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 বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট 

 

 

বাাংলাবদশ র্নম্ন আবয়র পদশ হবি মধ্যম আবয়র পদবশ উন্নীি হওয়ার েবর্। মেদশর ক্র বর্ ম  ন উন্নয়দন জ্ব ল নন 

শনির ভূন ক  অপনরসী । সাম্প্রর্িক বছরগুবলাবি বাাংলাবদবশ জ্বালার্নর চার্হদা ক্রমান্ববয় বৃর্ি োবে। এই 

চার্হদা পূরবণ র্বর্েআই জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ খাবি রাষ্ট্রীয় মার্লকানাধীন সাংস্থায় কম িরি পেশাজীবী 

কম িচারীগণবক প্রর্শক্ষণ প্রদান কবর কম িদক্ষ জনবল গঠবনর মাধ্যবম জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ খাবির কম িদক্ষিা 

বৃর্িবি সহায়িা কবর আসবছ। ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট বর্ম  ন স দয়র প্র সনিক ও ব স্তবমুখী 

প্রনশক্ষণ প্রে দনর   ধ্যদ  মেদশর জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে অনুসন্ধ ন, উৎপ েন, বণ্টন, ব্যবস্থ পন  ও উন্নয়দন 

ভূন ক  র দখ। র্বর্েআই দৃঢ়ভাবব র্বশ্বাস কবর পে, প্রর্শক্ষণ ও কম িশালার মাধ্যবম দক্ষ জনবল তির্র ও উন্নয়ন 

সাধন সম্ভব। দক্ষ জনবলই একটি সাংস্থার বা প্রর্িষ্ঠাবনর প্রকৃি সম্পদ। র্বগি কবয়ক বছবরর মবধ্য ২০২১-২২ 

অর্ িবছবর কবরানা ভাইরাবসর অর্িমারীর মবধ্যও অন্যান্য বছবরর মি অর্ধক সাংখ্যক প্রর্শক্ষণার্ী র্বর্েআই 

কর্তিক বাস্তবার্য়ি র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ ও কম িশালায় অাংশগ্রহণ কবরন। কবরানা অর্িমারী সবেও র্বর্েআই 

লক্ষযমাত্রার পচবয়ও পবর্শ প্রর্শক্ষণার্ীবক প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন করবি সক্ষম হবয়বছ। প্রর্শক্ষণ পকাস ি কযাবলন্ডার 

বাস্তবায়বনর হার ১০০ শিাাংবশরও পবর্শ। আমরা আশা করর্ছ আগামীবি র্বর্েআই কর্তিক অনুর্ষ্ঠিব্য র্বর্ভন্ন 

প্রর্শক্ষণ ও কম িশালায় অাংশগ্রহণকারী প্রর্শক্ষণার্ীর সাংখ্যা ক্রমান্ববয় বৃর্ি োবব। জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ খাবি 

উন্নয়বনর লবক্ষয প্রর্শক্ষণ, কম িশালা ও গববষণার মানবক আন্তজিার্িক েে িাবয় উন্নীি করা ও গ্রহণবোগ্যিা অজিবন 

র্বর্েআই অর্বচল রবয়বছ।   
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প্রথ  পনরদেে 

ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট 

 

❖ ভূর্মকা 

১৯৮১ সাবলর জানুয়ার্র মাবস র্বদ্যযৎ, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ মন্ত্রণালবয়র অধীবন উন্নয়ন প্রকল্প র্হসাবব 

‘বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট’ নাবম এ প্রর্িষ্ঠাবনর োত্রা শুরু হয়। ১৯৮১-৯২ এবাং ১৯৯২-৯৬ সময়ব্যােী 

দ্যই েে িাবয় ইউএনর্ের্ে, পনারাে ও বাাংলাবদশ সরকাবরর অর্ িায়বন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় এবাং উর্ির্খি  

সমবয় বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট এর র্নজস্ব ভবনটি বাাংলাবদশ সরকাবরর অর্ িায়বন র্নম িাণ করা হয়। 

েরবিীবি ‘বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট আইন-২০০৪’ িারা বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট 

জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ-এর অধীবন একটি সাংর্বর্ধবি সাংস্থা র্হবসবব আত্মপ্রকাশ কবর। পিল, গ্যাস ও 

খর্নজ খাবি কম িরি কম িকিিা ও পেশাজীবীবদর কার্রগর্র, প্রশাসর্নক ও আর্র্ িক র্বষবয় প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর 

মাধ্যবম দক্ষ জনবল সৃর্ষ্ট, উচ্চির গববষণা, পেবরার্লয়াম সাংর্িষ্ট র্বষবয় োবিীয় উোবত্তর সমন্ববয় একটি 

ব্যবস্থােনা োটা ব্যাাংক এবাং সাংর্িষ্ট র্বষবয় সরকারবক েরামশ ি প্রদান করা বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট 

এর উবেশ্য র্ছল। বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউবটর মূল ভবনটি র্কছুটা সাংস্কার, পমরামি ও আধুর্নকায়ন 

করার মাধ্যবম অর্ধকির মানসম্পন্ন প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর পক্ষবত্র এ প্রর্িষ্ঠাবন সহায়ক ের্রববশ তির্র হবয়বছ। 

র্বর্েআই এর ের্রচালনা ব্যয় প্রর্শক্ষণ হবি প্রাপ্ত আয়, সরকাবরর রাজস্বখাি, পেবরাবাাংলা ও র্বর্ের্স 

হবি অনুদান র্হবসবব প্রাপ্ত অর্ ি িারা র্নব িাহ করা হয়। এছাড়া প্রর্শক্ষণ ও অন্যান্য খ ি হবি প্রাপ্ত অর্ ি িারাও 

র্বর্েআই এর ব্যয় র্নব িাহ করা হয়। মর্ল, গ্যাস ও খর্নজ খাবি কম িরি পেশাজীবীগণবক প্রর্শক্ষণ প্রদান, গববষণা 

ও উন্নয়ন কাে িার্দ এবাং র্শক্ষামূলক সমর্ন্বি সমীক্ষা ের্রচালনা, প্রযুর্ি হস্তান্তর ত্বরার্ন্বিকরণ ও প্রযুর্ির উৎকষ ি 

সাধন ইিযার্দ ক র্ ম নে বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউবটর র্নকট ন্যস্ত করা হবয়বছ। বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম 

ইন্সটিটিউবটর কাে িক্রম ১০(দশ) সদস্য র্বর্শষ্ট গভর্ন িাং পবাবে ির র্নবদ িশনা পমািাববক ের্রচার্লি হবে। এ েে িন্ত 

র্বর্েআই গভর্ন িাং পবাবে ির ৭৬(র্ছয়াত্তর) টি পবাে ি সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। 
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❖ রূপকল্প (Vision) 

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউটবক আন্তজিার্িকভাবব স্বীকৃি মাবনর পসন্টার অ  এবক্সবলন্স (Centre of 

Excellence) র্হসাবব গবড় পিালা। 

❖ অনভলক্ষয (Mission) 

 

পিল, গ্যাস ও খর্নজ সম্পদ খাবি মানসম্পন্ন প্রর্শক্ষবণর মাধ্যবম মানব সম্পদ উন্নয়ন।  

 

❖ মকৌশলগর্ উদেশ্যসমূহ:  
 

1. মানসম্পন্ন প্রর্শক্ষবণর মাধ্যবম মানবসম্পদ উন্নয়ন  
2. ওয়াকিসে/বসর্মনার আবয়াজন  
3. পিল, গ্যাস ও খর্নজ সম্পদ র্বষবয় গববষণা ও উন্নয়ন  

 

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট এর কাে িাবর্ল- 

(ক) মর্ল, গ্যাস ও খর্নজ সম্পদ খাবির সকল পেশাজীবী ও কম িকিিার উচ্চির প্রর্শক্ষণ, উি খাবির গববষণা 

ও উন্নয়ন এবাং র্শক্ষা র্বষয়ক কম িকাণ্ড ের্রচালনা ও ক্রমান্ববয় এই সকল কম িকাবণ্ডর মান আন্তজিার্িক েে িাবয় 

উন্নীিকরবণর লদক্ষয উেবোগী স্থােনার্দ উন্নয়ন ও সুবোগ সৃর্ষ্ট এবাং সাংর্িষ্ট র্বষবয় উোত্ত সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও 

প্রকাশ করা;  

(খ) মর্ল, গ্যাস ও খর্নজ অনুসন্ধান কাবজর সাবর্ সাংর্িষ্ট সমীক্ষা, েরীক্ষা, উোত্ত প্রর্ক্রয়াকরণ, র্ববিষণ 

ইিযার্দ ের্রচালনা এবাং এিদসাংক্রান্ত গববষণা ের্রচালনা করা; 

(গ) র্বর্ভন্ন পদশীয় ও আন্তজিার্িক েে িাবয়র সরকার্র, পবসরকার্র সাংস্থা ও র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবনর সাবর্ পোগাবোগ 

স্থােন এবাং ইন্সটিটিউবটর কম িকাবণ্ডর পক্ষবত্র আন্তজিার্িক গ্রহণবোগ্যিা অজিন ও স্বীকৃর্ি লাবভর জন্য পেৌর্ 

কম িসূর্চ গ্রহণ করা;  

(ঘ) আধুর্নক িথ্য প্রযুর্ির সাহাবে মর্ল, গ্যাস ও খর্নজ র্বষয়ক একটি জািীয় িথ্য ব্যাাংক স্থােন এবাং 

ইন্সটিটিউট-বক পেবরার্লয়াম ও খর্নজ সম্পদ পসক্টবরর পর াবরন্স পকন্দ্র র্হসাবব প্রর্িষ্ঠা করা;  

(ঙ) জািীয় িথ্য ব্যাাংবক সাংগৃহীি ও সাংরর্ক্ষি র্বর্ভন্ন উোত্ত, প্রর্িববদন সাংক্রান্ত িথ্য প্রকাশ ও র্বক্রয় করা; 
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(চ) ইন্সটিটিউট কর্তিক প্রদত্ত সার্ভিস ও ইন্সটিটিউট ের্রচার্লি োবিীয় কম িকাবণ্ডর জন্য গভর্ন িাং পবাে ি কর্তিক 

ধাে িকৃি ও অনুবমার্দি হাবর ‘‘র্ ’’গ্রহণ করা; 

ছ) ইন্সটিটিউদটর প্রনশক্ষণ, গদবষণ  ও উন্নয়ন ক মক দের জন্য প্রদয় জনীয় পরীক্ষ গ র, ওয় কমশপ, ডরন টনর ও 

অন্য ন্য সুনবর্ নে স্থ পন এবাং রক্ষণ দবক্ষণ কর  ও প্র নর্ষ্ঠ ননক উৎকষ ম স র্দন নবদের অন্যত্র পনরচ নলর্ অনুরুপ 

ইন্সটিটিউদটর স দথ মর্ গ দর্ গ ও সম্পকম স্থ পন কর । 

 

❖ গভর্ন িাং পবাে ি 

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট (র্বর্েআই) এর কম িকাণ্ড র্নম্নবর্ণ িি ১০ (দশ) জন পবাে ি সদস্যবদর র্নবদ িশনা 

পমািাববক ের্রচার্লি হবে। বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউবটর মহাের্রচালক পবাবে ির সদস্য-সর্চব র্হবসবব 

দার্য়ত্ব োলন কবরন। 

ক্রন ক নাং পেবী ও সাংস্থ র ন   মব দড মর সেস্য 

(১) সর্চব, জ্বালানন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ পচয়ারম্যান 

(২) পচয়ারম্যান, র্বর্ের্স সদস্য 

(৩) পচয়ারম্যান, পেবরাবাাংলা সদস্য 

(৪) র্বভাগীয় প্রধান, পেবরার্লয়াম এন্ড র্মনাবরল র্রবসাবস িস 

ইর্ির্নয়ার্রাং র্েোট িবমন্ট, বুবয়ট 

সদস্য 

(৫) যুগ্ম-সর্চব, জ্বালানন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ সদস্য 

(৬) যুগ্ম-সর্চব, অর্ ি র্বভাগ, অর্ ি মন্ত্রণালয় সদস্য 

(৭) মহাের্রচালক, বাাংলাবদশ ভূিার্েক জর্রে অর্ধদপ্তর সদস্য 

(৮) পচয়ারম্যান, ভূিে র্বভাগ, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালয় সদস্য 

(৯) বাাংলাবদশ র্জওলর্জকযাল পসাসাইটির মবনানীি প্রর্ির্নর্ধ সদস্য 

(১০) মহাের্রচালক, র্বর্েআই সদস্য সর্চব 
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❖ প্র নর্ষ্ঠ ননক সেস্য পে  

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট, প্রর্শক্ষণ ও উন্নয়ন সাংর্িষ্ট একটি পদশীয় সর্মর্ি ‘‘Bangladesh Society 

for Training and Development (BSTD)’’ এর প্রার্িষ্ঠার্নক সদস্য। 

❖ ইন্সটিটিউদটর অবস্থ ন 

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট ঢাকা নগরীর পশষ প্রাবন্ত উত্তরার ৮ নম্বর পসক্টবরর ৫/এ নাং প্লবট অিযন্ত 

মবনারম ের্রবববশ অবর্স্থি। 

 

 

 

 

র্িত্র- 1 বাাংলাবদশ পপবরার্লয়াম ইন্সটিটিউবের অবস্থানগি মানর্িত্র। 
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নির্ীয় পনরদেে 

নিদর মেখ  মস ন নল অর্ীর্ 

 

ব াংল দেদশর মপদর নলয়   খ দর্ অনুসন্ধ ন ক র্ মক্র  হদর্ শুরু কদর মর্ল ও গ্য স উৎপ েন, পনরদশ র্ন 

এবাং নবর্রদণ প্রনশক্ষণ, পর  শ ম, গদবষণ  এবাং আনুষনিক স হ য্য এবাং সহদর্ নগর্  প্রে দনর ননন ত্ত 

মপদর নলয়   ইন্সটিটিউদটর  র্ সাংস্থ  গঠদনর পনরকল্পন  ১৯৭৮ স ল হদর্ মনয়  হদয়নছল। পরবর্ী স দয় 

প্রকল্পটির প্রদয় জনীয়র্  ও ব স্তব য়দনর লদক্ষয আল প আদল চন র   ধ্যদ  ১৯৮১ স দলর জ নুয় নর   দস নবদ্যযৎ, 

জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে  ন্ত্রণ লদয়র অর্ীদন উন্নয়ন প্রকল্প নহদসদব ‘বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট 

(নবনপআই)’ প্রনর্ষ্ঠ র ক জ আরম্ভ হয়। দ্যই পর্ ম দয় (১৯৮১-৯২ এবাং ১৯৯২-৯৬) সব মদ  ট ১৯৬০.১৯ লক্ষ ট ক য় 

(ববোঃ মুোঃ র্থ ক্রদ  ১১৭৫.৪৫ লক্ষ ট ক  এবাং স্থ োঃ মুোঃ ৭৮৪.৭৪ লক্ষ ট ক ) ইউ এন নড নপ, মন র ড ও ব াংল দেশ 

সরক দরর অথ ম য়দন ১৯৯৬ স দল প্রকল্পটি মশষ হয়। প্রকল্প উত্তর স য়ক দল ২০/০৭/১৯৯৮ নরোঃ র্ নরদখ একদনক 

সভ র নসদ্ধ ন্ত  দর্ PSC চুনি অনুর্ য়ী নবদেনশ মর্ল মক ম্প নন সমূদহর ক ছ মথদক প্রনশক্ষদণর জন্য 

মপদর ব াংল র প্র প্য অথ ম ি র  পনরচ নলর্ হদয়দছ। ঐ স দয় ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট আইন, ২০০৪ 

সদনর ৬ নাং আইন বদল সুষ্ঠ ুব্যস্থ পন  ও েক্ষপনরচ লন  নননির্কদল্প সাংনিষ্ট নবষদয় স্থ নীয়ভ দব প্রনশনক্ষর্ ও েক্ষ 

জনশনি সৃনষ্টসহ গদবষণ  ও উন্নয়ন ক মক ন্ড পনরচ লন র লদক্ষয একটি ইন্সটিটিউট প্রনর্ষ্ঠ র জন্য একটি পূণ ম ি 

গদবষণ , উন্নয়ন ও প্রযুনি ননভমর মপশ ে রী প্রনশক্ষণ মকন্দ্র নহদসদব প্রনর্ষ্ঠ  কদর। ইন্সটিটিউদটর ে নয়ত্ব নহদসদব 

মর্ল, গ্য স ও খননজ খ দর্ ক মরর্ সকল ক মকর্ম /ক মচ রীগণদক প্রনশক্ষণ প্রে ন, গদবষণ  ও উন্নয়ন, স নির্ 

স ীক্ষ  পনরচ লন , প্রযুনি হস্ত ন্তর এবাং এ খ দর্ সম্পিৃ ক দজর   ন উন্নয়ন ইর্য নে ে নয়ত্ব এ প্রনর্ষ্ঠ দনর উপর 

অনপ মর্ হদয়দছ। ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট আইন ২০০৪ এর ৭ নাং র্ র  অনুর্ য়ী নবনপআই পনরচ লন য় 

১০(েশ) সেস্য নবনশষ্ট একটি গভনন মাং মব ড ম রদয়দছ এবাং মব দড মর ননদে মশন   দর্ র্ বর্ীয় ক র্ মক্র  পনরচ নলর্ 

হদে।  

ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট সূচন লগ্ন মথদক জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে খ দর্র গদবষণ  মক্ষদত্র গুরুত্বপূণ ম 

ভূন ক  প লন কদর আসদছ। দক্ষ জনবল কাঠাবমা র্বর্নম িাবণ প্রর্শক্ষণ আবয়াজবনর োশাোর্শ নবনপআই-এ 

অিীবি জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ খাবি র্বর্ভন্ন ধরবনর উন্নিমাবনর গববষণা কাে িক্রম ের্রচার্লি হবে।  
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র্নবম্ন নবনপআইকর্তিক ের্রচার্লি র্কছু গববষণার িার্লকা উবিখ করা হবলা: 

Serial No. Research Topics 

1 
Joint study on the Petroleum systems of the Surma Basin, Bangladesh- 

(2018) Phase III. 

2 
Joint study report on Petroleum systems study of Surma Basin, 

Bangladesh (2010) Phase-II. 

3 
Gravity, magnetic, seismo-stratigraphic and structural characteristics of 

the North -Eastern Bengal Basin (Phase-II) 

4 
Joint research for the Petroleum Systems in the Bengal Basin. 

(November, 2002) 

5 

Seismic evidences on the occurrence of hydrocarbon in the Madarganj 

and Sariakandi areas of Jamalpur and Bogra districts respectively, 

(December, 2000) 

6 

Stratigraphic and structural features pertinent to the techtonic ceasing 

phase of the Surma Basin and Upliftment of the Madhupur tract regions 

of North-Eastern Bengal Basin. (June, 1999) 

7 
Gravity, magnetic, seismo-stratigraphic and structural characteristics of 

the North-Eastern Bengal Basin(Phase-1), June, 1997 

8 
Mineralogical, crystalline and X-ray fabric study of the argillacious rocks 

of the Sitakund anticline. 

9 
Petrographic characterization of Neogene reservoir sandstones of 

Fenchuganj-2, Kamta-1 and Belabo-1 wells, Bangladesh. 

10 

Sedimentology and depositional environment of the Bengal Basin sub-

surface Neogene succession based on detail facies and electrofacies 

analysis: A case study of the Kailashtilla, Rashidpur and Bakhrabad 

structures in norteastern Bangladesh. 

11 
Mineralogy and clay diagenesis of Neogene Shales from Patharia-5 

Sitakund-1 wells, Eastern Folded belt, Bangladesh. 

12 
Deep seismic line LRU-4 in the Lalmai-Rukhia area-Processing and 

interpretation. 

13 
Resource assessment of the Kailashtial gas/condensate Field, October 

1992 

14 
Structural modeling of outcropping anticlines in the eastern folded belt of 

Bangladesh, Role Clay Diapirism-a regional synthesis. 

15 Velocity distribution in Bengal basin, Bangladesh, September 

16 The Crustal structure in Bangladesh, August 1991 

17 Haripur Structure-Sylhet, seismic interpretation, July 1991 

18 The Optimum Ratio of Propane and Butane in LPG, July 2022 
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ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট (নবনপআই) প্রনর্ বছর ব াংল দেশ নব  নব নহনী, ব াংল দেশ মসন ব নহনী 

ও ব াংল দেশ মনৌব নহনীর সেস্যদের জন্য "Storage, Handling and Maintenance 

of POL Products and Aircraft Refueling" শীষ মক প্রনশক্ষদণর আদয় জন কদর 

থ দক। নবনপআই উি প্রনশক্ষণসমূদহ POLProducts সাংনিষ্ট প্রনশক্ষক ননদয় নজর্ কদর উন্নর্  দনর 

প্রনশক্ষণ প্রে ন কর র   ধ্যদ  ব্য পক প্রশাংস  অজমন কদরদছ। প্রনর্বছর এ প্রনশক্ষণ আদয় জদনর জন্য 

নবনপআই ইষ্ট ণ ম নরি ইন রী নলন দটড এর সহ য়র্  নবনভন্ন ক র্ মক্র  গ্রহন কদর থ দক। 

 

 

    

  

 

নচত্র- ২: ব াংল দেশ নব  নব নহনী, মসন ব নহনী ও মনৌব নহনীর সেস্যদের জন্য আদয় নজর্ ২০২০-

২১ স দলর প্রনশক্ষদণর সনেপত্র নবর্রণ ও স  পনী অনুষ্ঠ ন। 

 

ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট নবগর্ ২০১৯ স দল সব মপ্রথ  জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে খ দর্ মবসরক নর 

প্রনর্ষ্ঠ নসমূদহ ক মরর্ প্রনর্ষ্ঠ নসমূদহর ক মকর্ম দের জন্য সদচর্নর্ মূলক ও ক নরগনর প্রনশক্ষণ আদয় জন কদর 

চদলদছ। মবসরক নর খ দর্ ননদয় নজর্ ক মকর্ম দের জন্য সদচর্নর্ মূলক ও ক নরগনর প্রনশক্ষণ আদয় জন কদর 

নবনপআই ব্য পক সুন   অজমন কদরদছ। নবনপআই কর্তমক বসুন্ধর  এলনপ গ্য স নলন দটড ও ওদ র  এলনপনজ 

নলন দটড এর ক মকর্ম /ক মচ রীগদণর জন্য “এলনপনজ নসনলন্ড র-এর সঠিক ব্যবহ র ও ননর পত্ত ”শীষ মক 

প্রনশক্ষদণর আদয় জন প্রনর্ষ্ঠ নটির প্রনশক্ষণ ক র্ মক্রদ  নতুন   ত্র  মর্ গ কদরদছ। নবদফ রক পনরেপ্তর এর 

সহ য়র্ য় বসুন্ধর  এলনপ গ্য স নলন দটদডর জন্য প্রনশক্ষদণর উদি র্নী অনুষ্ঠ দন প্রর্ ন অনর্নথ নহদসদব উপনস্থর্ 

নছদলন জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে নবভ দগর নসননয়র সনচব জন ব আবু মহন  ম  োঃ রহ  তুল মুনন । 
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এছ ড় , ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট নবনভন্ন স দয় জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে খ দর্ ক মরর্ 

নবনভন্ন মক ম্প নন/ েপ্তর/ সাংস্থ সমূদহ নবননযুি ক মকর্ম দের জন্য স্বল্প ম য় েী (৪ সপ্ত হ) বুননয় নে প্রনশক্ষণ 

আদয় জন কদর থ দক। এসকল প্রনশক্ষদণ নবেনবদ্য লদয়র নশক্ষকসহ মেদশর মর্ল গ্য স ও খননজ সম্পে খ দর্ 

অনভজ্ঞ (ক নরগনর ও অক নরগনর) প্রনশক্ষকগণ প্রনশক্ষণ প্রে ন কদর থ দকন। 

 

 
 

র্চত্র ৪: র্বর্েআই-এর সাংর্ক্ষপ্ত বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষবণর উবিাধনী অনুষ্ঠাবন ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অধ্যােক পমসবাহ কামাল পচৌধুরী 

এবাং সমােনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উের্স্থি র্ছবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর র্সর্নয়র সর্চব পমাোঃ আর্নছুর 

রহমান মবহাদয়। 

 

ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট র ষ্ট্রীয়ভ দব আদয় নজর্ নবনভন্ন অনুষ্ঠ দন নবনপআই সবস দয় 

সনক্রয়ভ দব অাংশগ্রহণ কদর থ দক।র্ রই র্ র ব নহকর্ য় ব াংল দেশ স্বদল্প ন্নর্ মেদশর র্ নলক  হদর্ 

উন্নয়নশীল মেদশ উত্তরদণর অনন্য স িল্য অজমন কর য় আনন্দ মশ ভ র্ ত্র য় নবনপআই অাংশগ্রহণ কদর। 

এছ ড় , জ নর্র নপর্  বিবন্ধু মশখ মুনজবুর রহ  দনর শ হ ে র্ ব নষ মকী উপলদক্ষয প্রনর্ বছর নবনপআই 

পনরব দরর পক্ষ মথদক শ্রদ্ধ ঞ্জনল জ্ঞ পন ও আন্য ন্য ক মসূচী জ র্ীয় পর্ ম দয় নবনভন্ন ক র্ মক্রদ র স দথ 

স িদয়র   ধ্যদ  কর  হয়। 

 

 

নচত্র-৫: আনন্দ মশ ভ র্ ত্র য় নবনপআই-এর সেস্যবৃন্দ। 
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ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট প্রনর্ বছর ক নরগনর প্রনশক্ষণ আদয় জন কদর। প্রনশক্ষদণর আওর্ য় 

প্রনশক্ষদণর নবষয় সাংনিষ্ট প্রকল্প পনরেশ মদনর ব্যবস্থ  কর  হয়। পনরেশ মদন ক নরগনর প্রনশক্ষদণ অাংশগ্রহণকৃর্ 

প্রনশক্ষণ থীগণ সরজন দন সাংনিষ্ট নবষদয় ব্যবহৃর্ র্ন্ত্রপ নর্ পদ্ধনর্ সম্পদকম জ্ঞ ন অজমন কদরন।  

 

 

র্িত্র- ৬: ‘Design Construction Operation Maintenance of Gas Pipeline’ শীষ মক 

প্রনশক্ষদণর আওর্ য়   ঠ পনরেশ মদন প্রনশক্ষণ থীগণ প্রকল্প প্রনরেশ মন কদরন। 
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র্তর্ীয় পনরদেে 

ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউদটর চল  ন ক র্ মক্র  

  

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট একটি স্বায়েশার্সি প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব দক্ষ পেশাজীবী জনবল তিরীর লবক্ষয 

প্রর্শক্ষণ ব্যবস্থাবক যুবগােবোগী উন্নয়নমূখী করার জন্য মবনার্নববশ কবরবছ। র্বগি বছবর কবরানা অর্িমহামারী 

নানা প্রর্িকূলিার মবধ্যও প্রর্শক্ষণ কাে িক্রম একশি ভাবগরও পবশী সা ল্যজনকভাবব বাস্তবার্য়ি হবয়বছ। জুম 

ব্যবস্থােনার মাধ্যবম দক্ষ প্রর্শক্ষকগবণর িোবধাবন সুষ্ঠভাবব সম্পন্ন করা হবয়বছ। বিিমান মহাের্রচালক 

পোগদান করার ের হবি র্ির্ন র্বর্েআই এর জনবল কাঠাবমা ও প্রার্িষ্ঠার্নক সক্ষমিা বৃর্ির লবক্ষয র্বর্ভন্ন 

কাে িক্রম গ্রহণ কবরবছন। 

• বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউবট প্রর্মবাবরর মি বুর্নয়াদী প্রর্শক্ষণ সার্ িকিার সাবর্ আবয়ার্জি 

হবয়বছ । বুর্নয়াদী প্রর্শক্ষবণর উবিাধনী এবাং সমােনী অনুষ্ঠাবনর প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উের্স্থি 

র্ছবলন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর সম্মার্নি র্সর্নয়র সর্চব জনাব পমাোঃ মাহবুব পহাবসন। 

বুর্নয়াদী প্রর্শক্ষণ আবয়াজবনর এ ধারা অব্যাহি রবয়বছ। 

 

নচত্র: বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষবণর সমােনী অনুষ্ঠাবন সম্মার্নি র্সর্নয়র সর্চব মবহাদবয়র হাবি উেহার তুবল 

র্দবেন র্বর্েআই-এর সম্মার্নি মহাের্রচালক পমাোঃ আর্মনুল ইসলাম 
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নচত্র: বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষবণর র্কছু খন্ডর্চত্র 

 

• দক্ষ জনবল কাঠাবমা র্বর্নম িাবণ প্রর্শক্ষণ আবয়াজবনর োশাোর্শ নবনপআই-এ বিিমাবন জ্বালার্ন ও 

খর্নজ সম্পদ খাবি র্বর্ভন্ন ধরবনর উন্নিমাবনর গববষণা কাে িক্রম ের্রচার্লি হবে। গববষণার জন্য 

জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠান এবাং বুবয়ট, র্বর্ভন্ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বশ্বর্বদ্যালয় 

পর্বক জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ খাবি অর্ভজ্ঞ প্রব সর, র্শক্ষক, কম িকিিাবদর উের্স্থর্িবি কম িশালা 

আবয়াজন করা হবে। 
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নচত্র: গববষণার জন্য আবয়ার্জি কম িশালার খন্ডর্চত্র 

 

•  নবর্নযুি কম িকিিাগবণর মান উন্নয়ন ও উৎকষ ি সাধবনর লবক্ষয বই েে িাবলাচনা (Book 

Review) অনুষ্ঠান র্নয়র্মিভাবব আবয়াজন করা হবে।   

  

  

নচত্র: বই েে িাবলাচনা অনুষ্ঠাবনর র্কছু খন্ডর্চত্র 
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• ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইননিটিউট (নবনপআই) এ জ নর্র নপর্  বিবন্ধু মশখ মুনজবুর রহ  ন এর 

জন্মব নষ মকী ও জ র্ীয় নশশু নেবস - ২০২২ উের্ নপর্ হয়। 

 

নচত্র: বিবন্ধু মশখ মুনজবুর রহ  ন এর জন্মব নষ মকী ও জ র্ীয় নশশু নেবস উের্ পদনর খন্ডর্চত্র 

 

• ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট এর চ কনর প্রনবর্ ন  ল  ২০১৬ এর ৪ নাং প্রনবর্ ন এবাং নবনপআই 

এর গভনন মাং মব দড মর ৭৬ র্  মব ড ম সভ র নসদ্ধ ন্ত অনুর্ য়ী নবনপআই এর ৮ জন ক মকর্ম -ক মচ রীর 

চ কনর স্থ য়ী কর  হয়। 

  

নচত্র: স্থ য়ীকৃর্ ক মকর্ম র হ দর্ অনভনন্দনস্বরূপ অনিস আদেশ তুদল নেদেন নবনপআই-এর 

 হ পনরচ লক এবাং পনরচ লক  দহ েয় 
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• নবনপআই এর প্র িন সহক রী (ল ইদেরী) মৃর্ নসনেকুর রহ  ন ভূ ূঁইয়  এর নবনপআই-মর্ চ কনরক দলর 

নবপরীদর্ ১৮ (আঠ দর )   দসর ল ম্পগ্রয ন্ট (ছুটি নগে য়ন) ব বে ৩,৯৩,৪৮০/-(নর্ন লক্ষ নর্র নব্বই 

হ জ র চ রশর্ আনশ)  ট ক র মচক প্র িন সহক রী (ল ইদেরী) মৃর্ নসনেকুর রহ  ন  ভূ ূঁইয়  এর পদক্ষ 

র্াঁর স্ত্রী আস   আি র (নবনপআই এর প্র িন সহক রী (ল ইদেরী)  মৃর্ নসনেকুর রহ  ন এর স্ত্রী ও 

র্াঁর ববর্ ওয় নরশগদণর  ক্ষ র্ প্র প্ত অনবভ বক) এর ক দছ হস্ত ন্তর কদরন নবনপআই এর সম্ম ননর্ 

 হ পনরচ লক জন ব ম  োঃ আন নুল ইসল   ও সম্মননর্ পনরচ লক (প্রশ সন ও প্রনশক্ষণ) জন ব 

মখনচ ন। নবনপআই এর সকল ক মকর্ম  ও ক মচ রীর পক্ষ মথদক প্র িন সহক রী (ল ইদেরী) মৃর্ 

নসনেকুর রহ  ন ভূ ূঁইয়  এর নবদেহী আত্ম র   গনির র্ ও র্াঁর পনরব দরর সকদলর সুস্ব স্থয ও েীঘ ম য়ু 

ক  ন  কর  হয়। 

  

নচত্র: নবনপআই এর প্র িন সহক রী (ল ইদেরী) মৃর্ নসনেকুর রহ  ন এর স্ত্রী ও র্াঁর ববর্ 

ওয় নরশগদণর ক দছ মচক হস্ত ন্তর কর  হদে 

• নবনপআই এর প্র িন অনিস সহক রী ক   কনম্পউট র মুদ্র ক্ষনরক মবগ  এনলজ  খ ন  মক র্ র 

নবনপআই মর্ চ কনরক লীন ১৮   দসর ছুটি নগে য়ন(ল্য ম্পগ্র ন্ট) এর ৪,৫৫,৭৬০ (চ র লক্ষ পঞ্চ ন্ন 

হ জ র স র্শর্ ষ ট) ট ক র এবাং নবনপআই এর প্র িন অনিস সহ য়ক, মবগ  জ দহে  খ তুনদক র্ র 

নবনপআই মর্ চ কনরক লীন ১৫   স ৩ নেদনর ছুটি নগে য়ন(ল ম্পগ্র ন্ট) এর ২,৯৮,৫২৭ (দ্যই লক্ষ 

আট নব্বই হ জ র পাঁচশর্ স র্ শ) ট ক র মচক হস্ত ন্তর কদরন নবনপআই এর সম্ম ননর্  হ পনরচ লক 

জন ব ম  োঃ আন নুল ইসল   ও সম্মননর্ পনরচ লক(প্রশ সন ও প্রনশক্ষণ) জন ব মখনচ ন। নবনপআই 

এর সকল ক মকর্ম  ও ক মচ রীর পক্ষ মথদক মবগ  এনলজ  খ ন  এবাং মবগ  জ দহে  খ তুন এর  

সুস্ব স্থয ও েীঘ ম য়ু ক  ন  কর  হয়। 
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নচত্র: মবগ  এনলজ  খ ন  এবাং মবগ  জ দহে  খ তুন এর হ দর্ মচক হস্ত ন্তর কর  হদে 

• নবনপআই এর প্র িন অনিস সহ য়ক, মবগ  জ দহে  খ তুন এবাং অনিস সহক রী ক   কনম্পউট র 

মুদ্র ক্ষনরক মবগ  এনলজ  খ ন  মক নবে য়ী সাংবর্ মন  মেব র জন্য আদয় নজর্ অনুষ্ঠ দন প্রর্ ন অনর্নথ 

নহদসদব উপনস্থর্ নছদলন নবনপআই এর পনরচ লক জন ব মখনচ ন এবাং সভ পনর্ নহদসদব উপনস্থর্ 

নছদলন নবনপআই এর প্রর্ ন ববজ্ঞ ননক ক মকর্ম  জন ব ম  োঃ স  সুল আল । মবগ  জ দহে  খ তুন 

এবাং মবগ  এনলজ  খ ন  র্ দের সুেীঘ ম ক মজীবদন অর্যন্ত ননষ্ঠ র স দথ র্ দের ে নয়ত্ব প লন 

কদরদছন। র্ দের প্রনর্ নবনপআই এর পক্ষ মথদক রইল অদনক র্ন্যব ে ও কৃর্জ্ঞর্ । 

  

নচত্র: মবগ  এনলজ  খ ন  এবাং মবগ  জ দহে  খ তুন এর হ দর্ সাংবর্ মন  মক্রি প্রে ন কর  হদে 

 

• এছাড়া র্বর্েআই ভববন র্বর্ভন্ন সাংস্কার, পমরামি ও আধুর্নকায়ন করার মাধ্যবম মানসম্মি প্রর্শক্ষণ 

প্রদাবনর জন্য র্বর্েআই-এর মহাের্রচালক পমাোঃ আমুর্নল ইসলাম কাজ কবর চবলবছন। গববষণা ও 
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উন্নয়ন কাে িার্দ, র্শক্ষামূলক সমীক্ষা ের্রচালনা, প্রযুর্ি ত্বরার্ন্বিকরণ ইিযার্দ র্বষবয় উৎকষ ি সাধবন 

র্ির্ন র্বর্ভন্ন কাে িক্রম গ্রহণ কবরবছন। মূলি ইন্সটিটিউবটর প্রর্শক্ষণ, গববষণা, উন্নয়ন কাে িক্রবমর জন্য 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্শক্ষকসহ দক্ষ প্রর্শক্ষকগবণর িোবধাবন ওয়াকিশে / কম িশালার আবয়াজবনর ব্যবস্থা 

গ্রহণ কবরবছন। র্বর্েআই এর অভযন্তরীণ জনববলর প্রর্শক্ষণ ের্রচালনা এবাং বর্হরাগি 

প্রর্শক্ষণার্ীগবণর জন্য েরবমটর্র সুর্বধা উন্নয়ন ও রক্ষণাববক্ষণ করা ও প্রার্িষ্ঠার্নক উৎকষ ি সাধবন 

র্ির্ন র্বর্ভন্ন কাে িক্রম গ্রহণ কবরবছন। র্বর্েআই ও এর োর্রোর্শ্বিক এলাকা ের্রস্কার-ের্রেন্ন রাখা ও 

পসৌন্ধে িবধ িবন র্ির্ন র্বর্ভন্ন েদবক্ষে গ্রহণ কবরবছন।  

 

র্বর্েআইবক একটি আন্তজিার্িক মাবনর প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব গবড় পিালার লবক্ষয বিিমান জনবল কাঠাবমার উৎকষ ি 

সাধন ও প্রর্শক্ষণ সাংক্রান্ত যুবগােবোগী েন্ত্রোর্ি ও স টওয়যার উন্নয়ন এবাং োইর্নাং ব্যবস্থােনার উন্নয়বনর 

র্বষবয়ও র্ির্ন অর্ধক গুরুত্ব আবরাে কবরন।  
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চতুথ ম পনরদেে 

নবনপআই এর জনবল ক ঠ দ   

 

ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট নবগর্ ২০২০-২১ অথ মবছদর ৯  মগ্রদডর ১১টি পদে ও ১৩-১৬ মগ্রদডর ৩টি 

পদে ননদয় গ প্রনক্রয়  সম্পন্ন কদরদছ। ঢ ক  নবেনবদ্য লয় নবজদনস ি নডস অনুষদের   ধ্যদ  স্বের্  ও 

ননরদপক্ষর্ র   ধ্যদ  ৯  মগ্রদডর ননদয় গ প্রনক্রয়  সম্পন্ন কর  হয়। এই ননদয় দগর   ধ্যদ  ৯  মগ্রদডর পদে ৭ 

জন ববজ্ঞ ননক ক মকর্ম  ও ৪ জন সহক রী পনরচ লকদক ননদয় গ প্রে ন কর  হয়। এছ ড় , নবনপআই এর ননজস্ব 

ব্যবস্থ পন য় ১৩-১৬ মগ্রদডর পদে ৩ জন ক মচ রী ননদয় গ প্রে ন কর  হয়। নবদর্ গে নকৃর্ ক মকর্ম /ক মচ রীদের 

প্রদয় জনীয় প্রনশক্ষণ সম্পন্ন কর  হদয়দছ। ক মকর্ম  ও ক মচ রীর  প্রশ সননক ও ে প্তনরক ে নয়ত্ব আন্তনরকর্ র 

স দথ প লদন সদচষ্ট রদয়দছ। এ ননদয় দগর িদল নবনপআই এর জনবলজননর্ স স্য  অদনকট ই ননরসন হদয়দছ।  

❖ জনবল কাঠাবমাোঃ 

নবনপআই-এর নবদ্য   ন জনবল নচত্র ননদচ তুদল র্র  হদল :  

 

ক্রর্মক নাং েবদর নাম েদ সাংখ্যা কম িরি শূন্য মন্তব্য 

১। মহাের্রচালক ০১ ০১ -- পপ্রষবণ র্নবয়ার্জি 

২। ের্রচালক (প্রশাসন ও প্রর্শক্ষণ) ০১ ০১ -- পপ্রষবণ র্নবয়ার্জি 

৩। প্রধান তবজ্ঞার্নক কম িকিিা (র্েএসও) ০২ ০০ ০২  

৪। ঊর্ধ্িিন তবজ্ঞার্নক কম িকিিা  ০৩ ০১ ০২  

৫। উে-ের্রচালক ০২ ০০ ০২  

৬। তবজ্ঞার্নক কম িকিিা (এসও) ০৮ ০৭ ০১  

৭। সহকারী ের্রচালক ০৪ ০৪ ০০  

 ২য়-৯ম পগ্রে পমাট ২১ ১৪ ০৭  

৮। র্হসাব রক্ষক-কাম-কযার্শয়ার ০১ ০১ --  

৯। পটকর্নর্শয়ান (ল্যাব/কর্ম্পউটার) ০২ ০২ --  

১০। র্েএ ০৩ ০১ ০২  

১১। নকশাকার ০১ ০১   

১২। সহকারী (বটার/র্হসাব/প্রর্শক্ষণ/লাইবের্র) ০৪ ০৪    --  

১৩। অর্ স সহকারী কাম কর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষর্রক ০৩ ০২ ০১  

১৪। গার্ড়চালক ০৪ ০৩ ০১ ২ জন আউটদস নস মাং এ 

ননদয় নজর্ 

 ১৩-১৬িম পগ্রে পমাট ১৮ ১৪ ০৪  

১৫। ম্যাে কর্েয়ার/এদ  ননয়  র্প্রন্টার/র্ের্ের্স 

অোবরটর 

০২ ০২ --  

১৬। ল্যাব এবটনবেন্ট ০১ ০১ --  

১৭। দপ্তরী ০১ ০১ --  

১৮। অর্ স সহায়ক ০৬ ০৬ --  

১৯। র্নরােত্তা প্রহরী ০৩ ০৩ --  



 ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট 

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন পািা 18 

 

২০। ঝাড়ুদার ০১ ০১ --  

২১। মালী ০১ ০১ --  

 ১৭-২০িম পগ্রে পমাট ১৫ ১৫ --  

 সব িবমাট: (১ম+৩য়+৪র্ ি) ৫৪  ৪৩ ১১  

 

র্বর্েআই এর জনবল কাঠাবমা অনুোয়ী বিিমাবন ১১ টি েদ শূন্য রবয়বছ। িন্মবধ্য প্রর্ম পের্ণর ০৭ টি েদ শূন্য 

আবছ। িন্মবধ্য প্রর্ ন ববজ্ঞ ননক ক মকর্ম  (নপএসও) এর ১টি, ঊর্ধ্মর্ন ববজ্ঞ ননক ক মকর্ম  (এসএসও) এর ১টি এবাং 

উপ-পনরচ লক এর ১টি পদে ননদয় গ প্রনক্রয়  চল  ন রদয়দছ। 

র্বর্েআই-বক একটি আন্তজার্িিক মাবনর প্রর্শক্ষণ প্রর্িষ্ঠান র্হসাবব গবড় তুলবি হবল বিিমান জনবল কাঠাবমার 

পুনগ িঠন এবাং প্রর্শক্ষণ সাংর্িষ্ট প্রবয়াজনীয় যুবগােবোগী েন্ত্রোর্ি সাংগ্রহ করা প্রবয়াজন। প্রর্িববদনাধীন সমবয় 

র্বর্েআই জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর প্রিযক্ষ সহবোর্গিায় ‘বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন 

ভবন র্নম িাণ ও প্রর্শক্ষণ সাংর্িষ্ট েন্ত্রোর্ি, কর্ম্পউটার এবাং স টওয়যার (Training related 

equipments software ) ও আসবাবেত্র সাংগ্রহ’ শীষ িক প্রকল্প প্রস্তাবনা করা হবয়বছ।  
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পঞ্চ  পনরদেে  

প্রনশক্ষণ ক র্ মক্র  

প্রনশক্ষণ   

পকার্ভে- ১৯ অর্িমারীবিও জুম ব্যবস্থােনার মাধ্যবম প্রর্িটি প্রর্শক্ষণ দক্ষ পোগ্য র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্শক্ষকসহ 

অর্ভজ্ঞ প্রর্শক্ষবকর অাংশগ্রহবণ সুষ্ঠুভাবব সম্পন্ন করা হবয়বছ। র্বর্েআই-এর ২০২১-২২ অর্ িবছবরর প্রর্শক্ষণ 

পকাস ি কযাবলন্ডার প্রণয়বনর প্রাক্কাবল জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ পসক্টবরর র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠান/ সাংস্থা/ পকাম্পার্ন 

সমূবহর প্রর্ির্নর্ধগবণর সমন্ববয় প্রর্শক্ষবণর চার্হদা র্নরূেবণর জন্য ১৬ জুন, ২০২১ ইাং র্ নরদখ কবরানা 

অর্িমারীর জন্য অনলাইবন অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় ২০২০-২১ অর্ িবছবর বাস্তবার্য়ি পকাবস ির র্বষবয় র্বস্তার্রি 

আবলাচনা হয়। সভায় উের্স্থি প্রর্ির্নর্ধগবণর চার্হদা ও মিামবির র্ভর্ত্তবি র্বর্েআই এর ২০২১-২২ 

অর্ িবছবরর জন্য র্নম্নবর্ণ িি প্রর্শক্ষণ পকাস ি কযাবলন্ডার (সারণী-১) প্রণয়ন করা হয়, ো র্বর্েআই গভর্ন িাং পবাবে ির 

৭২ িম সভায় অনুবমার্দি হয়। 

সারণী ১ : ২০২১-২২ অর্ িবছবরর অনুবমার্দি প্রর্শক্ষণ পকাস ি ও কম িশালার িার্লকা 

 

Bangladesh Petroleum Institute (BPI) 

List of Online Training Courses for 2021-22 

Training Courses: 

Sl. 

No. Name of the Training (Online) Date and Duration  

1. 
Office Management 

1-3 August, 2021  

(3 days) 

2. 
Human Resources Management (HRM) 

8-10 August, 2021  

(3 days) 

3. Annual Performance Agreement 2021-22: 

Guidelines and Execution Procedures. 

17-19 August, 2021  

(3 days) 

4. 
Project Management 

23- 25 August, 2021 

 (3 days) 

5. 
Gas Network Analysis 

06-08 September, 2021 

(3 days) 

6. National Integrity Strategy [NIS] & Grievance 

Redress System [GRS] 2021-22: Guidelines and 

Execution Procedures. 

21 - 23 September, 2021 

(3 days) 
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Sl. 

No. Name of the Training (Online) Date and Duration  

7. Design, Construction, Operation & Maintenance 

of Gas Pipeline 

4-6 October, 2021 

(3 days) 

8. 
E-GP and Public Procurement Management 

01-03 November, 2021  

(3 days) 

9. 
Annual Confidential Report (ACR) Writing 

25 - 26 October, 2021 

(2 days) 

10. 
Ethics and Transparency in Public Service 

07-09 November, 2021 

(3 days) 

11. 
Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation 

15-17 November, 2021 

(3 days) 

12. 
Office Management 

23-25 November, 2021  

(3 days) 

13. Sustainable Development Goal (SDG) align with 

Delta Plan and Vision-2021. 

06-08 December, 2021 

(3 days) 

14. 
E-GP and Public Procurement Management 

03-05 January, 2022 

(3 days) 

15. 
Geology for Nongeologist 

18-20 January, 2022 

(3 days) 

16. APA Performance, Monitoring, Evaluation & 

Related Topics 

08-10 February, 2022  

(3 days) 

17. 
International Contract and Negotiation 

07-09 March, 2022 

(3 days) 

18. 
Labor Act, Rules, Policies & Human Rights 

15-17 March, 2022 

(3 days) 

19. 
Material Engineering Codes and Standards 

22-24 March, 2022 

(3 days) 

20. 
Taxation and VAT Management 

04-06 April, 2022 

(3 days) 

21. Handling of Disciplinary Cases and Conducting 

Departmental Inquiry 

18-20 April, 2022 

(3 days) 

22. Occupational Safety, Health & Environmental 

(HSE) Management 

06-08 June, 2022 

(3 days) 
Workshops : 

1. National Integrity Strategy [NIS] 21 December, 2021 (1 day) 

2. Service Process Simplification 12 April, 2022 (1 day) 

3. E-Governance and Innovation 10 May, 2022 (1 day) 

4. GRS (Grievence Redress System) 30 May, 2022 (1 day) 
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২০২১-২২ অর্ িবছবরর প্রর্শক্ষণ পকাস ি কযাবলন্ডাবর ২২ (ব ইশ) টি প্রর্শক্ষণ পকাস ি ও ৪ (চ র) টি কম িশালা 

আবয়াজবনর সাংস্থান রাখা হয়। কবরানা অর্িমারীর সকল প্রর্িকূলিা েরাভূি কবর ২০২১-২২ অর্ িবছবরর 

অনুবমার্দি পকাস ি কযাবলন্ডার অনুোয়ী ৩০ জুন, ২০২২ িার্রখ েে িন্ত অনলাইবন ২২ (ব ইশ) টি প্রর্শক্ষণ পকাস ি 

ও ৪ (চ র) টি ক মশ ল  সা ল্যজনকভাবব বাস্তবায়ন করা হবয়বছ। উি ২২ (ব ইশ) টি প্রর্শক্ষবণ ৬৯১ (ছয়শি 

একানব্বই) জন ও ৪ (চ র)  কম িশালায় ৪৯ (উনেঞ্চাশ) জন প্রর্শক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কবরন।  

অন্যর্দবক ২০২১-২২ অর্ িবছবর ৩০ জুন, ২০২২ েে িন্ত ৮ (আট) টি অভযন্তরীণ প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি হয়। উি পকাবস ি 

পমাট ১০২ (একশি দ্যই) জন প্রর্শক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কবরন। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্ িবছবর ৩০ জুন, ২০২২ েে িন্ত 

৭ (স র্) টি অনুবরাধকৃি প্রর্শক্ষণ, ১টি  অনুবরাধকৃি  কম িশালা এবাং ১ টি বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি হয়। উি 

পকাস িসমূবহ পমাট ৩০৮ (র্িনশি আট) জন প্রর্শক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কবরন। বর্ণ িি সমবয় সব িবমাট 

(৬৯১+৪৯+১০২+৩০৮) = ১,১৫০ জন প্রর্শক্ষণার্ীবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্ িবছবর প্রর্শক্ষণ 

পকাস ি কযাবলন্ডার বাস্তবায়বনর হার  ১০০+%। 

২০২১-২২ অর্ িবছবর আবয়ার্জি দ্যই মাস ব্যােী র্ববশষ বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষবণর ১ম ব্যাবচ জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে 

নবভ গ এর নবনভন্ন েপ্তর/ সাংস্থ / মক ম্প নন মথদক ৩১ (একনত্রশ) জন প্রনশক্ষণ থী অাংশগ্রহণ কদর। মক স মটি 

কদর ন  পনরনস্থনর্র ক রদন অনল ইদন শুরু হদলও পনরনস্থনর্ স্ব ভ নবক হওয় র পর র্  সর সনর সম্পূণ ম 

আব নসকভ দব আদয় জন কর  হয়। ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট (নবনপআই) প্রনর্ বছদরর  র্ ২০২১-

২২ অর্ িবছবরও ব াংল দেশ মসন ব নহনীর সেস্যদের জন্য "Storage, Handling and 

Maintenance of POL Products and Aircraft Refueling" শীষ মক প্রনশক্ষদণর 

আদয় জন কদরদছ। নবনপআই উি প্রনশক্ষণসমূদহ POL Products সাংনিষ্ট প্রনশক্ষক ননদয় নজর্ কদর 

উন্নর্  দনর প্রনশক্ষণ প্রে ন কর র   ধ্যদ  ব্য পক প্রশাংস  অজমন কদরদছ। 

নবনপআই এর ২০২১-২২ অথ মবছদর প্রনশক্ষণ কয দলন্ড র অনুর্ য়ী ব স্তব নয়র্ প্রনশক্ষণ ও ক মশ ল য় ব াংল দেদশর 

স্বন  র্ন্য ও অনভজ্ঞ প্রনশক্ষকগণ প্রনশক্ষণ প্রে ন কদরদছন। র্ন্মদধ্য জন ব  . হু  য়ুন কবীর, স দবক র ষ্ট্রদূর্ / 

সনচব, পরর ষ্ট্র  ন্ত্রণ লয়, জন ব ম  োঃ ম জব হ ক   ল, অধ্য পক, ঢ ক  নবেনবদ্য লয়, জন ব ম  োঃ   হবুব 

মহ দসন, নসননয়র সনচব, জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে নবভ গ, জন ব ম  োঃ আন নুল ইসল   খ ন, সনচব, ক নরগনর 

ও   দ্র স  নশক্ষ  নবভ গ, জন ব ম  োঃ ম  ক দম্মল মহ দসন, অনর্নরি সনচব, ননদয় গ, পদে ন্ননর্ ও মপ্রষণ নবভ গ, 

জনপ্রশ সন  ন্ত্রণ লয়, জন ব মশখ ম  োঃ ক দবদ্যল ইসল  , অনর্নরি সনচব (প্রশ সন), পনরসাংখ্য ন নবভ গ, 
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জন ব ম  োঃ ম  স্ত  গ ওসুল হক, নপ্রনন্সপ ল প্রদজক্ট ম্য দনজদ ন্ট কনস লদটন্ট, নসনপটিইউ, আইএ ইনড, জন ব 

শীষ হ য়ে ন মচৌধুরী, সেস্য (যুগ্ম সনচব), ব াংল দেশ মরড এন্ড ট্য নরি কন শন প্রমূখ উদল্লখদর্ গ্য।  

 

র্নবম্ন বাস্তবার্য়ি প্রর্শক্ষণ পকাস ি ও ওয়াকিসে এ অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা োই র্চবত্রর মাধ্যবম প্রদশ িন করা হল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নচত্র- ১৪: ২০২১ – ২২ অথ মবছদর ব স্তব নয়র্ মক দস মর সাংখ্য । 

22

4

9

8

২০২১-২২ অর্ িবছবর বাস্তবার্য়ি পকাবস ির সাংখ্যা 

প্রশিক্ষণ সূশি অনযুায়ী বাস্তবাশয়ত প্রশিক্ষণ ক াসস 

প্রশিক্ষণ সূশি অনযুায়ী বাস্তবাশয়ত  র্সিালা 

অনরু ারে বাস্তবাশয়ত প্রশিক্ষণ ক াসস  

অভ্যন্ত ীণ প্রশিক্ষণ 
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নচত্র- ১৫: ২০২১ – ২২ অথ মবছদর ব স্তব নয়র্ ক নরগনর প্রনশক্ষদণ অাংশগ্রহণক রীর সাংখ্য । 

 

 

 

 

 

 

নচত্র- ১৫: ২০২১ – ২২ অথ মবছদর ব স্তব নয়র্ ক নরগনর প্রনশক্ষদণ অাংশগ্রহণক রীর সাংখ্য । 

 

19

37

25

11

25

২০২১-২২ অর্ িবছবর বাস্তবার্য়ি কার্রগর্র প্রর্শক্ষবণ অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা

Design, Construction,
Operation & Maintenance
of Gas Pipeline

Gas Network Analysis

Prepaid Gas Metering
System

Design, Construction,
Operation and Maintenance
of Gas Pipeline/DRS

Material Engineering Codes
and Standards

91 28

60

51

24

331978

23
22

39

34
39

28

19
18

25 18

২০২১-২২ অর্ িবছবর বাস্তবার্য়ি অ-কার্রগর্র/প্রশাসর্নক ও আর্র্ িক প্রর্শক্ষবণ

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা
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নচত্র- ১৫: ২০২১ – ২২ অথ মবছদর ব স্তব নয়র্ ক মশ ল য় অাংশগ্রহণক রীর সাংখ্য । 

 

 

নচত্র- ১৫: ২০২১ – ২২ অথ মবছদর নবনভন্ন প্রনর্ষ্ঠ ন কর্তমক অনুদর দর্ ব স্তব নয়র্ প্রনশক্ষদণ অাংশগ্রহণক রীর 

সাংখ্য । 

33
20

42

4743

61

9 9

11

২০২১-২২ অর্ িবছবর বাস্তবার্য়ি কম িশালায় অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা

Annual Confidential Report
(ACR) Writing

National Integrity Strategy
[NIS]

Required Activities to
Overcome the Challenges of
Fourth
Industrial Revolution

25

11
9

31

২০২১-২২ অর্ িবছবর র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠান কর্তিক অনুবরাবধ বাস্তবার্য়ি

প্রর্শক্ষবণ অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা

Engineering Planning (Risk
Analysis, Sensitivity Analysis
&
Monitoring), Design,
Operation, Maintenance of
Prepaid Gas
Metering System including
hardware & software
(JGTDSL)

Design, Construction,
Operation and Maintenance
of Gas (PGCL)
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নচত্র- ১৫: নবগর্ অথ মবছর ও ২০২১-২২ অথ মবছদর ব স্তব নয়র্ প্রনশক্ষণ ও ক মশ ল য় অাংশগ্রহণক রীর সাংখ্য র 

তুলন মূলক নচত্র। 

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট (র্বর্েআই) কর্তিক বাস্তবার্য়ি প্রর্শক্ষণ প্রদান ও কম িশালা সাংক্রান্ত র্কছু 

কাে িক্রবমর র্চত্র র্নবম্ন প্রদান করা হবলাোঃ 

  

  

 

নচত্র- ১7: ২০২১-২২ অথ মবছদর ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট (নবনপআই) কর্তমক ব স্তব নয়র্ প্রনশক্ষণ ও 

ক মশ ল র নকছু খেনচত্র। 

০
২০০
৪০০
৬০০
৮০০
১০০০
১২০০

৭০৭
৬৪১ ৬৩১

৯৭৬ ৯৫৯ ১০২১ ৯২৭
১১৫০

প্রর্শক্ষণ ও কম িশালায় অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা
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নচত্র- ১8: ২০২১-২২ অথ মবছদর ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট (নবনপআই) কর্তমক ব স্তব নয়র্ প্রনশক্ষণ ও 

ক মশ ল র নকছু খেনচত্র। 
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গদবষণ  ক র্ মক্র  

 

  ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট সূচন লগ্ন মথদক জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে খ দর্র গদবষণ  মক্ষদত্র 

গুরুত্বপূণ ম ভূন ক  প লন কদর আসদছ। দক্ষ জনবল কাঠাবমা র্বর্নম িাবণ প্রর্শক্ষণ আবয়াজবনর োশাোর্শ নবনপআই-

এ অিীবি ও বিিমাবন জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ খাবি র্বর্ভন্ন ধরবনর উন্নিমাবনর গববষণা কাে িক্রম ের্রচার্লি 

হবে।  

২০২১-২২ অর্ িবছবর র্বর্েআই “A Study on Optimum Ratio of Propane and Butane 

Mixture in LPG and Effects of Impurities for Different Usages” র্শবরানাবম এলর্ের্জ 

(Liquefied Petroleum Gas-LPG) র্বষবয় গববষণা কাে িক্রম স লভাবব সম্পন্ন কবরবছ। এ 

গববষণায় এলর্ের্জ নমুনায় প্রাপ্ত পপ্রাবেন, র্বউবটনসহ অন্যান্য রাসায়র্নক দ্রবব্যর ের্রমাণ/অনুোি ও প্রভাব 

সম্পবকি আবলাকোি করা হয়। এর ধারাবার্হকিায় বিিমান অর্ িবছবরও উচ্চির গববষণা কাে িক্রম গ্রহবণর প্রর্ক্রয়া 

চলমান রবয়বছ। 
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ষষ্ঠ পনরদেে 

নবনপআই এর অজমন     

 

ব নষ মক ক মসম্প েন চুনি (The Annual Performance Agreement) 

সরকার্র কম িসম্পাদন ব্যবস্থােনা েির্ি (Government Performance Management 

System) এর আওিায় জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাগ-এর সবে বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট এর 

বার্ষ িক ২০২০-২১ অর্ িবছবরর কম িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষর্রি হয়। ব নষ মক ক মসম্প েন চুনি অনুোয়ী র্বর্েআই 

এর কাে িসম্পাদবনর মান অিযন্ত ভাল। 

শুদ্ধ চ র 

র্বর্েআই, জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ র্বভাবগর র্নবদ িশনা অনুোয়ী শুিাচার কম িবকৌশল বাস্তবায়ন কাঠাবমা প্রণয়ন 

কবর এবাং পস অনুোয়ী সময়র্ভর্ত্তক কম িের্রকল্পনা বাস্তবায়বন সবচষ্ট হয়। উবিখ করা প্রবয়াজন পে, শুিাচার 

পুরস্কার প্রদান (সাংবশাধন) নীর্িমালা, ২০২১ অনুোয়ী ২০২১-২২ অর্ িবছবরর ২য়-৯ম পগ্রেভুি  জনাব পমাোঃ 

র্জসান  ারর্দন, তবজ্ঞার্নক কম িকিিা এবাং ১০ম-১৬িম পগ্রেভুি কম িচারী জনাব পমাোঃ মকবুল আলম, 

পটকর্নর্শয়ান ও ১৭িম-২০িম পগ্রেভুি কম িচারী জনাব পমাোঃ পসালায়মান পহাবসন , অর্ স সহায়ক পমাট 

৩(র্িন) জন কম িকিিা এবাং কম িচারীবক শুিাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। 

ইদন দভশন ক র্ মক্র  

২০২১-২২ অথ মবছদর নবনপআই এর ইদন দভশন ক র্ মক্র  এর আওর্ য় ৪ (চ র) টি চতুথ ম নশল্প নবপ্লব ম  ক দবল য় 

করণীয় সম্পদকম অবনহর্করণ ক মশ ল  আদয় জন হয় র্ দর্ ম  ট ১১৫ (একশর্ পদনর) জন প্রনশক্ষণ থী 

অাংশগ্রহণ কদরন। এছ ড় ও ইদন দভশন ক মপনরকল্পন  ব স্তব য়ন সাংক্র ন্ত প্রনশক্ষদণর আওর্ য় ৪ (চ র) টি 

প্রনশক্ষদণ ম  ট ৮৬ (নছয় নশ) জন প্রনশক্ষণ থী অাংশগ্রহণ কদরন। নবনপআই এর ইদন দভশন ক র্ মক্রদ র আওর্ য় 

ভ ন্ড র শ খ র িক কদর ল সিটওয়য র স্থ পন কর  হয় র্ র   ধ্যদ  ভ ন্ড র শ খ র র্ বর্ীয়   ল   ল এর 

স নব মক গনর্নবনর্ নননির্ কর  হয়। নবনপআই এর ইদন দভশন ক র্ মক্র  মেদশ/নবদেদশ ব স্তব নয়র্ একটি 

ইদন দভশন ক র্ মক্র  পনরেশ মন এর আওর্ য় নবনপআই এর ম  ট ৮ জন ক মকর্ম  ‘বসকর্ খননজ ব নল আহরণ 

মকন্দ্র’পনরেশ মন কদরন। 
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র্িত্র- 7 ‘বসকর্ খননজ ব নল আহরণ মকন্দ্র’পনরেশ মন এর খন্ডনচত্র। 

 

নবনপআই এর মসৌন্ধর্ ম বর্ মন 

র্বর্েআই এর োর্রোর্শ িক এলাকার পসৌন্ধে িবধ িবন র্বর্ভন্ন েদবক্ষে গ্রহণ করা হবয়বছ। র্বর্েআই ভববনর 

আর্েনায় নানা জািীয় ফুল ও  লজ এবাং ঔষর্ধ বৃক্ষ সমৃি একটি বাগান রবয়বছ। র্বর্েআই এর মূল ভববনর 

ছাবদ একটি সুদৃশ্য ফুল ও  বলর বাগান স্থােন করা হবয়বছ। ছাদ বাগাবনর উন্নয়ন কাজ চলমান রবয়বছ।  



 ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট 

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন পািা 30 

 

  

নচত্র ২১: নবনপআই প্র িদণ সুদৃশ্য ব গ ন। 

  

 

র্িত্র- 2২: র্বর্পআই কার্ িালবয়র ছাদ বাগান। 

 

 

গ্রন্থ গ র উন্নয়ন  

প্রর্শক্ষক, অনুষবদর সদস্যগণ ও গববষকগবণর চার্হদা পমটাবি র্বর্েআই-এ একটি সমৃি গ্রন্থাগার রবয়বছ। প্রায় 

৩০০০টি পুস্তক সমৃি গ্রন্থাগারটিবি পবর্শর ভাগ কার্রগর্র র্বষবয়র বই রবয়বছ। িাছাড়া র্কছু র্ববদর্শ জান িাল, 

প্রশাসর্নক ও অন্যান্য োঠ্য সামগ্রী রবয়বছ। প্রর্িববদনাধীন সমবয় ‘র্নব িার্চি ১০০ ভাষণ’, ‘বাাংলাবদবশর 

অগ্রগর্ি ও সমৃর্ির দশবছর ২০০৯-২০১৮’, ‘চাকর্রর র্বধানাবলী’ বই গ্রন্থাগাবরর জন্য সাংগ্রহ করা হয়। 

গ্রন্থাগাবরর বই উবত্তালন ও জমার ব্যবস্থা খািায় র্লর্েবি কবর ের্রচালনা করা হয়। 

এছাড়া, জার্ির র্েিা বেবন্ধু পশখ মুর্জবুর রহমাবনর জীবনী ও বাাংলাবদবশর মুর্িযুবির ইর্িহাস সম্পর্কিি 

র্বর্ভন্ন গ্রন্থ সর্ন্নববর্শি করা হবয়বছ। র্কছু বইবয়র িার্লকা র্নম্নরূে: 

ক্রন ক নাং গ্রদন্থর ন   মলখদকর ন   

১। অস  প্ত আত্মজীবনী বিবন্ধু মশখ মুনজবুর রহ  ন 

২। ক র গ দরর মর জন  চ  বিবন্ধু মশখ মুনজবুর রহ  ন 
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৩। মুনজব ভ ই এনব এ  মূস  

৪। বিবন্ধুর ক র জীবন নেব্যদ্যযনর্ সরক র 

৫। বিবন্ধুর র ষ্ট্রনচন্ত  ও বর্ম  ন ব াংল দেশ শ  সুজ্জ   ন খ ন 

৬। 
স দরন্ড র অয ট ঢ ক  

একটি জ নর্র জন্ম 
মল মজন দরল মজ এি আর মজকব 

৭। 
The Cruel Birth of 

Bangladesh 
Archer K Blood 

 

  

 

র্িত্র- ২৪: র্বর্পআই-এর গ্রন্থাগার। 
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সপ্ত  পনরদেে 

ব দজট ও নহস ব (২০২১-২২ অথ মবছর) 

 

ব দজট ও নহস ব 

র্বর্েআই এর আর্র্ িক র্হসাব ও ব্যবস্থােনার জন্য একটি র্হসাব শাখা রবয়বছ। োবিীয় আয়-ব্যয়, পলনবদনসহ 

আর্র্ িক ব্যবস্থােনার দার্য়ত্ব এ শাখা োলন কবর র্াবক।  

র্বর্েআই একটি সাংর্বর্ধবি সাংস্থা হবলও সরকার্র র্হসাব েির্িই এখাবন চালু রবয়বছ। র্বর্েআই এর র্নম্নর্লর্খি 

উৎস হবি িহর্বল প্রাপ্ত হয় : 

(ক) সরকার্র অনুদান 

(খ) পেবরাবাাংলার অনুদান 

(গ) র্বর্ের্সর অনুদান 

(ঘ) র্নজস্ব আয় 

২০২১-২২ অর্ িবছবরর আয় 

ক্রন ক নাং উৎস পনর  ণ 

১। সরক নর অনুে ন ২,৮৪,৪৯,৯৫০.০০ 

২। মপদর ব াংল  ৮০,০০,০০০.০০ 

৩। নবনপনস ১৫,০০,০০০.০০ 

৪। প্রনশক্ষণ নি ও অন্য ন্য ৬০,৪৬,৫৬২.০০ 

৫। ননজস্ব র্হনবল নবননদয় গ 

মথদক অনজমর্ সুে 

৮৮,২৬,৬৬৫.২৫ 

 ম  ট ৫,২৮,২৩,১৭৭.৯৫ 

 

র্বর্েআই ের্রচালনার জন্য ২০২১-২২ অর্ িবছবর ৫,৫৮,৮৫,০০০/- (োঁচ পকাটি আটান্ন লক্ষ পঁচার্শ হাজার) 

টাকার বাবজট (মূল বাবজবট) গভর্ন িাং পবাে ি কর্তিক অনুবমার্দি র্ছবলা। িবব ২০২১-২২ অর্ িবছবরর সাংবশার্ধি 

বাবজবট ৪,১৪,২২,৫২৩/২৫ (চার পকাটি পচৌে লক্ষ বাইশ হাজার োঁচশি পিইশ টাকা পঁর্চশ েয়সা) টাকা 

অনুবমার্দি হয়। ২০২১-২২ অর্ িবছবরর সাংবশার্ধি বাবজবটর র্বেরীবি সব িবমাট ব্যয় হয় ৩,০৪,৬৪,৯২৯/৫৬ 

(র্িন পকাটি চার লক্ষ পচৌষর্ি হাজার নয়শি ঊনর্ত্রশ টাকা ছাপ্পান্ন েয়সা) টাকা।  
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উবিখ্য, র্বর্েআই এর ২০২১-২২ অর্ িবছবরর বাবজবট সরকাবরর সাধারণ মঞ্জুরী অনুদান র্হসাবব প্রাপ্ত 

২,৮৪,৪৯,৯৫০ (দ্যই পকাটি চুরার্শ লক্ষ ঊনেঞ্চাশ হাজার নয়শি েঞ্চাশ) টাকা হবি জুলাই, ২০২১ হবি জুন, 

২০২২ মাস েে িন্ত কম িকিিা ও কম িচারীগবণর পবিন-ভািা খাবি ব্যয় হয় ২,৫৯,৩৮,০৯৯/১৭ (দ্যই পকাটি ঊনষাট 

লক্ষ আটর্ত্রশ হাজার র্নরানব্বই টাকা সবির েয়সা) টাকা এবাং অবর্শষ্ট অব্যর্য়ি ২৫,১১,৮৫০/৮৩ (পঁর্চশ লক্ষ 

এগার হাজার আটশি েঞ্চাশ টাকা র্িরার্শ েয়সা) টাকা সরকার্র পকাষাগাবর সমে িন / প রি প্রদান করা হয়।  

নহস ব ননরীক্ষ : 

নবদ্যযৎ, জ্ব ল নন ও প্র কৃনর্ক সম্পে অনডট অনর্েপ্তর (পূদব মর ব নণনজযক অনডট অনর্েপ্তর) কর্তমক নবনপআই এর 

২০১০-১২ স য়ক দলর আনথ মক ননরীক্ষ র ১টি এবাং ২০১২-১৮ স য়ক দলর আনথ মক ননরীক্ষ র ৪টিসহ ম  ট 

৫টিঅনডট আপনত্ত অননষ্পন্ন আদছ । উদল্লখ্য, গর্ ১৭/০৬/২০১৯ র্ নরদখ নবদ্যযৎ, জ্ব ল নন ও প্র কৃনর্ক সম্পে 

অনডট অনর্েপ্তদর অনুনষ্ঠর্ Exit Meeting- এ ২০১২-১৮ স য়ক দলর আনথ মক ননরীক্ষ য় ৩টি অনডট 

আপনত্তননষ্পনত্তর সুপ নরশ কর  হদয়দছ । Exit Meeting-এর নসদ্ধ ন্ত অনুর্ য়ী নবনপআই এর ২০১২-১৮ 

স য়ক দলর আনথ মক ননরীক্ষ র ৩টি অনডট আপনত্তননষ্পনত্তমূলক পত্র জ নরর নবষদয় উি অনডট অনর্েপ্তদর পত্র 

মপ্ররদণর জন্য জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে নবভ দগ পত্র মপ্ররণ কর  হদয়দছ । মপ্রনরর্ পদত্রর নবষদয় এখন পর্ মন্ত 

মক দন  জব ব প ওয়  র্ য়নন। উি ৩টি অনডট আপনত্ত ননষ্পনত্তর লদক্ষয নবদ্যযৎ, জ্ব ল নন ও প্র কৃনর্ক সম্পে 

অনডট অনর্েপ্তদরর স দথ আদল চন  কর র জন্য নি-পক্ষীয় সভ  আদয় জদনর নেন-ক্ষণ ননর্ ম রদণর নবষদয় 

নবনপআই হদর্ ১০/০৩/২০২০, ১৮/১০/২০২০ এবাং ১৮/০১/২০২১ র্ নরদখ মপ্রনরর্ পদত্রর পনরদপ্রনক্ষদর্ অনডট 

অনর্েপ্তর হদর্ পত্র প ওয়  মগদছ । উি পদত্র অনডট অনর্েপ্তর জ ননদয়দছ মর্, Exit Meeting-এর সুপ নরশ 

অনুর্ য়ী নি-পক্ষীয় সভ  আহব দনর সুদর্ গ মনই । Exit Meeting-এর সুপ নরশ অনুর্ য়ী নবনপআই-এর 

২০১২-১৮ স য়ক দলর আনথ মক ননরীক্ষ র ৩টি অনডট আপনত্তর ননষ্পনত্তমূলক পত্র জ নরর নবষদয় নবনপআই হদর্ 

০২/০৩/২০২১ র্ নরদখ উি অনডট অনর্েপ্তদর পুনর য় পত্র মপ্ররণ কর  হদয়দছ। উি পদত্রর মপ্রনক্ষদর্ ২০১২-১৮ 

স য়ক দলর আনথ মক ননরীক্ষ র বনণ মর্ ৩টি অনডট আপনত্তর ননষ্পনত্তমূলক পত্র জ নর কর র জন্য ০১/০৩/২০২২ 

র্ নরদখ অনডট অনর্েপ্তদর র্ নগে পত্র মপ্ররণ কর  হদয়দছ। নবদ্যযৎ ও জ্ব ল নন অনডট অনর্েপ্তদরর পর  শ মক্রদ  

নবনপআই এর ২০১২-১৩ অথ ম বছর হদর্ ২০১৭-১৮ অথ ম বছর পর্ মন্ত স য়ক দলর আনথ মক ননরীক্ষ র ৪টি অনডট 

আপনত্ত ননস্পনত্তর লদক্ষয নবদ্যযৎ ও জ্ব ল নন অনডট অনর্েপ্তদরর স দথ নি-পক্ষীয় সভ  আদয় জদনর জন্য সভ র 

নেন-ক্ষণ ননর্ ম রদণর লদক্ষয ০১/০৯/২০২২ র্ নরদখ নবদ্যযৎ ও জ্ব ল নন অনডট অনর্েপ্তদর পত্র মপ্ররণ কর  হদয়দছ। 
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অষ্ট  পনরদেে 

নবনপআই এর ভনবষ্যৎ পনরকল্পন  

 

র্বর্েআইবক একটি আন্তজিার্িক মাবনর প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব গবড় পিালার লবক্ষয বিিমান জনবল কাঠাবমার উৎকষ ি 

সাধন ও যুগবোবোগী েন্ত্রোর্ি িারা সর্িিকরবণর জন্য র্বর্ভন্ন ের্রকল্পনা গ্রহণ করা হবয়বছ। ের্রকল্পনাসমূহ 

বাস্তবার্য়ি হবল গববষণা ও উন্নয়ন, র্শক্ষামূলক সমীক্ষা ের্রচালনা এবাং প্রযুর্ি ত্বরার্ন্বিকরণ হবব। র্বর্েআই 

এর সক্ষমিা বৃর্ি োবব। ের্রকল্পনাসমূহ র্নন্মরূে: 

• ‘বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট এর নতুন ভবন র্নম িাণ ও প্রর্শক্ষণ সাংর্িষ্ট েন্ত্রোর্ি, স টওয়যার 

(Training Related Equipments Software ) ও আসবাবেত্র সাংগ্রহ’ শীষ িক প্রকল্প গ্রহণ এবাং 

বিিমান জনবল কাঠাবমাবক পুনগ িঠন করা।  

• নবনপআই মক একটি গনর্শীল প্রনর্ষ্ঠ দন পনরণর্ কর র লদক্ষয এর জনবল ক ঠ দ   সাংস্ক র ও 

অগ ম দন গ্র   পুনগ মঠদনর ক র্ মক্র গ্রহণ । এবাং ভনবষ্যদর্ সৃষ্ট শূন্য পেসমূদহ দ্রুর্ ননদয় গ প্রনক্রয়  সম্প েন 

কর ।  

• প্রদেয় ভনবষ্য র্হনবল নবনর্  ল  ১৯৭৯ এবাং নবনপআই ক মচ রী চ কনর প্রনবর্ ন  ল  ২০১৬ অনুর্ য়ী 

নবনপআই-এর ক মকর্ম  ও ক মচ রীগণ প্রদেয় ভনবষ্য র্হনবদলর সুনবর্  প্র প্ত হদবন। প্রদেয় ভনবষ্য 

র্হনবল গঠদনর লদক্ষয ব াংল দেশ মপদর নলয়   ইন্সটিটিউট-এর ক কর্ম  ও ক মচ রীগদণর জন্য 

‘নবনপআই (ক মচ রী) প্রদেয় ভনবষ্য র্হনবল প্রনবর্ ন  ল  ২০২২’ এর খসড়  চূড় ন্ত কদর প্রদেয় ভনবষ্য 

র্হনবল পনরচ লন ।  

• নবনপআই-দক মসন্ট র অব এনিদলন্স নহদসদব গদড় মর্ ল র লদক্ষয নবদের নবখ্য র্ স জ র্ীয় প্রনর্ষ্ঠ দনর 

স দথ মর্ গ দর্ গ কদর মর্ৌথভ দব প্রনশক্ষণ ও গদবষণ  সাংনিষ্ট ক মক ে পনরচ লন ।  

• মেদশর অভযন্তদর জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে খ দর্ ননদয় নজর্ নবনভন্ন প্রনর্ষ্ঠ দনর স দথ গদবষণ  ক র্ মক্র  

পনরচ লন ।  

• জ্ব ল নন ও খননজ সম্পে খ দর্র উন্নয়ন সাংনিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ।  
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উপসাংহ র 

 

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট (র্বর্েআই) ১৯৮১ সাবল প্রর্ির্ষ্ঠি হওয়ার ের পর্বক জ্বালার্ন ও 

খর্নজ সম্পদ খাবি র্নবয়ার্জি জনববলর দক্ষিা বৃর্ির জন্য প্রর্শক্ষণ প্রদান ও গববষণা ের্রচালনা কবর আসবছ। 

র্বর্েআই অপ্রতুল জনবল, পভৌি সুর্বধার্দ, প্রর্শক্ষণ সাংর্িষ্ট েন্ত্রোর্ি, স টওয়যার ও আসবাবেবত্রর পে সাংকট 

রবয়বছ িা সুরাহা করার জন্য ইবিামবধ্য উবদ্যাগ গ্রহণ কবরবছ। এ সকল উদদ্য দগর িদল আশ  কর  র্ য়, 

বাাংলাবদশ পেবরার্লয়াম ইন্সটিটিউট জ্বালার্ন ও খর্নজ সম্পদ খাবি মানসম্পন্ন প্রর্শক্ষণ ও গববষণার মাধ্যবম 

দক্ষ মানব সম্পদ তির্র ও এ খাবির উন্নয়দন ক র্ মকর ভূর্মকা োলন করবব। প্রর্িষ্ঠানটি অনচদরই সকল সমস্যা 

কাটিবয় উবঠ িার উের ন্যস্ত দার্য়ত্ব োলবন সক্ষম হবব। জ্বালার্ন খাবি প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর মাধ্যবম দক্ষ জনশর্ি 

গবড় তুবল এ ইন্সটিটিউট পিল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎোদন ও র্বিরণ প্রর্ক্রয়ার সাবর্ সম্পকিযুি র্বর্ভন্ন সাংস্থা 

ও দপ্তবরর সক্ষমিা বৃর্িবি অবদান রাখবব।  

 

 

----*****---- 


