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স  কথা 

বাংলােদশ ইেতামে  িন  আেয়র দশ হেত ম ম আেয়র দেশ উ ীত হওয়ার পেথ। বাংলােদেশর মেতা 

দেশর মবধমান সামি ক উ য়েন ালািন শি র িমকা অপিরসীম। সা িতক বছর েলােত বাংলােদেশ 

ালািনর চািহদা মা েয় ি  পাে । এই চািহদা রেণ িবিপআই ালািন ( তল, াস ও কয়লা)  ও খিনজ 

স দ খােত  রা ীয় মািলকানাধীন সং ায় কমরত পশাজীবী কমকতা/কমচারীগণেক িশ ণ দান কের 

কমদ  জনবল গঠেনর মা েম ালািন ও খিনজ স দ খােতর কমদ তা ি েত সহায়তা কের আসেছ। 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট বতমান সমেয়র াসি কও বা ব খী িশ ণ দােনর মা েম দেশর 

ালািনও খিনজ স দ অ স ান, উৎপাদন, ব ন, ব াপনা ও উ য়েন িমকা রােখ। িবিপআই ঢ়ভােব 

িব াস কের য িশ ণ ও কমশালার মা েম দ  জনবল তরী ও উ য়ন সাধন স ব। দ  জনবলই এক  

সং ার/ িত ােনর ত স দ। িবগত কেয়ক বছেরর মে  ২০১৯-২০ অথ বছের কেরানা ভারােসর 

মহামািরর কারেণ ০৩  কাস িগত করার পেরও িবগত অ া  বছেরর চেয় বিশ পিরমাণ িশ ণাথ  

িবিপআই ক ক বা বািয়ত  িবিভ  িশ ণ ও কমশালায় অংশ হণ কেরন। আমরা আশা করিছ আগামীেত 

িবিপআই ক ক অ ি ত  িবিভ  িশ ণ ও কমশালায় অংশ হণকারী িশ ণাথ র সং া মা েয় ি  

পােব। ালািন ও খিনজ স দ খােত উ য়েনর লে  িশ ণ, কমশালা ও গেবষণার মানেক আ জািতক 

পযােয় উ ীত করা ও হণেযা তা অজেন িবিপআই সবদা অিবচল থাকেব। 
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থম পিরে দ 
বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 

িমকা 

১৯৮১ সােলর জা য়াির মােস িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালেয়র অধীেন উ য়ন ক  িহসােব 

‘‘বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট’’ নােম এ িত ােনর যা া  হয়। ১৯৮১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৬ 

সময়কােল ই পযােয় ইউএনিডিপ, নারাড ও বাংলােদশ সরকােরর অথায়েন ক  বা বায়ন করা হয় এবং 

উি িখত সমেয় বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট এর িনজ  ভবন  বাংলােদশ সরকােরর অথায়েন িনমাণ 

করা হয়। পরবত েত “বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট আইন-২০০৪” ারা বাংলােদশ পে ািলয়াম 

ই উট ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ-এর অধীেন এক  সংিবিধব  সং া িহেসেব আ কাশ কের। 

তল, াস ও খিনজ খােত কমরত কমকতা ও পশাজীবীেদর কািরগির, শাসিনক ও আিথক িবষেয় িশ ণ 

দােনর মা েম দ  জনবল ি , উ তর গেবষণা, পে ািলয়াম সংি  িবষেয় যাবতীয় উপাে র সম েয় 

এক  ব াপনা ডাটা াংক এবং সংি  িবষেয় সরকারেক পরামশ দান করা বাংলােদশ পে ািলয়াম 

ই উট এর উে । িবিপআই ভবন  উ রা মেডল টাউেন অত  মেনারম পিরেবেশ অবি ত। স িত 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উেটর ল ভবন  সং ার, মরামত ও আ িনকায়ন করার মা েম অিধকতর 

মানস  িশ ণ দােনর ে  (বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট) সহায়ক পিরেবশ তরীেত স মতা 

অজন কেরেছ। 

িবিপআই এর পিরচালনা য় সরকােরর রাজ খাত, পে াবাংলা ও িবিপিস হেত অ দান িহেসেব া  অথ 

ারা িনবাহ করা হয়। এ ছাড়া িশ ণ ও অ া  খাত হেত া  অথ ারাও িবিপআই এর য় িনবাহ করা 

হয়। তল, াস ও খিনজ খােত কমরত পশাজীবীগণেক িশ ণ দান, গেবষণা ও উ য়ন কাযািদ এবং 

িশ া লক সমি ত সমী া পিরচালনা, ি  হ া র রাি তকরণ ও ি র উৎকষ সাধন ইত ািদ 

কাযািদবাংলােদশ পে ািলয়াম ই উেটর িনকট  করা হেয়েছ। বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উেটর 

কমকা  ১০ সদ  িবিশ  গভিনং বােডর িনেদশনা মাতােবক পিরচািলত হে । িতেবদনাধীন সমেয় 

িবিপআই গভিনং বােডর ০৩(িতন)  বাড সভা অ ি ত হেয়েছ। 
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পক  (Vision) 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উটেক আ জািতকভােব ী ত মােনর স ার অফ এে েল  (Centre of 

Excellence) িহসােব গেড় তালা। 

অিভল  (Mission) 
 

তল, াস ও খিনজ স দ খােত মানস  িশি ত মানব স দ তরী।  
কৗশলগত উে স হ:  

 

1. মানস  িশ েণর মা েম মানবস দ উ য়ন   
2. ওয়াকসপ/েসিমনার আেয়াজন  
3. তল, াস ও খিনজ স দ িবষেয় গেবষণা ও উ য়ন  

 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট এর উপর অিপত কাযাবিল- 

(ক)  তল, াস ও খিনজ স দ খােতর সকল পশাজীবী ও কমকতার উ তর িশ ণ, উ  খােতর গেবষণা 

ও উ য়ন এবং িশ া িবষয়ক কমকা  পিরচালনা ও মা েয় এই সকল কমকাে র মান আ জািতক পযােয় 

উ ীতকরেণর লে  উপেযাগী াপনািদ উ য়ন ও েযাগ ি  এবং সংি  িবষেয় উপা  সং হ, সংর ণ ও 

কাশ করা;   

(খ)  তল, াস ও খিনজ অ স ান কােজর সােথ সংি  সমী া, পরী া, উপা  ি য়াকরণ, িবে ষণ 

ইত ািদ পিরচালনা এবং এতদসং া  গেবষণা পিরচালনা করা; 

(গ)  িবিভ  দশীয় ও আ জািতক পযােয়র সরকাির, বসরকাির সং া ও িবিভ  িত ােনর সােথ যাগােযাগ 

াপন এবং ই উেটর কমকাে র ে  আ জািতক হণেযা তা অজন ও ী িত লােভর জ  যৗথ 

কম িচ হণ করা;  

(ঘ)  আ িনক ত  ি র সাহাে  তল, াস ও খিনজ িবষয়ক এক  জাতীয় ত  াংক াপন এবং 

ই উট-েক পে ািলয়াম ও খিনজ স দ স েরর রফাের  ক  িহসােব িত া করা;  

(ঙ)  জাতীয় ত  াংেক সং হীত ও সংরি ত িবিভ  উপা , িতেবদন সং া  ত  কাশ ও িব য় করা; 

(চ)  ই উট ক ক দ  সািভস ও ই উট পিরচািলত যাবতীয় কমকাে র জ  গভিনং বাড ক ক 

ধায ত ও অ েমািদত হাের ‘‘িফ’’ হণ করা; 
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(ছ)  ই উেটর িশ ণ, গেবষণা ও উ য়ন কমকাে র জ  েয়াজনীয় পরী াগার, ওয়াকশপ, ডরিমটির 

ও অ া  িবধািদ াপন এবং র ণােব ণ করা ও ািত ািনক উৎকষ সাধেন িবে র অ  পিরচািলত 

অ প ই উেটর সােথ যাগােযাগ ও স ক াপন করা। 

গভিনং বাড 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) এর কমকা  িন বিণত ১০ (দশ) জন বাড সদ েদর িনেদশনা 
মাতােবক পিরচািলত হে । বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উেটর মহাপিরচালক বােডর সদ -সিচব িহেসেব 

দািয়  পালন কেরন। 

িমক নং পদবী ও সং ার নাম বােডর সদ  

(১) িসিনসয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ চয়ার ান 

(২) চয়ার ান, িবিপিস সদ  

(৩) চয়ার ান, পে াবাংলা সদ  

(৪) িবভাগীয় ধান, পে ািলয়াম এ  িমনােরল িরেসােসস 
ইি িনয়ািরং িডপাটেম , েয়ট 

সদ  

(৫) -সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ সদ  

(৬) -সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয় সদ  

(৭) মহাপিরচালক, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র সদ  

(৮) চয়ার ান, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় সদ  

(৯) বাংলােদশ িজওলিজক াল সাসাই র মেনানীত িতিনিধ সদ  

(১০) মহাপিরচালক, িবিপআই সদ  সিচব 
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ািত ািনক সদ  পদ 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট, িশ ণ ও উ য়ন সংি  এক  দশীয় সিমিত ‘‘Bangladesh Society 

for Training and Development (BSTD)’’ এর ািত ািনক সদ । 

 

ই উেটর অব ান 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট ঢাকা নগরীর শষ াে  উ রার ৮ ন র স েরর ৫/এ নং েট  অত  
মেনারম পিরেবেশ অবি ত। 

 

 

 

িচ -  1 বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উেটর অব ানগত মানিচ । 
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ি তীয় পিরে দ 

িবিপআই এর জনবল কাঠােমা 

 

িবিপআই সীিমত সং ক জনবল িনেয় তার কম িচ িনধািরত সমেয় স  করেত সেচ  থােক। ইেতামে  

িবিপআই এর অ ল জনবল জিনত সম া িনরসেন গভিনং বাড ক ক অ েমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা 

অ সাের পদ জেনর সরকাির আেদশ (িজও) জাির করা হেয়েছ এবং অথ িবভাগ ক ক া ন করা হেয়েছ। 

অ েমািদত জনবল কাঠােমা অ সাের অ  িত ােন বতমান জনবেলর িচ  িন প: 

 

িমক নং পেদর নাম পদ সং া কমরত  ম  
১। মহাপিরচালক ০১ ০১ -- ষেণ িনেয়ািজত 
২। পিরচালক ( শাসন ও িশ ণ) ০১ ০১ -- ষেণ িনেয়ািজত 
৩। ধান ব ািনক কমকতা (িপএসও) ০২ ০০ ০২ ০১ জন সং ি েত 

িনেয়ািজত 
৪। ঊ তন ব ািনক কমকতা  ০৩ ০১ ০২  
৫। উপ-পিরচালক ০২ ০০ ০২  
৬। ব ািনক কমকতা (এসও) ০৮ ০০ ০৮  
৭। সহকারী পিরচালক ০৪ ০০ ০৪ ০২ জন সং ি েত 

িনেয়ািজত 
 ১ম িণর মাট ২১ ০৩ ১৮  

৮। িহসাব র ক-কাম-ক ািশয়ার ০১ ০১ --  
৯। টকিনিশয়ান ( াব/কি উটার) ০২ ০১ ০১  
১০। িপএ ০৩ ০১ ০২  
১১। নকশাকার ০১ ০১ --  
১২। সহকারী (ে ার/িহসাব/ িশ ণ/লাইে ির) ০৪ ০৩ ০১  
১৩। অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক ০৩ ০২ ০১  
১৪। গািড়চালক ০৪ ০২ ০২  

 ৩য় িণর মাট ১৮ ১১ ০৭  
১৫। াপ কিপয়ার/এেমািনয়া ি ার/িপিপিস 

অপােরটর 
০২ ০২ --  

১৬। াব এেটনেড  ০১ ০১ --  
১৭। অিফস সহায়ক (উ  ল) ০১ ০১ --  
১৮। অিফস সহায়ক ০৬ ০৬ --  
১৯। িনরাপ া হরী ০৩ ০৩ --  
২০। ঝা দার ০১ ০১ --  
২১। মালী ০১ ০১ --  

 ৪থ িণর মাট ১৫ ১৫ --  
 সবেমাট: (১ম+৩য়+৪থ) ৫৪ ৩৪ ২১  

 
 
িবিপআই এর জনবল কাঠােমা অ যায়ী বতমােন ২১  পদ  আেছ। ত ে  থম িণর ১৮  পদ  

থাকায় িশ ণ ও গেবষণা কাজ াহত হে । িনজ  জনবেলর অভােব শতভাগ িশ কই সরকাির কমকতা, 
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ালািন খাত িবষয়ক অিভ  কমকতা, বাংলােদশ আণিবক শি  কিমশন, ঢাকা িব িব ালয়, জাহা ীরনগর 

িব িব ালয় ও েয়েটর িশ কেদর ম  হেত আগত আমি ত অিতিথ িশ ক ারা সকল িশ ণ কাস-ই 

পিরচালনা করা হয়।   

স িত “বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট কমচারী চা ির িবধানমালা, ২০১৬” গেজট িব ি  আকাের 

কািশত হেয়েছ। বতমােন  পেদ জনবল িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াকরণ করা হে । বাংলােদশ পে ািলয়াম 

ই উট এর  পদ স হ জনবল িনেয়ােগর মা েম রণ করা হেল মানস  িশ ণ দান ও গেবষণা 

কায পিরচালনা করেত সমথ হেব।  

িবিপআইেক এক  আ জািতক মােনর িশ ণ িত ান িহসােব গেড় লেত হেল বতমান জনবল কাঠােমার 

নগঠন এবং িশ ণ সংি  েয়াজনীয় েগাপেযাগী য পািত সং হ করা েয়াজন। িতেবদনাধীন সমেয় 

িবিপআই ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর ত  সহেযািগতায় “বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট এর ন ন 

ভবন িনমাণ ও িশ ণ সংি  য পািত, সফটওয় ার (Training related equpments software ) ও 

আসবাবপ  সং হ” শীষক  ক  াবনা রণ কেরেছ।  
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তীয় পিরে দ 
 

িশ ণ  
িশ ণ 

িবিপআই-এর ২০১৯-২০ অথ বছেরর িশ ণ কাস ক ােল ার ণয়েনর া ােল ালািন ও খিনজ স দ 

স েরর িবিভ  িত ান/সং া/েকা ািন স েহর িতিনিধগেণর সম েয় িশ েণর চািহদা িন পেণর জ  

এক  সভা ২০ ম, ২০১৯ ইং তািরেখ আেয়াজন করা হয়। উ  সভায় ২০১৮-১৯ অথ বছের বা বািয়ত কােসর 

িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভায় উপি ত িতিনিধগেণর চািহদা ও মতামেতর িভি েত িবিপআই এর 

২০১৯-২০ অথ বছেরর জ  িন বিণত িশ ণ কাস ক ােল ার (সারণী-১) ণয়ন করা হয়, যা িবিপআই 

গভিনং বােডর ৬৬তম সভায় অ েমািদত হয়। 

সারণী ১ : ২০১৯-২০ অথ বছেরর অ েমািদত িশ ণ কাস ও কমশালার তািলকা 
 

Bangladesh Petroleum Institute (BPI) 

List of Training Courses for 2019-20 

Training Courses: 

Sl. 
No. Name of the Training Date and Duration  

1 
APA Performance Monitoring, Evaluation & 
Related Topics 

21-25 July, 2019 
05 Days 

2 Material Engineering Codes & Standards 
28 July - 01 August, 2019 

05 Days 

3 
Fire Fighting, First Aid and Rescue 
Operation 

30 July - 01 August, 2019 
03 Days 

4 Public Procurement Act, 2006 & PPR 2008 
25-29 August, 2019 

05 Days 

5 
Audit Management : Objections and 
Disposals 

01-05 September, 2019 
05 Days 

6 Project Management 
15-26 September, 2019 

10 Days 

7 Taxation and VAT Management 
13-17 October, 2019 

05 Days 

8 Gas Metering and Pipeline Control System 
20-24 October, 2019 

05 Days 

9 
Handling of Disciplinary Cases and 
Conducting Departmental Inquiry 

27-31 October, 2019 
05 Days 

10 
Plant Operation and Maintenance (with 
TICI) 

11 - 21 November, 2019 
10 Days 
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Sl. 
No. Name of the Training Date and Duration  

11 
Human Resources Management (HRM) and 
Good Governance 

17-21 November, 2019 
05 Days 

12 
Occupational Safety, Health & 
Environmental Management 

24-28 November, 2019 
05 Days 

13 
Techniques of Presentation Skill and Report 
Writing 

01-05 December, 2019 
05 Days 

14 Corrosion Control and Cathodic Protection 
08-12 December, 2019 

05 Days 

15 Sustainable Development Goal (SDG) 
10-12 December, 2019 

05 Days 

16 Innovative Ideas & Skills 
22-23 December, 2019 

5 Days 

17 
Design, Construction, Operation & 
Maintenance of Gas Pipeline 

29 Dec, 2019 - 09 Jan, 2020 
05 Days 

18 Labor Act, Rules, Policies & Human Rights 
12-16 January, 2020 

05 Days 

19 
Welding and Non Destructive Testing 
(NDT) 

19-23 January, 2020 
05 Days 

20 Conflict and Stress Management 
19-23 January, 2020 

05 Days 

21 Gas Network Analysis 
02-06 February, 2020  

05 Days 

22 Capacity Enhancement to Facilitate Services 
16-17 February, 2020 

02 Days 

23 Office Management 
01-05 March, 2020 

05 Days 

24 
Fire Fighting, First Aid and Rescue 
Operation 

22-24 March, 2020 
03 Days 

25 Manner, Etiquette, Conduct & Discipline 
29 March-02 April, 2020 

05 Days 

26 Essential Managerial Skills & Techniques 
19-23 April, 2020 

05 Days 
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Workshop for 2019–20 

Sl. No. Name of the Workshop Date and Duration 
1 Annual Confidential Report (ACR) Writing August 5, 2018 (01 Day) 

2 The Right to Information Act 2009 October 01, 2018 (01 Day) 

3 National Integrity Strategy [NIS] October 7, 2018 (01 Day) 

4 Orientation on Innovation November 12, 2018 (01 Day) 

5 Geology for Non-Geologists November 04-05, 2019 (02 Days) 

6 Annual Performance Agreement (APA) December 18-19, 2020 (02 Days) 

7 Annual Confidential Report (ACR) Writing January 7, 2019 (01 Day) 
 

২০১৯-২০ অথ বছের িবিপআই গভিনং বােডর অ েমািদত িশ ণ িচ হেত ২২  িশ ণ কাস ও ০৬  

ওয়াকসপ এবং অ েরােধ আেয়ািজত বাংলােদশ সনা বািহনীর জ  ১  িশ ণ, বােপে র জ  ১  িশ ণ 

ও িততাস াস া িমশন এ  িডি িবউশন কাং িল: এরজ  ১  িশ ণ, ব রা এলিপ াস িলিমেটেডর 

জ  ১  ও ওেমরা পে ািলয়াম িলিমেটেডর জ  ১  িশ েণর এর মা েম মাট ১,০২১ জন িশ ণাথ েক 

িশ ণ দান করা হয়। এছাড়াও িবিপআই এর কমকতা/ কমচািরগেনর জ  ০৭  আভ িরণ িশ ণ/ 

কমশালা আেয়াজন করা হয়। িবিপআই এর  জনবল থাকা সে ও সকল িশ ণ কম িচই সফলভােব 

স  হেয়েছ। তেব কেরানা ভাইরােসর মহামািরর কারেন িবিধব  িশ ণ স েহর মে  ০৩  িশ ণ 

িগত করা হেয়েছ। িনে  বা বািয়ত িশ ণ কাস ও ওয়াকসপ (সংেযাজনী ০১) এ অংশ হণকারীর সং া 

পাই িচে র মা েম দশন করা হল। 

 

িচ -  2:  ২০১৯ - ২০ অথবছের বা বািয়ত কােসর সং া । 
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wPÎ- ২: ২০১৯-২০A_© বছের বা বািয়ত কািরগির িশ েণ অংশ হণকারীর সং া। 
 

 

 
িচ -  3: ২০১৯-২০ অথবছের বা বািয়ত অ-কািরগির/ শাসিনক ও আিথক িশ েণ অংশ হণকারীর সং া। 
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 িচ -  4: ২০১৯ - ২০ অথ বছের  বা বািয়ত কমশালায় অংশ হণকারীর সং া। 

 
 
 
 

 
িচ -  5: ২০১৯ - ২০ অথ বছের িবিভ  িত ান ক ক অ েরােধ বা বািয়ত িশ েণ অংশ হণকারীর সং া। 
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বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট ক ক বা বািয়ত িবিভ  কমশালা ও িশ েণ অংশ হণকারীর সং া 

মাগত বাড়েছ। িনে র  লখিচ  িবগত সাত অথ বছেরর (২০১৩-১৪ থেক ২০১৯-২০ পয ) িবিপআই এ 

অ ি ত িশ ণ ও কমশালায় অংশ হণকারী িশ ণাথ র সং া িনেদশ করেছ। লখিচে  দখা যাে  য, 

িবগত সাত অথ বছেরর মে  ২০১৯ - ২০ অথ © বছের অ ি ত কমশালা ও িশ েণ অংশ হণকারী িশ ণাথ র 

সং া সবেচেয় বিশ।  

 

 

 

িচ -  6: িবগত অথবছর ও ২০১৯-২০ অথবছের বা বািয়ত িশ ণ ও কমশালায় অংশ হণকারীর 
সং ার লনা লক িচ । 
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বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) ক ক বা বািয়ত িশ ণ দান ও কমশালা সং া  িক   

কমকাে র িচ  িনে  দান করা হল। 

  

  

  

  

িচ -  7: ২০১৯-২০ অথবছের বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) ক ক বা বািয়ত িশ ণ ও 
কমশালার িক  খ িচ । 
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িচ -  8: ২০১৯-২০ অথবছের বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) ক ক বা বািয়ত িশ ণ ও কমশালার িক  
খ িচ । 
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িশ ণ দান করা ছাড়াও বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) িবিভ  কমকাে  সি য় অংশ হণ 

কের এবং িবিভ  কম িচ হণ কের। িনে  আেলািচত িক   কমকা  ও কম িচর িচ  দান করা হল। 

  
িচ -  9: াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৪৪ তম শাহাদত বািষিকেত া িল 

াপন। 

 
 

িচ -  10: িবিপআই কাযালেয়র সৗ য বধন কম িচ। 

 
িচ -  11: এেসি  পেয়  াপন। 
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িচ -  12: কািভড - ১৯ মহামারীর সমেয় মান ােন সেচতনতা লক ানার াপন। 

  
িচ -  13: কািভড - ১৯ মহামারীর ব েণ  চতনতা লক িশ ণ কম িচ। 

  
িচ -  14:  রাপন কম িচর একাংশ। 

  
িচ -  15: িবিপআই ক ক আেয়ািজত অংশীজেনর অংশ হেণ সভার খ  িচ । 

 

 

 



 বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 

 
 

বািষক িতেবদন পাতা17 
 

িনজ  কমকতােদর স মতা ি  

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) এর কমকতােদর স মতা ি কে  দেশর অভ ের ও িবেদেশ 

িবিভ  িবষেয় িশ েণ অংশ হেণর জ  রণ কের। িতেবদনাধীন বছের বাংলােদশ পে ািলয়াম 

ই উেটর ১জন কমকতা িবেদেশ এবং ৯জন কমকতা ও ২০ জন কমচারী (েমাট ২৯ জন) দেশর অভ ের 

িবিভ  ময়ােদ িশ ণ কাস, ওয়াকশপ ও সিমনাের অংশ হণ কেরন।   
 

াগার 

িশ ক ও গেবষকেদর চািহদা মটােত িবিপআইেত এক  স  াগার রেয়েছ। ২৯৬৪  ক স  

াগার েত বিশর ভাগ কািরগির িবষেয়র বই রেয়েছ। তাছাড়া িক  িবেদিশ জানাল, শাসিনক ও অ া  

পা  সাম ী রেয়েছ। িতেবদনাধীন সমেয় “িনবািচত ১০০ ভাষণ”, “বাংলােদেশর অ গিত ও সম ি র 

দশবছর ২০০৯-২০১৮” ৫ কিপ , “চাকিরর িবধানাবলী” ৩কিপ বই লাইে িরর জ  সং হ করা হয়। াগােরর 

বই উে ালন ও জমার ব া সনাতন িনয়েম হােত কলেম খাতায় িলিপব  কের পিরচালনা করা হয়। 
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চ থ পিরে দ  

বােজট ও িহসাব (২০১৯-২০ অথ বছর) 

বােজট ও িহসাব 

িবিপআই এর আিথক িহসাব ও ব াপনার জ  এক  িহসাব শাখা রেয়েছ। যাবতীয় আয়- য়, আিথক 
লনেদন সহআিথক ব াপনার  দািয়  এ শাখা পালন কের থােক।  

িবিপআই এক  সংিবিধব  সং া হেলও সরকাির িহসাব প িতই এখােন চা  রেয়েছ। িবিপআই এর িন িলিখত 
উৎস হেত তহিবল া  হয় : 

(ক) সরকাির অ দান 

(খ) পে াবাংলার অ দান 

(গ) িবিপিসর অ দান 

(ঘ) িনজ  আয় 

সারণী ২ : ২০১৯-২০ অথ বছেরর আয় 

িমক নং উৎস পিরমাণ 
১। সরকাির অ দান ২,৭৭,৫২,০০০.০০ 
২। পে াবাংলা ৮০,০০,০০০.০০ 
৩। িবিপিস ১৫,০০,০০০.০০ 
৪। িশ ণ িফ ও অ া  ৮৭,৩৩,৭১৯.৩০ 
৫। এফিডআর এর দ ৫৪,৭১,৫৬২.০০ 
৬। এস িডর দ ১,৬৭,৫০৭.০০ 

 

িবিপআই পিরচালনার জ  ২০১৯-২০ অথ বছের ৪,৮৬,৯০,০০০/- (চার কা  িছয়ািশ ল  ন ই হাজার) 

টাকার বােজট ( ল বােজেট) গভিনং বাড ক ক অ েমািদত হয়। তেব ২০১৯-২০ অথ বছেরর ািবত 

সংেশািধত বােজেট ৪,০৪,৮৯,৫২৬/৩৫ টাকা বরাে র াব করা হয়। অ েমািদত ২০১৯-২০২০ অথ    বছেরর 

িবপরীেত সবেমাট য় হয় ৩,৮৬,৪৩,৬৩৪.৬২ (িতন কা  িছয়ািশ ল  ততাি শ হাজার ছয়শত চৗ শ টাকা 

বাষি  পয়সা মা ) টাকা। উে , িবিপআই এর ২০১৯-২০ অথ বছেরর বােজেট সরকােরর সাধারণ ম রী 

অ দান িহসােব া  ২,৭৭,৫২.০০০ ( ই কা  সাতা র ল  বায়া  হাজার) টাকা হেত লাই, ২০১৯ হেত 

ন, ২০২০ মাস পয  কমকতা ও কমচারীগেণর বতন-ভাতা খােত য় হয় ২,৫৯,০৬,১০৮.২৭ ( ই কা  

ঊনষাট ল  ছয় হাজার একশত আট টাকা সাতাশ পয়সা) টাকা এবং অবিশ  অ িয়ত ১৮,৪৫,৮৯১.৭৩ (আঠার 
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ল  য়তাি শ হাজার আটশত একা  টাকা িতহা র পয়সা) টাকা সরকাির কাষাগাের সমপণ/েফরত দান 

করা হয়।  

িহসাব িনরী া  

িব ৎ, ালািন ও া িতক স দ অিডট অিধদ র ক ক িবিপআই এর ২০১০-১২ সময়কােলর আিথক 

িনরী ায় ১  এবং ২০১২-১৮ সময়কােলর আিথক িনরী ায় ৪  সহ মাট (১+৪) = ৫  অিডট আপি  

অিন  আেছ। উে , গত ১৭/০৬/২০১৯ তািরেখ িব ৎ, ালািন ও া িতক স দ অিডট অিধদ ের 

অ ি ত Exit Meeting- এ ২০১২-১৮ সময়কােলর আিথক িনরী ার ৪  অিডট আপি র মে  ৩  অিডট 

আপি  িন ি র পািরশ করা হেয়েছ। Exit Meeting-এর িস া  অ যায়ী িবিপআই এর ২০১২-১৮ 

সময়কােলর আিথক িনরী ার ৩  অিডট আপি  িন ি লক প  জািরর িবষেয় উ  অিডট অিধদ ের প   

রেণর জ  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগ প  রণ করা হেয়েছ। িরত পে র িবষেয় এখন পয  কান 

জবাব পাওয়া যায়িন। তেব উ  ৩  অিডট আপি  িন ি র লে  িব ৎ, ালািন ও া িতক স দ অিডট 

অিধদ েরর সােথ আেলাচনা করার জ  ি -প ীয় সভা আেয়াজেনর িদন- ন িনধারেণর িবষেয় িবিপআই হেত 

গত ১০/০৩/২০২০ তািরেখ উ  অিডট অিধদ েরর প  রণ করা হেয়েছ।   

বািষক কমস াদন ি  (The Annual Performance Agreement): 

সরকাির কমস াদন ব াপনা প িত (Government Performance Management System) এর 

আওতায় ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ-এর সে  বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট এর বািষক ২০১৯-২০ 

অথ বছেরর কমস াদন ি  া িরত হয়। বািষক কমস াদন ি  অ যায়ী িবিপআই এর কাযস হ এর 

মান অত  ভাল। 

ই-নিথ 

িতেবদনাধীন সমেয় িবিপআই ই-নিথর মা েম কায ম  কের। এ আই (Access to Information) 

ক ক দ র/সং া (েছাট ক াটাগির)-এর কায েমর জা য়াির ২০২০ মােসর িব ািরত িরেপােট ১৮২  সং ার 

মে  িবিপআই-এর অব ান ১৯ তম। 

 

 



 বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 

 
 

বািষক িতেবদন পাতা20 
 

ইেনােভশন 

২০১৯-২০অথ বছের িবিপআই-এ ইেনােভশন সং া  ২ িদেনর১  ও ১ িদেনর ১ কমশালার আেয়াজন করা 

হয় এবং সবা সহিজকরেণ স মতা ি  শীষক ২ িদেনর িশ ণ আেয়াজন করা হয়। এেত িবিপআই-এর ৮ 

জন কমকতাসহ ালািন ও খিনজ স দ খােতর িবিভ  িত ােনর মাট ১১৬ জন িশ ণাথ  অংশ হণ 

কেরন। এছাড়া ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর আেয়াজেন সবা সহিজকরেণ স মতা ি  শীষক ২ িদেনর 

িশ ণ অ ি ত হয়। এেত িবিপআই এর ২ জন কমকতা অংশ হণ কেরন। 

াচার 

িবিপআই, ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী াচার কমেকৗশল বা বায়ন কাঠােমা ণয়ন 

কের এবং স অ যায়ী সময়িভি ক কমপিরক না বা বায়েন সেচ  হয়। উে খ করা েয়াজন য, াচার 

র ার নীিতমালা, ২০১৭ অ যায়ী ২০১৯-২০ অথ বছেরর জনাব মাহ বা ফারজানা, পিরচালক ( শাসন ও 

িশ ণ) এবং ১৬ ড  কমচারী জনাব মা: আ ল খােয়র, অিফস সহায়ক-েক াচার র ার দান করা 

হয়। 

SIP (Small Improvement Project) 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট-এর ২০১৯-২০২০ অথ বছের িন বিণত SIP কায ম হণ করা হয়। 

১। িবিপআই ভবেনর িসিড়েত রিলং লাগােনা। 
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িচ -  16 ২০১৮-১৯ অথবছের বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) ক ক বা বািয়ত িক  কমকা । 



 বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট 

 
 

বািষক িতেবদন পাতা22 
 

প ম পিরে দ 

িবিপআই এর অজন ও ভিব ৎ পিরক না 
অজন 

তল, াস ও খিনজ খােত সমেয়র চািহদা অ সাের িশ ণ দান, গেবষণা পিরচালনা ও কািরগির ান 

িবিনমেয়র জ  য দ  জনশি র েয়াজন িবিপআই এ তা অ ল। তেব ইেতামে  “বাংলােদশ পে ািলয়াম 

ই উেটর কমচারী চাকির িবধানমালা, ২০১৬” গেজট আকাের কািশত হেয়েছ। চাকির িবধানমালা 

হওয়ার পর িবিপআই  পেদ জনবল িনেয়ােগর উে াগ হণ কেরেছ। ফেল  পেদ যা  ও দ  জনবল 

িনেয়ােগর মা েম িবিপআই জনবল সং া  সংকট িনরসেন স ম হেব। 

এ ছাড়া িবিপআই িতেবদনাধীন সমেয় িনে া  কায ম সফলভােব স  কেরেছ : 

 অিজত র িহসাব িববরণী সং া  সফটওয় ার তির করা হেয়েছ; 

 িশ ণাথ েদর মতামত দােনর ফরম অনলাইেন চা করণ; 

  িতব ীেদর েবশগ তা তির; 
 

ভিব ৎ পিরক না 

বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) এর স মতা ি র জ  ালািন ও খিনজ স দ িবভােগর 

িনেদশনায় এবং অ  স েরর িবিভ  িত ােনর সহেযািগতায় সীিমত আকাের িবিপআই এর অবকাঠােমাগত 

মরামত ও সং ার কায ম স  হয়। এছাড়া িবিপআই এর চা ির িবধানমালা গেজট আকাের কািশত 

হওয়ার পর  পেদ জনবল িনেয়াগ ি য়া  হয়। আশা করা যায় িবিপআই এর  পদ স হ যা তা 

স  জনবল ারা রণ করা স ব হেব এবং িশ ণ দােনর ে  গিতশীলতা আসেব। ইেতামে  িবিপআই 

িশ ণাথ েদর িবধােথ ২৪ শ ািবিশ  ডরিমটির ত স  হেয়েছ। ফেল িশ ণাথ েদর য আবািসক 

সংকট িছল তা র হয়। ইেতামে  “বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট এর ন ন ভবন িনমাণ ও িশ ণ 

সংি  য পািত, সফটওয় ার (Training Related Equipments Software ) ও আসবাবপ  সং হ” 

শীষক ক  হণ এবং বতমান জনবল কাঠােমােক নগঠন করার উে াগ নয়া হেয়েছ। 
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উপসংহার 

বাংলােদশ ে ািলয়াম ই উট (িবিপআই) ১৯৮১ সােল িতি ত হওয়ার পর থেক ালািন খােত 

িনেয়ািজত কািরগির জনবেলর দ তা ি র জ  িশ ণ দান ও গেবষণা পিরচালনা কের আসেছ। িবিপআই 

অ ল জনবল, ভৗত িবধািদ, িশ ণ সংি  য পািত, সফটওয় ার ও আসবাবপে র য সংকট রেয়েছ তা 

রাহা করার জ  ইেতামে  উে াগ হণ কেরেছ।এ সকল উে ােগর ফেল আশা করা যায়, বাংলােদশ 

পে ািলয়াম ই উট ালািন খােত মানস  িশ ণ দােনর মা েম দ  মানব স দ উ য়েন কাযকর 

িমকা পালন করেব। িত ান  অিচেরই সকল সম া কা েয় উেঠ তার উপর  দািয়  পালেন স ম 

হেব। ালািন খােত িশ ণ দােনর মা েম দ  জনশি  গেড় েল এ ই উট তল ও াস অ স ান, 

উৎপাদন ও িবতরণ ি য়ার সােথ স ক  িবিভ  সং া ও দ েরর স মতা ি েত অবদান রাখেব। ফেল 

ালািন খােত দ  জনবেলর ে  িবেদশ িনভরতা াস কের িনজ  দ  মানব স দ গঠেন কাযকর িমকা 

রাখেব।  

 

 

----*****----
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সংেযাজনী ০১ 

িবিপআই ক ক ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বা বািয়ত িশ ণ কাস ও ওয়াকসেপর তািলকাঃ 

. নং িশ েণর নাম 
িশ ণাথ র 
সং া 

ময়াদ 

 
Technical 

 
01। Material Engineering Codes & Standards ২৩ জন ২৪ লাই - ০১ আগ , ২০১৯ 
02। Gas Metering and Pipeline Control System ২৮ জন ২০ – ২৪ অে াবর,২০১৯ 
০3। Plant Operation and Maintenance (with TICI) ১৬ জন ১১ - ২১ নেভ র, ২০১৯ 
04। Corrosion Control and Cathodic Protection ২২ জন ০৮ - ১২ িডেস র, ২০১৯ 

05। Design, Construction, Operation & Maintenance of Gas 
Pipeline 

১৮ জন 
২৯ িডেস র, ২০১৯-০৯ 

জা য়াির, ২০২০ 
06। Oil & Gas Network Analysis ১৯ জন ০২ - ০৬ ফ য়াির,২০২০ 

 ‡gvU ১২৬ Rb  
 

Non-Technical/Administrative &Financial 
 

০১। APA Performance, Monitoring, Evaluation & Related 
Topics 

৩৭ জন ২১ - ২৫ লাই, ২০১৯ 

০2। Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation ৭৭ জন ৩০ লাই - ০১ আগ , ২০১৯ 
০3। Public Procurement Act, 2006 & PPR 2008 ৪৫ জন 25-29 আগ , 2019 
০4। Audit Management : Objections and Disposals ৪৩ জন 01-05 সে র, 2019 
০5। Project Management ৩০ জন 15-26 সে র, 2019 
০6। Taxation and VAT Management ৩০ জন 13-17 অে াবর, 2019 

০7। Handling of Disciplinary Cases and Conducting 
Departmental Inquiry 

২৫ জন 27-31 অে াবর, 2019 

০8। Human Resources Management (HRM) and Good 
Governance 

৪৩ জন 17-21 নেভ র, 2019 

০9। Occupational Safety, Health & Environmental 
Management 

২৯ জন 
24-28 নেভ র, 2019 

১0। Techniques of Presentation Skill and Report Writing ৩৪ জন 01-05 িডেস র, 2019 
11। Sustainable Development Goal (SDG) ১৯ জন 10-12 িডেস র, 2019 
12। Innovative Ideas & Skills ৪৭ জন 22-23 িডেস র, 2019 
13। Labor Act, Rules, Policies & Human Rights ২০ জন 13-16 জা য়ারী, 2020 
১৪। Conflict and Stress Management ১৭ জন 20-23 জা য়ারী, 2020 
১৫। Capacity Enhancement to Facilitate Services ৪২ জন 16-17 ফ য়ারী, 2020 
১৬। Office Management ৩৮ জন 01-05 মাচ, 2020 

 মাট  ৫৭৬ জন  
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Workshop 

01। Annual Confidential Report (ACR) Writing ২৮ জন আগ  5, 2019 
0২। The Right to Information Act 2009 ১৮ জন অে াবর 1, 2019 
03। National Integrity Strategy [NIS] ২১ জন অে াবর 7, 2019 
04। Geology for Non-Geologists ২০ জন নেভ র 04-05, 2019 
05। Orientation on Innovation ১৯ জন িডেস র 9, 2019 
0৬। Annual Performance Agreement (APA) ১৮  জন িডেস র 18-19, 2019 
07। Annual Confidential Report (ACR) Writing ৩৭  জন জা য়ারী 7, 2020 

 মাট ১৬১ জন  

On Request 

01। 
Well Control [BAPEX] 

16জন 22 Sept - 03 Oct, 
2019 

0২। 
এলিপিজিসিল ার-এর স ক বহার ও িনরাপ া 
[িবে ারক পিরদ র]  

41জন 03 October, 2019 

03। 
এলিপিজিসিল ার-এরস ক বহারওিনরাপ া 
[ওেমরােপে ািলয়ামিল.]  40জন 06 January, 2020 

04। 
Short Foundation Training Course for TGDTCL 

41জন 09-20 February, 
2020 

05। Storage Handling Maintenance of POL Product 
and Aircraft Refueling for Bangladesh Army 

20জন 09 Feb - 05 
March, 2020 

 মাট  ১৫৮ জন  
 

িবিপআই-এর কমকতা ও কমচািরেদর জ  িশ ণ 

01। 
শাসন সং া  িশ ণ 

15জন 06 Nov, 2019 

0২। চাকির সং া  িশ ণ 15জন January 27, 2020 
03। কেরানা ভাইরাস স িকত সেচতনতা লক অভ রীণ িশ ণ 28জন January 30, 2020 
04। ই-নিথ িবষয়ক অভ রীণ িশ ণ 10জন 27-Feb 
05। জাতীয় াচার কৗশল 16জন 08 March, 2020 
০৬। নেভল কেরানা ভাইরাস (েকািভড-১৯): সেচতনতা ও সাবধানতা 31জন 01 June, 2020 

০৭। ‘‘িবিপআই-এর ২০২০-২১ অথবছেরর জ  িশ ণ কম িচ ণয়ন ও কেরানা 
ভাইরােসর মহামািরকালীন িশ ণ প িত ও ব াপনা শীষক অভ রীন কমশালা” 

10জন 14 June, 2020 

 মাট = ১২৫জন  
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সংেযাজনী ০২ 

 

                        িবিপআই এর ২০১৯-২০ অথ বছেরর বরা  ও েয়র  িহসাব িববরণী          

িমক 
নং কাড নং খাত 

২০১৯-২০  অথ 
বছেরর অ েমািদত 
বােজট িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর ািবত 

সংেশািধত বােজট 
িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর 

৩০ ন/২০২০ 
পয  ত য় 

 বতন 

১ ৩১১১১০১ কমকতােদর বতন ৯১,০০,০০০.০০ ৯১,০০,০০০.০০ 88,42,685.21 

২ ৩১১১২০১ কমচারীেদর বতন ৬২,৫০,০০০.০০ ৬২,৫০,০০০.০০ 57,02,880.00 

  উপেমাট : ১,৫৩,৫০,০০০.০০ ১,৫৩,৫০,০০০.০০ 1,45,45,565.21 

  ভাতািদ 

৩ ৩১১১৩০১ দািয় ভার ভাতা ২,০০,০০০.০০ ৩০,০০০.০০ 13,354.84 

৪ ৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা ৮০,০০০.০০ ৮০,০০০.০০ 77,445.16 

৫ ৩১১১৩০৬ িশ া ভাতা ২,৩৫,০০০.০০ ১,৯০,০০০.০০ 1,83,500.00 

৬ ৩১১১৩১০ বাড়ী ভাড়া ভাতা ৬৫,৮৬,০০০.০০ ৬০,০০,০০০.০০ 55,55,698.46 

৭ ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৭,২০,০০০.০০ ৬,০৫,০০০.০০ 5,98,161.29 

৮ ৩১১১৩১২ মাবাইল/ সলেফান ভাতা ৪০,০০০.০০ ২৫,০০০.০০ 22,833.33 

৯ ৩১১১৩১৪ িফন ভাতা ৮০,০০০.০০ ৭০,০০০.০০ 62,020.00 

১০ ৩১১১৩১৬ ধালাই ভাতা ২০,০০০.০০ ১৭,০০০.০০ 16,800.00 

১১ ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ২০,০০,০০০.০০ ১৭,৫০,০০০.০০ 16,89,460.00 

১২ ৩১১১৩২৮ াি  ও িবেনাদন ভাতা ৪,০০,০০০.০০ ৫৪,০০০.০০ 53,140.00 

১৩ ৩১১১৩৩২ স ানী ভাতা ৭০,০০০.০০ ৭০,০০০.০০ -- 

১৪ ৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ ভাতা ২,০০,০০০.০০ ১,৮০,০০০.০০ 1,71,076.00 

১৫ ৩১১১৩৩৬ আ ায়ন ভাতা  ১৫,০০০.০০ ১১,০০০.০০ 6,820.00 

১৬ ৩১১১৩৩৮ অ া  ভাতা( িশ ণ ভাতা) ২,৫০,০০০.০০ ২,০০,০০০.০০ 1,91,235.00 

  উপেমাট : ১,০৮,৯৬,০০০.০০ ৯২,৮২,০০০.০০ 86,41,544.08 

১৭ ৩২১১১০১    র ার/ াচার  ৭০,০০০.০০ 84,700.০০ 84,700.০০ 
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িমক 
নং কাড নং খাত 

২০১৯-২০  অথ 
বছেরর অ েমািদত 
বােজট িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর ািবত 

সংেশািধত বােজট 
িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর 

৩০ ন/২০২০ 
পয  ত য় 

১৮ ৩২১১১২০ আবািসক টিলেফান নগদায়ন 
ভাতা 

৮৪,০০০.০০ ৫০,০০০.০০ 
30,605.33 

১৯ ৩২১১১৩১ আউট সািসং ৮,০০,০০০.০০ ২১,০০,০০০.০০ 18,18,393.65 

২০ ৩২৫৮১৪০ ািধকার া  কমকতােদর 
গাড়ী  র ণােব ণ য় 

১২,০০,০০০.০০ 8,25,000.00 
8,25,000.০০ 

  উপেমাট : ২১,৫৪,০০০.০০ ৩০,৫৯,৭০০.০০ ২৭,৫৮,৬৯৮.৯৮ 

২১ ৩২৫৭১০৩ িরসাচ ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ -- 

  উপেমাট : ১,০০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ -- 

 ৩২১১১ সরবরাহ ও সবা    

২২ ৩১১১৩২৬ মন ভাতা  ১,০০,০০০.০০ ১৩,২০০.৭৫ ১৩,২০০.৭৫ 

২৩ ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ৩,০০,০০০.০০ ৫৪,৭৪২.৭৮ ৫৪,৭৪২.৭৮ 

২৪ ৩২২১১০৮ বীমা/ াংক চাজস    ২,০০,০০০.০০ ১,৩৫,৮৪৪.০০ ১,৩৫,৮৪৪.০০ 

২৫ ৩২১১১১৩ িব ৎ ৪,০০,০০০.০০ ৩,৭৪,৯১২.০০ ৩,৭৪,৯১২.০০ 

২৬ ৩২১১১১৫ পািন ৫০,০০০,০০ ২৪,৩৫৩.০০ ২৪,৩৫৩.০০ 

২৭ ৩২১১১১৭ ই ারেনট/ফ া / ােল  ১,০০,০০০.০০ ১,৪৭৮.২৫ ১,৪৭৮.২৫ 

২৮ ৩২১১১১৯ ডাক ১০,০০০.০০ -- -- 

২৯ ৩২১১১২০ টিলেফান ১,০০,০০০.০০ ৯৯,৭৬৫.০০ ৯৯,৭৬৫.০০ 

৩০ ৩২১১১২১ ভাড়া সর ামািদ      ৫০,০০০.০০ ৩১,৮৫০.০০ ৩১,৮৫০.০০ 

৩১ ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন ২,৫০,০০০.০০ ১,৩৪,৫৯৬.০০ ১,৩৪,৫৯৬.০০ 

৩২ ৩২১১১২৭ বইপ  ও সামিয়কী 25,০০০.০০ ৩৭,৫৪৪.৮০ ৪২,০৩২.৮০ 

৩৩ ৩২১১১৩০/৩
২৪১১০১ 

যাতায়াত খরচ/ 

মন য়  

৭০,০০০.০০ ৪৯,৯৭০.০০ ৪৯,৯৭০.০০ 

৩৪ ৩২৪১১০২ বদলী য়              ৫,০০০.০০ -- -- 

৩৫ ৩২৪৩১০২ াস ও ালািন ১২,০০০,০০ ১১,৭০০.০০ ১১,৭০০.০০ 

৩৬ ৩২৪৩১০১ িসএনিজ,েপে াল ও ি ক া  ৬,০০,০০০.০০ ৩,৪৫,১৮০.০২ ৩,৪৫,১৮০.০২ 
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িমক 
নং কাড নং খাত 

২০১৯-২০  অথ 
বছেরর অ েমািদত 
বােজট িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর ািবত 

সংেশািধত বােজট 
িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর 

৩০ ন/২০২০ 
পয  ত য় 

৩৭ ৩৮২১১০১ কা ম, /ভ াট -- -- -- 

৩৮ ৩৮২১১০২ িম উ য়ন কর ১0,০০০.০০ ৩,০০০.০০ ৩,০০০.০০ 

৩৯ ৩৮২১১০৩ পৗর কর ৬০,০০০.০০ ৫১,৩২২.০০ ৫১,৩২২.০০ 

৪০ ৩২৩১১০১   বেদিশক িশ ণ 1২,০০,০০০.০০ ৬,৪৩,১৩৪.০০ ৬,৪৩,১৩৪.০০ 

৪১ 

৩২৩১২০১ 

(আভ রীন 
িশ ণ) 

ক) িশ ণ িফ 10,০০,০০০.০০ ৬,৩২,৫৫০.০০ ৬,৩২,৫৫০.০০ 

৪২ খ) যৗথ উে ােগ আেয়ািজত 
িশ ণ কাস/েসিমনার/ 

কমশালার িফ  

3,০০,০০০.০০ ২,৪৯,৬০০.০০ ২,৪৯,৬০০.০০ 

৪৩ গ) কাস ব াপনা িফ     ২,০০,০০০.০০ ৩,০৯,৮০০.০০ ৩,০৯,৮০০.০০ 

৪৪ ঘ) িফ  িভিজট      ১,৫০,০০০.০০ ১৮,৮৮০.০০ ১৮,৮৮০.০০ 

৪৫ ঙ) াগ য়( িশ ণাথ েদর 
জ ) 

৭,৫০,০০০.০০ ৩,৬০.৯৩৩.০০ ৩,৬০.৯৩৩.০০ 

৪৬ ৩১১১৩২৯ িশ ণ ভাতা ২,০০,০০০.০০ ১,১৪,৮০০.০০ ১,১৪,৮০০.০০ 

৪৭ ৩২১১১০৬ আ ায়ন য়( িশ েণর 
আ ায়নসহ) 

২৫,০০,০০০.০০ ১৯,২৮,৯৬০.০০ ১৯,২৮,৯৬০.০০ 

৪৮ ৩২৫৫১০২ ণ ও কাশনা ২৫,০০০.০০ -- -- 

৪৯ ৩২৫৫১০৪ া স ও িসল   ২৫,০০০.০০ 

৩,০০,০০০.০০ 

৩,৩৭২.৬০ 

২,৮৪,৮৭৮.০৪ 

৩,৩৭২.৬০ 

২,৮৪,৮৭৮.০৪ ৫০ ৩২৫৫১০৫ অ া  শনারী  

৫১ ৩২৫৬১০৬ ইউিনফম ১,৭৫,০০০.০০ ৮১,৪৫০.০০ ৮১,৪৫০.০০ 

৫২ ৩২৫৭১০৫ ইেনােভশন    ২,০০,০০০.০০ -- -- 

৫৩ ৩২৫২১০১ িবছানা প  ২৫,০০০.০০ -- -- 

৫৪ ৩২১১১০২ পির ার পির তা(েফাস 
একাউ ) 

২৩,০০০.০০ ১৪,৯৫০.০০ ১৪,৯৫০.০০ 

৫৫ ৩১১১৩৩২ 

(স ানী ) 

ক)  িশ কর স ানী ২০,০০,০০০.০০ ২৩,২১,৬০০.০০ ২৩,২১,৬০০.০০ 

৫৬ খ) িশ ণাথ েদর পরী ার 
খাতা ায়েনর জ  
পরী েকর স ানী 

5,০০০.০০ ২,৮৪০.০০ ২,৮৪০.০০ 
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িমক 
নং কাড নং খাত 

২০১৯-২০  অথ 
বছেরর অ েমািদত 
বােজট িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর ািবত 

সংেশািধত বােজট 
িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর 

৩০ ন/২০২০ 
পয  ত য় 

৫৭ গ) গভিনং বােডর সদ েদর 
স ানী 

২,০০,০০০.০০ ৮৪,০০০.০০ ৮৪,০০০.০০ 

৫৮ ঘ) দরপ  ায়ন কিম র  
সদ েদর  স ানী 

৩০,০০০.০০ ২৪,৪০০.০০ ২৪,৪০০.০০ 

৫৯ ঙ) কমকতা/ কমচারী 
িনেয়াগ/পেদা িত এবং 
চা রী িনয়িমতকরণ/ 

ায়ীকরন িবষয়ক কিম র 
সদ েদর  স ানী 

১,২০,০০০.০০ -- -- 

৬০ চ) সােপাট াফ এর িফ 
/স ানী 

১০,০০০.০০ -- -- 

৬১ ৩২২১১০১ অিডট িফ ২,০০,০০০.০০ ১,১০,০০০.০০ ১,১০,০০০.০০ 

৬২ ৩২২১১১২ লাকবল িনেয়াগ সং া  
িত ান িনেয়াগ 

১০,০০,০০০.০০ -- -- 

৬৩ ৩২১১১১০ আইন ও মাক মা সং া  1০,০০০.০০ -- -- 

৬৪ ৩২৫৬১০১ অ া  য়  ২,৫০,০০০.০০ ২,৫৩,৭৭২.৪৩ ২,৫৩,৭৭২.৪৩ 

 উপেমাট : ১,৩২,৪০,০০০.০০ ৮৮,১৩,৮৬৬.৬7 ৮৮,১৩,৮৬৬.৬7 

 ৩২৫৮১ মরামত ও  সংর ণ     

৬৫ ৩২৫৮১০১ মাটর যানবাহন ২,০০,০০০.০০ ১,৭৮,০৯৯.৪০ ১,৭৮,০৯৯.৪০ 

৬৬ ৩২৫৮১০২ আসবাবপ   ১,০০,০০০.০০ ৩৯,২০৬.১০ ৩৯,২০৬.১০ 

৬৭ ৩২৫৮১০৩ কি উটার ও অিফস সর াম ১,০০,০০০.০০ ৫,৬২৭.৭৫ ৫,৬২৭.৭৫ 

৬৮ ৩২৫৮১০৫ য পািত ও সর াম ১,০০,০০০.০০ ২০,২৩১.২৫ ২০,২৩১.২৫ 

৬৯ ৩২৫৮১০৭ অিফস ভবন 5০,০০০.০০ ৪৯,১১৪.১৩ ৪৯,১১৪.১৩ 

৭০ ৩২৫৮১১৯ ব িতক সর াম য় মরামত 
ও র ণােব ণ 

২,0০,০০০.০০ ৪৪,৯৪৮.১৫ ৪৪,৯৪৮.১৫ 

৭১ ৩২৫৮১২৬ টিলেযাগােযাগ সর াম ৫০,০০০.০০ ১,০৬২.১৫ ১,০৬২.১৫ 

৭২ ৩২৫৮১১৫ অ া  মরামত ও 
সংর ণ(পািনর লাইন সং ার/ 
বিধত করণসহ) 

৩০,০০০.০০ ১,৮৪০.০০ ১,৮৪০.০০ 
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িমক 
নং কাড নং খাত 

২০১৯-২০  অথ 
বছেরর অ েমািদত 
বােজট িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর ািবত 

সংেশািধত বােজট 
িবভাজন 

২০১৯-২০ অথ 
বছেরর 

৩০ ন/২০২০ 
পয  ত য় 

  উপেমাট :  ৮,৩০,০০০.০০ ৩,৪০,১২৮.৯৩ ৩,৪০,১২৮.৯৩ 

৭৩ ৩৪২১৫০৬ কি িবউটরী ভিব  তহিবল 7,00,000.00 -- -- 

  অবসর ভাতা ও আ েতািষক 

৭৪ ৩৭৩১১০১ আ েতািষক  ৪০,০০,০০০.০০ ৩৫,৪৫,৩৮০.০০ ৩৫,৪৫,৩৮০.০০ 

 স দ সং হ / য়    

৭৫ ৪১১২১০১ মাটরযান ২,০০,০০০.০০ -- -- 

৭৬ ৪১১২২০২ কি উটার ও য াংশ ১,০০,০০০.০০ -- -- 

৭৭ ৪১১৩৩০১ কি উটার সফটওয় ার 1০,০০,০০০.০০ -- -- 

৭৮ ৪১১২৩১০ অিফস সর াম 2০,০০০.০০ ৫,২০১.২৫ ৫,২০১.২৫ 

৭৯ ৪১১২৩১৪ আসবাবপ  1,০০,০০০.০০ ১৩,২৪৯.৫০ ১৩,২৪৯.৫০ 

 উপেমাট : ১৪,2০,০০০.০০ ১৮,৪৫০.৭৫ ১৮,৪৫০.৭৫ 

 সবেমাট : 4,৮৬,৯০,০০০.০০ ৪,০৪,৮৯,৫২৬.৩৫ ৩,৮৬,৪৩,৬৩৪.৬২ 

 


