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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

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

সভাপিত এ এস এম ম ল কােদর 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১৬/১১/২০২০
সভার সময় র ১২.০০ ঘ কা

ান অনলাইন, ম এপস
উপি িত পিরিশ -ক
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন। সভাপিতর অ মিত েম জনাব মাঃ জািকর হােসন  (পিরচালক ) সভার কাযপ  উপ াপন কেরন।
২.০। গত ১৮-১০-২০২০ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত ও অ া  েয়াজনীয় িবষেয় িন প আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:

িমক নং আেলাচনা িস া

০১

কািভডকািভড   সং াসং া
কািভড-১৯ সং মেণর স া  Second Wave মাকােবলায় মা  পিরধান িনি ত করা, 

িচিকৎসা কােজ িনেয়ািজত ি বগ তীত অ  সকল ে  ন বহারেযা  কাপেড়র মা  
পিরধান করা, মা  পিরধান িবষেয় িত ােনর সামেন মান ােন ‘মা  বহার তীত 

েবশ িনেষধ/No Mask No Entry’ অথবা ‘মা  পিরধান ক ন, সবা িনন/Wear 
Mask, Get Service’ িবষেয় ানার াপন এবং কািভড-১৯ িতেরােধ জাির ত 
পিরপ স েহর িনেদশনা বা বায়ন িনি তকরণ, এ ছাড়াও মা  তীত 
অিফস/আদালত/শিপংমল/বাজার/সামািজক/রা ীয় অ ােন না যাওয়া এবং কােনা 
সাহা /সহেযািগতা/সািভস না পাওয়ার িবষয় ও িনি ত করার িবষেয় আেলাচনা হয়।

িত ােনর সামেন মান ােন ‘মা  বহার তীত েবশ 
িনেষধ/No Mask No Entry’ অথবা ‘মা  পিরধান 
ক ন, সবা িনন/Wear Mask, Get Service’ 
িবষেয় ানার াপন এবং সকল কমকতা/ কমচারীেক মা  
পিরধােনর ব া হন করেত হেব।

০২

সিমন ারসিমন ার  সং াসং া
 মহাপিরচালক বেলন সমসামিয়ক এবং ালািন সংি  ণ িবষেয়র উপর সিমনার 
করেত হেব।  িতিন বেলন এিপএর টােগট অজেনর িনিমে  আমেদর বাৎসিরক ০৮  
সিমনােরর বা বাধকতা রেয়েছ। বতমান াপেট Virtual Seminar আেয়াজন 
সে  আেলাকপাত কেরন। এই মােস শীষক “4  Industrial Revolution in 

Oil and Gas Sector” িবষয়ক ভা য়াল সিমনার আেয়াজেনর াপাের আেলাচনা 
হয়।  

১৭ নেভ র “4  Industrial Revolution in 
Oil and Gas Sector” িবষয়ক ভা য়াল সিমনার 
আেয়াজেনর ব া হণ করেত হেব।

০৩
শ াসিনকশ াসিনক

 হাইে কাবন ইউিনেট সাইনেবাড তকরেণর াপাের আেলাচনা হয়। এছাড়াও ওেয়বসাইট 
িনয়িমত হালনাগাদকরেণর িবষেয়ও আেলাচনা হয়।

সাইনেবাড ত এবং ওেয়বসাইট হালনাগাদকরেণর ব া 
হণ করেত হেব।

০৪

ইআরিপইআরিপ
ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ ও এর আওতাধীন ৭  িত ােনর জ   ড াশেবাড সে  

আেলাকপাত কের মহাপিরচালক বেলন,  ড াশেবাড দশেনর ব া হন করেত হেব। 
কি উটার কাউি েল  রিজে শন করার িবষেয়ও আেলাচনা হয়।  িতিন আেরা বেলন, িবিপিস 
ও পে াবাংলা হেত জন  ফাকাল পেয়  মেনানয়ন দয়া হেয়েছ, তােদর সােথ যাগােযাগ কের 
ড াশেবাড আপেডট এর কাজ করেত হেব। আইন/িবিধ/নীিতমালার ড়া ত সংকলেন 
কা ািনস েহর থক থক িবধানমালা েলা অ  কের কােশর উে াগ হণ করেত 

হেব।

ড াশেবাড দশেনর  এবং আইন/িবিধ/নীিতমালার ড়া ত 
সংকলেন কা ািনস েহর থক থক িবধানমালা েলা 
অ  কের কােশর ব া হণ করেত হেব।

০৫
বািষকবািষক   কমস াদনকমস াদন   িি -
২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  বা বায়েনর অংশ িহেসেব ২৩ নেভ র ২০২০ 
তািরেখ এিপএ সং া  সভা  স েক আেলাচনা হয়।

মািসক সভা আেয়াজেনর ব া হণ করেত হেব।

০৬

ইেন ােভশনইেন ােভশন
 হাইে াকাবন ইউিনেট ইেনােভশন পিরক না বা বায়েনর উে গ হণ করা হেয়েছ। 
হাইে াকাবন ইউিনেটর বািষক উ াবন কমপিরক না ও বা বায়ন অ গিত ২০২০-২০২১ িনেয় 
আেলাচনা হয়।

িতটা দ র হেত ইেনােভ ভ আইিডয়া হেনর ব া হণ 
করেত হেব।

০৭

াচারাচার   কমপ িরক ন াকমপ িরক ন া::
 ২০২০-২০২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না বা বায়েনর অংশ িহেসেব 

িণ িব াস ত নিথ িবন করেণর িনিমে  কমকতােদর সম েয় কিম  গঠেনর াপাের 
আেলাচনা হয়।

২০২০-২০২১ অথ বছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না বা বায়েনর অংশ িহেসেব িণ িব াস ত নিথ 
িবন করেণর িনিমে  কমকতােদর সম েয় কিম  গঠেনর 

ব া হণ করেত হেব।
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০৮

ইই - - ন িথন িথ ::
 হাইে াকাবন ইউিনেটর ই –নিথ িভি ক কায ম  স েক আেলাচনা করা হয়। ই- নিথর 

বহার আেরা ি  করার াপাের আেলাচনা হয়। তল, াস ও খিনজ স দ এর সােথ স ৃ  
িবিভ  িত ােনর কাছ থেক কানা সং হ কের তােদরেক ই-নিথেত প জািরর মা েম ডাটা 
চাওয়ার াপাের আেলাচনা হয় ।

ই- নিথর বহার আেরা ি  করার াপাের েয়াজনীয় 
 ব া হণ করেত হেব।

৩.০। 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: ২৮.০৬.০০০০.০০০.০৬.০০১.২০.২৮৪ তািরখ: 
২৩ নেভ র ২০২০

৮ অ হাযণ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
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 (পিরক না), উপ-পিরচালক (পিরক না ও িপএসিস) , হাইে াকাবন ইউিনট
৬) সহকারী পিরচালক (অপােরশন) , উপ-পিরচালক (মাইিনং ও অপােরশন), হাইে াকাবন ইউিনট
৭) িহসাব র ণ কমকতা , উপ-পিরচালক ( শাসন ও আইিস ) , হাইে াকাবন ইউিনট

 

এ এস এম ম ল কােদর 
মহাপিরচালক
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