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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
শাসন-২ শাখা

...

সভাপিত নস ল হািমদ 
 িতম ী

সভার তািরখ ১৮-০৬-২০২০২
সভার সময় বলা-০১.০০ ঘিটকা

ান অনলাইন িভিডও িসে ম
উপি িত রকেডড

        সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর
দ র/সং া/ কা ািনর সােথ িভিডও কনফােরি ংেয়র মাধ েম অ ি ত সভাসমেূহর িস া  বা বায়ন অ গিত
পযােলাচনার িনিম  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব মাঃ আিনছরু রহমান  পাওয়ার
পেয়ে ট পযায় েম সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। 

২।         বড়পু িরয়া কয়লা খিনর নতনু ফইস হেত কয়লা উে ালেনর িবষেয় ব ব াপনা পিরচালক,
বড়পু িরয়া কাল মাইিনং কা ািন িলিমেটড (িবিসএমিসএল) জানান য, খিনেত ানীয় িমক িনেয়ােগর
িবষেয় কায ম চলমান রেয়েছ। এ িবষেয় চাইিনজরা ানীয় িমকেদর িকছ ু Terms & Conditions
িদেয়েছন, যা িমকেদর অবিহত করা হেয়েছ। ব ব াপনা পিরচালক, মধ পাড়া ানাইট মাইিনং কা ািন
িলিমেটড (এমিজএমিসএল) জানান য, বতমান পিরি িতেত াডাকশন গ াপ কিমেয় নতনু ফইস ১৩০৭ হেত
কাছাকািছ ল মা ায় কয়লা উে ালেনর জ  ানীয় ৬০০ জন িমক খিনেত িনযু  করেত হেব। িবষয়িটেত
চাইিনজরাও একমত হেয়েছন। িক  চাইিনজরা ানীয় িমকেদর িনকট িলিখত চিু  করার অিভ ায় ব  করায়

িমকেদর মেধ  িকছটুা অসে ােষর সিৃ  হেয়েছ। িবষয়িট সমাধােনর জ  চাইিনজেদর সােথ আেলাচনা হেয়েছ।
চাইিনজরা ধান কাযালয় িসএমিস-এ এমিস’র সােথ আেলাচনা কের আগামী ’িদেনর মেধ  অবিহত করেবন
মেম জািনেয়েছন এবং িবষয়িট ত সমাধান হেব মেম আশা করা যাে । সভাপিত বেলন য, িবষয়িট ত
সমাধানপূবক কয়লা উে ালন  করেত হেব, যােত বড়পু িরয়া তাপ িব ৎ কে র িব ৎ উৎপাদন কেরানা
পিরি িতেত াভািবক রাখা যায়। িসিনয়র সিচব বেলন য, িবিসএমিসএল ও এমিজএমিসএল এর উভয়
ব ব াপনা পিরচালক‘ ক ানীয় মাননীয় সংসদ সদ , উপেজলা চয়ারম ান, ানীয় শাসন, পুিলশ পার ও
জলা শাসেকর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ রেখ িবষয়িট ত সমাধােনর জ  তৎপরতা অব াহত রাখেত হেব।

৩।       িসিনয়র সিচব জানান য, এলএনিজ আমদািন চিু  মাতােবক বতমান পিরি িতেত এলএনিজ
সরবরাহকারী িত ানেক Force Majeure Claim করা যায় িক-না, এ িবষেয় ব াির ার মঈন গণী এবং
ব াির ার ইমিতয়াজ ফা ক এর মতামত সং হ করা হেয়েছ। া  মতামত িবে ষেণ দখা যায় য, Force
Majeure Claim কের তমন কান িবধা পাওয়া যােব না। িতিন আেরা জানান য, িবে ারক পিরদ েরর
অগােনা াম েতর জ  গিঠত কিমিটর সভা গত ১৪-০৬-২০২০ তািরেখ অ ি ত হেয়েছ। এ িবষেয় কিমিটর
আ ায়ক ও অিতির  সিচব ( শাসন) জনাব মাঃ মা ফা কামাল বেলন য, ইি ডয়া, িস াপুর, ইউএসএ, ইউেক,
জাপান, অে িলয়া ও িনউিজল া ড এর িবে ারক কায ম কিমিটর সভায় পযােলাচনা করা হেয়েছ। পযােলাচনা
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কের দখা গেছ য, এেকক দেশর িবে ারক কায ম এেকক রকম। কিমিট কতকৃ িকছ ুনতনু িবষয় খসড়া
অগােনা ােম সংযু  করা হেয়েছ। এছাড়া, ল াবেরটিরর Research & Development অংশিট পৃথকভােব
R&D িহেসেব িনেয় আসার পিরক না করা হেয়েছ এবং জলা ও িবভাগীয় পযােয় অিফস অ ভু  কের
অগােনা ােমর একিট খসড়া তির করা হেয়েছ। কিমিটর পরবতী সভার পর খসড়া অগােনা ামিট িভিডও
কনফােরি ংেয়র মাধ েম উপ াপন করা হেব মেম িতিন জানান। এ সে  যু সিচব ড. মহঃ শর আলী বেলন
য, আমদািনকতৃ এলিপিজ/এলএনিজ গ ােসর কায়ািলিট টি ংেয়র জ  সরকািরভােব একিট ব ব া থাকা

দরকার। তাই িবে ারক পিরদ েরর ািবত ল াবেরটিরেত িবষয়িট অ ভু  করা েয়াজন। হাইে াকাবন
ইউিনেটর মহাপিরচালক জানান য, িশ ণ খােত দাতা সং া িকভােব সহেযািগতা কের এ িবষেয় পাওয়ার
সেলর অিভ তা কােজ লাগােনার জ  পাওয়ার সেলর সােথ যাগােযাগ অব াহত রেয়েছ। পিরি িত একটু
াভািবক হেল এ িবষেয় আেরা উেদ াগ হণ করা হেব। িবএমিড’র িবষেয় সভাপিত বেলন য, িবিভ  উৎস

হেত সংবাদ আসেছ য, িসেলেটর কানাইঘাট হেত এখেনা অৈবধভােব পাথর উে ালন করা হে । এ িবষেয়
িসিনয়র সিচব বেলন য, ইজারাদােররা হাইেকাট থেক পূেবর উে ািলত পাথর েলা অপসারণ করার আেদশ
িনেয় গেছ। িক  এ আেদশ িনেয় সখােন অৈবধভােব পাথর উে ালন করা হে । হাইেকােটর আেদশ থাকায়

ানীয় শাসন তােদর িব ে  কােনা কায ম হণ করেত পারেছ না। সভাপিত বেলন য, আেদশিট Vacate
করার জ  িতিন মাননীয় আইনম ী’র সােথ কথা বলেবন এবং Follow up করেবন। িজএসিবর িবষেয়
জানােনা হয় য, িদনাজপুেরর হািকমপুর উপেজলায় লৗহ আকিরেকর খিনর িব িৃত ও আিথক স াব তা
যাচাইেয়র লে  খনেনর িনিম  িরগ েয়র িডিপিপ ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রণ করা হেয়েছ।
অে িলয়ান একিট কা ািন কতকৃ নদীর খিনজ বাল ুঅ স ান কে র আিথক স াব তা যাচাইেয়র কায ম
চলমান রেয়েছ। ভূিম স ও পাহাড় েসর পূব িতমলূক ব ব া িহেসেব Early Warning System চালরু
কায ম হেণর জ  িডিপিপ ত করা হেয়েছ।

৪।        িবিপআই এর মহাপিরচালক জানান য, ক বাজােরর মেহশখালী অথবা মাতারবািড়েত Energy Hub
এর কাছাকািছ একিট পূণা  আবািসক ইনি িটউট াপেনর জ  জলা শাসক, ক বাজােরর সােথ আেলাচনা
হেয়েছ এবং আ ািনকভােব একিট প  রণ করা হেয়েছ। অনলাইেন িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয়

কেহা ারেদর সােথ ইেতামেধ  সভা অ ি ত হেয়েছ। সভাপিত বেলন য, যেহত ুিবিভ  কে  িবেদশীেদর
িনেয় কাজ করেত হয় তাই English Speaking কােসর েয়াজনীয়তা রেয়েছ। তাই English Speaking
এর উপর একিট বিসক কাস করার িবষেয় ােরাপ করা হয়। পে ািলয়াম ে  িক ধরেনর চিু  হয়, স
িবষয়িট Lawyer দর সােথ আেলাচনা কের অনলাইেন কাস আেয়াজন করা যেত পাের। এছাড়া,
Negotiation এর উপর কাস িডজাইন করার িবষেয়ও সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। অিতির  সিচব
( শাসন) বেলন য, একিট িবষয় এখােন  করা েয়াজন য, ক বাজােরর মেহশখালী অথবা মাতাবাড়ীেত
Energy Hub এর কাছাকািছ িক িবিপআইেক ানা র করা হেব নািক িবিপআই এর একিট আ িলক কাযালয়
হেব। এ িবষেয় একিট সাইট িসেলকশন কিমিট গঠন করা েয়াজন, য কিমিটর মাধ েম জায়গা িনধারণ কের

াব রণ করা যথাযথ হেব। এ িবষেয় মহাপিরচালক, িবিপআই বেলন য, িবিপআই এর একিট িনজ  আইন
ও িবিধমালা আেছ। যিদ িবিপআইেক ঢাকা হেত ানা র কের িনেত হয় তাহেল মাননীয় ধানম ীর নীিতগত
অ েমাদেনর েয়াজন হেব। িসিনয়র সিচব বেলন য, িবিপআই এর িনজ  আইন থাকেলও আইেন বলা নই য
কাযালয় ঢাকায় হেব। এছাড়া, উ রার য জায়গায় িবিপআই এর কাযালয় রেয়েছ সখােন পূণা  আবািসক

িশ ণ ইনি িটউট াপন করা স ব নয়। সভাপিত বেলন য, আগামী ৫-১০ বছেরর ব বধােন Energy Hub
এ ব াপক উ য়ন হেব। তাই, আগামী ৫ বছেরর পিরক না হােত িনেয় সখােন একিট পূণা  পে ািলয়াম
ইনি িটউট াপেনর কায ম এখন হেতই  করেত হেব। সভাপিত মাননীয় ধানম ীর নীিতগত অ েমাদন
িনেয় কায ম  করার িবষেয় অিভমত ব  কেরন।

৫।         িসিনয়র সিচব জানান য, গ াস িডি িবউশন কা ািন েলার কায ম িবষেয় গৃহীত িস া
বা বায়েনর কায ম চলমান রেয়েছ। কেরানা ভাইরােসর কারেণ উ তূ পিরি িতেত কা ািন েলার স াব
আিথক িত িনধারণ এবং তা থেক উে ারেণর কৗশল ণয়েনর িবষেয় পে াবাংলা কতকৃ িপডি উিস’র সােথ
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যাগােযাগ কের ব ব া হণ করা হে । িসে ম লস কমােনা, বেকয়া আদায় রাি তকরণ ইত ািদ কায ম
হণ করা হে । কাফেকার সােথ গ াস সরবরাহ চিু  িরভাইজ করার িবষেয় পে াবাংলার পিরচালক

(অপােরশন) এর নতেৃ  গিঠত কিমিট কাজ করেছ। লাফাজ হালিসম বাংলােদশ িলিমেটড এর ট ািরফ িনধারণ
করার িবষেয় একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কণফুলী গ াস িডি িবউশন কা ািন িলিমেটেডর ২ ল  ি -
পইড িমটার াপেনর কাজ চলমান রেয়েছ। জালালাবাদ গ াস া িমশন এ ড িডি িবউশন িসে ম িলিমেটড

৫০,০০০ ি - পইড িমটার াপেনর াব ইেতামেধ  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ রণ কেরেছ। অবিশ
৫০,০০০ ি - পইড িমটার াপেনর লে  িডিপিপ ণয়েনর কায ম হণ করা হে । পি মা ল গ াস
কা ািন িলিমেটড এর “রংপুর, নীলফামারী, পীরগ  শহর ও তৎসংল  এলাকায় গ াস িবতরণ পাইপলাইন
নটওয়াক িনমাণ” শীষক কে র িডিপিপ’র িবষেয় ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ কতকৃ ব ব া হণ করা

হে । এছাড়া, ি - পইড িমটার াপেনর লে  কা ািন কতকৃ একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। বাখরাবাদ
গ াস িডি িবউশন কা ািন িলিমেটড এর ি - পইড িমটার াপেনর কায ম চলমান রেয়েছ।

৬।         সভাপিত বেলন য, য কাজ েলা হােত নয়া হেয়েছ েত কিট কােজরই priority রেয়েছ। তাই,
সকলেক -  অব ােন থেক িস া  বা বায়েন তৎপর হেত হেব। িবেশষ কের বােপ েক শি শালীকরেণর
জ  াসি ক যা যা করা েয়াজন সসব িবষেয় কায ম হণ করেত হেব। সভাপিত পাওয়ার স েরর মত
এনািজ স েরও বতন বিৃ র জ  সকলেক Professionally কাজ করার জ  তািগদ দন। িতিন আেরা বেলন
য, ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িটমিট বতমােন ভাল কাজ করেছ। পে াবাংলা ও কা ািনসমহূেক ত

Automation ও Digitalization করার কায ম হণ করেত হেব। এর জ  Office Management
Software ণয়ন করেত হেব। পুেরা ালািন িবভাগেক Digitalize করার জ  একিট রাডম াপ তির করেত
হেব। এলিপিজ/গ াস িসিল ডার ািকং করার জ  একিট সফটওয় ার ডেভলপ করেত হেব যােত কােনা
জায়গায় দূঘটনা ঘটার সে  সে  িসিল ডােরর যাবতীয় তথ  বঝুা যায়। 

৭। সভায় িব ািরত আেলাচনা ও পযােলাচনা শেষ িন প িস া  গৃহীত হয়:

. . নং িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
৭.১ ইেতাঃপূেব গৃহীত সকল িস া  বা বায়েন সকলেক তৎপর হেত হেব 

এবং েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব।
দ র/সং া/ কা ািন

৭.২ িবিসএমিসএল ও এমিজএমিসএল এর উভয় ব ব াপনা পিরচালক‘ ক 
খিনেত ৬০০ জন িমক িনেয়ােগর িবষয়িট ত সমাধানপূবক 
বড়পু িরয়া তাপ িব ৎ কে র িব ৎ উৎপাদন াভািবক রাখার জ  
নতনু ফইস হেত কয়লা উে ালন  করেত হেব। 

পে াবাংলা/িবিসএমিসএল

৭.৩ িবে ারক পিরদ েরর খসড়া অগােনা াম কিমিট কতকৃ ত চড়ূা  
কের িভিডও কনফােরি ংেয়র মাধ েম উপ াপন করেত হেব। 

সংি  কিমিট/িবে ারক 
পিরদ র

৭.৪ আমদািনকতৃ এলিপিজ/এলএনিজ গ ােসর কায়ািলিট টি ংেয়র 
িবষয়িট িবে ারক পিরদ েরর ািবত ল াবেরটিরেত অ ভু  করেত 
হেব।

সংি  কিমিট/িবে ারক 
পিরদ র

৭.৫ িবিপআই এর িশ ণ িসিডউেল English Speaking, পে ািলয়াম 
চিু  স াদন এবং Negotiation এর উপর বিসক কাস অ ভু  
করেত হেব।

িবিপআই

৭.৬ চ াম অথবা ক বাজাের Energy Hub এর কাছাকািছ পূণা  
আবািসক িবধা স িলত একিট পে ািলয়াম িশ ণ ইনি িটউট 

াপেনর জ  মাননীয় ধানম ীর নীিতগত অ েমাদন হণ করেত 
হেব।

ালািন ও খিনজ স দ 
িবভাগ

ও
িবিপআই

৩



৭.৭ পে াবাংলা ও কা ািনসমহূেক ত Automation ও 
Digitalization করার কায ম হণ করেত হেব। এর জ  Office 
Management Software ণয়ন করেত হেব। 

পে াবাংলা/ কা ািন

৭.৮ পুেরা ালািন ও খিনজ স দ িবভাগেক Digitalize করার জ  
কনসালেট ট িনেয়াগপূবক একিট রাডম াপ তির করেত হেব।

ালািন ও খিনজ স দ 
িবভাগ/ দ র/সং া/ কা ািন

৭.৯ বােপ েক শি শালীকরেণর জ  ইেতাঃপূেব গৃহীত িস া  বা বায়েন 
আেরা তৎপর হেত হেব।

পে াবাংলা/বােপ

৭.১০ ি - পইড িমটার াপেনর কায ম রাি ত করেত হেব। পে াবাংলা/িডি িবউশন 
কা ািন

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

 

নস ল হািমদ 
িতম ী

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.১০৭ তািরখ: 
২৩ জনু ২০২০

৯ আষাঢ় ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয়) : 

১) চয়ারম ান (সরকােরর সিচব), বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) চয়ারম ান, চয়ারম ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, গ াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই িটিটউট
৪) অিতির  সিচব (সকল), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৫) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন বু েরা (িবএমিড)
৬) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট
৭) যু সিচব (সকল), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৮) সিচব, সিচব-এর দ র, বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন
৯) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ভতূাি ক জিরপ অিধদ র
১০) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ (অিতির  দািয় ), ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ
এর কাযালয়, িবে ারক পিরদ র
১১) সংি  সকল কমকতা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১২) ব ব াপনা পিরচালক (সকল)
১৩) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১৪) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১৫) চীফ একাউ টস এ ড িফ া  অিফসার, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা।
১৬) া ামার, আইিসিট শাখা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ

 

৪



মাছা াৎ ফারহানা রহমান 
উপসিচব (অিতির  দািয় )

৫


