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বটিদজন চাট বায 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয বফদ্যুৎ, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য, জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয অধীদন াইদরাকাফ বন ইউবনট একটি যকাযী কাবযগযী ও গদফলণা 

ভরক প্রবতষ্ঠান মা জাতীয় প্রবতষ্ঠান বদদফ গ্যা অনুন্ধান ও উৎাদন, গ্যা ভজুদ ারনাগকযণ, উৎাদন ফন্টন, অন্যান্য চুবিয তত্ত্বাফধান ও বযফীক্ষণ, পদরাবরয়াভ পাধন এফাং 

বফণন ব্যফস্থানা, গ্যা ভজুদদয ভাবক ও ফাবল বক প্রবতদফদন, কয়রা খবনয কভ ববযকল্পনা প্রণয়ন, কয়রা খাত উন্নয়ন পকৌর (বট), ববফএভ, ইউববজ, কঠিন বরা উন্নয়ন কাম বক্রভ, 

বফদ্যভান খনন আইন, বফবধ-বফধান, যকাযী বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন এফাং জনগণদক পফা প্রদাদনয ভাধ্যদভ জাতীয় আথ ব াভাবজক প্রবৃবদ্ধ অজবদন ায়ক ভূবভকা ারন কদয থাদক। গদফলণা 

ছাড়াও াইদরাকাফ বন ইউবনট জনস্বাদথ ব বফবফধ পফা প্রদান কদয থাদক।  

১. বভন ও ববনঃ 

ববনঃ (Vision): নীবত বনধ বাযদণ জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাগদক কাবযগযী ায়তা প্রদান।   

 

বভনঃ (Mission): জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ পক্টদযয ারনাগাদ তথ্য-উাত্ত ম বদফক্ষণ, ম বাদরাচনা ও বফদেলদণয ভাধ্যদভ জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগয চাবদা পভাতাদফক 

কাবযগযী যাভ ব প্রদাদনয ভাধ্যদভ জ্বারাবন বনযাত্তা বনবিতকযণ।  

http://www.hcu.org.bd/


২. পফা প্রদান প্রবতশ্রুবতঃ 

ক. পদদয জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ অনুন্ধান, উন্নয়ন, ঞ্চারন, বফতযণ; 

খ. জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফবাদগ কাবযগযী পফা প্রদান; 

গ. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 

 

২.১. নাগবযক পফাঃ 

ক্রবভক 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র ও 

প্রাবিস্থান 

পফায ভল্য ও 

বযদাধ দ্ধবত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী ও ই-

পভইর) 

১. তথ্য পকন্দ্র  অতীত এফাং ফতবভাদনয জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদদয 

ারগানাগদকযদণয প্রবতদফদন, গ্যা উৎাদন ও  ভজুদদয ভাবক 

এফাং ফাবল বক প্রবতদফদন, বফববন্ন গ্যা বপদেয ভাবক গ্যা,  

কনদডনদট ও াবন উৎাদদনয তথ্য বান্ডায। 
 

 জ্বারাবন ও খবনজ ম্পদ বফলয়ক জাতীয় উন্নয়ন বযকল্পনায় 

অন্যান্য যকাযী প্রবতষ্ঠাদনয কাদজ তথ্য যফযা কযা য়।  

 

আদফদন 

 

বফনাভদল্য 

 

০৩ (বতন) িা  

পভদদী াান 

উ-বযচারক (বযকল্পনা বএব) 

পপানঃ ৮৩৯১৩৬০ 

পভাফাঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

 

  
২. াঠাগায/গ্রন্থাগায 

পফা 

 অতীত ও ারনাগাদ ভদয়য গদফলণাত্র, পদী-বফদদী ফই, 

জান বার এফাং প্রকানায় ভদ্ধ গ্রন্থাগায।  
 

 এখাদন াইদরাকাফ বন ইউবনদটয প্রকাবত প্রবতদফদনভ ও 

অন্যান্য াংগৃবত পুস্তক ও তথ্য গদফলণা এফাং অধ্যয়দনয জন্য 

কদরয বনকট উমু্মি। 

  

 

আদফদন 

 

বফনাভদল্য 

 

তাৎক্ষবনক 

বাফ ভাভৄদ 

কাযী বযচার (বযজাব বয়ায ও উৎাদন)) 

পপানঃ ৮৩৯১113 

পভাফাঃ ০১৮৩৪৮১৩৩৯৬ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

 

 

 

 

 



২.২. প্রাবতষ্ঠাবনক পফাঃ 

ক্রবভক 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র ও 

প্রাবিস্থান 

পফায ভল্য ও 

বযদাধ 

দ্ধবত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী ও ই-

পভইর) 

১. অনুন্ধান ও 

উৎাদন  

 ততর/গ্যা/কয়রা ম্পদ ভৄল্যায়ন, অনুন্ধান ও উৎাদন ম্পবকবত 

কাম বক্রভ বযচারনা কযা;  
 

 ততর/গ্যা/কয়রা ম্পবকবত তথ্য ও উাত্ত াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 
 

 ততর/গ্যা/কয়রায ভজুদ পুনঃবনযীক্ষণ কযা; 
 

 উৎাবদত ততর/গ্যা/কয়রায পক্ষদত্র কাম বাফবরয বনয়বভত ভবনটবযাং 

কযা; 
 

 ততর/গ্যা/কয়রায বডদেন ব্যফস্থানা কযা; 
 

 ততর/গ্যা/কয়রা বফলয়ক ভূ-তাবত্ত্বক ও ভূ-দাবথ বক তথ্য 

াংগ্রকযণ ও বফদেলণ কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

বযচারক (অনুন্ধান ও উৎাদন) 

পপানঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  

২. নীবতভারা ও 

উন্নয়ন  

 জ্বারানীয ভল্য ও অথ বননবতক কাম বক্রভ বযচারনা কযা; 

 জ্বারানী নীবত ম্পবকবত কাম বক্রভ বযচারনা কযা; 

 জ্বারানী বনযাত্তা ম্পবকবত কাম বক্রভ বযচারনা কযা; 

 জ্বারানী ম্পদদয মথামথ ব্যফায ম্পবকবত কাম বক্রভ বযচারনা 

কযা; 

 বএব ম্পবকবত কাম বক্রভ বযচারনা কযা;  

 ততর ও গ্যা পক্টদযয ব্যফস্থানা ম্পবকবত কাম বক্রভ বযচারনা 

কযা; 

 প্রাবনক ও বাফ াংক্রান্ত কাম বক্রভ বযচারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

বযচারক (নীবতভারা ও উন্নয়ন) 

পপানঃ ৮৩৯১০৮৫ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  

৩. বযকল্পনা ও 

বএব  

 বএব াংক্রান্ত কাম বক্রভ বযচারনা কযা; 

 াংবেষ্ট বফলয়ক তথ্য াংগ্রকযণ ও বফদেলণ কযা; 

 পদরাবরয়াভজাত দাদথ বয পাধন, বফতযণ, ভল্য বনধ বাযণ, যফযা, 

াংযক্ষণ, বযদফ, বনযাত্তা, ভবনটবযাং, বফক্রয় ব্যফস্থানা প্রভৃবত 

কাম বক্রভ বযচারনা কযা; 

 জ্বারানী নীবত ও বনযাত্তা ম্পবকবত কাম বক্রভ বযচারনা কযা; 

 জ্বারানী ম্পদদয মথামথ ব্যফায ম্পবকবত কাম বক্রভ বযচারনা 

কযা। 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

উ-বযচারক (বযকল্পনা ও বএব) 

পপানঃ ৮৩৯১৩৬০ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  



৪. ভাইবনাং ও 

অাদযন   
 কয়রা ও খবনজ ম্পদ বফলয়ক ভূ-তাবত্ত্বক ও ভূ-দাবথ বক তথ্য 

াংগ্রকযণ ও বফদেলণ কযা; 

 কয়রা ম্পদ ভল্যায়ন, অনুন্ধান ও উৎাদন ম্পবকবত কাম বক্রভ 

বযচারনা কযা; 

 কয়রা উৎাদন ম্পবকবত তথ্য ও উাত্ত াংগ্র ও ভল্যায়ন কযা; 

 কয়রা ভজুদ পুনঃবনযীক্ষণ কযা;  

 বডদেন ব্যফস্থানা কযা; 

 উৎাবদত কয়রা পক্ষদত্রয কাম বাফরীয বনয়বভত ভবনটবযাং কযা ।   

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

উ-বযচারক (ভাইবনাং ও অাদযন) 

পপানঃ ৮৩৯১৩৬২ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  

৫. প্রান ও 

আইবটি  
 জ্বারানীয ভল্য ও অথ বননবতক কাম বক্রভ বযচারনা কযা;  

 প্রাবনক ও আবথ বক কভ বকাদন্ড ায়তা কযা।  

 প্রাবনক ও বাফ াংক্রান্ত াবফ বক দাবয়ত্ব ারন কযা; 

 প্রবক্ষণ, কভ বারা ও পবভনায আদয়াজন কযা; 

  প্রাবনক ব্যাাদয ভন্ত্রণারয় ও অন্যান্য বফবাদগয াদথ 

পমাগাদমাগ যক্ষা কযা; 

 ক্রয় াংক্রান্ত এফাং প্রাবনক আইন াংক্রান্ত কাম বক্রভ বযচারনা 

কযা; 

 ততর ও গ্যা পক্টদয আবথ বক ব্যফস্থানা ম্পবকবত কাম বক্রভ 

বযচারনা কযা; 

 যকাদযয আওতাভূি উন্নয়ন প্রকদল্প প্রাবনক ও আবথ বক বফলদয়য  

কাম বক্রভ বযচারনা কযা;  

 পটয়ুায যক্ষণাদফক্ষণ, ওদয়ফ ম্পবকবত কাজ, বডজাইন এফাং ডাটা 

উন্নয়ন ব্যফস্থানা দ্ধবত, াড বওয়ুায ও পটওয়ুাদযয ব্যফস্থানা, 

াব বায এডবভবনদেন এফাং পনটওয়াবকবাং আইটি াংক্রান্ত মাফতীয় 

কাম বক্রভ বযচারনা কযা। 

 

 

 

- 

 

- 

 

প্রদয়াজন 

অনুমায়ী 

উ-বযচারক (প্রান ও আইবটি) 

পপানঃ ৮৩৯১১৬৩ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  

 



২.৩. অবুন্তযীণ পফাঃ 

ক্রবভক 

নাং 

পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় 

কাগজত্র ও 

প্রাবিস্থান 

পফায ভল্য ও 

বযদাধ দ্ধবত 

পফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা (নাভ, দফী ও ই-

পভইর) 

১. অাদযন ও 

ভন্বয়  

 জনবি বনদয়াগ, দদান্নবত, স্থায়ীকযণ, াাংগঠবনক কাঠাদভা 

ততবয, কভ বচাযীদদয প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কদয কাবযগযী ও 

তফজ্ঞাবনক কাম বক্রভ দমাবগতা প্রদান কযা;  
 

 বযকবল্পত আবথ বক ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ ফাদজট ও বাফযক্ষণ 

কাম বক্রভ বযচারনা, প্রদয়াজনীয় দ্রব্যাবদয াংগ্র, ভজুদকযণ, 

াংযক্ষণ ও বফতযণ বনবিতকযণ;  

 

 বনযাত্তা ও মানফান বযচারনা কযা। 

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষবণক 

াকাযী বযচারক (প্রান ও বাফ) 

পপানঃ ৮৩৯১১৬৩ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  

২. বযকল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন  

 দিদযয বফববন্ন প্রকল্প প্রণয়দন ায়তা, প্রকদল্পয বযফীক্ষণ, 

ভল্যায়ন ও ফাস্তফায়ন এফাং কভ বকতবাদদয প্রবক্ষদণয কভ ব বযকল্পনা 

ও ফাস্তফায়ন ম্পবকবত  দাবয়ত্ব ারন কযা ; 
 

 ফাবল বক উন্নয়ন কভ বসূচী (এবডব) চূড়ান্তকযদণয রদক্ষু ভন্ত্রণারদয়য 

প্রাদনয াদথ পমাগাদমাগ কযা; 
 

 দিদযয কাম বক্রভ ভদয ভাবক ও ফাবল বক অগ্রগবত প্রবতদফদন 

ততযী ও ভন্ত্রণারদয় পপ্রযণ কযা; 
 

 জাতীয় অথ বননবতক বযলদদ ম বাদরাচনা ও জাতীয় াংদদয জন্য 

প্রবতদফদন প্রণয়ন কযা; 
 

 বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/াংস্থায চাবদা পভাতাদফক তথ্য ও উাত্ত যফযা 

খবনজ ম্পদ উন্নয়দন আন্তঃদমাগাদমাগ ও বরয়াঁদজা যক্ষা কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষবণক 

াকাযী বযচারক (বযকল্পনা) 

পপানঃ ৮৩৯১১৩৬০ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  

৩. কবম্পউটায ও 

তথ্য প্রভেবি পর 

 শুধুভাত্র দিদযয কবম্পউটায, াব বায, বপ্রন্টায, পুাক্স এফ ম্পবকবত 

কর পফায দাবয়ত্ব ারন কযা।  

 

- 

 

- 

 

াফ বক্ষবণক 

াকাযী বযচারক (আইবটি) 

পপানঃ ৮৩৯১১৬৩ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  



২.৪. আওতাধীন অবধদিয/দিয/াংস্থা কর্তবক প্রদত্ত পফাঃ 

ভাবযচারক ভদাদদয়য অনুদভাদনক্রদভ ‘বযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন’ এফাং ‘অাদযন ও ভন্বয়’ াখাভ কর ধযদণয প্রাবনক ও আবথ বক বফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয ভাধ্যদভ 

াইদরাকাফ বন ইউবনদটয কর কভ বকতবা ও কভ বচাযীদদয পফায় দচষ্ট থাদক।  

৩. অববদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS): 

পফা প্রাবিদত অন্তুষ্ট দর দাবয়ত্বপ্রাি কভ বকতবাদদয াদথ পমাগাদমাগ করুন। বতবন ভাধান বদদত ব্যথ ব দর বনদনাি দ্ধবতদত পমাগাদমাগ ও আনায ভস্যা অফবত করুন।  

ক্রবভক নাং কখন পমাগাদমাগ কযদফন পমাগাদমাদগয ঠিকানা বনষ্পবত্তয ভয়ীভা 

১. দাবয়ত্বপ্রাি কভ বকতবা ভাধান বদদত ব্যথ ব দর   পভদদী াান 

উ-বযচারক (বযকল্পনা বএব) 

পপানঃ ৮৩৯১৩৬০ 

পভাফাঃ ০১৭২০০৬৩৮৮৬ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

  

০২ (দ্যই) ভা 

২. পপাকার দয়ন্ট কভ বকতবা ভাধান বদদত ব্যথ ব দর   ভাবযচারক 

পপানঃ ৮৩৯১০৭৫ 

পভাফাঃ ০১৫৫০১৫১১০৩ 

ই-পভইরঃ hcu@hcu.org.bd 

 

০১ (এক) ভা 

 

৪. আনায কাদছ আভাদদয প্রতুাাঃ  

ক্রবভক নাং প্রবতশ্রুবত ফা কাবিত পফায রদক্ষু কযণীয়  

১. স্বয়াংম্পূণ ব/বনধ বাবযত আদফদন পযভ ও প্রদয়াজনীয় কাগজত্র জভা প্রদান।  

২. াক্ষাদতয জন্য বনধ বাবযত ভদয়য পূদফ বই উবস্থত থাকা।  

 


