কয়লা উৎপাদেনর
মািসক িতেবদন

[১.১.১] িতেবদন
তকরণ

িবেষণধম িতেবদন
তকরণ

হাইোকাব ন ইউিনট িতেবদন পয ােলাচনা
পোবাংলা/িবিপিস এবং এেদর আওতাধীন কাানীসহ, িজএসিব,
িবএমিড, জাতীয় রাজ বাড , ালািন খােত িনেয়ািজত বসরকাির
কাািনসহ -এেদর ডাটােবস/ িবিবধ িতেবদন ।

[১.২] খ) সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন
[১.২.১] সিমনার/
ওয়াকশপ

ালািন খােতর িবিভ সম
সামিয়ক িবষেয়র উপর
সিমনার / ওয়াকশেপর
আেয়াজন করা ।

হাইোকাব ন ইউিনট
অিত সিমনার/ওয়াকশপ
সংা

আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশেপ অংশহণকারী পোবাংলা/িবিপিস এবং
এেদর আওতাধীন কাানীসহ, িজএসিব, িবএমিড, ালািন খােত
িনেয়ািজত বসরকাির কাািনসহ কক ঐ িনিদ  িবষেয় িরত
তাবলী ।

[১.৩] গ) গেবষণা/ািড কায ম [১.৩.১] গেবষণা কায ম
ালািন খােতর উয়েন
ািড/গেবষনা কায ম
পিরচালনা করা

হাইোকাব ন ইউিনট ািড/গেবষনা পয ােলাচনা
পোবাংলা/িবিপিস এবং এেদর আওতাধীন কাানীসহ, িজএসিব,
িবএমিড, জাতীয় রাজ বাড , ালািন খােত িনেয়ািজত বসরকাির
কাািনসহ -এেদর ডাটােবস/ িবিবধ িতেবদন ।

[১.৪] ালািন িবভােগর ণীত আইন,
িবিধ ও নীিতমালা সংকলন ণয়ন;

[১.৪.১] আইন, িবিধ ও
নীিতমালা সংকলন ণয়ন;
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

অা
বাংলােদশ তল, াস ও
খিনজ সদ কেপ ােরশন

িতেবদন তকরণ
১. অসান প ২. খনন প ৩.াদ উৎপাদন ৪.িসসিমক ও
তািক জিরপ ৫.কয়লা উোলন-এ সকল িবষেয় হালনাগাদ ত-
উপা

াস উৎপাদন, বহার এবং মেদর
িবেষণধম িতেবদন ত করেত
েয়াজন।

ালািন িবষয়ক কম পিরকনা িত
িবিত হেব

অা
বাংলােদশ পোিলয়াম
কেপ ােরশন

িতেবদন তকরণ
১.তল আমদািন ২.ভাা পয ােয় তেলর বহার ৩. মদ মতা
িকরণ-এ সকল িবষেয় হালনাগাদ ত-উপা

পোিলয়াম ের িবপণন, বহার ও
মেদর িবেষণধম িতেবদন ত
করেত েয়াজন।

ালািন িবষয়ক কম পিরকনা িত
িবিত হেব

িডপাট েম
ভাট অিবভাগ, জাতীয়
রাজ বাড 

গেবষণা কায ম পোিলয়াম প, কয়লা, কন িশলা আমদািন ত-উপা
গেবষণাধম িতেবদন ত করেত
েয়াজন।

ালািন িবষয়ক কম পিরকনা িত
িবিত হেব


