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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
হাইে াকাবন ইউিনট

অনলাইেন অ ি ত হাইে াকাবন ইউিনট এর জনু /২০২০ মােসর সম য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত এ এস এম ম ু ল কােদর 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ০৮-০৬-২০২০
সভার সময় সকাল ১১: ০০ ঘিটকা

ান অনলাইন মাধ ম
উপি িত ক
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম জনাব মাঃ জািকর
হােসন  পিরচালক  সভার কাযপ  উপ াপন কেরন।

২। গত ১৭-০৫-২০২০ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভায় গৃহীত িস া সমেূহর বা বায়ন অ গিত ও
অ া  েয়াজনীয় িবষেয় িন প আেলাচনা ও িস া  গৃহীত হয়:

 
নং

আেলাচনা িস া

১
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 কেরানাকেরানা  ভাইরাসভাইরাস ( ( কািভডকািভড--১৯১৯))-
মহাপিরচালক বেলন কািভড-১৯ এর কারেন অেনক িকছু চ  হেয় 
যাে । কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯)-এর িব ার রাধকে  
মি পিরষদ িবভাগ এবং জন শাসন ম ণালেয়র িনেদশনাসমহূ 
যথাযথভােব িতপালন করেত হেব। এছাড়াও দশব াপী কেরানা 
ভাইরাস ( কািভড-১৯)-এর া ভাব এবং ব াপক িব ার রাধকে  
অিধকতর সতকতামলূক ব ব া হেণর জ  া  সবা িবভাগ া  
িবিধ সং া  ১২ দফা িনেদশনা রণ কেরেছ। উ  িনেদশনা সহ 

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদয় সতকতামলূক 
ব ব া হেণর জ  কিতপয় িনেদশনা দান কেরেছন যমন কান 
িভিজটর Allow না করা ;ই টারেনেটর (ই-নিথ, ই- মইল ইত ািদ) 
মাধ েম যাগােযাগ করা; কান িভিজটর চয়ার রাখা যােব না। যােদর 
দরকার তাঁরা টিলেফােন কথা বলেবন;( া  সবা িবভােগর ১২ দফা 
িনেদশনা িতপালন করেত হেব; িত ঘ টায় কিরেডার ও অ া  ক  

ইপ করেত হেব; দরজার নব, িসটিকিন, ব িতক ইচ, িরেমাট 
ইত ািদ িনয়িমত িবরিতেত জািমসাইড িদেয় মছুেত হেব;) েবশ পেথ 
থামাল গােনর মাধ েম িতিদন তাপমা া রকড করেত হেব; েটর 
মাইে াবােসর িত সািরেত ’জন ’ াে  বসেব;অিফেস েবেশর পর 
কাজ শষ হওয়ার আেগ বর হওয়া যােব না, কাজ ছাড়া অ  কে  
 যাওয়া যােব না;সবাব ায় মা  ব বহার করেত হেব AC ব বহার ব  
রাখেত হেব ও জানালা খালা রাখেত হেব; হাতঘিড়, সেলট, আংিট, 
চইন ইত ািদ পের অিফেস আসা যােব না; মাজাসহ জুতা পের অিফেস 

আসা উ ম, চিট/ াে ডল পের না আসা সবার জ  ম লজনক; অিফস 
চলাকলীন চাখেক জীবাণমুু  রাখেত চশমা বা সান াস ব বহার করেত 
হেব এবং জ রী ও অত াব কীয় ব তীত সকল সভা ভাচুয়াল 
উপি িতেত আেয়াজন করেত হেব। কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) 
সং মেণর ঝুঁিক ও া ভাব িতেরােধ এই করণীয় স েক  াফেদর 

াত করােত হেব । 

সবাইেক া  িবিধ 
মেন সতক থাকা 

এবং সকল কমকতা 
কমচারীেক িস া  
সমহূ অবিহতকরণ 
এবং িনেদশানাবলী 
যথাযথভােব পালন 
করার ব পাের 
িস া  গৃহীত হয়।
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শাসিনকশাসিনক  কাজকাজ--
  মহাপিরচালক বেলন গত ৩১ ম থেক ১৫ জুন পয  নানা িনেদশনা 
মানা সােপে  সরকাির অিফস খেুল দয়া হেয়েছ।,অিফেসর াফেদর 
জ  রা ার িডউিট করেত হেব ।২৫ শতাংেশর বিশ কমকতােদর 
অিফেস আসার দরকার নই।বািকরা বাসায় থেক কাজ করেবন।বয়  
ও অ েদর অিফেস না আসা, ওেয়বসাইট িনয়িমত হালনাগাদ করেত 
হেব।  জন শাসন ম নালেয়র এর িবিধ অ সরণ কের quick 
response team বানােত হেব। পিরচালক মা: জািকর হােসন ক 
িটম িলডার কের অিফস অডার করার িনেদশনা দান কেরন। এছাড়াও 
মাননীয় িতমি র সভাপিতে  গত ১০ ম ২০২০ তািরেখ অ ি তব  
সম য় সভার কাযিববরণী মাতােবক আমােদর কায ম হণ করেত 
হেব।পাওয়ার সেলর অিভ তা কােজ লািগেয় ালািন িবভােগর জ  
িক িক ভিব ৎ কায ম হণ করা যায় স িবষেয় পদে প হণ করেত 
হেব।পাওয়ার সেলর সােথ যাগােযাগ াপেনর ব াপাের উপ- 
পিরচালক জনাব মেহদী হাসানেক দািয়  দান করা হয। 
হাইে াকাবন ইউিনট এর“Capacity Building of Human 
Resources And Petroleum Resources Management” 

কে  Assesment, Resviour,Manpower Develop, 
Capacity building এই ৪ িট িরেপাট এর কথা বলা 
হেয়েছ। কািভড-১৯ এনািজ এর উপর Impact অ ভু  করেত হেব।
এলএনিজ খােত কািভড-১৯ এর িক ভাব তা অ ভু  করেত 
হেব। িশ ণ খােত সহেযািগতার জ  IFC, World Band এবং 
ADB এ ধরেনর দাতা সং ার সােথ যাগােযাগ করেত হেব;

পাওয়ার সেলর 
অিভ তা কােজ 
লািগেয় ালািন 
িবভােগর জ  
িক িক ভিব ৎ 
কায ম হণ 
করা যায় স 
িবষেয় পদে প 

হণ করেত 
হেব।পাওয়ার 
সেলর সােথ 
যাগােযাগ াপন 

করেত হেব।

৩
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অসঅস   কাজকাজ--

Daily Production Report স েক কথা হয় । আমােদর ১৩ িট 
Report করেত হয়।  ১৩ িটর মেধ  ১২ িট মািসক এবং ১িট annual 
report। সহকারী পিরচালক িশহাব মাহমদু জানান annual report 
তির হেয় গেছ। মািসক িরেপাট ফ য়াির পয  তির আেছ। আমেদর 

এখেনা ২িট সিমনােরর ল মা া বািক রেয় গেছ। ১৩ জুন ২০২০ 
তািরেখ  ইআরিপ িবষেয় একিট সিমনােরর আেযাজন করা হেযেছ। 
এছাড়াও এই মােসর ১৯/২০ তািরেখর িদেক আেরকিট সিমনার 
আেয়াজন স েক বলা হয়। িশ খােত গ ােসর ব বহার ও এসং া  
কােজ সংগহৃীত ডাটা িনেয়  িরেপাট ত সং া  িবষয় িনেয় আেলাচনা 
হয়। উপ- পিরচালক জনাব মেহদী হাসান জানান ৯০ শতাংশ কাজ হেয় 
গেছ। ৩/৪ িদেনর মেধ  Draft ত কের পশ করেত পারেবন। 

 মহাপিরচালক িনেদশ দন িততােসর ডাটা আনেত হেব। ড াশেবাড 
এবং Mobile Apps এর কাজ মিুজব বেষর মেধ  শষ করেত হেব।

অস  কাজ 
শষ করেত হেব 

।

০
৪

ইআরিপইআরিপ
 ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর জ  সমি ত ইআরিপ ও অ বতীকালীন 
ড াশেবাড এর কােজর অ গিত পযােলাচনা কের Real time data দয়া,Trial 
runকরা এবং ড াশেবােডর Mobile versionএর ব াপাের আেলাচনা হয়। এছাড়াও 
মাবাইল অ াপেসর কায মএবং এ সং া  অ া  কায ম যমন গল ে ার 

এবং এপস ােরআপেলাড করা সং া  িবষেয় আেলাচনা হয়।

সহকারী পিরচালক 
িরজাভয়ার ও 

ডাকশন জনাব 
িশহাব মাহমদুেক 
ট ডার 

বা বায়নকারী 
িত ােনর সােথ 

যাগােযাগ করার 
িনেদশ দযা হয়।

৪
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বািষকবািষক  কমস াদনকমস াদন  চুিচুি -

২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি র খসড়া িনেদিশকা, 
চুি র কাঠােমা, আবি ক কৗশলগত উে , আবি ক কৗশলগত 
উে ে র িনেদিশকা স েক আেলাচনা হয়।মহাপিরচালক িনেদশনা 
দন APA এর না ার যােত না কেম। পিরচালক বািষক কমস াদন 

চুি র ততৃীয় মািসক অ গিত স েক আেলাকপাত কেরন। 
২০১৪-১৫ অথবছর হেত ফ য়াির ২০২০ পয  সমেয় উে খেযাগ  
অজনসমহূ যমন ০৩ বছের ৪৫ িট কািরগির িতেবদন তকরন, ৪০ 
িট সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন, হাইে াকাবন ইউিনট কতকৃ স ািদত 

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ কতকৃ নীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার 
সংকলন,” গ াস এবং কয়লা মজুদ ও উতপাদেনর মািসক িতেবদন 
জুলাই ২০১৬- ফ য়াির ২০২০ । গ াস উতপাদন িবতরন ও 
কনজা শেনর বািষক িতেবদন  ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবং 
২০১৮-২০১৯ তকরন। Energy Economics িতেবদন, 
Energy Scenario of Bangladesh িতেবদন (২০১৫-২০১৬ 
২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮)। A Glossary of Terms 
Generally used in Petroleum and Mineral Resources 
Industry। উপ- পিরচালক জনাব মেহদী হাসান জানান গত অথবছের 
এিপএেত ম নালেয় আমােদর অব ান িছল থম। ালািন ও খিনজ 
স দ িবভােগর অব ান িছল ততৃীয়। 

বািষক 
কমস াদন 
চুি র অ গিত 
স েক জার 

দান করা হয়।

৫
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াচারাচার  কৗশলকৗশল  কমকম--পিরক নাপিরক না--

 উপ পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস)  জানান য অ  অিফেসর 
াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০১৯-২০২০ অথ বছেরর চতুথ 

কায়াটাের বা বায়েনর অ গিত সে াষজনক। ১১ জুন নিতকতা 
কিমিটর সভার তািরখ িনধািরত আেছ।িতিন আেরা জানান চতুথ 
কায়াটার বা বায়েনর অংশ িহেসেব অংশীজেনর অংশ হেন সভা 

আগামী ১৮ জুন অ ি ত হেব। সভাপিত অ  অিফেসর কমকতা-
কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির সং া  িবিভ  িশ ণ আেয়াজন, সবা 
সং া  টাল ি  ন রসমহূ  ওেয়ব সাইেট সংেযাজন করা, াচার 
সবাব  , তথ  অিধকার সবাব  , অিভেযাগ িতকার ব ব া (GRS) 
সবাব  হালনাগাদ করা, শাখা-অিধশাখা পিরদশন, দনূীিত িতেরােধর 
াগান সমৃ  াকাড িবতরণ করা, িব ৎ / ালািন িবল িনয়িমত 

পিরেশাধ, গাড়ীেত ালািন তল ব বহােরর সিঠক পযেব ণ এবং 
িনধািরত সমেয় মািসক পিরবী ণ িতেবদন সংি  ম ণালয়/িবভােগ 
দািখল ও   ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ করার িবষেয় আেলাচনা ও 
িনেদশনা দান কেরন ।

চতুথ কায়াটার 
বা বায়েনর 
অংশ িহেসেব 
অংশীজেনর 
অংশ হেন সভা 
আগামী ১৮ জুন 
করার িস া  
হয়।

০
৭

ইেনােভশনইেনােভশন-

উ াবনী কমপিরক না বা বায়েনর অংশ িহেসেব ০৯ জনু ইেনােভশন িটেমর 
সভার তািরখ িনধারন করা হেযেছ। সভাপিত উ াবন কায েমর সে  স ৃ  
কমকতাগণেক দেশ িশ া সফর/ িশ ণ /নেলজ শয়ািরংে া ােম অংশ হণ, 
উ াবনী উেদ ােগর পাইলিটং বা বায়েনর মলূ ায়ন, সবা সহিজকরেনর লে  
দেশর ালািন ও খিনজ স েদর উৎপাদন, আমদািন, মজ◌ুদ্, িবতরণ ভিূত 

তথ  স িলত একিট অ বতীকালীন ড াশেবােডর বা বায়েনর চূড়া  অিফস 
আেদশ জাির কের সারােদেশ স সারণ/ রি েকশন  করার িবষেয়  আেলাচনা 
ও িনেদশনা দান কেরন ।

ইেনােভশন 
পিরক না 
বা বায়েনর ১১ 
জনু ইেনােভশন 
িটেমর সভার 
তািরখ িনধারন 
করা হেযেছ।

০
৮

মানবমানব  স দস দ  উ য়নউ য়ন
মানব স দ উ য়েন কমপ া িনধারেণর িনিম  ঘাটিত িচি ত কের উ রেণর 

পািরশ ণয়ন সে  আেলাচনা হয়।২৯-০১-২০২০ ইংতািরেখ অ ি তমানব স দ 
উ য়ন কিমিটর ২য় সভায় গৃহীত িস াে র ি েত মানব স দ উ য়েন আমােদর 
মতামত চাওয়ার ি েত ২৯ িট দ র/সং া/ কা ািনর মেধ  বড় পু িরয়া কাল 
মাইিনং,পি মা ল গ াস কা ানী িলিমেটড মতামত দান কেরেছ।

মতামত সমহূ 
পযােলাচনা কের 

িতেবদন তিরর 
িস া  গৃহীত হয়।

৬



০৯

ই- নিথ:
িডিজটাল বাংলােদশ বা বায়েনর িনিমে  ই- নিথ কায েমর সচূনা হয় । 
হাইে াকাবন ইউিনেটর ই –নিথ িভি ক কায ম  স েক আেলাচনা করা হয়। ই- 
নিথর ব বহার আেরা বিৃ  করার ব াপাের আেলাচনা হয়। তল,গ াস ও খিনজ স দ 
এর সােথ স ৃ  িবিভ  িত ােনর কাছ থেক িঠকানা সং হ কের তােদরেক ই-
নিথেত প জািরর মাধ েম ডাটা চাওয়ার ব াপাের আেলাচনা হয় ।

ম ণালয় িভি ক 
অিধদ র সং ার 
ক াটাগির ( ছাট) 
জিরেপ 
হাইে াকাবন 
ইউিনেটর অব ান 

থম িদেক নয়ার 
জ  ই- নিথর 
ব বহার আেরা বিৃ  
করার ব াপাের 
িস া  গৃহীত হয় ।

০৩। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম
সমাি  ঘাষনা কেরন।

 

এ এস এম ম ু ল কােদর 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ২৮.০৬.০০০০.০০০.০৬.০০২.১৯.১৩০ তািরখ: 
০৯ জনু ২০২০

২৬ জ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), পিরচালক (নীিতমালা ও উ য়ন), হাইে াকাবন ইউিনট
২) উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস), হাইে াকাবন ইউিনট
৩) সহকারী পিরচালক (িরজাভয়ার ও উৎপাদন), হাইে াকাবন ইউিনট
৪) সহকারী পিরচালক ( শাসন ও িহসাব), হাইে াকাবন ইউিনট
৫) সহকারী পিরচালক (অপােরশন) , উপ-পিরচালক (মাইিনং ও অপােরশন), হাইে াকাবন ইউিনট
৬) সহকারী পিরচালক (পিরক না), উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস) , হাইে াকাবন ইউিনট

 

এ এস এম ম ু ল কােদর 
মহাপিরচালক

৭


