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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
শাসন-২ অিধশাখা

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ এর ফ য়াির/২০২১ মােসর মািসক সম য় সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাঃ আিন র রহমান 
 িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

সভার তািরখ ২৫-০৩-২০২১
সভার সময় সকাল-১১.০০ ঘ কা

ান অনলাইন িভিডও িসে ম
উপি িত রকেডড
সভাপিত উপি ত সকলেক ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ফ য়াির/২০২১ মােসর অনলাইন সম য় সভায় াগত
জানান। আেলাচনা  করার েব সভাপিত বেলন য, ালািন তল িকংবা াস সরবরাহ েত ক ই হে  ইমােজি
সািভস। িততাস াসসহ অ া  িডি িবউশন কা ািনর া াইজ এিরয়ােত কান সং ার মইনেটই া /উ য়ন লক
কােজর েব সংি  াস কা ািনর ইমােজি  মেক যন অবিহত করা হয় স লে  সংি েদর প  িদেত হেব। এ
সং া  উ য়ন লক কায ম স  না হওয়া পয  সংি  াস কা ািনর ইমােজি  মেক ক া  কের াস
পাইপলাইন অ  রাখার িবষয়  িনি ত করেত হেব। ব ভবন, গণভবন, জাতীয় সংসদ, রা ীয় অিতিথ ভবনসহ
অ া  রা ীয় ণ াপনােত ােসর সেক  িফডার লাইন াপেনর কায ম ত  করেত হেব। সভাপিত আেরা
উে খ কেরন য, প ী িব ৎতায়ন বােডর আওতাধীন অেনক েলা জায়গায় বতমােন ৩৩০ মগাওয়ােটর লাডেশিডং
চলেছ। এর কারণ িজ িসএল এর ব াপনা পিরচালেকর মা েম জানেত পােরন। িতিন জানান য, সািমট এর FSRU

 মইনেটই াে  থাকায় এ সম ার ি  হেয়েছ। এ িবষয়  েব অবিহত না করায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন।
পরবত  ৯ মােস FSRU এর কী কী মইনেটই া  হেব তার ত  এ িবভােগ রেণর জ  আরিপিজিসএল এর

ব াপনা পিরচালকেক িনেদশনা দান কেরন। ভিব েত দািয়  পালেন আেরা সতক ও তৎপর থাকার জ  সভাপিত
ােরাপ কেরন।

 
২। আেলাচ িচ অ যায়ী সভা  করার জ  সভাপিত অ েরাধ কেরন। চয়ার ান, পে াবাংলা সভােক অবিহত কেরন
য, পে াবাংলা’য় ষেণ কমরত জনাব এ. ক.এম ল ইসলাম চৗ রী, মহা ব াপক (ইএসিড) ও া ন ব াপনা
পিরচালক (বােপ ) কািভড-১৯ এ আ া  হেয় প লার হাসপাতাল, ঢাকায় িচিকৎসাধীন অব ায় অ  ২৫-০৩-২০২১
তািরখ সকাল ১০.২০ ঘ কায় ইে কাল কেরেছন। সভায় ার েত গভীর শাক কাশ করা হয় এবং মর েমর েহর
মাগেফরাত কামনা করা হয়। সভাপিত এক  শাকবাতা দােনর জ  িনেদশনা দান কেরন। অত:পর সভাপিতর
অ মিত েম উপসিচব ( শাসন-২ অিধশাখা) পাওয়ার পেয়ে  পযায় েম সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। 
৩। সভায় উপি ত সদ গেণর সবস িতেত গত ২৫-০২-২০২১ তািরেখ অ ি ত জা য়াির/২০২১ মােসর সম য় সভার
কাযিববরণী ঢ়/িনি ত করা হয়। 

৪। গত ২৫-০২-২০২১ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত ও অ া  িবষেয়
িন প আেলাচনা, পযােলাচনা ও িস া  হীত হয়:

মম আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
৪.১ এ িবভােগর অধীন দ র/সং া/ কা ািনর (ক) পে াবাংলা’য় ষেণ সংি  শাখা/অিধশাখা

১



৪.১ এ িবভােগর অধীন দ র/সং া/ কা ািনর 
ণ অিন  িবষেয় সভায় আেলাচনা 

করা হয়। উপসিচব ( শাসন-২) জানান য, 
িবএমিডর িনজ  লােগা অ েমাদন সং া  
এক  অিন  িবষয় রেয়েছ। এ িবষেয় 
িবএমিড হেত ন ন াব পাওয়া গেল ব া 

হণ করা হেব। 
সভায় জানােনা হয় য, খিন থেক কয়লা 
উৎপাদন ি য়ায় কয়লার সে  সহজাত  
িহেসেব অ িনিহত 
পািন(Inherent moisture) িমি ত 
থােক। বড় িরয়া কাল মাইিনং কা ািন 
িলিমেটড (িবিসএমিসএল)-এর কয়লা 
উৎপাদেন িনেয়ািজত চীনা কাদার 
এ এমিস-িসএমিস কনেসা য়ােমর সােথ 
িবিসএমিসএল-এর চলমান ৩য় 
এমিপএমএ িপ ি েত উৎপািদত 
কয়লায় Inherent moisture--এর 
মান ৫..১% িহেসেব িবেবচনা করা হে । 
আগ , ২০২১ মােস চলমান ি  শেষপরবত  
ি র সময় িবিভ  টে র মা েম া  ডাটার 

িভি েত িন িপত Inherent 
moisture ন ন ি েত অ  করার 
লে  এতদসং া  যাবতীয় পরীি ত া  
মােনর ত  িতেবদনসহ রেণর অ েরাধ 
জািনেয় ১৬-০৩-২০২১ তািরেখ পে াবাংলা 
হেত িবিসএমিসএল’ ক এক  প  রণ করা 
হেয়েছ। িবষয়  বতমােন িবিসএমিসএল-এ 

ি য়াধীন রেয়েছ। িবিসএমিসএল হেত এ 
সং া  ত  াি র পর ততম সমেয় 

ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রণ করা 
হেব। াব পাওয়ার পর এ িবষেয় কায ম 

হেণর জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন।
সভায় জানােনা হয় য, পে াবাংলা ও সংি  
কা ািনর বেকয়া পাওনার িবষেয় েয়াজনীয় 
ব া হেণর জ  ইেতামে  িতন  তল 

িবপণন কা ািন িপওিসএল, জওিসএল 
এবং এমিপএল- ক গত ০৯-০৩-২০২১ 
তািরেখ িনেদশনা দান করা হেয়েছ। 
পে াবাংলা ও িবিপিস’র বেকয়া পাওনার 

িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
িবিপিসর পিরচালক (অথ) ও পে াবাংলার 
পিরচালক (অথ) পযােয় এক  সভা করার 
িবষয়  ি য়াধীন রেয়েছ। িবমােনর িনকট 
িবিপিস/িপওিসএল এর বেকয়া পাওনা 
ই ই েত ানা েরর িবষয়  অথ িবভােগ 

ি য়াধীন রেয়েছ। অথ িবভাগ ক ক উ ৃ  
তহিবল িহেসেব িবিপিসর িনকট চলিত অথ 
বছের চািহত ৫,০০০ কা  টাকার অবিশ  
৩,০০০ কা  টাকার সােথ িবমােনর িনকট 
ফ য়াির ২০১১ হেত অে াবর ২০১৯ পয  

িবিপিসর ি ত বেকয়া পাওনা 

(ক) পে াবাংলা’য় ষেণ 
কমরত জনাব এ. ক.এম 

ল ইসলাম চৗ রী, 
মহা ব াপক (ইএসিড) ও 

া ন ব াপনা 
পিরচালক (বােপ ) এর 

েত এক  শাক বাতা 
দান করেত হেব। 

(খ) 
দ র/সং া/ কা ািনর 
অিন  িবষয়স হ 
কতিদন যাবত কাথায় 
অিন  রেয়েছ তার 
তািলকা িত সম য় 
সভার েব এ িবভােগ 

রণ করেত হেব।

(গ) খিন েখ পিরমাপ ত 
ওজন থেক গড় িবেবচনায় 
পািন/মেয় ার বাদ িদেয় 
উে ািলত কয়লার পিরমাণ 
িনধারণ িবষেয় ত 

ালািন ও খিনজ স দ 
িবভােগ াব রণ করেত 
হেব।

(ঘ) পে াবাংলা, িবিপিস 
ও কা ািনস েহর আ ঃ 
দনা-

পাওনার dispute স হ 
িনরসেনর িবষেয় কায ম 

হণ করেত হেব।

(ঙ) বােপ  ও রবন 
াস কা ািন িলঃ এর 

ওেয়লেহড মািজন 
নঃিনধারণ ও অ া  

িবষেয় িবইআরিসর 
সংি  সদে র সােথ 
আেলাচনার ি েত হীত 
কায েমর অ গিত 
পরবত  সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

(চ) বতমান কেরানা 
মহামারী পিরি িতেত 
আরিপিজিসএল এর 

ািরফ িনধারণ হ 
হওয়ায় িসএনিজর 
ডনিস  ফ া র .৬৭% 

বা বায়েনর িবষেয় সময় 

সংি  শাখা/অিধশাখা
ও

সংি
দ র/সং া/ কা ািন 
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িবিপিসর ি ত বেকয়া পাওনা 
২১০৮,১৯,৯৭,২৭৪.১৭ টাকা ই ই েত 

ানা র বক সম েয়র িবিপিসর াব অথ 
িবভােগ রেণর িনিম  ি য়াধীন রেয়েছ। 
অথ িবভাগ ক ক িবিপিসর উ ৃ  তহিবল 
হেত চলিত অথ বছের চািহত ৫০০০ কা  
টাকার অবিশ  ৩০০০ কা  
টাকা পিরেশােধর িবষেয় েয়াজনীয় ব া 

হেণর জ  এ িবভাগ হেত গত ১৪-০৩-২০২১ 
তািরেখ িবিপিসেক প  দয়া 
হেয়েছ। িবিপিস’র ২১০৮ কা  টাকা অথ 
িবভাগ ক ক চািহত ৩০০০ কা  টাকার 
সােথ সম য় করা যায় িকনা স িবষেয় অথ 
িবভােগর সােথ কথা বলার জ  চয়ার ান, 
িবিপিস সভাপিতেক অ েরাধ কেরন। সভাপিত 
িবষয়  িনেয় িসিনয়র সিচব, অথ িবভােগর 
সােথ আেলাচনা করেবন মেম অিভমত  
কেরন।
চয়ার ান, পে াবাংলা জানান য, বােপ  ও 

রবন াস কা ািন িলঃ এর ওেয়লেহড 
মািজন নঃিনধারণ ও অ া  িবষেয় 
চয়ার ান, িবইআরিসর সােথ আেলাচনা 

হেয়েছ। িক  িবষয়  সমাধােন িবইআরিস 
হেত কান সে াষজনক সাড়া পাওয়া যাে  
না। এ সে  সভাপিত বেলন য, িবষয়  ত 
সমাধােনর জ  িবইআরিসর সংি  সদে র 
সােথ িতিন কথা বলেবন। সভায় জানােনা হয় 
য, িসএনিজর ডনিস  ফ া র .৬৭% 

বা বায়েনর লে  আরিপিজিসএল এর মািজন 
নঃ িনধারেণর িবষেয় িবইআরিস বরাবর 

াব রেণর িনিম  ত  রেণর জ  
পে াবাংলা হেত ১১/০৩/২০২১ তািরেখ 

আরিপিজিসএল এ প  রণ করা হেয়েছ। এ 
িবভােগর অিতির  সিচব (অপােরশন) জানান 
য, আরিপিজিসএল এর ািরফ িরিভউ না 

হওয়া পয  িবষয়  সমাধান হেব না। বতমান 
কেরানা মহামারী পিরি িতেত ািরফ িনধারণ 
করা হ হওয়ায় এ িবষেয় সময় চেয় িশ  
ম ণালয় ও িবএস আই বরাবর প  রণ 
করা যেত পাের। এ িবষেয় সভাপিত একমত 
পাষণ কেরন।

সিচবালয় িনেদশমালা, ২০১৪ অ যায়ী 
শাখা/অিধশাখা িনয়িমত পিরদশন অ াহত 
রেয়েছ মেম সভায় অবিহত করা হয়।

বা বায়েনর িবষেয় সময় 
চেয় িশ  ম ণালয় ও 

িবএস আই বরাবর প  
রণ করেত হেব।

৩



৪.২ সভায় জানােনা হয় য, এলএনিজ মািজন, 
আইওিস াস ও এনিবআর এর পাওনা টাকা 
িনয়িমতভােব পিরেশাধ অ াহত রেয়েছ। 
চয়ার ান, পে াবাংলা জানান য, এলএনিজ 

খােত এনিবআরেক পিরেশােধর জ  ১০৯৭ 
কা  টাকা বরা  চেয় ালািন ও খিনজ 

স দ িবভাগ হেত অথ িবভাগ বরাবর প  
দয়া হেয়েছ। এ ১০৯৭ কা  টাকা 

এনিবআরেক পিরেশাধ না করা পয  
এনিবআর এর সােথ এ িবষেয় আর কান 
আেলাচনা করা যাে  না। এছাড়া, অথ িবভাগ 
ক ক পে াবাংলার িনকট চািহত ৪০০০ 
কা র মে  এ পয  ২০০০ কা  টাকা 

পিরেশাধ করা হেয়েছ। ১০৯৭ কা  টাকা 
বরাে র িবষেয় িসিনয়র সিচব, অথ িবভােগর 
সােথ অ কার সভার পের কথা বলেবন মেম 
সভাপিত অিভমত  কেরন। এ িবভােগর 
উপসিচব (বােজট) জানান য, ২০২০-২১ 
অথবছের এলএনিজর আমদািন য় িনবােহর 
জ  ভ িক বাবদ ৩,৯৪১.২০ কা  টাকা 
পে াবাংলার অ েল এবং টািমনাল 
কা ািন র সােথ া িরত 

Implementation 
Agreement অ যায়ী লাই/২০-
ফ য়াির/২১ সময়কােল আমদািন ত 

মালামােলর উপর েযাজ  -করািদ বাবদ 
দাবী ত ১,০৯৭.৫৬ কা  টাকা জাতীয় 
রাজ  বাডেক পিরেশােধর লে  ালািন ও 
খিনজ স দ িবভােগর অ েল বরা  

দােনর জ  িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ 
বরাবর এ িবভাগ হেত গত ২৪-০৩-২০২১ 
তািরেখ প  দয়া হেয়েছ। িতিন আেরা জানান 
য, এলএনিজ খােত ভ িক নীিতমালা ণয়েন 

এ িবভােগর বােজট অিধশাখা হেত কায ম 
হণ করা হে । খসড়া ভ িক নীিতমালা 
ণয়ন বক এ িবভােগ রেণর জ  

পে াবাংলােক গত ২২/০৩/২০২১ তািরেখ প  
দয়া হেয়েছ। এ সে  সভাপিত বেলন য, এ 

িবষেয় পে াবাংলার চয়ার ােনর সােথ 
আেলাচনা হেয়েছ। পে াবাংলা খসড়া 
নীিতমালা তির কের এ িবভােগ রণ করেব।
পে াবাংলার আওতাধীন কা ািনস েহর 

ই ই  খােতর টাকা পইড আপ ক ািপটােল 
পা েরর িবষেয় া  ত  সভায় উপ াপন 

করা হয়। য সকল কা ািন অ াবিধ 
ই ই  খােতর টাকা পইড আপ ক ািপটােল 
পা র কেরিন তােদরেক ত এ কায ম 

স  করার জ  সভাপিত িনেদশনা দান 
কেরন।

(ক) এলএনিজ মািজন, 
আইওিস াস ও 
এনিবআর এর পাওনা টাকা 
িনয়িমতভােব পিরেশাধ 
অ াহত রাখেত হেব।

(খ) ২০২০-২১ অথবছের 
এলএনিজর আমদািন য় 
িনবােহর জ  ভ িক 
বাবদ পে াবাংলার 
অ েল ৩,৯৪১.২০ কা  
টাকা এবং জাতীয় রাজ  
বাডেক পিরেশােধর লে  

১০৯৭ কা  টাকা ালািন 
ও খিনজ স দ িবভােগর 
অ েল বরা  দােনর 
িবষেয় অথ িবভােগর সােথ 
যাগােযাগ অ াহত রাখেত 

হেব।

(গ) এলএনিজ খােত 
ভ িক নীিতমালার খসড়া 

ণয়ন বক ত ালািন 
ও খিনজ স দ িবভােগ 

রণ করেত হেব।
 
(ঘ) য সকল কা ািন 
ই ই  খােতর টাকা 
অ াবিধ পইড আপ 
ক িপটােল পা র কেরিন 
তােদরেক ত এ কায ম 
স  করেত হেব।

শাসন/
অপােরশন অ িবভাগ

ও
পে াবাংলা/

সংি  সকল কা ািন

৪



৪.৩ িবে ারকিবে ারক   প িরদ রপ িরদ র::
িবে ারক পিরদ েরর অগােনা াম িবষেয় 
জানােনা হয় য, মি সভা কিম র িস াে র 
আেলােক গ ত এ সং া  টকিনক াল সাব-
কিম  গত ১১-০৩-২০২১ তািরেখর সভার 
কাযিববরণী এ িবভােগ রণ করা হেয়েছ। 
উ  সভায় কািরগির কিম র সদ  এ 
িবভােগর অিতির  সিচব (অপােরশন) এর 
ন ে  ১০ (দশ) কাযিদবেসর মে  িবে ারক 

জাতীয় /িবপ নক ে র লাইেস  দান, 
পিরবহন, িবপণন, পিরদশন ইত ািদ 
কায মেক এক  দ েরর (অথির ) অধীেন 
এেন ওয়ান প সািভেসর পেরখা সং া  
এক  িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রেণর 
জ  িস া  দান করা হেয়েছ। এ লে  এ 
িবভােগর শাসন-৩ অিধশাখা ও িবে ারক 
পিরদ র হেত েয়াজনীয় কায ম হণ করা 
হে । এ সে  সভাপিত বেলন য, িবষেয় 
কায ম অ াহত আেছ।

মি সভা কিম র িস াে র 
আেলােক গ ত 
টকিনক াল সাব-কিম  

ক ক চািহত িবে ারক 
কায েমর 
ওপর ওয়ান প সািভেসর 
পেরখা সং া  িতেবদন 
ত রণ িনি ত করেত 

হেব।

অপােরশন অ িবভাগ/ শাসন-৩ শাখা
ও 

িবে ারক পিরদ র

৪.৪ হাই ে াকাবনহাই ে াকাবন   ইউ িনটইউ িনট::
মহাপিরচালক, হাইে াকাবন ইউিনট জানান 
য, িবিপিসর ওেয়বসাইেট ড াশেবাড  দশন 

করা হয়িন। িবিপিস তীত সকল িত ান 
ড াশেবােড িনয়িমতভােব ত  হালনাগাদ 
করেছ। এ সে  সভাপিত বেলন য, মাননীয় 

িতম ী ও িসিনয়র সিচেবর অিফসকে  
ড াশেবােডর ত ািদ দশেনর েয়াজনীয় 

ব া হণ করেত হেব। এছাড়া, িবিপিসর 
ওেয়বসাইেট ড াশেবাড দশেনর পাশাপািশ 
িনয়িমত ত  আপেডট করেত হেব। 
চয়ার ান, িবিপিস জানান য, অেটােমশেনর 

িবষেয় মাননীয় িতম ীর সােথ আেলাচনা 
হেয়েছ। অেটােমশন না হেল ড াশেবােডর ত  
িকভােব আসেব। এ সে  মহাপিরচালক, 
হাইে াকাবন ইউিনট জানান য, এ  এক  
অ বত কালীন ড াশেবাড। িতিদন ডাটা 
আপেডট করেল এ  দখা যােব। অেটােমশেনর 
পের ডাটা েলা অেটােম ক ািল আপেডেটড 
হেব। বতমােন বিসক ডাটা েলা িনয়িমত 
আপেডট করেল ড াশেবােড দখা যােব। 
দ র/সং া/ কা ািনর ওেয়বসাইট িনয়িমত 
হালনাগাদ করার িবষেয় সভাপিত ােরাপ 
কেরন।

(ক) মাননীয় িতম ী ও 
িসিনয়র সিচেবর 
অিফসকে  ড াশেবােডর 
ত ািদ দশেনর 

েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 

(খ) িবিপিসর ওেয়বসাইেট 
ড াশেবাড দশেনর 
পাশাপািশ িনয়িমত ত  
আপেডট করেত হেব। 

পিরক না অ িবভাগ/
আইিস  শাখা

ও
হাইে াকাবন ইউিনট/

িবিপিস/
পে াবাংলা

৫



৪.৫ খিনজখিনজ   স দস দ   উ য়নউ য়ন   েরােরা ( ( িবএমিডিবএমিড ):) :
সভায় উে খ করা হয় য, হিবগে  জ ত 
িসিলকাবা  িনলাম দয়ার িবষেয় ানীয় 

শাসেনর িনকট হেত িতেবদন পাওয়ার 
সােথ সােথ ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ 

রণ করা হেব। এ সে  সভাপিত বেলন য, 
িতেবদন  ত রেণর জ  জলা 
শাসকেক তািগদ দয়া যায়। এ সে  

মহাপিরচালক, িবএমিড জানান য, য  
জায়গার িসিলকা বা  িনলাম হেয়েছ তার টাকা 
জমা হেয়েছ। িক  ভ াট/আই  জমা না 
হওয়ায় িরেপাট  দয়া যায়িন। পরবত েত 
জানােনা হেয়েছ য,  ভ াট/আই  জমা হেয়েছ, 
যার ড েম  পাওয়ার পর এ িবষেয় ত 
কায ম হণ করা হেব। 

হিবগে  জ ত 
িসিলকাবা  িনলাম দয়ার 
িবষেয় হীত ও চলমান 
কায েমর িবষেয় ত 

িতেবদন রণ করেত 
হেব।

অপােরশন অ িবভাগ/
িবএমিড

৪.৬ বাংল ােদশবাংল ােদশ   প ে ািলয় ামপ ে ািলয় াম  ইন ি উ টইন ি উ ট  
(( িবিপআইিবিপআই ):) :
িবিপআই’ ক কাযকর ও গিতশীল িত ােন 
পিরণত করার লে  হীত কায েমর 
অ গিত সভায় উপ াপন করা হয়। 
মহাপিরচালক, িবিপআই জানান য, 
সাংগঠিনক সং ােরর উে ে  Need 
Assessment করা হেয়েছ এবং 
িবিপআই এর গভিনং বিডর িস া  মাতােবক 
ইআরিডর কনসাি ং িত ান IIFC এর 
সােথ যাগােযাগ করা হেয়েছ। IIFC থেক 
এক  াব পাওয়া গেছ। গভিনং বিডর 
অ েমাদন সােপে  IIFC এর সহায়তায় 
পরবত  কায ম হণ করা হেব। ডাটা স ার 

াপন সং া  িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর 
িস া  ও িবিপআই এর গভিনং বিডর িস া  
অ যায়ী কায ম হণ করা হেব।

িবিপআই’ ক কাযকর ও 
গিতশীল িত ােন 
পিরণত করার লে  

হীত কায েমর অ গিত 
পরবত  সভায় উপ াপন 
করেত হেব।  

পিরক না অ িবভাগ/ শাসন-৩ অিধশাখা/
িবিপআই

৪.৭ সভায় জানােনা হয় য, লাফাজ রমা িসেম  
িলঃ এর ািরফ সং া  িব মান জ লতার 
িবষেয় চলমান Arbitration ও মহামা  
হাইেকােট লাফাজ ক ক দােয়র ত 
Arbitration Application No. 
5/2021 মামলায় যথাযথ আইনী পদে প 

হণ করা হে । এ সে  সভাপিত বেলন য, 
এ মামলার রায় হেয় িগেয়েছ মেম পে াবাংলার 
চয়ার ান অবিহত কেরেছন। ািরফ সং া  

ভিব েতর আেরা জ লতা িনরসেনর লে  
িব মান GSA েলা একজন অিভ  
আইনজীবীর মা েম পরী া-িনরী া করা 

েয়াজন। ব াপনা পিরচালক, 
জিজ িডএসএল জানান য, লাফাজেক ই 

মাস সময় িদেয় ড়া  না শ দয়ার পর 
সময়সীমা শষ হওয়ার েবই 
Arbitration না শ রণ কের। এ 

ি েত জিজ িডএসএল এর প  হেত 

(ক) লাফাজ রমা িসেম  
িলঃ এর ািরফ মামলার 
িবষেয় অ াপীলাট িডিভশন 
হেত সা ফাইড কিপ 
পাওয়ার সােথ সােথ রায় 
বা বায়েন কাযকর 
পদে প হণ করেত হেব।

(খ) ািরফ সং া  
ভিব েতর আেরা জ লতা 
িনরসেনর লে  িব মান 
GSA েলা একজন 
অিভ  আইনজীবীর 
মা েম পরী া-
িনরী া করেত হেব।

(গ) িবিপিস ও 
পে াবাংলার ক া েলা 

অপােরশন অ িবভাগ/
ও

িবিপিস/
পে াবাংলা/ জিজ িডএসএল/সংি  অ া  

কা ািন
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ইেতামে  Arbitrator িনেয়াগ করা 
হেয়েছ। আগামী ২৯-০৩-২০২১ তািরেখর মে  
একজন চয়ার ান িনেয়াগ করা হেব এবং 
াই নাল গ ত হেব। এর ফেল 

Arbitration ি য়া চলেব। অ িদেক, 
লাফাজ হাইেকােট এক  মামলা দােয়র 
কেরিছেলা। হাইেকােটর রায় িছল য, িতন 
মােসর মে  াস লাইন িবি  করা যােব না 
এবং জিজ িডএসএল এর বেকয়া টাকা াংক 

ারাি  িহেসেব আদালেত জমা দান করেত 
হেব। উ  িনেদশনা অ যায়ী লাফাজ ৮৬ 
কা  টাকা আদালেত জমা িদেয়েছ। 

হাইেকােটর রােয়র িব ে  অ ািপলাট 
িডিভশেন আপীল করা হয়। অ ািপলাট 
িডিভশেন অ ি ত নািনেত কান িস া  না 
িদেয় চ ার জজ ক ক ল বে  রণ করা 
হয়। ল বে  গত ১৮-০৩-২০২১ তািরেখ 
 নািনেত অ ি ত হেয়েছ।  নািনেত এর 
সা ফাইড কিপ এখেনা পাওয়া যায়িন। তেব 
আন-অিফিসয়ািল জানা গেছ য, হয়ািরং এর 
রায় সে াষজনক এবং জিজ িডএসএল এর 
পে  আেছ। সভাপিত এ িবষেয় সে াষ কাশ 
কেরন এবং সা ফাইড কিপ পাওয়ার সােথ 
সােথ বা বায়েন যাওয়ার জ  িনেদশনা দান 
কেরন।
চয়ার ান, িবিপিস জানান য, ক া  

Lawyer িনেয়ােগর িবষেয় মাননীয় 
িতম ী ও মি পিরষদ সিচব মেহাদয় 

পরামশ িদেয়েছন। িবিপিস ও পে াবাংলার 
ক া  ও ভিব ত চ ােল  ায় একই 
ধরেনর। ক াে  কান ল  থাকেল একই 
ধরেনর সম া দখা িদেব। িতিন ালািন ও 
খিনজ স দ িবভাগ ক ক একজন ক া  
Lawyer এর িনেয়ােগর মা েম িবিপিস ও 
পে াবাংলার ক া েলা ভ ং করা যেত 

পাের মেম মতামত  কেরন। সভাপিত এ 
সে  বেলন য, আমােদর দেশর াপেট 

ক া  Lawyer এর িরেসাস পারসন কম। 
িবিপিস ও পে াবাংলা একি ত হেয় ২-৩ 
জেনর এক  ােনল Lawyer করেত 
হেব।

ভ ংেয়র জ  ই সং া 
একে  ২-৩ জেনর এক  

ােনল 
Lawyer তিরর 
কায ম হণ করেত হেব।
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৪.৮ সভাপিত বেলন য, িবিসএমিসএল এর 
বতমান সম া িনেয় মাননীয় িতম ীসহ 
আেলাচনা হেয়েছ। আগামী ২৬-০৩-২০২১ 
তািরেখর পের সময় িনেয় িবিসএমিসএল 
সম া সমাধােন পদে প হণ করা হেব। 
সভাপিত ম পাড়া ানাইট মাইিনং কা ািন 
িলিমেটেড নবিন  ব াপনা পিরচালকেক 

াগত জানান। িবিসএমিসএল ও 
এমিজএমিসএল এ কয়লা ও পাথর উৎপাদন 
বতমােন সে াষজনক পযােয় রেয়েছ। এ ধারা 
অ াহত রাখার জ  সংি  সকলেক তৎপর 
থাকার জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। 

কয়লা ও পাথর উৎপাদন 
িনরবি  রাখার জ  

েয়াজনীয় কায ম 
অ াহত রাখেত হেব। 

অপােরশন অ িবভাগ/
পে াবাংলা/ এমিজএমিসএল/িবিসএমিসএল
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৪.৯ মেডল িফিলং শন াপেনর অ গিত 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। ব াপনা 
পিরচালক, িপওিসএল জানান য, িপওিসএল 
এর আওতাধীেন ঢাকা-টাংগাইল মহাসড়েক 
এক  এবং ঢাকা-িসেলট মহাসড়েক এক  
মাট  মেডল িফিলং শন াপেনর 

কায ম চলমান রেয়েছ। এর মে  ঢাকা-
িসেলট মহাসড়েক ািপত  মেডল িফিলং 

শন  ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
ক ক গ ত কিম  গত ২০-০৩-২০২১ 
তািরেখ পিরদশন কেরেছ। পিরদশেন দখা 
গেছ য, মেডল িফিলং শন র বাউ াির 

ওয়াল, জিম ভরাট, ােরজ াংক বসােনা, 
অিফস িবি ংসহ অ া  কায ম মাটা  
সে াষজনক পযােয় রেয়েছ। সভাপিত পরবত  
সভায় কােজর অ গিতর ওপর িভিডও িচ  

দশেনর িনেদশনা দান কেরন। এ িবভােগর 
অিতির  সিচব ( শাসন) জানান য, আগামী 

ন/২০২১ এর মে  িতন  মেডল িফিলং 
শন উে াধনেযা  না করেত পারেল 

এিপএেত ন র অজন করা স ব হেব না। তাই 
িবষয়  আেরা ে র সােথ স ে র জ  
িতিন অ েরাধ কেরন।

ব াপনা পিরচালক, এমিপএল জানান য, 
এমিপএল এর আওতায় িতন  মেডল িফিলং 

শন াপেনর অ েমাদন পেয়িছল। এর 
মে   মেডল িফিলং শেনর কায ম 
তগিতেত এিগেয় চলেছ। এর 

মে  মীরসরাইেয় ািপত  মেডল িফিলং 
শন র মা  ভরাট স  হেয়েছ এবং 

বাউ াির ওয়াল ও পাইিলং এর কাজ শষ 
পযােয় রেয়েছ। িনধািরত সমেয় এ মেডল 
িফিলং শন র কায ম স  করা স ব 
হেব মেম িতিন অিভমত  কেরন।

ব াপনা পিরচালক, জওিসএল জানান য, 
জওিসএল এর আওতায়  মেডল িফিলং 

শন াপেনর অ েমাদন পেয়িছল। ত ে  
সীতা ে  ািপত  িফিলং শন িনমােণর 
কাজ চলমান রেয়েছ। উ  পে াল পাে র 
মা  ভরাট ও বাউ াির ওয়ােলর কাজ স  
হেয়েছ। আগামী স ােহর মে  গভ  
িরজাভার বসােনা হেব। িতিন আেরা জানান য, 
িফিলং শন র িডজাইন কা মাইজড কের 
অ েমাদেনর জ  ালািন ও খিনজ স দ 
িবভােগ াব রণ করা হেয়েছ। এ িবভােগর 
অিতির  সিচব (অপােরশন) াব  ত 
উপ াপেনর জ  সংি  শাখা কমকতােক 
িনেদশনা দান কেরন। 

(ক) িজব বষ এবং 
এিপএ’র ল মা া 
অ যায়ী িতন  তল 
িবপণন কা ািন ক ক 
কমপে  ১  কের মাট 
৩  মেডল িফিলং শন 

াপন আগামী ন/২০২১ 
এর মে  স  করার 
জ  েয়াজনীয় কায ম 

রাি ত করেত হেব।

(খ) মেডল িফিলং শন 
াপেনর অ গিতর ি র 

িচ  ও িভিডও িচ  
আগামী সম য় সভায় 
উপ াপন করেত হেব।

অপােরশন অ িবভাগ/
িবিপিস

ও
প া/ মঘনা/

য না অেয়ল কাং
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৪.১০ ব াপনা পিরচারক, িপওিসএল জানান য, 
বাংলােদশ িবমােনর িনকট পাওনা টাকা 
আদােয়র িবষেয় িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে  অ ি ত সভার ি েত 
বাংলােদশ িবমান চলিত িবল েলা পিরেশাধ 
করেছ। েবর ১৪৪৯ কা  ল বেকয়া টাকার 
ওপর এ পয  ১৪ কা  ৯৭ ল  টাকা 
পিরেশাধ কেরেছ। বেকয়া পিরেশাধ যােত চা  
থােক স িবষেয় বাংলােদশ িবমােনর সােথ 
যাগােযাগ অ াহত রাখার জ  সভাপিত 

িনেদশনা দান কেরন।
ব াপনা পিরচালক, এলিপ াস িলিমেটড 

জানান য, চ াম জলার সীতা  
উপেজলায় লিতফ র মৗজায় ১০ একর খাস 
জিম এলিপ াস িলিমেটেডর অ েল বরা  

দােনর িবষেয় এক  আ ঃম ণালয় সভা 
আেয়াজেনর জ  িবিপিসেত াব রণ করা 
হেয়েছ। িবিপিস াব  যাচাই-বাছাই বক 
শী ই ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রণ 
করা হেব। িতিন আেরা জানান য, টা াইেলর 
এেল ায় এলিপিজ া েফকচািরং কে র 
িফিজিবিল  ািড করার জ  ইআরিডর 
কা ািন IIFC এর সােথ যাগােযাগ করা 

হয়। িফিজিবিল  ািডেত এলিপিজএল এর 
িডমা  িছেলা Competetor 
Analysis, Market & Target 
Analysis, Demand & Supply 
Analysis, Industry 
Assesment, Financial 
Modelling ইত ািদ। িক  IIFC হেত 

া  অফার  িবেবচনায় এলিপিজএল বাড 
ক ক তীয়মান হেয়েছ য, এ সং া  িবষেয় 

িত ান র যেথ  স মতা/অিভ তা নই। 
তাই গত ০৯-০৩-২০২১ তািরেখ EoI আ ান 
করা হেয়েছ। সভাপিত এ সে  বেলন য, 
টা াইেলর এেল ায় ািবত ক  
সমেয়াপেযাগী হেয়েছ। এর মা েম উ রবে  

াস িসিল ার সরবরাহ করেত িবধা হেব।

(ক) বাংলােদশ িবমােনর 
িনকট েবর বেকয়া 
পাওনা আদােয়র িবষেয় 
যাগােযাগ অ াহত রাখেত 

হেব।

(খ) চ াম জলার 
সীতা  উপেজলায় 
লিতফ র মৗজায় ১০ 
একর খাস জিম এলিপ 

াস িলিমেটডর অ েল 
বরা  দােনর িবষেয় 
আ ঃম ণালয় সভা 
আেয়াজেনর জ  ত 

াব রণ করেত হেব।

(গ) টা াইেলর এেল ায় 
এলিপিজ িসিল ার 

া েফকচািরং ক  
বা বায়ন কায েমর 
সবেশষ অ গিত আগামী 
সম য় সভায় উপ াপন 
করেত হেব।

অপােরশন অ িবভাগ
ও

িবিপিস/
িপওিসএল/এলিপ াস িলঃ
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৪.১১ উপসিচব ( শাসন-২) জানান য, 
পে াবাংলার আওতাধীন িততাস াস 
া িমশন এ  িডি িবউশন কা ািন 

িলিমেটেডর ১৪  অি ম িনরী া আপি  
িন ি র লে  ২১-০১-২০২১ তািরেখ এক  
ি -প ীয় সভা অ ি ত হেয়েছ। সভায় ১৪  
আপি র মে  ১২  আপি  িন ি র জ  

পািরশ করা হেয়েছ, যার জিড়ত অেথর 
পিরমাণ ২৯৮৭.২৯ ল  টাকা। িবিপিসর 
আওতাধীন কা ািনস েহ অিডট 
আপি স হ িন ি র লে  ি -প ীয় ও ি -
প ীয় সভার কায ম চলমান রেয়েছ। 
জা য়াির, ২০২১ মােস সং াধীন ই ান 

ি েক  াস িলিমেটড এর ১  ি -প ীয় 
সভা অ ি ত হেয়েছ। উ  সভায় ২৪  
আপি র উপর আেলাচনা হয় ও ১১  
িন ি র পািরশ করা হেয়েছ। আেলাচ  মােস 
বািণিজ ক অিডট অিধদ র হেত সভার 
সময় চী না পাওয়ায় কান ি -প ীয় সভা 
অ ি ত হয়িন। সভাপিত বতমান 
পিরি িতেত া  িবিধ িবেবচনায় রেখ 
ি প ীয় ও ি প ীয় সভা অ াহত রাখার 
জ  িনেদশনা দান কেরন। সভায় জানােনা 
হয় য, পে াবাংলা ও িবিপিস হেত ২০১৬ 
পয  অিডট আপি র সংকলন সং হ করা 
হেয়েছ এবং কায ম হণ করা হে । 
সভাপিত িপএ কিম র সংকলন সং হ বক 
জবাব তিরর কায ম হণ করার জ  
উপসিচব (বােজট)’ ক িনেদশনা দান কেরন।

(ক) অিডট আপি  
িন ি র লে  
িনয়িমত ি -প ীয় ও ি -
প ীয় সভা করেত হেব 
এবং িতমােস কয়  
ি প ীয় ও ি প ীয় সভা 
করা হে  তার তািলকা 

িত সম য় সভার েব 
রণ করেত হেব।

(খ) ২০১৬ পয  অিডট 
আপি র সংকলেনর কিপ 
সং হ বক জবাব তিরর 

েয়াজনীয় কায ম হণ 
করেত হেব।

সংি  শাখা
ও

দ র/সং া/
কা ািন

৪.১২ সভায় এ িবভােগর দ র/সং া/ কা ািনর 
িবভাগীয় মামলা, আদালেত িবচারাধীন মামলা 
ও িরট মামলার ত ািদ উপ াপন করা হয়। 
সভাপিত মামলাস হ িন ি েত সেচ  থাকার 
জ  িনেদশনা দান কেরন। সভায় জানােনা 
হয় য, দেশ ভজাল তল িব য় ব  ও তল 
সরবরােহ স ক পিরমাপ িনি তকরেণর জ  
মিনটিরং কায ম অ াহত রেয়েছ। সভাপিত 
উে খ কেরন য, একজন িসিনয়র কিলগ ার 
িনকট অিভেযাগ কেরেছন য, Visco 
5000 মঘনা মেডল িফিলং শেন িবি  
হয় ৪১০০ টাকায়, যা অ  িফিলং শেন 
িবি  হয় ৪৭০০-৪৮০০ টাকায়। এ িবষেয় 
কন মিনটিরং করা হয়না স িবষেয় মঘনা 
পে ািলয়াম িলিমেটেডর ব াপনা 

পিরচালেকর িনকট সভাপিত জানেত চান। 
ব াপনা পিরচালক, এমিপএল জানান য, এ 

িবষেয় সংি  িডলােরর সােথ কথা হেয়েছ 
এবং তােক সতক করা হেয়েছ। ভিব েত এ 
ধরেনর কােজর নরা ি  করেল ি েক  
সা াই ব  করা হেব। সভাপিত িতন  িবপণন 

(ক) এ িবভােগর 
দ র/সং া/ কা ািনর 
িবভাগীয় মামলা, 
আদালেত িবচারাধীন 
মামলা ও িরট মামলা ত 
িন ি র লে  সকলেক 
সেচ  হেত হেব।

(খ) দেশ ভজাল তল 
িব য় ব  ও তল 
সরবরােহ স ক পিরমাপ 
িনি তকরেণর জ  
মিনটিরং কায ম 
অ াহত রাখেত হেব।

(গ) কান িণর কমকতা 
কতিদেন পিরদশন করেব 
তার এক  তািলকা 
তির বক িবিপিস ও 
পে াবাংলা হেত আলাদা 

আলাদা াব রণ 

সংি  অ িবভাগ/শাখা
ও

দ র/ সং া/
কা ািন
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কা ািনেক তদারিক কায ম বাড়ােনার জ  
িনেদশনা দান কেরন।
চয়ার ান, িবিপিস বেলন য, িতিন স িত 

িসেলট শহের িপওিসএল ও জওিসএল এর 
 িফিলং শন পিরদশন কেরেছন। 

পিরদশনকােল িতিন পিরদশন বই যাচাই 
কের িবপণন কা ািনর কান কমকতার 
পিরদশেনর নিজর পানিন, যা অত  

ঃখজনক। অ কার সভায় পিরদশেনর 
মাণক দািখল ও কান িণর কমকতা 

কতিদেন পিরদশন করেব তাের এক  
তািলকা তির বক কেঠার িনেদশনা দােনর 
জ  িতিন অ েরাধ কেরন। িবিপিস হেত এ 
িবষেয় এক  াব রেণর জ  সভাপিত 
িনেদশনা দান কেরন। চয়ার ান, িবিপিস 
আেরা জানান য, িসেলেটর িডিস অিফেস 
অ ি ত সভায় অিভেযাগ করা হেয়েছ য, 
িজএম/িডিজএম লেভেলর কমকতারা িভিজেট 
িগেয় িডলারেদর সােথ বেসন না।  সভাপিত 
বেলন য, িডলারেদর সােথ স ক বজায় 
রাখার েয়াজনীয়তা রেয়েছ এবং এর জ  
মােঝ মােঝ িডলারেদর সােথ কা ািন খরেচ 
আেলাচনা সভা/সে লন করা যেত পাের। 
চয়ার ান, িবিপিস জানান য, িতিন 
যাগদান করার পর এ পয  কান পিরদশন 

িরেপাট তার নজের আেসিন। িতিন উে খ 
কেরন য, স িত বাঘাবািড় িডেপােত ধমঘট 
হয়। এ ঘটনা ঘটার পরও িডেপা হেত উ তন 
কাউেক অবিহত করা হয়িন। এ ঘটনার 

ি েত এক  কেঠার িনেদশনা দয়া হেয়েছ 
য, ৩ বছর বা এর অিধক সময় াপী য সকল 

িডেপা ােনজার রেয়েছ তােদরেক 
তাৎ িণকভােব বদিল করেত হেব। কান 

ােনজােরর িডেপােত কমকাল ৩ বছেরর 
বিশ কান অব ােতই বিধত করা যােব না। 

সভাপিত এ িবষেয় একমত পাষণ কেরন এবং 
বদলীর পাশাপািশ কান িনিদ  অিভেযাগ 
থাকেল তার িবষেয় ব া হেণর িনেদশনা 

দান কেরন। বদলীর িবষেয় কান কার 
তদিবর হণ না করার জ  সভাপিত 
সকলেক িনেদশনা দান কেরন। সভাপিত 
পে াবাংলার আওতাধীন কা ািনস হ/ াস 

িফ স হ পিরদশেনর খসড়া তািলকাসহ 
এক  াব রেণর জ  িনেদশনা দান 
কেরন। েত ক াপনােতই এক  কের 
পিরদশন বই রাখার িবষেয় সভাপিত 

ােরাপ কেরন। 
সভায় দ র/সং া/ কা ািনর ই-দরপে র 
ত ািদ উপ াপন করা হয়। য সকল 
দ র/সং া/ কা ািনর ই-দরপে র সং া 

করেত হেব।

(ঘ) পিরদশেনর সময় 
পিরদশন বইেত া র 
করেত হেব এবং 
পিরদশেনর পর 
আবি কভােব সং া 

ধােনর িনকট পিরদশন 
িতেবদন দািখল করেত 

হেব।
 
(ঙ) ই-দরপে র সং া 
বাড়ােত হেব এবং িত 
সম য় সভার েব ছক 
আকাের িনিদ  ত  

রণ করেত হেব।

(চ) িবিপিস ও 
পে াবাংলার আওতাধীন 
কা ািনস েহর ে  

িপিপআর েযাজ  িকনা 
স িবষেয় িসিপ ইউ হেত 

মতামত হণ করেত হেব।
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কম রেয়েছ তােদরেক সং া বাড়ােনার জ  
সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। এ িবভােগর 
অিতির  সিচব (অপােরশন) বেলন য, 
কা ািন েলার ে  ই-িজিপ েযাজ  িকনা 
স িবষয়   হওয়া েয়াজন। ব াপনা 

পিরচালক, িজ িসএল জানান য, সরকাির 
মািলকানাধীন কা ািনেত ফা  যভােবই 
আ ক না কন সটা সরকাির ফা  িহেসেব 
গ  হেব এবং ই-িজিপ করেত হেব। এ সে  
চয়ার ান, িবিপিস জানান য, িপিপআর 

আমােদর েত ক  কা ািনর ে  
েযাজ । যখােন পাবিলক ফা  আেছ এবং 

যখােন অিডট হেব সখােন িপিপআর েযাজ  
হেব। িবষয়  িসিপ ইউ এর মা েম  
হওয়ার জ  সভাপিত মতামত  কেরন। ৪.১৩ এিপএ বা বায়েন দ র/সং া/ কা ািন েলা 
সেচ  রেয়েছ মেম সভায় জানােনা হয়। এিপএ 
ি  বা বায়েন িতমােস িনয়িমত সভা করা 

হে । উপসিচব (বােজট) জানান য, 
মি পিরষদ িবভােগ অ ি ত এ িবভােগর 
বািষক কমস াদন ি র অধ-বািষক 
অ গিতর ওপর িফড াক পযােলাচনা সভায় 

মাণক সরবরােহর িবষেয় এক  গাইডলাইন 
দয়া হেয়েছ। উ  গাইডলাইন অ যায়ী 
মাণক ত ও সরবরােহর জ  

দ র/সং া/ কা ািনর এিপএ ম িলডার ও 
ফাকাল পেয় েদর িনেয় শী ই ওয়াকশপ 

আেয়াজন করা হেব। এ িবভােগর সিচব 
(পিরক না) জানান য, গত ২৩-০৩-২০২১ 
তািরেখ মি পিরষদ িবভােগ অ ি ত সভায় 
২০২১-২২ অথবছেরর খসড়া এিপএ ণয়েন 
িনেদশনা দান করা হেয়েছ। সভাপিত এিপএ 
বা বায়েন সকলেক আ িরকভােব কাজ করার 
জ  িনেদশনা দান কেরন।

বািষক কমস াদন ি  
(এিপএ) বা বায়েন 
সকলেক আ িরকভােব 
কাজ করেত হেব।

এিপএ ম
ও

দ র/সং া/
কা ািন

৪.১৪ মি প িরষদমি প িরষদ   িবভােগরিবভােগর  িস ািস া   বা বায়নবা বায়ন ::
মি পিরষদ িবভােগর িস া  বা বায়ন িবষেয় 
সভায় আেলাচনা হয়। উপসিচব ( শাসন-২) 
সভায় জানান য, ‘বাংলােদশ াস, তল ও 
খিনজস দ কেপােরশন আইন, ২০২১’ খসড়া 
আইন  মি সভার নীিতগত অ েমাদেনর 
জ  এ িবভাগ হেত গত ০৭-০২-২০২১ তািরখ 
মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হেয়েছ। খসড়া 
আইন  মি সভা- বঠেক উপ াপেনর 

ি য়াধীন রেয়েছ। সভাপিত বেলন য, গত 
স ােহ মি পিরষদ িবভাগ হেত কত েলা 
িনেদশনা এেসেছ, িনেদশনা েলা ত 
বা বায়ন করেত হেব। 

(ক) ‘বাংলােদশ াস, 
তল ও খিনজস দ 

কেপােরশন আইন, ২০২১’ 
খসড়া আইন  মি সভা-
বঠেক উপ াপেনর িবষেয় 
যাগােযাগ অ াহত রাখেত 

হেব।

(খ) মি পিরষদ িবভাগ 
হেত া  িনদশনা েলা 
ত বা বায়ন করেত হেব।

শাসন অ িবভাগ
ও

 সকল দ র/সং

১৩



৪.১৫ সভায় অৈবধ াস সংেযাগ ও অৈবধ 
পাইপলাইন অপসারণ কায েমর অ গিত 
িবষেয় আেলাচনা হয়। সভাপিত উে খ কেরন 
য, বাখরাবাদ াস িডি িবউশন কা ািনর 

আওতাধীেন াদ ের র অৈবধ াস সংেযাগ 
রেয়েছ মেম জানা গেছ। িততাস ােসর অৈবধ 

াস সংেযাগ ও অৈবধ পাইপলাইন অপসারণ 
কায ম মাঝখােন িপিছেয় িগেয়িছেলা। 
বতমােন তা অ াহত আেছ। িডি িবউশন 
কা ািনর া াইজ এিরয়ােত যারা 

অেনকিদন যাবত কমরত আেছ তােদরেক 
তাৎ িণকভােব অ  বদিল করার জ  
সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। ব াপনা 
পিরচালক, িজ িডিসএল এক  াব 
কেরন য, িত বার মার নামােজর আেগ 
মসিজেদর ইমামগণ ণ বয়ান িদেয় 
থােকন, সখােন যিদ ইমামগেণর মা েম এই 
মেসজ  দয়া যায় য, অৈবধ াস বহার 

করা হারাম তাহেল জনসাধারণেক অেনকটা 
সেচতন করা স ব হেব। সভাপিত এ িবষেয় 
একমত পাষণ কেরন এবং এক  াব 

রেণর জ  িনেদশনা দান কেরন। 
সভাপিত িবষয়  ইসলািমক ফাউে শেনর 
মা েম ব া হণ করা যেত পাের মেম 
মতামত  কেরন। 

(ক) অৈবধ াস সংেযাগ 
ও অৈবধ পাইপলাইন 
অপসারণ কায ম 
অ াহত রাখেত হেব।
 
 (খ) িডি িবউশন 
কা ািনর া াইজ 

এিরয়ােত যারা অেনকিদন 
যাবত কমরত আেছ 
তােদরেক তাৎ িণকভােব 
অ  বদিল করেত হেব।

(গ) অৈবধ ােসর বহার 
বে  মসিজেদর ইমামগণ 
ক ক জনসাধারণেক 
সেচতেনর লে  এক  

াব রণ করেত হেব।

অপােরশন 
অ িবভাগ/ পে াবাংলা/িডি িবউশন কা ািন

৪.১৬   ই েকান িমই েকান িম  সলসল ::
সভাপিত বেলন য,  ইেকানিমর িবষেয় 
স িত এক  সভা অ ি ত হেয়েছ। উ  
সভায়  ইেকানিমর কায ম িনেয় িব ািরত 
আেলাচনা হেয়েছ। উ  সভার িস া  
বা বায়েন েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। 

 ইেকানিমর কায ম 
িবষেয় িসিনয়র সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে  
অ ি ত সভার িস া  
বা বায়ন অ গিত পরবত  
সম য় সভায় উপ াপন 
করেত হেব। 

পিরক না অ িবভাগ/
  ইেকানিম সল

৫. সভায় আর কােনা আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ আিন র রহমান 
িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.১৩৯ তািরখ: 
০৬ এি ল ২০২১

২৩ চ  ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) চয়ার ান, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
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৪) সকল কমকতা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৫) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
৬) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৭) অিতির  সিচব, অিতির  সিচেবর দ র (Blue Economy সল), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৮) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট
৯) সিচব, সিচব-এর দ র, বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন
১০) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ, ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ এর কাযালয়, িবে ারক পিরদ র
১১) ব াপনা পিরচালক (সকল)
১২) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১৩) মাননীয় উপেদ ার একা  সিচব, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়, ধানম ীর কাযালয়
১৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১৫) া ামার, আইিস  শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

 

মাছা াৎ ফারহানা রহমান 
উপসিচব
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