
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ 
 

বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

িবষয়: বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন সং�া� �ফ�য়াির, ২০২২ মােসর সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ আিম�ল ইসলাম 

 মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)
সভার তািরখ ২৭/০২/২০২২
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘ�কা।
�ান িবিপআই কনফােরে� ক� (�রাগ)।
উপি�িত সং�ি�-ক (উপি�িত তািলকা)।
সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন।

 
২। অতঃপর সভায় ২০২১-২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়েনর অ�গিতর িবষেয় িন�বিণ �ত আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়:

�িমক নং িবষয়/আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী কম �কত�া

১।

�ব �বত� মােসর কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ:
 �ারে� িবগত সভার কায �িববরণীেত �কােনা�প সংেশাধনী
�েয়াজন আেছ িকনা জানেত চাওয়া হেল উপি�ত সকল
কম �কত�া জানান �য, সংেশাধেনর �েয়াজন �নই। িবগত
মােসর িস�া�স�হ বা�বািয়ত হেয়েছ মেম � সভােক
জানােনা হয়।

�কােনা সংেশাধনী না থাকায় িবগত
সভার কায �িববরণী �ঢ়ীকরণ করা হয়

 

১। পিরচালক (�শাসন ও    
�িশ�ণ)।।

 ২। �ব�ািনক কম �কত�া (�ডাকশন
ও �েসিসং)।

 ৩। সহকারী পিরচালক (�শাসন
শাখা)।

 

২।
 

�িশ�ণ সং�া�ঃ
 ২০২১-২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র

আওতাধীন কম �স�াদন ��ে�র ��ু বা�বায়েনর িনিম�
�িশ�ণ ও কম �শালা আেয়াজেনর িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়। �ফ�য়াির, ২০২২ মােস ৫ � �িশ�ণ ও ১
� কম �শালা আেয়াজেনর মা�েম �মাট ২৫৭ জন
�িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ �দান করার মা�েম ২০২১-২২
অথ �বছেরর �ফ�য়াির মাস পয �� �মাট ৮৩৫ জন
�িশ�ণাথ�েক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ মেম � সভােক
জানােনা হয়।

 

বািষ �ক �িশ�ণ �িচ অ�যায়ী  �িশ�ণ
ও কম �শালা ��ুভােব আেয়াজেনর জ�
সকল ��িত স�� করেত হেব।

 

১। পিরচালক ( �শাসন ও
�িশ�ণ)।

 ২। ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
(�িশ�ণ অিধশাখা)।

 ৩। সহকারী পিরচালক (�শাসন
শাখা)।

 ৪। �ব�ািনক কম �কত�া (�িশ�ণ
শাখা)।

 

৩।
 

�িনয়ািদ �িশ�ণঃ
 �িনয়ািদ �িশ�ণ আেয়াজেনর িবষেয় সভায় আেলাচনা

হয়। কেরানা ভাইরােসর সং�মণ �বেড় যাওয়ায় গত ৬
�ফ�য়াির, ২০২২ তািরেখ �িনয়ািদ �িশ�ণ আেয়াজন
�িগত করা হয়  মেম � সভােক জানােনা হয়।

 

সা�িতক কেরানা ভাইরােসর
সং�মণ কেম যাওয়ায় �িনয়ািদ
�িশ�ণ আেয়াজেনর জ� যথাযথ
�ব�া �হণ করেত হেব।

 

১। পিরচালক (�শাসন ও
�িশ�ণ)।

 ২। ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
(�িশ�ণ অিধশাখা)।

 ৩। সহকারী পিরচালক (�শাসন
শাখা)।

 ৪। �ব�ািনক কম �কত�া (�িশ�ণ
শাখা)।

 



৪।
 

গেবষণা ও লািন �ং �সশনঃ
 গেবষণা ও লািন �ং �সশন সং�া� কায ��ম �হেণর িনিম�

আেলাচনা করা হয়। “A Study on the
Optimum Ratio of Propane and
Butane Mixture in LPG and
Effects of Impurities for Different
Usages” িশেরানােম গেবষণা পিরচালনার জ� ত�
সং�েহর কায ��ম চলমান রেয়েছ মেম � সভােক জানােনা
হয়।

 

গেবষণা কায ��ম ��ুভােব
বা�বায়েনর জ� গেবষণা কায ��েমর
ধাপস�হ উে�খ�ব �ক ধাপিভি�ক
অ�গিত পরবত� সভায় উপ�াপন
করেত হেব।

 

১। �ধান �ব�ািনক কম �কত�া
(িপএস.ও)

  ২। ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া
(�িশ�ণ অিধশাখা)।

 ৩। সহকারী পিরচালক (�শাসন
শাখা)।

 ৪। �ব�ািনক কম �কত�া (�িশ�ণ
শাখা)।

 

৫।

অগ �ােনা�াম সংেশাধনঃ
 িবিপআই এর �শাসিনক কায ��ম সং�ােরর আওতাধীন

অগ �ােনা�াম সংেশাধেনর িবষেয় �িত�ােনর িনজ�
জনবেলর মা�েম এক� �পািরশ ��ত কের ম�নালেয়
��রেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়।

 

অগ �ােনা�াম সংেশাধেনর লে��
সমধম� অ�া� �িত�ােনর
 অগ �ােনা�াম িবে�ষণ কের এবং
িনজ� চািহদা পয �ােলাচনা কের এক�
 অগ �ােনা�াম  ��েতর লে��
িন��পএক� কিম� গঠণ করা হয়:

 ১। পিরচালক (�: ও �:)- আহবায়ক
 ২। িপএসও-সদ�

 ৩।এসএসও-সদ�
৪। ��-উম-মাক�ন ��, সহ:পির:-
সদ� সিচব

 

১। পিরচালক ( �শাসন ও
�িশ�ণ)।

 ২।িপএসও
 ৩। উপপিরচালক

 ৪। সহকারী পিরচালক (��াগার)।
 

৬।
 

ভিব� তহিবল �িবিধঃ
 ভিব� তহিবল �িবিধ খসড়া অ�েমাদেনর িবষেয় সভায়

আেলাচনা করা হয়। অ�েমাদেনর উে�ে�  ভিব�
তহিবল �িবিধ খসড়া �ালািন ও খিনজ স�দ িবভােগ
হেত অথ � ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ মেম � সভায়
জানােনা হয়।

 

ভিব� তহিবল �িবিধ খসড়া
অ�েমাদেনর জ� �েয়াজনীয়
ফেলাআপ করেত হেব।

 

১। পিরচালক ( �শাসন ও
�িশ�ণ)।

 ২। উপপিরচালক।
 ৩। সহকারী পিরচালক (সকল)।

 ৪। �ব�ািনক কম �কত�া (সকল)।
 

৭।
 

কম �পিরেবশ উ�য়ন ও ছাদবাগানঃ
 িবিপআই এর কম �পিরেবশ উ�য়ন ও �া�� সেচতনতা

�ি�র িনিম� �া�েনর ��ন ও আি�না িনয়িমত পির�ার
রাখার িবষয়� সভায় আেলাচনা করা হয় এছাড়াও
�া�েণর �সৗ�য �বধ �েনর িনিম� িবিপআই ছােদ ফলদ ও
ঔষিধ ��সহ অ�া� গােছ পির�ণ � এক� মেনারম
বাগান �তিরর িনিম� টব, মা� ও �গাবর সার সং�হ করা
হেয়েছ এবং গাছ সং�েহর কায ��ম চলমান রেয়েছ মেম �
সভােক অবিহত করা হয়।

 

িবিপআই এর কম �পিরেবশ উ�য়েন
পির�ার পির��তা কম ��িচ �জারদার
করেত হেব, আেশপােশর ��ন ও
আি�না পির�ার কায ��ম িনয়িমত
তদারিক করেত হেব এবং ছাদ বাগান
ও  �া�েণর জ� ঔষিধ ��সহ
অ�া� ফলজ �� সং�হ করেত হেব।

 

১। পিরচালক ( �শাসন ও
�িশ�ণ)।

 ২। �পএসও
 ৩। উপপিরচালক।

 ৪। সহকারী পিরচালক (সকল)।
 ৫। �ব�ািনক কম �কত�া (সকল)।
 

৮।
 

অিভেযাগ �িতকারঃ
 অিভেযাগ �িতকার �ব�া ও  অিভেযাগ িন�ি� িবষেয়

আেলাচনা করা হয়। �কােনা অিভেযাগ পাওয়া যায়িন মেম �
সভােক অবিহত করা হয়।

 

�কােনা অিভেযাগ পাওয়া �গেল �ত
িন�ি�র িবষেয় পদে�প �হণ করেত
হেব।

 

১। পিরচালক ( �শাসন ও
�িশ�ণ)।

 ২। উপপিরচালক।
 ৩। সহকারী পিরচালক (সকল)।

 

৩। সভায় আর �কােনা আেলাচ� িবষয় না থাকায় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
 



মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)

�ারক ন�র: ২৮.০৪.০০০০.০০৩.১৬.০২৪.১৮.২৯ তািরখ: 
 ০১ মাচ � ২০২২

১৬ ফা�ন ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 

১) পিরচালক (�শাসন ও �িশ�ণ), �শাসন ও �িশ�ণ অ�িবভাগ, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
 

২) �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, িরসাচ � এ� �ডেভলপেম� (আর এ� িড) অ�িবভাগ, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
 ৩) ঊ��তন �ব�ািনক কম �কত�া, �িশ�ণ অিধশাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

 
৪) �ব�ািনক কম �কত�া, �িশ�ণ অিধশাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

৫) �ব�ািনক কম �কত�া, ডাটা �ােনজেম� অ�িবভাগ, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
 

৬) �ব�ািনক কম �কত�া, িরসাচ � এ� �ডেভলপেম� (আর এ� িড) অ�িবভাগ, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
 ৭) সহকারী পিরচালক, িহসাব শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

 
৮) সহকারী পিরচালক, ভা�ার শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

৯) সহকারী পিরচালক, সাধারণ �শাসন শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
 

১০) �ব�ািনক কম �কত�া, মাইিনং ইি�িনয়ািরং শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
১১) �ব�ািনক কম �কত�া, ��াডাকশন,�েসিসং এ� িডি�িবউশন �টকেনালিজস শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

 
১২) �ব�ািনক কম �কত�া, ি�িলং এ� ওেয়ল �ডেভলপেম� �টকেনালিজ শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

১৩) �ব�ািনক কম �কত�া, ডাটা �েসিসং,আই� এ� ��েরা সািভ �স শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
 

১৪) সহকারী পিরচালক, ��াগার শাখা, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
 

 
 

�মাঃ আিম�ল ইসলাম 
 

মহাপিরচালক (অিতির� সিচব)


