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বিষয়ঃ                   :হাইড্রাকাি বন ইউবনট এর অড্টাির/২০১৯ মাড্ের েমন্বয় েভার কার্ বিিরণী। 

েভাপবি                : এ এে এম মঞ্জুরুল কাড্ের 

                            মহাপবরচালক (যুগ্ম েবচি) 

িাবরখ                  :   ২১-১০-২০১৯ 

েময়                    :   বিকাল ৩: ০০ ঘটিকা 

স্থান                     :  বমবন কনফাড্রন্স রুম, হাইড্রাকাি বন ইউবনট  

উপবস্থি েেস্য        :   ক) জিাব রমদহেী হাসাি উপ- পবরচালক ( পবরকল্পিা ও বপএসবস) 

                                       খ) জিাব বশহাব মাহমুে, সহকাবর পবরচালক (বরজাভবয়ার ও উৎপােি)  

                                       গ) জিাব রেবব্রত োস, সহকাবর পবরচালক (প্রশাসি ও বহসাব)  

 

 

       েভাপবি উপবস্থি েকলড্ক স্বাগি জাবনড্য় েভার কাজ শুরু কড্রন। েভাপবির অনুমবিক্রড্ম জনাি মমড্হেী 

হাোন  উপ-পবরচালক ( পবরকল্পনা ও বপএেবে ) েভার কার্ বপত্র উপস্থাপন কড্রন। 

 

২। গি ২৩-০৯-২০১৯ িাবরড্খ অনুবিি মাবেক েমন্বয় েভা গৃহীি বেদ্ধান্তেমূড্হর িাস্তিায়ন অগ্রগবি ও অন্যান্য 

প্রড্য়াজনীয় বিষড্য় বনম্নরুপ আড্লাচনা ও বেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

ক্র 

নং 

আড্লাচনা বেদ্ধান্ত 

০১ েবচিালয় বনড্ে বশমালা : 

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর মেপ্টম্বর/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী েংবিষ্ট েকল মপ্রবরি পত্র 

েবচিালয় বনড্ে বশমালা অনুর্ায়ী বনষ্পবি করার ব্যাপাড্র আড্লাচনা 

হয় ।  

েকল পত্র েবচিালয় বনড্ে বশমালা অনুর্ায়ী 

বনষ্পবি করার ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত হয়।  

০২ ইআরবপ 

জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর মেপ্টম্বর/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ  

এবাং এর আওতাধীি েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহর মদে তথ্য প্রযুবির 

ব্যবহাদর অবধকতর সমন্বয়,  রসবা প্রতুাশীদের  দ্রুত রসবা 

প্রোি , ববদ্যমাি সম্পদের সুষ্ঠ ু ব্যবস্থাপিা , মািব সম্পে 

উন্নততর পদ্ধবতদত পবরচালিা ,সমবন্বত প্রবতদবেি প্রিয়ি, 

ইআরবপ বাস্তবায়দির বিবমদে ইআরবপ 

সাংক্রান্ত কবমটি গঠদির বেদ্ধান্ত গৃহীি 

হয় ।  



ববদ্যুৎ ও জ্বালাবি দ্যই ববভাদগর মদে বিববড় সমন্বয় ,মূল্যবাি 

সম্পদের মবিটবরাং ও বিরাপো এবাং সাইবার বসবকউবরটি   

ইতুাবে ববষয় সুষ্ঠুভাদব পবরচালিার জন্য সমবন্বত ইআরবপ ও 

ডুাশদবাড ব  চালু করার ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

০৩ শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিা: 

শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিা বাস্তবায়মনর লড্যে পর্ বাড্লাচনা করা 

হয়। উিম চচ বার িাবলকা প্রনয়ন করার ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় 

। 

শুদ্ধাচার কম বপবরকল্পিার অংশ বহড্েড্ি  

উিম চচ বার িাবলকা প্রনয়ন করার 

বেদ্ধান্ত হয় । 

০৪ ইড্নাড্ভশন: 

জনগড্ণর মোর মগাড়ায় েরকাবর মেিা বনবিি করা, মেিার 

মান বৃবদ্ধ এিং মেিাড্ক অবিকির জনিান্ধি করার জন্য 

েরকার দৃঢ় প্রবিজ্ঞ। জনপ্রশােড্ন কাড্জর গবিশীলিা এিং 

উদ্ভািনী েযিা বৃবদ্ধ এিং নাগবরক মেিা দ্রুি ও েহবজকরড্ণর 

পন্থা উদ্ভািন ও চচ বার লড্যে েরকার ইড্নাড্ভশন টিম গঠড্নর 

বেদ্ধান্ত গ্রহণ কড্র। হাইদরাকাব বি ইউবিদট ইদিাদভশি 

পবরকল্পিা বাস্তবায়দির উদদ্যগ গ্রহণ করা হদয়দে। 

ইদিাদভশি পবরকল্পিা বাস্তবায়দির 

উপর গুরুত্ব আদরাপ করা হদয়দে। 

০৫ বাবষ বক কম বসম্পােি চুবি(APA): 

প্রাবতষ্ঠাবিক েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহতা 

বিবিতকরণ, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের যথাযথ 

ব্যবহার  বনবিি করার লদক্ষু  বাবষ বক কম বসম্পােি 

চুবি(APA) েম্পােন করা হদয়দে । বাবষ বক কম বসম্পােি 

চুবি (APA)  বাস্তবায়দির উপর গুরুত্ব আদরাপ করা হদয়দে।  

এবপএ সাংক্রান্ত কায বক্রম েফলভাড্ি 

িাস্তিায়ন কড্র নাম্বার বকভাড্ি 

িাড়াড্না র্ায় মে ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত গৃহীি 

হয় ।  

০৬ বিদ্যেৎ োশ্রয়: 

অব দসর এবস, ববদ্যুবতক  ুাি, লাইট, ববদ্যুৎ, পাবি ও 

জ্বালাবি ইতুাবের ব্যবহাদর বমতব্যয়ী হওয়ার ব্যাপাদর 

আদলাচিা হয় । এোড়াও  অব দসর সম্পে রযমিঃ গাড়ী, 

কবম্পউটার,  ুাক্স রমবশি, সাভ বার, ল্যাপটপ ইতুাবে 

যথাযথভাদব রক্ষণাদবক্ষণ  করার জন্য েভাপবি বনড্ে বশনা 

প্রোন কড্রন।  

বিদ্যেৎ ব্যবহাদর োশ্রয়ী হওয়ার বেদ্ধান্ত 

গৃহীি হয় ।  

 

০৭ আোলড্ি বিচারািীন মামলা : 

 জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর মেপ্টম্বর/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী হাইড্রাকাি বন ইউবনড্ট মকান 

মামলায় মকান আইনজীিী বনড্য়াগ করা হড্য়ড্ে,কিবেন িড্র 

মপবডং আড্ে,পরিিী শুনাবন কখন হড্ি পাড্র,েংবিি কম বকিবা 

েঠিকভাড্ি োবয়ত্ব পালন করড্েন বকনা এেি বিষয় অিবহি 

করার জন্য বেদ্ধান্ত হয়।  

আোলড্ি বিচারািীন মামলা বনষ্পবি 

করার ব্যাপাড্র পেড্যপ গ্রহড্নর 

বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 



০৮ অবিট আপবি : 

 জ্বালাবন ও খবনজ েম্পে বিভাড্গর মেপ্টম্বর/২০১৯ মাড্ের 

েমন্বয় েভার বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবির 

লড্যে েংবিষ্ট অবিট অবফড্ের োড্য মর্াগাড্র্াগ কড্র জনিল 

ও লবজবিক োড্পাড্ট বর মাধ্যড্ম অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবির 

কার্ বক্রম গ্রহড্নর ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় । 

অবিট আপবি দ্রুি বনষ্পবি করার 

ব্যাপাড্র পেড্যপ গ্রহড্নর বেদ্ধান্ত 

গৃহীি হয় । 

০৯ ই- িবথ:  

বডবজটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দির বিবমদে ই- িবথ কায বক্ররমর  

সূচিা হয় । হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর ই –িবথ বভবেক কায বক্রম  

েম্পড্কব আড্লাচনা করা হয়। ই- িবথর  ব্যিহার আড্রা বৃবদ্ধ 

কড্র মন্ত্রণালয় বভবিক জবরড্প হাইড্রাকাি বন ইউবনড্টর 

অিস্থান বকভাড্ি প্রযম বেড্ক মনয়া র্ায় ব্যাপাড্র আড্লাচনা হয় 

। 

 

মন্ত্রণালয় বভবিক জবরড্প হাইড্রাকাি বন 

ইউবনড্টর  অিস্থান প্রযম বেড্ক মনয়ার 

জন্য ই- িবথর  ব্যিহার আড্রা বৃবদ্ধ 

করার ব্যাপাড্র বেদ্ধান্ত গৃহীি হয় । 

০৩। সভায় আর রকাি আদলাচু ববষয় িা থাকায় েভাপবি  উপবস্থত সকলদক ধন্যবাে জাবিদয় সভার কায বক্রম 

সমাবপ্ত র াষিা কদরি।                                                                                    স্বাক্ষবরত 

                                                                                                               ২১/১০/২০১৯ 

G Gm Gg gÄyiæj Kv‡`i 

gnvcwiPvjK (যুগ্ম সবচব), 

nvB‡WªvKve©b BDwbট, 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

 

 


