
                                                                                                

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবভাগ 

  বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

  পসক্টর-৮, প্লট-৫/এ, উত্তরা মদেল টাউি, ঢাকা-১২৩০। 

 

জুি/২০২২ মাদসর মানসক সমন্বয় সভার কার্ যনববরণী 

 

 

সভােনত 
পমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

মহােনরচালক (অনতনরক্ত সনচব) 

সভার তানরখ ০৫ জুলাই, ২০২২ 

সভার সমর়্ সকাল ১১.০০ ঘটিকা 

স্থাি নবনেআই সদেলি কক্ষ 

উেনস্থনত সাংযুনক্ত ‘ক’ 

সভােনত উেনস্থত সকলদক স্বাগত জানিদয় সভার কার্ যক্রম শুরু কদরি।  

২। অতোঃের সভায় নিম্নরূে আদলাচিা ও নসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

 

িাং আদলাচিা নসদ্ধান্ত বাস্তবায়িকারী 

১। নবগত সভার কার্ যনববরণীর সাংদশাধিী 

সভার প্রারদে গত জুি মাদসর সমন্বয় সভার কার্ যনববরণীদত 

পকাদিারূে সাংদশাধিীর প্রদয়াজি আদে নকিা তা জািদত চাওয়া 

হদল উেনস্থত সকল কম যকতযা জািাি পর্ পকাদিারূে সাংদশাধদির 

প্রদয়াজি িাই। 

পকাদিা সাংদশাধিী িা থাকায় নবগত মাদসর 

মানসক সমন্বয় সভার কার্ যনববরণী দৃঢ়ীকরণ 

করা হয়। 

১।েনরচালক 

(প্রশাসি ও 

প্রনশক্ষণ) 

২। নবনেআই- এর নবনভন্ন মানসক নবল প্রোি 

সভায় জুি, ২০২২ মাদসর নবদ্যুৎ, গ্যাস, পটনলদ াি, োনি, Wifi 

ইতুানে নবল র্থাসমদয় েনরদশাধ করা হদয়দে নকিা জািদত চাওয়া 

হদল উেনস্থত সাংনিষ্ট কম যকতযা জািাি, নিধ যানরত সমদয়র মদে 

নবলসমূহ েনরদশাদধর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

র্থাসমদয় নবদ্যুৎ, গ্যাস, পটনলদ াি, োনি, 

Wifi ইতুানে নবলসমূহ েনরদশাদধর ধারা 

অব্যাহত রাখদত হদব। 

১। উেেনরচালক 

২। সহকারী 

েনরচালক, নহসাব 

শাখা 

৩। প্রশাসি শাখার মানসক ও োনক্ষক প্রনতদবেি পপ্ররণ 

সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবভাগ হদত চানহত তথ্যানে ও 

প্রশাসনিক নবনবধ প্রনতদবেি মন্ত্রণালদয় পপ্ররদণর নবষদয় জািদত 

চাওয়া হয়। ববজ্ঞানিক কম যকতযা (প্রশাসি) সভাদক জািাি, জুি 

মাদসর মানসক ও োনক্ষক প্রনতদবেিসমূহ মন্ত্রণালদয় র্থাসমদয় 

পপ্ররণ করা হদয়দে এবাং সকল প্রাপ্ত নচঠি নিষ্পনত্ত করা হদয়দে। 

র্থাসমদয় প্রনতদবেি ও েত্র নিষ্পনত্তর জন্য সভােনত মদহােয় এ 

সাংনিষ্ট সকল কম যকতযাগণদক ধন্যবাে জ্ঞােি কদরি।  

র্থাসমদয় প্রনতদবেি ও েত্র নিষ্পনত্তর ধারা 

অব্যাহত রাখদত 

হদব। এনেএ/ইদিাদভশি/শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত 

নিধ যানরত সভা/প্রমাণক র্থাসমদয় পপ্ররণ 

করদত হদব। 

১। েনরচালক 

(প্রশাসি ও 

প্রনশক্ষণ) 

২। ববজ্ঞানিক 

কম যকতযা, প্রশাসি 

শাখা 

৩। এনেএ, 

শুদ্ধাচার ও 

ইদিাদভশি টিদমর 

কম যকতযাগণ 

৪। নহসাব শাখার র্াবতীয় কার্ যক্রম 

সভায় নহসাব শাখার পেনডাং প্রনতদবেি নবষদয় জািদত চাওয়া হদল 

সহকারী েনরচালক (নহসাব শাখা) জিাব পমাোঃ রুদবল পহাদসি 

সভাদক জািাি, নহসাব শাখার জুি মাদসর মানসক ও োনক্ষক 

প্রনতদবেিসমূহ র্থাসমদয় পপ্ররদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে । 

র্থাসমদয় প্রনতদবেি পপ্ররদণর জন্য সভােনত মদহােয় এ সাংনিষ্ট 

আনথ যক প্রনতদবেিসমূহ র্থাসমদয় মন্ত্রণালদয় 

পপ্ররণ করার ধারা অব্যাহত রাখদত হদব। 

১। সহকারী 

েনরচালক, নহসাব 

শাখা। 



সকল কম যকতযাগণদক ধন্যবাে জ্ঞােি কদরি এবাং এ ধারা অব্যাহত 

রাখার েরামশ য প্রোি কদরি। 

৫। ৯ম পগ্রদে সরাসনর নিদয়াগপ্রাপ্ত হওয়ায় একটি অনগ্রম পবতি বৃনদ্ধ 

প্রানপ্তর অগ্রগনত 

সভায় নবগত সমন্বয় সভায় উত্থানেত ৯ম পগ্রদে সরাসনর 

নিদয়াগপ্রাপ্ত হওয়ায় একটি অনগ্রম পবতি বৃনদ্ধর অগ্রগনত সম্পদকয 

জািদত চাওয়া হদল সহকারী েনরচালক (নহসাব শাখা) জিাব পমাোঃ 

রুদবল পহাদসি জািাি িনথটি চূড়ান্ত নসদ্ধাদন্তর জন্য অথ য নবভাদগ 

পেনডাং অবস্থায় রদয়দে এবাং এ নবষদয় অথ য নবভাদগ নিয়নমত 

পর্াগাদর্াগ করা হদে। উক্ত িনথটির অগ্রগনত েরবতী সমন্বয় সভায় 

অবনহত করার নিদে যশিা প্রোি কদরি। 

অথ য নবভাদগ নিয়নমত পর্াগাদর্াদগর মােদম এ 

সাংক্রান্ত কার্ যক্রদমর অগ্রগনত েরবতী সমন্বয় 

সভায় অবনহত করদত হদব। 

১। েনরচালক 

(প্রশাসি ও 

প্রনশক্ষণ) 

২। সহকারী 

েনরচালক (নহসাব 

শাখা) 

৬। নবনেআই-এর শূন্যেদে নিদয়াগ সাংক্রান্ত। 

নবনেআই এর শূন্য েদে কম যকতযা নিদয়াগ সাংক্রান্ত কাদজর অগ্রগনত 

সম্পদকয জািদত চাওয়া হদল েনরচালক (প্রোঃ ও প্রোঃ) জািাি শূন্য 

েদের নিদয়াগ নবজ্ঞনপ্ত আগামী ৭ জুলাই ২০২২ তানরদখ ২টি বহুল 

প্রচানরত েনত্রকায় প্রকাশ করা হদব। 

শূন্য েদে কম যকতযা নিদয়াদগর জন্য দ্রুত 

নিদয়াগ নবজ্ঞনপ্ত প্রকাশ করদত হদব। 

১। েনরচালক 

(প্রশাসি ও 

প্রনশক্ষণ) 

২। ববজ্ঞানিক 

কম যকতযা (প্রশাসি 

শাখা) 

৭। প্রনশক্ষণ শাখার র্াবতীয় কার্ যক্রম 

সভায় পম মাদস অনুনিত প্রনশক্ষণ কার্ যক্রম এর অগ্রগনত সম্পদকয 

জািদত চাওয়া হদল উর্ধ্যতি ববজ্ঞানিক কম যকতযা (জিাব পমাোঃ 

সানহদ্যজ্জামাি) জািাি, নবনেআই-এ জুি, ২০২২ মাদস ৩ টি 

প্রনশক্ষণ স লভাদব আদয়াজি করা হয়। উক্ত প্রনশক্ষণ/কম যশালায় 

পমাট ৬০ জি প্রনশক্ষণাথী অাংশগ্রহণ কদর। সভােনত মদহােয় 

প্রনশক্ষণ সাংনিষ্ট সকল কম যকতযাগণদক ধন্যবাে জ্ঞােি কদরি এবাং 

এ ধারা অব্যাহত রাখার েরামশ য প্রোি কদরি। 

অনুদরাদধর প্রনশক্ষণ/কম যশালা সহ প্রনশক্ষণ 

কুাদলডার অনুর্ায়ী সকল প্রনশক্ষণ কার্ যক্রম 

নিয়নমতভাদব েনরচালিার এ ধারা অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

১। েনরচালক 

(প্রশাসি ও 

প্রনশক্ষণ) 

২। উর্ধ্যতি 

ববজ্ঞানিক কম যকতযা 

৩। ববজ্ঞানিক 

কম যকতযা (প্রনশক্ষণ) 

৮। ২০২১-২২ অথ যবেদরর সকল প্রমাণক পপ্ররণ সাংক্রান্ত 

সভায় ২০২১-২২ অথ যবেদরর এনেএ/ইদিাদভশি/শুদ্ধাচার 

সাংক্রান্ত  সকল প্রমাণক র্থাসমদয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পে 

নবভাদগ পপ্ররণ করা হদয়দে নক িা তা জািদত চাওয়া হদল সাংনিষ্ট 

কম যকতযাগণ জািাি সকল প্রমাণক র্থাসমদয় হাে যকনে এবাং স ট 

কনে সহদর্াদগ জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবভাদগ পপ্ররণ করা 

হদয়দে।  

েরবতী অথ যবেদরর 

এনেএ/ইদিাদভশি/শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত  সকল 

কার্ যক্রম বাস্তবায়দি সকলদক আদরা 

মদিাদর্াগী হদত হদব। 

১। উর্ধ্যতি 

ববজ্ঞানিক কম যকতযা 

২। সকল ববজ্ঞানিক 

কম যকতযা 

৩। সকল সহকারী 

েনরচালক। 

 

 

৩।সভায় আর পকাদিা আদলাচু নবষয় িা থাকায় সভােনত সকলদক ধন্যবাে জানিদয় সভার সমানপ্ত পঘাষণা কদরি। 

 

 

 

পমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

মহােনরচালক (অনতনরক্ত সনচব) 

 

স্মারক িম্বর: ২৮.০৪.০০০০.০০৩.০৬.০০১.১৭.১১০ 

তানরখ: ৫ শ্রাবণ ১৪২৯ 

২০ জুলাই ২০২২ 

 

 



নবতরণ (দজুিতার ক্রমানুসাদর িয়): 

১) েনরচালক (প্রশাসি ও প্রনশক্ষণ), প্রশাসি ও প্রনশক্ষণ অনুনবভাগ, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

২) প্রধাি ববজ্ঞানিক কম যকতযা, নরসাচ য এড পেদভলেদমন্ট (আর এড নে) অনুনবভাগ, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

৩) ঊর্ধ্যতি ববজ্ঞানিক কম যকতযা, প্রনশক্ষণ অনধশাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

৪) ববজ্ঞানিক কম যকতযা, প্রনশক্ষণ অনধশাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

৫) ববজ্ঞানিক কম যকতযা, োটা ম্যাদিজদমন্ট অনুনবভাগ, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

৬) ববজ্ঞানিক কম যকতযা, নরসাচ য এড পেদভলেদমন্ট (আর এড নে) অনুনবভাগ, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

৭) সহকারী েনরচালক, নহসাব শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

৮) সহকারী েনরচালক, ভাডার শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

৯) সহকারী েনরচালক, সাধারণ প্রশাসি শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

১০) ববজ্ঞানিক কম যকতযা, মাইনিাং ইনিনিয়ানরাং শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

১১) ববজ্ঞানিক কম যকতযা, পপ্রাোকশি,প্রদসনসাং এড নেনিনবউশি পটকদিালনজস শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

১২) ববজ্ঞানিক কম যকতযা, নিনলাং এড ওদয়ল পেদভলেদমন্ট পটকদিালনজ শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

১৩) ববজ্ঞানিক কম যকতযা, োটা প্রদসনসাং,আইটি এড ব্যুদরা সানভ যস শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

১৪) সহকারী েনরচালক, গ্রন্থাগার শাখা, বাাংলাদেশ পেদরানলয়াম ইন্সটিটিউট 

 

 

 

পমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

 মহােনরচালক (অনতনরক্ত সনচব) 

 

 

 


