
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 ।

ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.৫৪.০০১.১৮.১০০ তািরখ: 
২৫ ম ২০২১

১১ জ  ১৪২৮

াপক:
িসিনয়র সিচব
িসিনয়র সিচেবর দ র

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

িবষয:় ২০২১২০২১- - ২০২২২০২২   অথঅথ   বছেররবছেরর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশেলরকৗশেলর   কমকম--পিরক নাপিরক না   ণয়নণয়ন   সেসে  । ।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, মি পিরষদ িবভাগ হেত ণীত িনেদিশকা অ যায়ী এবং ১৮-০৫-২০২১ ইং তািরেখ
াচার কৗশেলর সভার িস া  মাতােবক ২০২১-২০২২ অথ বছেরর হাইে াকাবন ইউিনেটর জাতীয় াচার কৗশল

কম-পিরক না  ণয়ন বক সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এতৎসে  রণ করা হ’ল।

সং ি ঃ বণনা মাতােবক।

...

২৫-৫-২০ ২১

এ এস এম ম ল কােদর
মহাপিরচালক

ফান: ৮৩৯১০৭৫
ইেমইল: hcu@hcu.org.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, শাসন-৩ অিধশাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
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হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ    

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………২২ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা আড্ াজন সভা আড্ ানজত ৪ সংখ্যা ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

০৪ লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা মহাপনরচালক ০২ লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রনিক্ষণ আড্ াজন প্রনিক্ষণ 

আড্ ানজত 

  ২ সংখ্যা ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

০২ টি 

২০ জন 

লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ ০১ -     

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন  উন্নত কম ব-

পনরড্র্ি 

    ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

০২ টি 

৩০/১২/২১ 

ও 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ - ০১    সংযুরি-

  

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালময় 

দারখল ও স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ 

আপমলাড রণ 

 র্ মপরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

    ১ তাররখ ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

০৪ টি  

১৭/১০/২১ 

১৭/০১/২২ 

১৭/০৪/২২ 

১৭/০৭/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চনলক/ মাঠ পর্ বাড্ র 

কার্ বাল  (প্রড্র্াজয ফক্ষড্ে) কর্তবক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর 

ওপর রিডব্যা  প্রদান  

রিডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয় 

(*)  

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এর্ং 

পুরস্কার প্রাপ্তড্দর তানলকা ওড্ র্সাইড্ে 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তানরখ ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

৩০/০৬/২২  লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/৬/২২     

অজমন      

২.  আনথ বক ব্যর্স্থাপনা উন্ন ন ........................................................................০৮  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-পরর ল্পনা  

(প্র মল্পর  অনুমর্ারদত বারষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনাসহ)   ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

২ তাররখ ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

৩০/০৯/২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২১ 

 

- - -     

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ    

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকড্ের PSC ও PIC সভা 

আড্ াজন  

সভা আড্ ানজত ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্াত্রা       প্রমর্াজয 

নয় 

(**)  

অজমন      

২.৩ র্ানষ বক উন্ন ন কম বসূনচ র্াস্তর্া ন র্ানষ বক উন্ন ন 

কম বসূনচ 

র্াস্তর্ান ত 

২ % - - লক্ষ্যর্াত্রা       

অজবন      

২.৪ প্র ল্প সর্ারপ্ত কশমষ প্র মল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন,  রম্পউর্ার, আসবাবপত্র 

ইতযারদ) রবরি কর্াতামব  হস্তান্তর  রা 

প্র মল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতামব  

হস্তান্তররত 

২ তানরখ - - লক্ষ্যর্াত্রা       

অজবন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্…………….২০ 

৩.১ কম বকতবা-কম বচারীড্দর অংিগ্রহড্ণ 

দুনীরত সংক্রান্ত প্রনিক্ষণ আড্ াজন । 

প্রনিক্ষণ 

আড্ াজন 

৪ সংখ্যা ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

২০ জন 

ও 

২ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ - - ০১    

অজমন      

৩.২ গাড়ীড্ত জ্বালানন ততল ব্যর্হাড্রর 

সঠিক পর্ বড্র্ক্ষণ।    

লগ র্ই নন নমত 

পর্ বড্র্ক্ষণ 

৪   % মহাপনরচালক 

ও 

উপ-পনরচালক 

    ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৩ শুদ্ধাচার প্রনতষ্ঠা  ও দুনীরত 

প্ররতমরামি সহায়  কলাগান ননর্ বাচন ও 

প্রচার । 

কলাগান ননর্ বানচত 

ও প্রচানরত 

৪ সংখ্যা সহ ারর 

পররচাল  

(প্রশাসন ও 

রহসাব) 

   ২০ টি  লক্ষ্যর্াত্রা - ১০ ১০ -    

অজমন      

৩.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা এবং 

এমলাম শন অব রবজমনস অনুর্ায়ী 

 ার্ মক্রর্ পররবীক্ষ্ণ । 

কার্ বক্রম 

পনরর্ীক্ষণকৃত 

৪  % মহাপনরচালক   ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা - ১০০ - ১০০    

অজমন      

৩.৫ দুনীরত প্ররতমরাি রবষয়  ০১ রদমনর 

 র্ মশালার আড্ াজন । 

 র্ মশালার 

আড্ াজন 

৪ তাররখ মহাপনরচালক ৩১/৩/২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - ৩১/৩/২২ -    

অজমন      

 

(*) হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের আওতাধীন আঞ্চনলক/মাঠ পর্ বাড্ র ফকান অন স ফনই ।   

(**) হাইমরা াব মন ইউরনমর্ বতমর্ামন চলর্ান ক ান উন্নয়ন প্র ল্প কনই ।  

    ২৩-০৫-২১  

কদবব্রত দাস 

সহ ারী পররচাল  (প্রশাসন ও রহসাব) 

       হাইমর াব মন ইউরনর্ 

জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রবভাগ 

 

 

                       ২৩-০৫-২১ 

কর্মহদী হাসান উপ-পররচাল   

উপ-পররচাল  (পরর ল্পনা ও রপএসরস) 

হাইমর াব মন ইউরনর্ 

জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রবভাগ 

 

                        ২৩-০৫-২১ 

কর্াোঃ জার র কহামসন 

পররচাল  (উপ সরচব) 

  হাইমর াব মন ইউরনর্ 

জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রবভাগ 

 

 

২৩-০৫-২১ 

এ এস এর্ র্ঞ্জুরুল  ামদর 

 র্হাপররচাল  (যুগ্মসরচব) 

   হাইমর াব মন ইউরনর্ 

জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রবভাগ 

  

 

 



 

হাইড্রাকার্ বন ইউননট 

জ্বালানন ও খননজ সম্পদ নর্ভাগ। 

 

 

১.৫ কর্ ব-পনিড্র্শ উন্নয়ন:  

 

ক্রমিক 

নং  

ননর্ বানিত কার্ বক্রড্র্ি নার্ র্াস্তর্ায়ন প্রনক্রয়া র্াস্তর্ায়ড্নি 

সর্য়কাল  

প্রর্াণক 

 
১। সনির্ালয় ননড্দ বশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী শ্রেনণ নর্ন্যাসকৃত ননি 

নর্নষ্টকিণ । 

ননি নর্নষ্টকিণ কনর্টি কর্তবক নর্নষ্ট 

ননিি তানলকা প্রস্তুত কড্ি  

র্হাপনিিালড্কি  অনুড্র্াদন সাড্পড্ে 

ননি নর্নষ্টকিণ কিা ।    

৩০/১২/২১ নর্নষ্ট ননিি তানলকা 

ও নর্নষ্ট ননিি 

শ্রিনজস্ট্রাি । 

২। মিফ্রেশফ্রিন্ট কর্ ণাি স্থাপন । অমিস আফ্রেফ্রশি িাধ্যফ্রি ৩০/০৬/২২ মিফ্রেশফ্রিন্ট কর্ ণাফ্রিি 

ছমি 

 

 

    ২৩-০৫-২১  

দেিব্রত োস 

সহকািী পমিচালক (প্রশাসন ও মহসাি) 

       হাইফ্রেকাি ণন ইউমনট 

জ্বালামন ও খমনজ সম্পে মিভাগ 

 

 

                ২৩-০৫-২১ 

দিফ্রহেী হাসান উপ-পমিচালক  

উপ-পমিচালক (পমিকল্পনা ও মপএসমস) 

হাইফ্রেকাি ণন ইউমনট 
জ্বালামন ও খমনজ সম্পে মিভাগ 

 

               ২৩-০৫-২১ 

দিাোঃ জামকি দহাফ্রসন 

পমিচালক (উপ সমচি) 

  হাইফ্রেকাি ণন ইউমনট 
জ্বালামন ও খমনজ সম্পে মিভাগ 

 

 

২৩-০৫-২১ 

এ এস এি িঞ্জুরুল কাফ্রেি 

 িহাপমিচালক (যুগ্মসমচি) 

   হাইফ্রেকাি ণন ইউমনট 
জ্বালামন ও খমনজ সম্পে মিভাগ 

 
 

সংযুমি- ক  
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