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

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
শাসন-২ অিধশাখা

িবষয়: ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ এর আগ /২০২০ মােসর মািসক সম য় সভার কাযিববরণী।

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

সভার তািরখ ২৭-০৯-২০২০
সভার সময় সকাল-১১.০০ ঘিটকা

ান অনলাইন িভিডও িসে ম
উপি িত রকেডড

          সভাপিত উপি ত সকলেক ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর আগ /২০২০ মােসর অনলাইন সম য়
সভায় াগত জানান। সভাপিত অিতির  সিচব ( শাসন) জনাব মাঃ আিজজুল ইসলাম’ ক সভা  করার জ
আ ান জানান। সভাপিতর অ মিত েম অিতির  সিচব ( শাসন) সভা  কেরন। এ িবভােগর উপসিচব
( শাসন-২ অিধশাখা) আেলাচ সিূচ অ যায়ী পাওয়ার পেয়ে ট পযায় েম সভার কাযপ  উপ াপন কেরন। 

২। সভায় উপি ত সদ গেণর সবস িতেত গত ২৬-০৮-২০২০ তািরেখ অ ি ত সম য় সভার কাযিববরণী
দৃঢ়/িনি ত করা হয়। 

৩। গত ২৬-০৮-২০২০ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভায় গৃহীত িস া সমেূহর বা বায়ন অ গিত ও
অ া  িবষেয় িন প আেলাচনা, পযােলাচনা ও িস া  গৃহীত হয়: 

. . নং আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী

১



৩.১ এ িবভােগর অধীন দ র/সং া/ কা ািনর 
পূণ অিন  িবষেয় সভায় 

আেলাচনা করা হয়। এ িবভােগর 
অিতির  সিচব (উ য়ন) জানান য, 
পে াবাংলার গ াস ডেভলপেম ট 

ফাে ডর িবদ মান নীিতমালার ময়াদ 
রেয়েছ ২০২২ সােলর জা য়াির পয । 
নীিতমালািট ইেতামেধ  সংেশাধন করা 
হেয়েছ। এ সে  সভাপিত বেলন য, এ 
িবষেয় অথ িবভােগর সােথ আেলাচনা 
কের পরবতী কায ম হণ করা হেব। 
কয়লার উপর ভ াট অিফেসর িডমা ড 
বাবদ ায় ৩১ কািট টাকা পিরেশােধর 
িবষেয় এ িবভােগর অিতির  সিচব 
(অপােরশন) জানান য, এ িবষেয় িব ৎ 
িবভাগ হেত একিট প  পাওয়া গেছ 
এবং আশা করা যাে  য, সম ািট ত 
সমাধান হেব। পে াবাংলার পিরচালক 
(অথ) জানান য, বাংলােদশ পাওয়ার 
ডেভলপেম ট বাড (িবিপিডিব)’র বাড 

সভায় ভ াট অিফেসর িডমা ড বাবদ ২৮ 
কািট টাকা পিরেশােধর িবষেয় 

অ েমাদন দয়া হেয়েছ। সভাপিত এ 
িবষেয় সে াষ কাশ কেরন। এ টাকা 
পিরেশােধর পর অবিশ  টাকার িবষেয় 
পরবতীেত আেলাচনা কের সমাধান করা 
যােব মেম সভাপিত অিভমত ব  
কেরন। উপসিচব ( শাসন-২) জানান 
য, দ র/সং া/ কা ািনর অিন  

িবষেয়র তািলকা এ িবভােগ পাওয়া 
যাে । 

(ক) পে াবাংলার 
গ াস ডেভলপেম ট 
ফা ড নীিতমালার 
িবষেয় অথ িবভােগর 
সােথ আেলাচনা কের 
পরবতী কায ম হণ 
করেত হেব।

(খ) কয়লার উপর 
ভ াট অিফেসর িডমা ড 
বাবদ িবিপিডিব’র 
বাড কতকৃ 

অ েমািদত ২৮ কািট 
টাকা পিরেশােধ 
কাযকর উেদ াগ হণ 
করেত হেব।

(গ) 
দ র/সং া/ কা ািনর 
কান িবষয় অিন  

থাকেল তা ত 
িন ি র কায ম 

হণ করেত হেব। 

সংি  
শাখা/অিধশাখা

ও
সংি

দ র/সং া/ 
কা ািন 

৩.২ পে াবাংলা:
পে বাংলার পিরচালক (অথ) জানান য, 

িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র িনেদশনা 
মাতােবক কা ািন কতকৃ এলএনিজ 

মািজন, আইওিস গ াস ও এনিবআর এর 
পাওনা টাকা পিরেশাধ করা হে । িতিন 
উে খ কেরন য, যেহত ুবতমােন 
িডি িবউশন কা ািন েলার Cash in 
Flow অেনক বেড়েছ তাই টাকার 
পিরমাণও বাড়ােনা দরকার। িতিন উে খ 
কেরন য, এলএনিজ কােগার বেকয়া 
পেম ট ায় শষ পযােয় রেয়েছ। 

এনিবআর এর আর একিট দাবী িছল য, 
২০০৯ সাল হেত ২০১৪ সাল পয  

(ক) এলএনিজ মািজন, 
আইওিস গ াস ও 
এনিবআর এর পাওনা 
টাকা পিরেশােধ 
কাযকর উেদ াগ 
অব াহত রাখেত হেব।

(খ) Book 
Adjustment এর 
জ  পে াবাংলার 
বােজট সং ান রাখার 
িবষেয় উেদ াগ হণ 
করেত হেব।

(গ) সােপাট ফর শট 

সংি  
শাখা/অিধশাখা

ও
দ র/সং া/ 

কা ািন
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১৪২৭৯.০০ কািট বেকয়া রাজ  
পিরেশাধ সং া । এ টাকা Book 
Adjustment এর মাধ েম পিরেশােধর 
িবষেয় পূেবর িস া  িছল। িতিন আেরা 
উে খ কেরন য, সােপাট ফর শট ফল 
ফাে ডর জ  ১৮০০ কািট টাকা 
পিরেশােধর িবষেয় অপর একিট ভ ােটর 
িডমা ড রেয়েছ। ২০১৪ হেত ২০১৮ সাল 
পয  যখন এ ফা ডিট িছল তখন 
িবইআরিস আেদশ িদেয়িছেলা য, 
কানভােবই এ টাকা ভা ার িনকট হেত 

আদায় করা যােব না। ফেল এ টাকা 
ভা ার িনকট হেত আদায় করা হয়িন। 

ইেতামেধ  এ িবষেয় একিট মামলা করা 
হেল মামলার রায় পে াবাংলার িবপে  
যায়। মামলািট বতমােন মহামা  আপীল 
িবভােগ রেয়েছ। এ িবভােগর উপসিচব 
(উ য়ন-২) ড. মাঃ মিন ামান জানান 
য, Book Adjustment এর জ  
পে াবাংলার বােজেট কান সং ান 
নই। এ সে  সভাপিত বেলন য, 

Book Adjustment এর জ  
পে াবাংলার বােজট সং ান রাখেত 

হেব। ব ব াপনা পিরচালক, িসেলট 
গ াস িফ স িলঃ জানান য, এনিবআর 
এর চয়ারম ান মেহাদেয়র সােথ সােপাট 
ফর শট ফল ফাে ডর জ  ১৮০০ কািট 
টাকার িডমা ড িবষেয় আেলাচনা 
হেয়েছ। িতিন এ সং া  সমদূয় 
কাগজপ ািদ এনিবআর এর থম সিচব 
(  ও ভ াট শাসন) এর িনকট 

রেণর িনেদশনা িদেয়েছন এবং 
িবষয়িট িতিন দখেবন মেম আ  
কেরেছন। এ সং া  কাগজপ  ত 
কের তা এনিবআের রেণর জ  
সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। 
পে াবাংলার পিরচালক (অথ) জানান 
য, এলএনিজ মািজন পিরেশােধ 

বতমােন কান সম া নই। ইেতামেধ  
িতনিট ব াংেকর সােথ উইে ডা ওেপন 
করা হেয়েছ। সভাপিত উে খ কেরন য, 
বতমােন এলএনিজ মািজন, আইওিস 
গ াস ও এনিবআেরর বেকয়া পাওনা 
পিরেশাধ ভাল অব ােন রেয়েছ। 
ইেতামেধ  িবিভ  দেশ কািভেডর 
সেক ড ওেয়ভ  হেয় গেছ। 

(গ) সােপাট ফর শট 
ফল ফাে ডর জ  
ভ াট অিফেসর িডমা ড 
বাবদ ১৮০০ কািট 
টাকা পিরেশােধর 
িবষেয় এনিবআর এর 
সােথ যাগােযাগ 
রাখেত হেব।
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আমােদর দেশ সেক ড ওেয়ভ  
হেলও া  িবিধ মেন অথৈনিতক 
কমকা ড চলমান থাকেব। তাই সকলেক 
সকল কায ম কািভড-১৯ এর পূেবর 
অব ার মত যন থােক স িবষেয় 
সভাপিত ােরাপ কেরন। ৩.৩ িবিপিস:

াইেভট পাওয়ার া ট কতকৃ তােদর 
ব ব ত ১০-২০% এইচএসএফও 
ইআরএল হেত হেণর িবষেয় অিতির  
সিচব (অপােরশন) জানান য, িবষয়িট 
বতমােন চলমান আেছ এবং িবিপিসও 
িবষয়িট অবগত আেছ। এ সে  
সভাপিত উে খ কেরন য, াইেভট 
পাওয়ার া টেক বতমােন তােদর 
ব ব ত ১০-২০% এইচএসএফও 
ইআরএল হেত হেণর শেত অনাপি  

দান করা হে । 

াইেভট পাওয়ার 
া ট কতকৃ তােদর 

ব ব ত ১০-২০% 
এইচএসএফও 
ইআরএল হেত হেণর 
িবষয়িট চলমান 
রাখেত হেব। 

অপােরশন 
অ িবভাগ

ও
িবিপিস/ইআরএল

৩.৪ পে াবাংলা:
ট মােকট হেত এলএনিজ েয়র 

িবষেয় সভাপিত বেলন য, একিট 
জাহাজ গতকাল চেল এেসেছ এবং এ 
গ াস জাতীয় ি েড সা াইও  
হেয়েছ। িতিন উে খ কেরন য, এিট 
আমােদর থম অিভ তা ও ট 
মােকেটর ে  থম সাফল । িতিন এ 
িবষেয় তিরৎ কায ম হণ করার জ  
পে াবাংলার চয়ারম ান, 

আরিপিজিসএল ও সংি  সকলেক 
ধ বাদ াপন কেরন। িতিন আেরা 
উে খ কেরন য, ট মােকট হেত 
আেরকিট জাহাজ আসার কথা িছল। িক  
দাম অেপ াকতৃ বিশ হওয়ায় নতনু 
কের কােটশন আ ান করা হেয়েছ। ফেল 
নতনু কােটশন অ যায়ী আেরকিট 
সাফল  অজন করা স ব হেব মেম িতিন 
আশাবাদ ব  কেরন।

নতনু কােটশন 
অ যায়ী ট মােকট 
হেত এলএনিজ েয়র 
কায ম রাি ত 
করেত হেব।

সংি  
শাখা/অিধশাখা

ও
সং া/ কা ািন 
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৩.৫ িবে ারকিবে ারক  পিরদ রপিরদ র::
সভাপিত বেলন য, িবে ারক 
পিরদ েরর অগােনা াম িবষেয় 
ইেতামেধ  একিট সভায় উপ াপনা 
হেয়েছ। সভার কাযিববরণী ত ত 
করার জ  িতিন িনেদশনা দান কেরন। 
সভাপিত উে খ কেরন য, য ত  
এলিপিজ িসিল ডার িবি  বে  িনয়িমত 
মাবাইল কাট পিরচালনার জ  

মি পিরষদ িবভােগর মাধ েম সকল 
িবভাগীয় কিমশনার ও সকল জলা 

শাসকেক প  িদেত হেব। তাছাড়া, 
িতিন িবে ারক পিরদ রেক তােদর 
িভিজল া  বাড়ােনার তািগদ দন এবং 
িনয়িমত ি ট ও ইেলক িনক িমিডয়ায় 

চারণা চালােনার জ  িনেদশনা দান 
কেরন। এ িবভােগর যু সিচব 
(অপােরশন) জানান য, বাংলােদশ গ াস 
আইন, ২০১০ এর আওতায় মাবাইল 
কাট পিরচালনার িবধান না থাকায় এ 

আইেনর আওতায় কায ম হেণ িকছ ু
জিটলতার সিৃ  হে । বাংলােদশ গ াস 
আইন, ২০১০ সংেশাধন করা েয়াজন 
মেম িতিন অিভমত ব  কেরন। এ 

সে  সভাপিত বেলন য, িবষয়িট 
পরী া-িনরী াপূবক পরবতী কায ম 

হণ করা যেত পাের।

(ক) িবে ারক 
পিরদ েরর 
অগােনা াম িবষেয় 
অ ি ত সভার 
িস াে র আেলােক 
পরবতী কায ম হণ 
করেত হেব।

(খ) য ত  এলিপিজ 
িসিল ডার িবি  বে  
িনয়িমত মাবাইল 
কাট পিরচালনার জ  

মি পিরষদ িবভােগর 
মাধ েম সকল িবভাগীয় 
কিমশনার ও সকল 
জলা শাসকেক প  

িদেত হেব।

(গ) িবে ারক 
পিরদ েরর িভিজল া  
বাড়ােত হেব 
এবং িনয়িমত ি ট ও 
ইেলক িনক িমিডয়ায় 

চারণা চালােনার 
কাযকর উেদ াগ হণ 
করেত হেব।

(ঘ) বাংলােদশ গ াস 
আইন, ২০১০ পরী া-
িনরী াপূবক 
সংেশাধেনর উেদ াগ 

হণ করেত হেব।

এ িবভােগর
সংি  শাখা

ও
িবে ারক পিরদ র
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৩.৬ হাইে াকাবনহাইে াকাবন  ইউিনটইউিনট::
এ িবভােগর উপসিচব ( শাসন-২) 
জানান য, হাইে াকাবন ইউিনট কতকৃ 
িবেবচ  মােসর ৮ তািরেখ ড াশেবােডর 
ডেমােনে শন করা হেয়েছ। 

মহাপিরচালক, হাইে াকাবন ইউিনট 
জানান য, ড াশেবােডর ডেমােনে শন 
সফলভােব হেয়েছ এবং িসিনয়র সিচব 
মেহাদেয়র অ েমাদন েম ড াশেবাডিট 
উে াচন করা যেত পাের। সভাপিত 
ড াশেবাডিট চাল ুকরার জ  িনেদশনা 

দান কেরন এবং িবিপিস ও 
পে াবাংলা হেত িনধািরত ফাকাল 

পেয় টেক ড াশেবােড িনয়িমত তথ  
হালনাগাদ করার তািগদ দন। 
মহাপিরচালক আেরা উে খ কেরন য, 
িবিপিস ও পে াবাংলার 
কা ািনসমেূহর আইন/িবিধ/নীিতমালার 

সংকলন ইেতামেধ  চড়ূা  করা হেয়েছ। 
সভাপিত সংকলনিট ত কােশর 
উেদ াগ নয়ার জ  মহাপিরচালকেক 
িনেদশনা দান কেরন। িতিন 
আইন/িবিধ/নীিতমালার সংকলেনর জ  
মহাপিরচালক, হাইে াকাবন ইউিনটেক 
ধ বাদ াপন কেরন।

(ক) ড াশেবাড ত 
চাল ুকরেত হেব এবং 
ড াশেবােড িনয়িমত 
তথ  হালনাগাদ করেত 
হেব।

(খ) 
আইন/িবিধ/নীিতমালার 
চড়ূা কতৃ সংকলন 

ত কােশর উেদ াগ 
হণ করেত হেব।

হাইে াকাবন ইউিনট
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৩.৭ খিনজখিনজ  স দস দ  উ য়নউ য়ন  বু েরাবু েরা ( (িবএমিডিবএমিড):):
এ িবভােগর অিতির  সিচব (উ য়ন) ও 
িবএমিডর মহাপিরচালক (অিতির  
দািয় ) জানান য, পাথর কায়ািরর িরট 
মামলার িবষেয় সিলিসটর উইং হেত 
এখেনা মতামত পাওয়া যায়িন। এ 
িবষেয় সংি  কমকতােক সিলিসটর 
উইংেয়র মতামত সং েহর জ  
িনেদশনা দয়া হেয়েছ। এ সে  
সভাপিত বেলন য, িবিভ  পাথর 
কায়ািরেত য পাথর রেয়েছ তা 

িনলােমর মাধ েম িন ি র জ  জলা 
শাসক, িসেলটেক িনেদশনা দান করা 

হেয়েছ। বতমােন এ িবষেয় িবএমিডর 
করণীয় নই। িতিন আেরা উে খ কেরন 
য, মি পিরষদ িবভােগর সংি  কিমিটর 

মতামত না পাওয়া পয  নতনু কের 
পাথর কায়াির ইজারা দয়া যােব না। 
অিতির  সিচব (অপােরশন) জানান য, 
িবভাগীয় কিমশনার িসেলট হেত একিট 
প  পাওয়া গেছ। পে  হিবগে র ৫৩িট 
পেয়ে টর িসিলকা বাল ুইজারা দয়ার 
অ েরাধ জানােনা হেয়েছ। িতিন আেরা 
উে খ কেরন য, মি পিরষদ িবভােগর 
সংি  কিমিট ধমুা  পাথর কায়াির 
িবষেয় কাজ করেছ। ফেল িসিলকা বাল ু
ইজারা দােন বতমােন কান বাঁধা নই। 
এ সে  সভাপিত বেলন য, ইজারা না 
িদেল অৈবধভােব িসিলকা বাল ু
উে ািলত হেত পাের। িবএমিড িবষেয় 

েয়াজনীয় কায ম হণ করেত পাের।

িবভাগীয় কিমশনার, 
িসেলট কতকৃ 

পািরশকতৃ হিবগে র 
৫৩িট পেয়ে টর 
িসিলকা বাল ুইজারা 

দােনর িবষেয় 
েয়াজনীয় কায ম 
হণ করেত হেব।

অপােরশন অ িবভাগ
ও

িবএমিড
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৩.৮ বাংলােদশবাংলােদশ  পে ািলয়ামপে ািলয়াম  ইনি িটউটইনি িটউট  
((িবিপআইিবিপআই):):
উপসিচব ( শাসন-২) জানান য, 
িবিপআই’ ক কাযকর ও গিতশীল 

িত ােন পিরণত করার লে  এ 
িবভােগর অিতির  সিচব (উ য়ন)’ ক 
আ ায়ক কের ইেতামেধ  একিট কিমিট 
গঠন করা হেয়েছ। অিতির  সিচব 
(উ য়ন) জানান য, যেহত ুMIDI’র 
নবম িমিটংেয় িব ৎ িবভাগ এবং 

ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ 
যৗথভােব একিট িনং ই িটিটউট 

করার িস া  হেয়িছল সেহত ু
িবিপআই’ ক আলাদাভােব অ ভুি র 

েয়াজন নই। এ সে  সভাপিত বেলন 
য, িনং ই িটিটউট যেহত ু যৗথভােব 

হেব সেহত ু ালািন ও খিনজ স দ 
িবভােগর কায ম িবষেয় একিট াবনা 

রণ করা যেত পাের। মহাপিরচালক, 
িবিপআই জানান য, িবিপআইেক 
শি শালীকরেণর লে  গিঠত কিমিটর 
কায েম সহায়তা করার জ  িবিপআই 
যথাযথ পদে প হণ করেব। িতিন 
আেরা উে খ কেরন য, মাতারবাড়ীেত 

ািবত িশ ণ ইনি িটউেট ালািন 
ও খিনজ স দ িবভােগর সহেযাগী 

িত ান িহেসেব িবিপআই এর 
িতিনিধ  যন থােক স িবষেয় দৃি  

আকষণ কেরন। সভাপিত এ িবষেয় 
একমত পাষণ কেরন। সভাপিত বেলন 
য, সখােন একিট কমন 

এ াডিমিনে শেনর মাধ েম ালািন 
খােতর িশ ণ যােত হয় স িবষেয় 
আেলাচনা করা যেত পাের। িতিন 
িবিপআইেক শি শালীকরেণর লে  
গিঠত কিমিটেক এ িবষয় েলাও পরী া-
িনরী া করার জ  িনেদশনা দান 
কেরন।

িবিপআই’ ক কাযকর 
ও গিতশীল িত ােন 
পিরণত করার লে  এ 
িবভাগ কতকৃ গিঠত 
কিমিটেক অ া  
কায েমর পাশাপািশ 
মাতারবাড়ীেত 

ািবত িশ ণ 
ইনি িটউেট িবিপআই 
এর কায েমর একিট 

াবনা ত করেত 
হেব।

এ িবভােগর সংি  শাখা/
িবিপআই

৩.৯ িততাসিততাস  গ াসগ াস  া িমশনা িমশন  এ ডএ ড  
িডি িবউশনিডি িবউশন  কা ািনকা ািন  িলঃিলঃ  
((িটিজিটিডিসএলিটিজিটিডিসএল):):
চয়ারম ান, পে াবাংলা জানান 
য, জানিভি ক কায েম দ তা, 

জবাবিদিহতা ও পৃথক লাভ- িত 
িন পেণর িবষেয় গৃহীত িস া িট 

(ক) জানিভি ক 
কায েমর দ তা, 
জবাবিদিহতা ও পৃথক 
লাভ- িত িন পণ 
কায ম রাি ত 
করেত হেব।

পে াবাংলা/
িটিজিটিডিসএল

ও
অ া  িডি িবউশন কা ািন
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াসি ক। িতিন স িত নারায়ণগে  
ঘেট যাওয়া মমাি ক ঘটনা সে  
বেলন য, সবে ে ই িবিভ  ঘাটিত 
রেয়েছ। ধ ুিততাস গ াস নয় সব 
িডি িবউশন কা ািনেরই িভিজল া  
ও অ া  িবষেয় যেথ  ঘাটিত রেয়েছ। 
তাই িবষয় েলা জবাবিদিহতার আওতায় 
আনা েয়াজন মেম িতিন সভােক 
অবিহত কেরন। সভাপিত এ সে  
একমত পাষণ কের বেলন য, 

ািত ািনক ও ব ি গত দায়ব তার 
িবষেয় জবাবিদিহতা িনি ত করেত 
হেব। িতিন আেরা উে খ কেরন য, 

নীিত দমন কিমশন হেত িততােসর 
নীিতর িবষেয় ২২ দফা পািরেশর 

িবষেয় হালনাগাদ অ গিত রেণর জ  
িনেদশনা দান করা হেয়েছ। ব ব াপনা 
পিরচালক জানান য, িকছ ুিকছ ুজায়গায় 
ওভারল ািপং আেছ এবং িমটােরর ঘাটিত 
রেয়েছ। জানিভি ক কায েমর দ তা, 
জবাবিদিহতা ও পৃথক লাভ- িত 
িন পেণর িবষেয় কা ািন পযােয় 
একিট উ  পযােয়র কিমিট গঠন করা 
হেয়েছ। কিমিট কতকৃ নটওয়াক 
িডজাইন, নকশা ণয়ন ও া লন 
কায ম চলমান আেছ। পে াবাংলার 
পিরচালক (অথ) জানান য, িততাস গ াস 
কা ািনর ািত ািনক জবাবিদিহতা 

িনি ত করার লে  আিথক মতা ও 
জনবল পুনিব াস করা েয়াজন। 
ব ব াপনা পিরচালক এ িবষেয় একমত 
পাষণ কের জানান য, িতিন 

ব ি গতভােব অেনক েলা সভা কের 
ায় ২২-২৫িট িনেদশনা দান 

কেরেছন। এ িনেদশনা িল যিদ 
যথাযথভােব পালন কের তাহেল অেনক 

ে  কা ািনর জবাবিদিহতার 
পাশাপািশ তা িনি ত হেব। সভাপিত 
ব ব াপনা পিরচালকেক তার 
িনেদশনা েলা কতটু  বা বািয়ত 
হেয়েছ তার তািলকা কের পে াবাংলা 
এবং ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ 

রেণর িনেদশনা দান কেরন। 
সভাপিত আেরা উে খ কেরন য, 
মাননীয় ধানম ী গ ােসর অপচয় রােধ 
শতভাগ ি - পইড িমটার াপেনর 

(খ) ব ব াপনা 
পিরচালক, 
িটিজিটিডিসএল কতকৃ 

দ  িনেদশনাসমহূ 
কতটু  বা বািয়ত 
হেয়েছ এবং কাথায় 
কাথায় ঘাটিত রেয়েছ 

তার তািলকা ণয়ন 
কের পে াবাংলা এবং 

ালািন ও খিনজ 
স দ িবভােগ রণ 
করেত হেব।

(গ) সকল 
িডি িবউশন 
কা ািনেক শতভাগ 

ি - ইড িমটার 
াপেনর কায ম হণ 

করেত হেব।

৯



িনেদশনা দান কেরেছন। শতভাগ ি -
পইড িমটার াপেনর মাধ েম ভা া ও 
কা ািন উভয়ই লাভবান হেব। িতিন 

সকল িডি িবউশন কা ািনেক 
শতভাগ ি - ইড িমটার াপেনর 
কায ম  করার িবষেয় ােরাপ 
কেরন।৩.১০ কণফুলীকণফুলী  গ াসগ াস  িডি িবউশনিডি িবউশন  কা ািনকা ািন  
িলিমেটডিলিমেটড ( ( কিজিডিসএলকিজিডিসএল):):
ব ব াপনা পিরচালক, কিজিডিসএল 
জানান য, বেকয়া পাওনা টাকা 
পিরেশােধর িবষেয় আবলু খােয়র ীল 
িমেলর ব ব াপনা পিরচালেকর সােথ 
কথা হেয়েছ। বেকয়া পিরেশােধর িবষেয় 
িস া  হণ কের িতিন অবিহত করেবন 
মেম জািনেয়েছন। চয়ারম ান 
পে াবাংলা জানান য, আবলু খােয়র 

েপর িনকট পাওনা টাকা আদায় 
সং া  নিথ গােয়ব ও িবল গাপেনর 
িবষেয় পে াবাংলা কতকৃ গিঠত তদ  
কিমিটর িতেবদন গত ২৪-০৯-২০২০ 
তািরেখ দািখল করা হেয়েছ। 

িতেবদনিট কিজিডিসএল পিরচালনা 
পষেদ উপ াপন ও পরবতী েয়াজনীয় 
ব ব া হেণর জ  কিজিডিসএল এ 

রণ করা হেব। এ সে  সভাপিত 
বেলন য, কিমিটর িরেপােটর আেলােক 

ত ব ব া হণ করেত হেব। তাছাড়া, 
আবলু খােয়র ীল িমেলর সােথ 
পার িরক আেলাচনার মাধ েম বেকয়া 
পাওনা পিরেশােধর িবষয়িট সমাধােনর 
জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। 
কাফেকার সােথ গ ােসর মলূ  
পুনঃিনধারেণর িবষেয় সভাপিত জানান 
য, কাফেকার পরবতী বাড সভায় এ 

িবষেয় িস া  আসেত পাের।

(ক) আবলু খােয়র 
েপর বেকয়া 

পিরেশােধর িনিম  
পার িরক আেলাচনা 
কের ত সমাধান 
করেত হেব।
(খ) আবলু খােয়র 

েপর িনকট পাওনা 
টাকা আদায় সং া  
নিথ গােয়ব ও িবল 
গাপেনর িবষেয় 
পে াবাংলা কতকৃ 

গিঠত তদ  কিমিটর 
িতেবদেনর আেলােক 
ত পরবতী 
েয়াজনীয় ব ব া 
হণ করেত হেব।

এ িবভােগর
সংি  শাখা
ও
পে াবাংলা/
কিজিডিসএল

১০



৩.১১ রবনরবন  গ াসগ াস  কা ািনকা ািন  িলিমেটডিলিমেটড  
((এসিজিসএলএসিজিসএল):):
ওেয়লেহড মািজন পুনিবেবচনার জ  
িবইআরিস’র সােথ যাগােযােগর িবষেয় 
এ িবভােগর অিতির  সিচব 
(পিরক না) ও চয়ারম ান, 
এসিজিসএল পিরচালনা পষদ জানান য, 
এ িবষেয় িবইআরিস’র সংি  
কমকতােদর সােথ আেলাচনা হেয়েছ। 
তারা জািনেয়েছ য, ওেয়লেহড 
মািজেনর উৎপাদন চাজ পে াবাংলা 
িনধারণ কের থােক। বােপে র 
ওেয়লেহড চাজ পে াবাংলােক পিরেশাধ 
করেত হয়। গত ১৮-০৮-২০২০ তািরেখ 
িবইআরিস প  মারফত পে াবাংলােক 
জািনেয়েছ য, ওেয়লেহড চাজ 
পে াবাংলা পিরেশাধ করেব। আর 

িডি িবউশেনর জ  িডি িবউশন 
কা ািনসমহূ পিরেশাধ করেব। এ 

িবষেয় সভাপিত বেলন য, িবষয়িট 
পে াবাংলােকই সমাধান করেত হেব। 

ব ব াপনা পিরচালক, িসেলট গ াস 
িফ স িলঃ জানান য, তলুনামলূকভােব 
িসেলট গ াস িফ স িলঃ এর ওেয়লেহড 
মািজন খুবই কম মা  ২০ পয়সা, যা 
বাড়ােনা একা  জ রী হেয় পেড়েছ। 
পে াবাংলার পিরচালক (অথ) জানান 
য, বােপ , িবিজএফিসএল ও িসেলট 

গ াস িফ স িলঃ এর মািজন 
পুনঃিনধারেণর জ  সকেলর সােথ 
আেলাচনা করার পাশাপািশ উ  পযােয়র 
িস া  েয়াজন। চয়ারম ান, 
পে াবাংলা ও এ িবভােগর অিতির  

সিচব (অপােরশন) উভেয়ই এ িবষয়িট 
সমাধােনর জ  িসিনয়র সিচব 
মেহাদেয়র সভাপিতে  একিট সভা 
আহবােনর অ েরাধ কেরন। সভাপিত এ 
িবষেয় একমত পাষণ কেরন এবং সভা 
আহবােনর িত হেণর জ  িনেদশনা 

দান কেরন।

ওেয়লেহড মািজন 
পুনঃিনধারেণর জ  
সংি  সকেলর 
সম েয় ালািন ও 
খিনজ স দ িবভােগর 
িসিনয়র সিচব এর 
সভাপিতে  একিট 
সভা আেয়াজন করেত 
হেব।

অপােরশন অ িবভাগ
ও

পে াবাংলা/
সকল াডাকশন/

িডি িবউশন কা ািন

১১



৩.১২ জালালাবাদজালালাবাদ  গ াসগ াস  া িমশনা িমশন  এ ডএ ড  
িডি িবউশনিডি িবউশন  িসে মিসে ম  িলিমেটডিলিমেটড  
(( জিজিটিডএসএলজিজিটিডএসএল):):
জিজিটিডএসএল এর ব ব াপনা 

পিরচালক জানান য, লাফাজ হালিসম 
এর ট ািরফ িবষেয় লাফাজ িতিনিধেদর 
সােথ কিমিটর সভা অ ি ত হেয়েছ। 
শী ই কিমিটর িরেপাট চড়ূা  করা হেব। 
িতিন আেরা জানান য, ছাতক িসেম ট 
ফ া িরর িনকট বেকয়া পাওনা ৩৩ 
কািটর মেধ  এ পয  ৮ কািট ৬১ লাখ 

টাকা পিরেশাধ কেরেছ। অবিশ  টাকা 
পিরেশােধর িবষেয় যাগােযাগ অব াহত 
রেয়েছ। এ সে  সভাপিত বেলন য, 
তারা বতমােন িতমােস য গ াস 
ব বহার করেছ তার িবেলর সােথ 

িতমােসই বেকয়া পাওনা িকি র 
মাধ েম আদায় অব াহত রাখেল বছর 
খােনেকর মেধ ই আদায় স  হেব।

(ক) লাফাজ হালিসম 
বাংলােদশ িলিমেটড 
এর ট ািরফ িবষেয় 
গিঠত কিমিটর 

িতেবদন ত দািখল 
করেত হেব।

(খ) ছাতক িসেম ট 
ফ া িরর িনকট বেকয়া 
পাওনা হেত িতমােস 
আদায় অব াহত 
রাখেত হেব।

পে াবাংলা/
জিজিটিডএসএল

৩.১৩ পি মা লপি মা ল  গ াসগ াস  কা ািনকা ািন  িলঃিলঃ  
((িপিজিসএলিপিজিসএল):):
“রংপুর, নীলফামারী, পীরগ  শহর ও 
তৎসংল  এলাকায় গ াস িবতরণ 
পাইপলাইন নটওয়াক িনমাণ” শীষক 

কে র িবষেয় পে াবাংলার পিরচালক 
(পিরক না) জানান য, ক িট 
মাননীয় ধানম ীর িত িতর ক । 

ক িটর িডিপিপ ািনং কিমশেন 
রেণর ি েত ািনং কিমশন হেত 

িকছ ুquery আেস। query সমহূ 
িন ি  কের সংেশািধত িডিপিপ 
ইেতামেধ  ালািন ও খিনজ স দ 
িবভােগ রণ করা হেয়েছ। ি - পইড 
িমটার াপেনর িবষেয় সভাপিত বেলন 
য, সকল িডি িবউশন কা ািনেক 

শতভাগ ি - পইড িমটার াপেনর 
কাযকর উেদ াগ হণ করেত হেব। 

“রংপুর, নীলফামারী, 
পীরগ  শহর ও 
তৎসংল  এলাকায় 
গ াস িবতরণ 
পাইপলাইন নটওয়াক 
িনমাণ” শীষক 

কে র সংেশািধত 
িডিপিপ ত ািনং 
কিমশেন রণ করেত 
হেব।

পিরক না অ িবভাগ
ও

পে াবাংলা/
িপিজিসএল

১২



৩.১৪ িজিটিসএলিজিটিসএল::
িজিটিসএল এর অফ- া িমশন পেয়ে ট 
গ াস শন াপন ও মিডিফেকশন 

কে র িবষেয় পে াবাংলার পিরচালক 
(পিরক না) জানান য, কে র 
সংেশািধত িডিপিপ িজিটিসএল বাড 
কতকৃ গত ০৮-০৯-২০২০ তািরেখ 
অ েমািদত হেয়েছ এবং িডিপিপিট 
পে াবাংলায় পাওয়া গেছ। সংেশািধত 

িডিপিপ পরী া-িনরী া করা হে । 
শী ই ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ 

রণ করা হেব। 

িজিটিসএল এর অফ-
া িমশন পেয়ে ট 

গ াস শন াপন ও 
মিডিফেকশন কে র 
িডিপিপ ত ালািন 
ও খিনজ স দ 
িবভােগ রণ করেত 
হেব।

পে াবাংলা/ িজিটিসএল

৩.১৫ মধ পাড়ামধ পাড়া  ানাইটানাইট  মাইিনংমাইিনং  কা ািনকা ািন  িলঃিলঃ  
((এমিজএমিসএলএমিজএমিসএল):):
ব ব াপনা পিরচালক, এমিজএমিসএল 
জানান য, এমিজএমিসএল এর বতমান 
উৎপাদন ৩ িশফেট দিনক ায় ৫০০০ 
মি ক টন হে  এবং িবপণনও সমান 

হাের হে । িতিন উে খ কেরন য, এ 
কাজিট িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র 
ব ি গত হ ে েপর কারেণই স ব 
হেয়েছ। চয়ারম ান, পে াবাংলা উে খ 
কেরন য, িবিসএমিসএল এর িমক 
অসে াষ িনরসনকে  ানীয় 

িতিনিধেদর সােথ আেলাচনা কের 
কয়লা উে ালেন এবং মধ পাড়া খিনর 
পাথর উে ালন ও িবপণন কােজ িসিনয়র 
সিচব মেহাদয় ব ি গতভােব য 
পদে প িনেয়েছন তার জ  িতিন 
সকেলর প  হেত ধ বাদ ও কতৃ তা 

কাশ কেরন। সভাপিত বেলন য, 
আমার সহেযািগতার হাত সবসময়ই 
খালা রেয়েছ। কয়লা ও পাথর উে ালন 

ল মা ার চেয় বিশ হওয়ায় সভাপিত 
পে াবাংলা, িবিসএমিসএল, 

এমিজএমিসএলসহ সংি  সকলেক 
ধ বাদ াপন কেরন এবং এ উৎপাদন 
অব াহত রাখার জ  িনেদশনা দান 
কেরন।

কয়লা ও পাথেরর 
বতমান উৎপাদন 
অব াহত রাখেত হেব। 

পে াবাংলা/ 
এমিজএমিসএল/িবিসএমিসএল
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৩.১৬ িবিপিস:
মেডল পে াল পা  াপেনর অ গিত 
িবষেয় জানােনা হয় য, িতনিট িবপণন 
কা ািনর ৯িট মেডল পে াল পা  
াপেনর কায ম চলমান রেয়েছ। 

সভাপিত মেডল িফিলং শন াপেনর 
কায ম অব াহত রাখার জ  িনেদশনা 

দান কেরন। ব ব াপনা পিরচালক, 
িপওিসএল জানান য, িবমােনর িনকট 
পূেবর বেকয়া পাওনা আদােয়র িবষেয় 
িবিপিস কতকৃ ালািন ও খিনজ স দ 
িবভােগ প  দয়া হেয়েছ। এ সে  
অিতির  সিচব (অপােরশন) জানান য, 
গতকাল এ িবষেয় অথ িবভােগ প  দয়া 
হেয়েছ। ব ব াপনা পিরচালক আেরা 
জানান য, বতমােন বাংলােদশ িবমান ৩ 
কািট টাকার তল েয়র িবপরীেত 

আড়াই কািট টাকার মত পিরেশাধ 
করেছ। অবিশ  টাকা পিরেশােধর জ  
প  দয়া হেয়েছ। সভাপিত বেলন য, 
সামেন িবমান চলাচল বাড়েব তখন 
টাকার পিরমাণ বাড়ােনার িবষেয় 
বাংলােদশ িবমােনর সােথ যাগােযাগ 
রাখেত হেব।

(ক) মেডল িফিলং 
শন াপন কায ম 

অব াহত রাখেত হেব।

(খ) বাংলােদশ 
িবমােনর িনকট পূেবর 
বেকয়া পাওনা 
আদােয়র িবষেয় অথ 
িবভােগর সােথ 
যাগােযাগ অব াহত 

রাখেত হেব।

িবিপিস
ও

প া/ মঘনা/
যমনুা অেয়ল কাং

৩.১৭ অিডট আপি :
সভাপিত বেলন য, ১৯৭২ হেত ২০১০ 
সাল পয  য আপি েলা িন ি র 
িস া  গৃহীত হেয়েছ, স অ যায়ী 
দ র/সং া/ কা ািনর আপি েলা 
অিডট অিফেসর মাধ েম িন ি  কের 
নিথেত আপেডট করেত হেব। অিডট 
আপি  িন ি র লে  িনয়িমত 
ি পাি ক ও ি পাি ক সভা করার জ  
িনেদশনা দান কেরন।

অিডট আপি  িন ি র 
লে  িনয়িমত 
ি পাি ক ও ি পাি ক 
সভা করেত হেব এবং 

িতমােস কয়িট 
ি পাি ক ও ি পাি ক 
করা হে  তার তািলকা 

িত সম য় সভার 
পূেব রণ করেত 
হেব।

সংি  শাখা
ও

দ র/সং া/
কা ািন
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৩.১৮ সভাপিত বেলন য, এ িবভােগর 
দ র/সং া/ কা ািনর িবভাগীয় মামলা, 
আদালেত িবচারাধীন মামলা ও রীট 
মামলা িন ি র লে  সকলেক 
আ িরকভােব কাজ করেত হেব। িতিন 
উে খ কেরন য, িততাস গ াস 
ইউনাইেটড পাওয়ােরর িবপে  একিট 
মামলায় জয়ী হওয়ার স াবনা রেয়েছ 
এবং এর ফেল িটিজিটিডিসএল 
ইউনাইেটড পাওয়ােরর িনকট হেত ায় 
২২০ কািট পােব। অ া  
দ র/সং া/ কা ািনর য য মামলা 
রেয়েছ তা িন ি র জ  সভাপিত 

ােরাপ কেরন। দেশ ভজাল তল 
িব য় ব  ও তল সরবরােহ সিঠক 
পিরমাপ িনি তকরেণর িবষেয় 
ব ব াপনা পিরচালক, মঘনা 
পে ািলয়াম িল: জানান য, ালািন ও 

খিনজ স দ িবভাগ হেত প  পাওয়ার 
ি েত িট পেয়ে ট সেরজিমেন িগেয় 

দখা গেছ য, িবএসিটআই এর 
া ডাড অ যায়ী পে ােলর ে  

অকেটন ন র ৯৫ এর িবপরীেত ৯৪.৭ 
এবং িডেজেলর ে  িসেটন ন র ৪৬ 
এর িবপরীেত ৪৫.৭ অথাৎ .৩% 
হরেফর পাওয়া গেছ। এিট যাি ক িট 

িহেসেবও আসেত পাের মেম িতিন 
উে খ কেরন। সভাপিত বেলন য, 
িসেটন ও অকেটন ন র এর জ  
িবএসিটআই হেত সািটিফেকশন মাক 
(িসএম) সািটিফেকট হেণর জ  বলা 
হে । যেহত ুিবিপিস তল আমদািন 
কের এবং ানীয়ভােব উৎপািদত তলও 
িবিপিস য় কের সেহত ুিবিপিসেকই 
িসএম সািটিফেকট হণ করেত 
হেব। সভাপিত ই-দরপ  বাড়ােনার জ  
সংি  সকেলর দৃি  আকষণ কেরন।

(ক) এ িবভােগর 
দ র/সং া/ কা ািনর 
িবভাগীয় মামলা, 
আদালেত িবচারাধীন 
মামলা ও িরট মামলা 

ত িন ি র উেদ াগ 
হণ করেত হেব।

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

(গ) ই-দরপে র সংখ া 
বাড়ােত হেব।

সংি  শাখা
ও

দ র/সং া/
কা ািন
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৩.১৯ এিপএ বা বায়েন দ র/সং া/ 
কা ািন েলা সেচ  রেয়েছ মেম সভায় 

জানােনা হয়। তাছাড়া, গত 
আগ /২০২০ মােসর ই-নিথ কায ম 
পযােলাচনায় সে াষজনক তীয়মান 
হয়। সভায়  ুইেকানিম সেলর কায ম 
িবষেয়  ুইেকানিম সল কতকৃ অ ি ত 

িত মােসর সভায় আেলাচনা হয় মেম 
জানােনা হয়। 

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

এিপএ িটম
ও

দ র/সং া/
কা ািন

৩.২০ মি পিরষদ িবভােগর িস া  বা বায়ন:
মি পিরষদ িবভােগর িস া  বা বায়ন 
িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। সভায় 
জানােনা হয় য, ‘বাংলােদশ তল, গ াস 
ও খিনজ স দ কেপােরশন আইন, 
২০২০’ এর সংেশািধত খসড়ািট গত 
২২-০৯-২০২০ তািরেখ মি পিরষদ 
িবভােগ রণ করা হেয়েছ।

‘বাংলােদশ তল, গ াস 
ও খিনজ স দ 
কেপােরশন আইন, 
২০২০’ খসড়া আইনিট 

ণয়েনর িবষেয় 
মি পিরষদ িবভােগর 
সােথ যাগােযাগ 
রাখেত হেব।

শাসন অ িবভাগ
ও

পে াবাংলা

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

 

মাঃ আিনছুর রহমান 
িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ

িবভাগ

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.২৯০ তািরখ: 
১৩ অে াবর ২০২০

২৮ আি ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) চয়ারম ান (সরকােরর সিচব), বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) অিতির  সিচব (সকল), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৩) চয়ারম ান, চয়ারম ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, গ াস ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)
৪) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন বু েরা (িবএমিড)
৫) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই িটিটউট
৬) সকল কমকতা, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
৭) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ ভতূাি ক জিরপ অিধদ র
৮) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট
৯) সিচব, সিচব-এর দ র, বাংলােদশ এনািজ র েলটরী কিমশন
১০) যু সিচব, ( Blue Economy Cell), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
১১) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ (অিতির  দািয় ), ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ
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এর কাযালয়, িবে ারক পিরদ র
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।

 

মাছা াৎ ফারহানা রহমান 
উপসিচব
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