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যকাচয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষতা বৃচদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফচদচ চজাযদায কযা, সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

 
চেয়াযম্যান, ফাংরানদ তৈর, গ্যা ও খর্নজ ম্পদ কযনানযন (চদরাফাাংরা) 
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এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন ভাদয ১২ তাচযদখ এই ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র। 
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চদরাফাাংরায কভ মম্পাদননয ার্ফ মক র্িত্র 

(Overview of the Performance of Petrobangla) 
াম্প্রর্ৈক অজিন, িযানরঞ্জ এফং বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা  

াম্প্রর্ৈক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

গত এক দদক চদদয অথ িননচতক কভ িকাণ্ড ফহুরাাংদ বৃচদ্ধ চদয়দে। ম্প্রচত ফাাংরাদদ স্বদল্পান্নত দত উন্নয়নীর চদদ উন্নীত ওয়ায প্রাথচভক 

চমাগ্যতা অজিন কদযদে । চদদয আথ ি-াভাচজক অফস্থায উন্নচতয াদথ াদথ জ্বারাচনয োচদা দ্রুত বৃচদ্ধ াদচ্ছ। উন্নয়দনয ধাযা অব্যাত যাখায 

রদক্ষয অচযাম ি জ্বারাচন চাদফ চযদফ ফান্ধফ প্রাকৃচতক গ্যাদয যফযা বৃচদ্ধ কযদত যকায অতযন্ত জাগ ও তৎয। গত কদয়ক ফেদয 

জ্বারাচন তথা গ্যা ও কয়রা খাদত উৎাদন বৃচদ্ধ, অফকাঠাদভা উন্নয়ন ও কাচযগচয ক্ষভতা বৃচদ্ধয রদক্ষয চফচবন্ন কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা দয়দে। 

াম্প্রচতক ভদয় চদরাফাাংরায আওতায় ৭টি অনুন্ধান কূ খনন, ২২টি উন্নয়ন ও ওয়াকিওবায কূ খনন এফাং ১টি গ্যা চক্ষত্র (চবারা-নথ ি) 

আচফষ্কৃত দয়দে। ১টি খনন চযগ চযযাচফচরদটন ও ১টি ওয়াকি ওবায চযগ এফাং ২টি প্রদ প্লান্ট াংগ্র কযা দয়দে। এোড়া ১৩৫৩২ রাইন 

চক.চভ. চিভাচত্রক এফাং ১৬১০ ফগ ি চক.চভ. চত্রভাচত্রক জচয ম্পন্ন কযা দয়দে। ২০১২ াদরয জুরাই ভাদ গ্যা যফযা ২২৩০ এভএভচএপচড 

চের, মা ফতিভাদন বৃচদ্ধ চদয় ২৭৫০ এভএভচএপচডদত উন্নীত দয়দে। ফড়পুকুচযয়া কয়রা খচনয ফতিভান দদচনক গড় উৎাদদনয চযভাণ প্রায় 

৪০০০ চভচরক টন। উদেখ্য, চদরাফাাংরা কর্তিক ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ িফেদয চচডবযাট, চডএএর, রবযাাং, আয়কয ও 

এচড বযাট ইতযাচদ ফাফদ যকাচয চকালাগাদয মথাক্রদভ ৬১৮০.৯৮ চকাটি টাকা, ৭৫২১.৫৭ চকাটি টাকা ও  ১৩,১৮৯.৪৯ চকাটি টাকা জভা চদয়া 

দয়দে। 

ভস্যা এফং েযাদরঞ্জমূ 

             চদদয প্রধান জ্বারাচন প্রাকৃচতক গ্যাদয ব্যফায ক্রভান্বদয় বৃচদ্ধ াদচ্ছ। ফতিভাদন গ্যাদয োচদা প্রায় ৩,৬০০ এভএভচএপচড এয চফযীদত ২,৭৫০ 

এভএভচএপচড াদয যফযা কযা ম্ভফ দচ্ছ। এোড়াও গ্যাদয সুপ্ত োচদা ৫০০ এভএভচপচড দত াদয ফদর অনুচভত য়। ফতিভাদন ২৭টি 

গ্যা চপদে অফচষ্ট ভজুদদয চযভাণ ১২.৫৪ টিচএপ। এ ভজুদ িাযা এখনই োচদা অনুমায়ী গ্যা যফযা কযা ম্ভফ দচ্ছ না। উনেখ্য, র্কছু 

র্কছু র্পনে উৎাদন হ্রা ক্ষনরও র্কছু র্কছু র্পনে আগাভীনৈ উৎাদন বৃর্ি ানফ ফনর আা কযা মায়। সুতযাাং উৎাদন বৃচদ্ধ ও নতুন গ্যা 

চক্ষত্র আচফষ্কায এই মুহূদতি গ্যা চক্টদযয জন্য ফড় েযাদরঞ্জ। এোড়া ফতিভান চপ্রক্ষাদট আচফষ্কৃত কয়রাদক্ষত্র দত কয়রা এফাং গ্রানাইট চক্ষত্র দত 

গ্রানাইট উৎাদনও ফড় েযাদরঞ্জ। 

                       বর্ফল ৎ র্যকল্পনা 

            যকায চঘাচলত রূকল্প-২০২১ এয আদরাদক চদজ প্রাথচভক জ্বারাচন তথা গ্যা ও কয়রায অনুন্ধান, উন্নয়ন ও উৎাদদন চদরাফাাংরা দত 

চফচবন্ন চযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দে। ২০২১ াদরয ভদে ফাাংরাদদ একটি ভেভ আদয়য চদ এফাং ২০৪১ াদরয ভদে একটি উন্নত চদদ চযণত 

কযায রদক্ষয চদদয জ্বারাচন যফযা ও ব্যফায  বৃচদ্ধ কযদত দফ। গ্যাদয বচফষ্যত োচদা চভটাদনায রদক্ষয ভূ-তাচিক জচয ৫৭০ রাইন 

চক.চভ., চিভাচত্রক জচয ১২৮০০ রাইন চক.চভ. এফাং চত্রভাচত্রক জচয ২৮৪০ ফগ ি চক.চভ. ম্পন্ন কযা দফ। গ্যাদয ভজুদ বৃচদ্ধয জন্য অনুন্ধান 

কাম িক্রভ অব্যাত আদে। অনুন্ধান কাম িক্রদভয জন্য াম্প্রচতক ভদয় ফাদক্সদক অতীদতয চম চকান ভদয়য চেদয় কাচযগচযবাদফ অচধকতয 

চিারী কযা দয়দে এফাং বচফষ্যদত এয উন্নয়দনয ধাযা অব্যাত থাকদফ। চদদয ক্রভফধ িভান গ্যাদয োচদা চভটাদনায রদক্ষয ফাদক্স কর্তিক 

২০২১ াদরয ভদে চভাট ১০৮টি কূ  (৫৫টি অনুন্ধান কূ, ৩১টি উন্নয়ন কূ এফাং ২২টি কূদয ওয়াকিওবায) খনন কযায চযকল্পনা যদয়দে। এ 

কর কূ দত আনুভাচনক দদচনক ৯৪৩ চভচরয়ন ঘনফুট অচতচযি গ্যা উৎাদন দফ ফদর আা কযা মায়। চদদয ক্রভফধ িভান জ্বারাচন োচদা 

চভটাদনায রদক্ষয বাভান ও স্থরচবচিক এরএনচজ টাচভ িনার চনভ িাণকদল্প কদয়কটি প্রচতষ্ঠাদনয াদথ চদরাফাাংরা MoU/টাভ ি ীট স্বাক্ষয কদযদে 

এফাং প্রাথচভক াদব ি কাম িক্রভ ে রচে। তদ্যচয, কক্সফাজাদযয কুতুফচদয়া এফাং টুয়াখারীয ায়যাদত দদচনক ১০০০ এভএভচএপ ক্ষভতা ম্পন্ন 

দ্যইটি এরএনচজ টাচভ িনার এফাং কক্সফাজাদযয ভদখাচর (চানাচদয়ায উিয)-চত আযও একটি দদচনক ১০০০ এভএভচএপ ক্ষভতা ম্পন্ন 

এরএনচজ টাচভ িনার স্থাদনয চপচজচফচরটি স্টাচডয কাম িক্রভ েরভান আদে। াাাচ েট্টগ্রাভস্থ CUFL ও KAFCO এয চজটি এফাং াঙ্গু গ্যা 

চপদেয প্লযাটপভ ি ব্যফায কদয ক্ষুদ্র আকাদয এরএনচজ আভদাচনয কাম িক্রভ েরভান আদে। এরএনচজ যফযা চফলদয় কাতাদযয RasGas-এয 

াদথ ১৫ ফেয চভয়াদী LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বা ক্ষচযত দয়দে। এরএনচজ আভদাচনয জন্য চজ টু চজ চবচিদত 

চফচবন্ন চদদয াদথ এফাং চফদদী চফচবন্ন প্রচতষ্ঠাদনয াদথ MoU স্বাক্ষয কযা দয়দে। এোড়া, স্পট চবচিদত এরএনচজ ক্রদয়য রচক্ষয ইদতাভদে 

৩০টি প্রচতষ্ঠানদক Short listed কযা দয়দে। গ্যাদয অেয় ও চদস্ট র চযাধ, ব্যফস্থানা ও জ্বারাচন ব্যফাদয দক্ষতা বৃচদ্ধয রদক্ষয 

আফাচক গ্যা গ্রাদকয আচিনায় চপ্র-চ ড গ্যা চভটায স্থান কযা চদজ জ্বারাচন চাদফ কয়রায উৎাদন বৃচদ্ধয রদক্ষয নতুন নতুন প্রকল্প 

গ্রণ কযা দচ্ছ।  

২০১৮-১৯ অর্ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান কা ক্রভ 

 চিভাচত্রক জচয-১০০০ রাইন চক.চভ.; চত্রভাচত্রক জচয-১৩০০ ফগ ি চক.চভ.; 

 অনুন্ধান কূ খনন-৬টি (শ্রীকাইর ইস্ট-১, ভাদাযগঞ্জ-১, ফাৈর্িয়া-১/জর্কগঞ্জ-১,  কাঞ্চন-১,  ব্লক এএ ৯ এ ১টি এফং ব্লক এএ ১১ এ 

১টি) ; 

 উন্নয়ন কূ-৩টি (ক্ষফগভগঞ্জ-৪, শ্রীকাইর নর্ ম-২/কফা-২, ফাংগুযা-৭) এফাং কূদয ওয়াকিওবায-৪টি ( র্ৈৈা-৬, ৯, ১৩, ফাখযাফাদ-১);  

 চভাট গ্যা উৎাদন-৯০০ চফচএপ; চদরাচরয়াভ চপ্রাডাক্ট (এনচজএর ব্যতীত) উৎাদন-৬৫০ চভচরয়ন চরটায; 

  েট্টগ্রাভ-চপণী-ফাখযাফাদ ও ভদখারী-আদনায়াযা এফাং ধনুয়া-এদরিা ও ফিফন্ধু চতুয চিভ াড়μনরকায় ১২০ চক.চভ. গ্যা ঞ্চারন  

াইরাইন চনভ িাণ কাজ ম্পন্নকযণ ;   

 এরএনচজ আভদাচন  ১.৫৬ এভটিচএ ; 

  কয়রা উৎাদন রক্ষযভাত্রা ০.৭১ চভচরয়ন চভচরক টন এফাং  

  গ্রানাইট উৎাদন রক্ষযভাত্রা ১.০০ চভচরয়ন চভচরক টন । 

 



 

 

চকন ১: 

 

চদরাফাাংরায রূকল্প, অচবরক্ষয, চকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং প্রধান কাম িাফচর  

 

1.1 রূকল্প : 

 

       প্রাথচভক জ্বারাচনয চনযাদ উৎাদন ও যফযা চনচিতকযণ।   

১.২ অচবরক্ষয : 

      প্রাকৃচতক গ্যা ও কয়রা অনুন্ধান, উদিারন, আযণ, চফতযণ ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভােদভ চদদয কর অঞ্চর 

      এফাং আথ ি-াভাচজক গ্রুদয অন্তর্ভ িি করদক জ্বারাচন যফযা  

 

১.৩ চকৌরগত উদেশ্যমূ : 

           ১.৩.১ চকৌরগত উদেশ্যমূ 

১. জ্বারার্নয ানব ম ও অনুন্ধান খনন ক্ষজাযদাযকযি; 

২. জ্বারার্নয উৎাদন ও আযি বৃর্িকযি; 

৩. জ্বারার্নয ঞ্চারন ব্যফস্থা চিাচরকযণ; 

৪. জ্বারাচনয ম িাপ্ত ভজুদ গদড় চতারা; 

৫. জ্বারাচনয াশ্রয়ী ব্যফায চনচিতকযণ এফাং অেয় চযাদধ দক্ষ ব্যফস্থানা গদড় চতারা; 

৬. খর্নজ দানর্ ময অনুন্ধান ও আযি ক্ষজাযদাযকযি এফং 

৭. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ আফচশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

১. ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন ক্ষজাযদাযকযি; 

 ২. কা ির্ৈ, কভ ম র্যনফ  ও  চফায ভাদনান্নয়ন;  

৩. আর্র্ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফাং 

৪. জাতীয় শুদ্ধাোয ক্ষকৌর ও ৈথ্য অর্ধকায ফাস্তফায়ন ক্ষজাযদাযকযি। 
 

১.৪ প্রধান কাম িাফচর : 

 

ফাাংরাদদ দতর, গ্যা ও খচনজ ম্পদ কযদাদযন অচড িন্যান্স ১৯৮৫ ফদর চদরাফাাংরাদক চনদম্নাি 

কাম িাফরী ম্পাদদনয দাচয়ত্ব প্রদান কযা দয়দে: 

     ১.৪.১ খনন ও খচনজ অনুন্ধান কাম িক্রদভয ভােদভ দতর, গ্যা এফাং খচনজ ম্পদ এয উচস্থচত, চযজাদবিয 

চাফ এফাং খচনজ ম্পদ আযদণয উদেদশ্য উযুি আযণ ও খনন দ্ধচত চযোরনা;  

১.৪.২ দতর, গ্যা এফাং খচনজ ম্পদ উৎাদন ও চফক্রয় এফাং চফচবন্ন ভয় যকায  কর্তমক প্রদি দাচয়ত্ব 

এফাং কতিব্য ম্পাদন;  

১.৪.৩ আচফষ্কৃত কয়রা চক্ষদত্রয উন্নয়ন ও তায দফ িাচ্চ ব্যফাদয প্রকল্প গ্রণ, চযোরনা ও চনফ িাকযণ;  

১.৪.৪ অনফায়নদমাগ্য জ্বারাচন দক্ষতা বৃচদ্ধকদল্প দদক্ষ গ্রণ;  

১.৪.৫ দতর, গ্যা ও খচনজ চফলদয় এফাং প্রাকৃচতক গ্যাদয চফকল্প ব্যফাদয গদফলণা চযোরনা;  

১.৪.৬ ফচধ িত জ্বারাচন োচদা পূযণকদল্প তযরকৃত প্রাকৃচতক গ্যা আভদ র্নকযি এফাং 

১.৪.৭ দতর, গ্যা এফাং খচনজ ম্পদ আচফষ্কায এফাং উন্নয়দনয উদেদশ্য চযকল্পনা প্রণয়ন ও ম্পাদন।



 

 

ক্ষকন ২  

ক্ষনরাফাংরায  র্ফর্বন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত পরাপর /প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন 

সূেকমূ 

 (Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃৈ 

 রেযভাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রনেি   
র্নধ মার্যৈ  রেযভাত্রা  

অজমননয ক্ষেনত্র ক্ষমৌর্বানফ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রিারয়/র্ফবাগ/ 

ংস্ামূনয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

ভাথাচছু অনফায়নদমাগ্য 

জ্বারাচন ব্যফায  

ভাথাচছু গ্যা ব্যফায ভতুল্য 

চক. গ্রা. 

দতর 

১৪৬.০০ ১৪৪.৮০ ১৫২.৫৯ ১৬৩.৮৩ ১৮২.৫৮ ১) জ্বারার্ন ও খচনজ ম্পদ 

চফবাগ  

২) অথ ি চফবাগ 

৩) চযকল্পনা কচভন 

৪) অথ িননচতক ম্পকি 

চফবাগ 

৫) জাতীয় যাজস্ব চফাড ি 

৬) চযদফ ও ফন 

ভন্ত্রণারয় 

৭) ফাাংরাদদ ব্যাাংক 

(১)চদরাফাাংরায 

আওতাধীন চকাম্পাচন 

মূদয চযদাট ি 

(২) চএচ চযদপ্তয, 

চদরাফাাংরা 

(৩) অাদযন এফাং ভাইন্স 

চযদপ্তয, চদরাফাাংরা 

 

ভাথাচছু কয়রা ব্যফায ভতুল্য 

চক. গ্রা. 

দতর 

৩.২৬ ৩.২৬ ২.৮৬ ৩.১২ ৩.৩৯ 

চভাট ১৪৯.২৬ ১৪৮.০৬ ১৫৫.৪৫ ১৬৬.৯৫ ১৮৫.৯৭   

 

 
* াভর্য়ক 

 

 

 

                                                                                     

 

 

                     
 

 



 

চকন-৩ 

                                              চকৌরগত উদেশ্য চবচিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

চকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান  

(Weight of 

Perfor-

mance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০২০-২০২১ 
অাধাযণ 

 

অচত 

উিভ 

 

উিভ 

 

েরচত 

ভান 

 

েরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

 

২০১৬-১৭ *২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ক্ষনরাফাংরায ক্ষকৌরগৈ উনেশ্যমূ 

[১] জ্বারার্নয 

ানব ম ও 

অনুন্ধান খনন 

ক্ষজাযদাযকযি 

১০ [১.১] ২চড চচভক 

জচয 

[১.১.১] জচযকৃত রা.চক.

চভ. 

৪ ৫৯৭৬ ৩৫০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ৫০০ 

[১.২]  ৩চড 

চচভক জচয 

[১.২.১] জচযকৃত ফগ ি চক. 

চভ. 
২ ৫০০ ৬০০ ১৩০০ ১২০০ ১১০০ ৯৫০ ৮০০ ১১৪০ ০ 

[১.৩] জ্বারাচনয 

চফচবন্ন উৎদয 

অনুন্ধান 

 [১.৩.১] 

অনুন্ধানকৃত 

জ্বারাচনয উৎ 

াংখ্যা ৪ ৩ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ৪ ৪ 

[২] জ্বারার্নয 

উৎাদন ও 

আযি বৃর্িকযি 

২৭ [২.১] গ্যা উৎাদন 

 

[২.১.১] উৎাচদত 

গ্যা (চফদদী)  

চফচএপ ৭ ৫৮৩ ৫২৮ ৫৫০ ৪৯৫ ৪৪০ ৪০০ ৩৮০ ৫৩৬ ৫০৬ 

[২.১.২] উৎাচদত 

গ্যা (চদী) 

চফচএপ ৬ ৩৮৯ ৩৮৭ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ৩৪২ ৩২৫ 

[২.২] গ্যাদয 

উন্নয়ন ও 

ওয়াকিওবায কূ 

খনন 

[২.২.১] খননকৃত 

কূ 

াংখ্যা ৬ ১০ ৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪ ৭ ৭ 

[২.৩]  চদরাচরয়াভ 

চপ্রাডাক্টস্ এয 

উৎাদন (এনর্জএর 

ব্যৈীৈ) 

[২.৩.১] উৎাচদত 

চদরাচরয়াভ 

চপ্রাডাক্ট 
(এনর্জএর 

ব্যৈীৈ) 

চভ.চর. ৬ ৮০২ ৭০১ ৬৫০ ৬২০ ৫৯০ ৫৭০ ৫৫০ ৮৭৩ ৮৩৬ 

[২.৪] এনচজএর 

উৎাদন 

[২.৪.১] উৎাচদত 

এনচজএর 
চভ.চর. ২ ২৪.৯১ ২০ ১৭ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ১৬.০০ ১৪.০০ 

[৩] জ্বারার্নয 

ঞ্চারন ব্যফস্থা 

চিাচরকযণ 

৬ [৩.১] গ্যা ঞ্চারন  

াইরাইন 

ম্প্রাযণ 

[৩.১.১] গ্যা 

ঞ্চারন 

াইরাইন 

চক.চভ. ৬ ২২.৬৬ ৫০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ২৪২ ১০৩ 

               



 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান  

(Weight of 

Perfor-

mance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক  ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Projec

-tion) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projec-

tion) 

২০২০-২০২১ 
অাধাযণ 

 

অচত 

উিভ 

 

উিভ 

 

েরচত 

ভান 

 

েরচত 

ভাদনয 

চনদম্ন 

 

২০১৬-১৭ *২০১৭-১৮ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ৭ ৮ ৯ ১০ ৭ 

 ক্ষনরাফাংরায ক্ষকৌরগৈ উনেশ্যমূ  
[৪] জ্বারার্নয 

ম মাপ্ত ভজুদ গনড় 

ক্ষৈারা। 

৮ [৪.১] এরএনচজ 

আভদাচন 

 [৪.১.১] 

আভদাচনকৃত 

এরএনচজ 

এভটিচএ ৮ - - ১.৫৬ ১.৪০ ১.২৫ ১.১০ ০.৯৪ ৩.৭৫ ৫.০০ 

[৫] জ্বারাচনয 

াশ্রয়ী ব্যফায 

চনচিতকযণ এফাং 

অেয় চযাদধ দক্ষ 

ব্যফস্থানা গদড় 

চতারা।   

১০ [৫.১] অনফধ 

গ্যা াংদমাগ 

চফচেন্নকযণ 

[৫.১.১] চফচেন্নকৃত 

াংদমাগ 

াংখ্যা ৬ ১৬৯৮৬ ১৪৭০৭ ৪৩৬০ ৩৯২৫ ৩৪৮৮ ৩০৫২ ২৬১৬ ৫০৫০ ৪২৫০ 

[৫.২]  চপ্র-চইড 

/ইচবচযুি 

চভটায স্থান 

[৫.২.১] চভটায 

স্থান 

াংখ্যা ৪ ১০২২৫ ৫৫৯৭১ ৮০০০০ ৭২০০০ ৬৪০০০ ৫৬০০০ ৪৮০০০ ৭০০৭৬ ৭৮ 

[৬] খর্নজ 

দানর্ ময অনুন্ধান 

ও আযি 

ক্ষজাযদাযকযি 

৮ [৬.১] কয়রা 

আযণ ও ভজুদ

 [৪.১.১] আচযত 

কয়রা

চভ.চভ. 

টন

৫ ১.২০ ০.৯০ ০.৭১ ০.৬৪ ০.৫৭ ০.৫০ ০.৪৩ ০.৭৯ ০.৮৭ 

[৬.২] গ্রানা [৬.১.১] 

গ্রানা

৩ ০.০৫৬ ০.৬০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০  ১.৪০ 

[৭] ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

৬ [৭.১] ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন 

[৭.১.১] জনফর 

প্রচচক্ষত 

াংখ্যা ৬ ৬০৫৮ ৮৬৮২ ৫৪৯৪ ৪৯৪৫ ৪৩৯৬ ৩৮৪৬ ৩২৯৭ ৬৮১১ ৪৪৭৫ 

 

 * াভর্য়ক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্ষনরাফাংরায আফর্শ্যক ক্ষকৌরগৈ উনেশ্যমূ  
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুেক 

(Performance Indicators) 

 
 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight of  

PI) 

 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

 

েরচত ভান 

(Fair) 

 

েরচত ভাদনয চনদম্ন 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] ফাচল িক 

কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযি 

৩ 

[১.১] ভাঠ ম মানয়য কাম মারনয়য নে ২০১৮-১৯  

অর্ মফছনযয  ফার্ল মক কভ মম্পাদন চুর্ি স্বােয ও 

ওদয়ফাইদট আনরাড 

[১.১.১] ফার্ল মক কভ মম্পাদন চুর্ি স্বাের্যৈ ৈার্যখ ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ ২৪ জুন, ২০১৮ - - 

[১.২] ২০১৮-১৯ অর্ মফছনযয ফার্ল মক 

কভ মম্পাদন চুর্িয অধ ম ফার্ল মক মূল্যায়ন 

প্রর্ৈনফদন  ংর্িষ্ট  ভন্ত্রিারয়/ র্ফবানগ  দার্খর 

[১.২.১] মূল্যায়ন প্রচতদফদন দাচখরকৃত ৈার্যখ ০.৫ 
১৭ জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২০ জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২২ জানুয়াচয, 

২০১৯ 
২৩ জানুয়াচয, ২০১৯ 

[১.৩] ভাঠ ম মানয়য কাম মারনয়য ২০১৮-১৯  

অর্ মফছনযয ফার্ল মক কভ মম্পাদন চুর্িয অধ ম-

ফার্ল মক মূল্যায়ন প্রর্ৈনফদন ম মানরািনানন্ত 

পরাফৈমক (feedback) ভন্ত্রিারয়/র্ফবানগ 

দার্খর 

[১.৩.১] পরাফতিক (feedback) প্রদি ৈার্যখ ১ 
২৪ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়াচয, 

২০১৯ 

৪ চপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

০৮ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
১১ ক্ষপব্রুয়ার্য, ২০১৯ 

[১.৪] যকার্য কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা 

ির্ৈ অন্যান্য র্ফলনয় কভ মকৈমা/কভ মিাযীনদয 

জন্য প্রর্েি আনয়াজন  

[১.৪.১] আনয়ার্জৈ প্রর্েনিয ভয় 
জন ঘণ্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

[২] কা ির্ৈ, কভ ম 

র্যনফ  ও  চফায 

ভাদনান্নয়ন 

 

১০ 

[২.১] ই-পাইর্রং ির্ৈ ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] ফ্রন্ট ক্ষডনেয ভাধ্যনভ গৃীৈ ডাক  

ই-পাইর্রং র্নস্টনভ আনরাডকৃৈ 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.২] পাইক্ষর নর্র্ র্নষ্পর্ত্তকৃৈ ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[২.১.৩] ই-পাইক্ষর ত্র জাযীকৃৈ *** 

 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

[২.২] দপ্তয/ংস্থা কর্তক অনরাইন ক্ষফা িালু 

কযা 

[২.২.১] ন্যযনৈভ একটি নতুন -ার্ব ম 

িালুকৃৈ 

ৈার্যখ 

 
১ 

১০ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়াচয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াচয, 

২০১৯ 
৩১ ভাি ম, ২০১৯ ৩০ এর্প্রর, ২০১৯ 

[২.৩] দপ্তয/ংস্থা ও অর্ধনস্থ কাম মারয়মূনয 

উদ্ভাফনী উনযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন  

[২.৩.১] উদ্ভাফনী উনযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) মূনয ারনাগাদকৃৈ ডাটানফইজ 

ওনয়ফা ক্ষট প্রকার্ৈ 

 

ৈার্যখ 

 

১ 
০৩ চপব্রুয়াচয, 

২০১৯ 

১১ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৮ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৫ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
০৪ ভাি ম, ২০১৯ 

[২.৩.২] ডাটাক্ষফ জ অনুমায়ী ন্যযনৈভ  দুটি 

নতুন উদ্ভাফনী উনযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

িালুকৃৈ  

ৈার্যখ 

 
১  

৮ এর্প্রর, 

২০১৯ 

২২ এর্প্রর, 

২০১৯ 
০২ ক্ষভ, ২০১৯ ১৬ ক্ষভ, ২০১৯ ৩০ ক্ষভ, ২০১৯ 

[২.৪] র্টিনজন  িাট মায ফাস্তফায়ন   

 

[২.৪.১] ারনাগাদকৃৈ র্টিনজন  িাট মায 

অনুমায়ী প্রদত্ত ক্ষফা 

% 

 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

[২.৫] ক্ষফায ভান ম্পনকম ক্ষফাগ্রীৈানদয 

ভৈাভৈ র্যফীেনিয ব্যফস্থা িালু কযা 

[২.৫.১] ক্ষফায ভান ম্পনকম ক্ষফাগ্রীৈানদয 

ভৈাভৈ র্যফীেনিয ব্যফস্থা িালুকৃৈ 

ৈার্যখ 

 
০.৫ 

৩১ র্ডনম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ার্য, 

২০১৯ 

০৭ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৭ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
২৮ ক্ষপব্রুয়ার্য, ২০১৯ 



 

 

 

 *  জনপ্রান  প্রর্েি ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্রর্েি অনয়াজন কযনৈ নফ । **ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবানগয -গবন্যমান্স অর্ধাখা নৈ প্রাপ্ত প্রর্ৈনফদন । ***ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবানগয -গবন্যমান্স অর্ধাখা নৈ প্রাপ্ত প্রর্ৈনফদন ।  

  ****ভর্ন্ত্রর্যলদ র্ফবানগয শুিািায  অর্ধাখা নৈ প্রাপ্ত প্রর্ৈনফদন । 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

চকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

চকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুেক 

(Performance Indicators) 

 
 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন 

সূেদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অচত উিভ 

(Very Good) 

উিভ 

(Good) 

 

েরচত ভান 

(Fair) 

 

েরচত ভাদনয 

চনদম্ন 

(Poor) 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] কা ির্ৈ, কভ ম 

র্যনফ  ও  চফায 

ভাদনান্নয়ন 

 

 

[২.৬] অর্বনমাগ প্রর্ৈকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
[২.৬.১] র্নর্দ মষ্ট ভনয়য ভানধ্য অর্বনমাগ 

র্নষ্পর্ত্তকৃৈ 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

[২.৭] র্আযএর শুরুয ২ ভা পূনফ ম ংর্িষ্ট 

কভিাযীয  র্আযএর ও ছুটি নগদায়নত্র জার্য কযা 

 

[২.৭.১] র্আযএর আনদ জার্যকৃৈ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৭.২] ছুটি নগদায়নত্র জার্যকৃৈ  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -  

[৩] আর্র্ মক 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৯ 

[৩.১] অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত কাম মক্রনভয উন্নয়ন 

[৩.১.১] র্ত্রেীয় বায় অর্ডট আর্ত্ত 

র্নষ্পর্ত্তয জন্য সুার্যকৃৈ 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.১.২] অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃৈ % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.২] স্থাফয/অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ 

ৈার্রকা প্রস্তুৈ কযা 

[৩.২.১] স্থাফয ম্পর্ত্তয  ৈার্রকা 

ারনাগাদকৃৈ 
ৈার্যখ ১ 

৩ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৮ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৫ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
৪ ভাি ম, ২০১৯ 

[৩.২.২] অস্থাফয ম্পর্ত্তয ৈার্রকা 

ারনাগাদকৃৈ 
ৈার্যখ ১ 

৩ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১১ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

১৮ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 

২৫ ক্ষপব্রুয়ার্য, 

২০১৯ 
৪ ভাি ম, ২০১৯ 

[৩.৩] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মসূর্ি ফাস্তফায়ন 
[৩.৩.১] ফার্ল মক উন্নয়ন কভ মসূর্ি 

ফাস্তফার্য়ৈ 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪] অব্যফহৃৈ/অনকনজা মানফান র্ফযভান 

নীর্ৈভারা অনুমায়ী র্নষ্পর্ত্তকযি 
[৩.৪.১] র্নষ্পর্ত্তকৃৈ ৈার্যখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

[৩.৫] ফনকয়া র্ফদুযৎ বিল পবিশ োধ কিো [৩.৫.১] র্ফদুযৎ বিল  পবিশ োবধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৬] শূন্য নদয র্ফযীনৈ র্ননয়াগ প্রদান [৩.৬.১] র্ননয়াগ প্রদানকৃৈ ংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

[৪] জাতীয় শুদ্ধাোয 

ক্ষকৌর ও ৈথ্য 

অর্ধকায ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযি 

৩ 

[৪.১] জাতীয় শুদ্ধাোয  কভ মর্যকল্পনা ও র্যফীেি 

কাঠানভা ফাস্তফায়ন **** 

[৪.১.১] দত্রভাচক  প্রচতদফদন দাচখরকৃত ংখ্যা ১         ৪ ৩ - - - 

[৪.১.২]  জাৈীয় শুদ্ধাোয  ক র্যকল্পনা 

ও র্যফীেি কাঠানভায় অন্তর্ভ মক্ৈ 

রেযভাত্রা ফাস্তফার্য়ৈ  

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৪.২] তথ্য ফাৈায়ন ারনাগাদকযি 

[৪.২.১]  কর অনরা ন ক্ষফা ৈথ্য 

ফাৈায়নন ংনমার্জৈ 
% 

০.৫ 

 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৪.২.২] ৈথ্য ফাৈায়ন  ারনাগাদকৃৈ % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৪.৩] দপ্তয/ংস্থায ২০১৭-১৮ অর্ ম ফছনযয ফার্ল মক 

প্রর্ৈনফদন  প্রিয়ন ও ওনয়ফা ক্ষট প্রকা 

[৪.৩.১] ফাচল িক  প্রচতদফদন ওদয়ফাইদট      

প্রকাচত 
ৈার্যখ ০.৫ 

১৮ অনটাফয, 

২০১৮ 

৩১ অনটাফয, 

২০১৮ 

১৫ ননবম্বয, 

২০১৮ 

২৯ ননবম্বয, 

২০১৮ 

৬ র্ডনম্বয, 

২০১৮ 
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  সংয োজনী-১ 

 

 

শব্দ সংযেপ 

 
ক্রমিক নং শব্দ সংযেপ মিিরণ 

১ মক.মি. মকল োমিটোর 

২ মি.মি.টন মিম য়ন মিমিক টন 

৩ বববসএফ বববিয়ন বিউববি বফট 

৪ এমএমবসএফবি বমবিয়ন বিউববি বফট পোর ডি 

৫ টিমিএফ মিম য়ন বিউববি মফট 

৬ বি.গ্রো. বিযিোগ্রোম 

৭ এিএনবজ বিক্যু ফো ি ন্যোচোরোি গ্যোস 

৮ বম.বি. বমবিয়ন বিটোর 

৯ িো.বি.বম. িোইন মকল োমিটোর 

১০ এমটিবপএ বমবিয়ন টন পোর এনোম 

১১ ডপযরোবোংিো বোংিোযেশ তৈি, গ্যোস ও খবনজ সম্পে িরযপোযরশন 

১২ আইওবস ইন্টোরন্যোশনোি ওযয়ি ডিোম্পোবন 

১৩ ডিবজবিবসএি ির্ ণফুিী গ্যোস বিবিববউশন ডিোম্পোবন বিবমযটি 

১৪ এমবজএমবসএি মধ্যপোড়ো গ্রোনোইট মোইবনং ডিোম্পোবন বিবমযটি 

১৫ ডজবজটিবিএসএি জোিোিোবোে গ্যোস রোন্সবমসন এুোন্ড বিবিববউশন বসযেম বিবমযটি 

১৬ বববসএমবসএি বড়পুক্যবরয়ো ডিোি মোইবনং ডিোম্পোবন বিবমযটি 

১৭ বপবজবসএি পবিমোঞ্চি গ্যোস ডিোম্পোবন বিবমযটি 

১৮ বজটিবসএি গ্যোস রোন্সবমশন ডিোম্পোবন বিবমযটি 

১৯ টিবজটিবিবসএি বৈৈোস গ্যোস রোন্সবমসন এন্ড বিবিববউশন ডিোম্পোবন বিবমযটি 

২০ এসবজএফএি বসযিট গ্যোস বফল্ডস বিবমযটি 

২১ বববজএফবসএি বোংিোযেশ গ্যোস বফল্ডস্ ডিোম্পোবন বিবমযটি 

২২ এসবজবসএি সুন্দরবন গ্যোস ডিোম্পোবন বিবমযটি 

২৩ বববজবিবসএি বোখরোবোে গ্যোস বিবিববউশনযিোম্পোবন বিবমযটি 

২৪ আরবপবজবসএি রূপোন্তবরৈ প্রোকৃবৈি গ্যোস ডিোম্পোবন বিবমযটি 

২৫ বোযপক্স বোংিোযেশ ডপযরোবিয়োম এক্সযলোযরশন এন্ড ডপ্রোিোিশন ডিোম্পোবন 

বিবমযটি 

২৬ KAFCO Karnaphuli Fertilizer Company 

২৭ CUFL Chittagong Urea Fertilizer Limited 

২৮ MoU Memorandum of Understanding 
 
      

 



 

সংযমোজনী ২: ক সম্পোদনসূচকসমূহ, ফোস্তফোয়নকোযী কোম যোরয়সমূহ এফং রযভো দ্ধরি এয রফফযণ  

ক্ররভক 

নং 

কাম যক্রভ কভ যসম্পাদন সূচকসমূহ বফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউবনট বযভা দ্ধবি এফং 

উাত্তসূত্র 

সাধাযণ 

ভন্তব্য 

১। ২বি বসসবভক জবয জবযকৃি গ্যোস নুসন্ধোযনয জন্য দদযয রফরবন্ন জোয়গোয় জরয কযো হয়। অআওরস ও ফোযক্স/দযরোফোংরো, সংরিষ্ট দকোম্পোরনয রযযোর্ য  

২। ৩বি বসসবভক জবয জবযকৃি গ্যোস নুসন্ধোযনয জন্য দদযয রফরবন্ন জোয়গোয় জরয কযো হয়। অআওরস ও ফোযক্স/দযরোফোংরো, সংরিষ্ট দকোম্পোরনয রযযোর্ য  

৩। জ্বারাবনয বফববন্ন উৎসসয 

নুসন্ধান 

 নুসন্ধানকৃি জ্বারাবনয উৎস দদযয রফরবন্ন স্থোযন রফরবন্ন উৎযসয জ্বোরোরনয  জন্য নুসন্ধোন কযো হয় 

[নুসন্ধান কূ খনন-৬টি (শ্রীকোআর আষ্ট-১, ভোদোযগঞ্জ-১, ফোিরচয়ো-১/জরকগঞ্জ-

১,  কোঞ্চন-১,  ব্লক এসএস  ৯ এ ১টি এফং ব্লক এসএস ১১ এ ১টি ] । 

অআওরস ও ফোযক্স/দযরোফোংরো, সংরিষ্ট দকোম্পোরনয রযযোর্ য  

৪। গ্যাস উৎাদন উৎাবদি গ্যাস  

(বফসদী)  

রফযদী দকোম্পোরন কর্তযক গ্যোস উৎোদন কযো হয়। 

 

অআওরস এফং দযরোফোংরো রএসরস রযদপ্তয, দযরোফোংরো   

 উৎাবদি গ্যাস (দদী) দদী দকোম্পোরন কর্তযক গ্যোস উৎোদন কযো হয়। 

 

ফোযক্স, রফরজএপরসএর, 

এসরজএপএর/দযরোফোংরো 

সংরিষ্ট দকোম্পোরন এফং 

দযরোফোংরোয এভঅআএস রযযোর্ য 

 

৫। গ্যাসসয উন্নয়ন কূ খনন এফং 

কূসয ওয়াকযওবায 

খননকৃি কূ কূ খনন এয ভোধ্যযভ গ্যোস উৎোদন কযো হয় [ উন্নয়ন কূ-৩টি (দফগভগঞ্জ-৪, 

শ্রীকোআর নর্ য-২/কসফো-২, ফোংগুযো-৭) এফং   কূসয ওয়াকযওবায-৪টি ( রিিোস-

৬, ৯, ১৩, ফোখযোফোদ-১ )];  

অআওরস এফং 

রফরজএপরসএর, এসরজএপএর, 

ফোযক্স/দযরোফোংরো 

রএসরস রযদপ্তয, দযরোফোংরো 

এফং ফোযক্স এয রযযোর্ য  

 

৬।  দসরাবরয়াভ দরািাক্টস্ এয 

উৎাদন (এনরজএর ব্যিীি) 
 উৎাবদি দসরাবরয়াভ 

দরািাক্টস (এনরজএর 

ব্যিীি) 

প্রযসস প্লোন্ট এয ভোধ্যযভ দসরাবরয়াভ দরািাক্টস উৎাদন কযা হয়। অআওরসসমূহ, এসরজএপএর, 

রফরজএপরসএর, ফোযক্স/দযরোফোংরো 

রএসরস রযদপ্তয, দযরোফোংরো 

এফং সংরিষ্ট দকোম্পোরনয রযযোর্ য 

 

৭।  এনবজএর উৎাদন  উৎাবদি এনবজএর ফ্রোকযনন প্লোন্ট এয ভোধ্যযভ এনবজএর হসি রধানিঃ এরববজ, দসরার ও 

বিসজর উৎাদন কযা হয়। 

অযররজরসএর/দযরোফোংরো দযরোফোংরোয এভঅআএস  রযযোর্ য  

৮। গ্যাস সঞ্চারন  াআরাআন 

সম্প্রসাযণ 

সম্প্রসাবযি গ্যাস সঞ্চারন  

াআরাআন 

গ্যোযসয কূ দর্যক গ্যোস সঞ্চোরন এয জন্য োআ রোআন রনভ যোণ কযো হয় 

(চট্টগ্রাভ-দপণী-ফাখযাফাদ ও ভসহখারী-অসনায়াযা এফং ধনুয়া-এসরঙ্গা ও 

ফঙ্গফন্ধু দসতুয বিভ াড় -নরকায় ১২০ বক.বভ. গ্যাস সঞ্চারন াআরাআন 

বনভ যাণ কাজ সম্পন্নকযণ) ।  

রজটিরসএর/দযরোফোংরো সংরিষ্ট দকোম্পোরনয রযযোর্ য  

৯। এরএনবজ অভদাবন অভদাবনকৃি এরএনবজ কোিোযযয  RasGas হযি অভদোনীিব্য এরএনরজ বোসভোন এরএনরজ 

র্োরভ যনোযর ভজুদ কযিঃ  যফিীযি রফরবন্ন স্থোযন সযফযোহ কযো হযফ 

অযররজরসএর/দযরোফোংরো সংরিষ্ট দকোম্পোরনয রযযোর্ য  

১০।  বফধ গ্যাস সংসমাগ 

বফবিন্নকযণ 

বফবিন্নকৃি সংসমাগ জ্বোরোরন রনযোত্তো রফধোযন রনরিিকযযণয পূফ যি হযরো ফোরণরজিক ও 

কোরযগযীবোযফ  জুিসআ জ্বোরোরন খোি। রসযেভ রস কভোযনোয জন্য দফঅআরন 

গ্যোস সংযমোগসমূহ রফরিন্ন কযো হয়। 

টিরজটিরিরসএর, রফরজরিরসএর, 

দকরজরিরসএর, ররজরসএর, 

দজরজটিরিএসএর, 

এসরজরসএর/দযরোফোংরো 

দযরোফোংরোয এভঅআএস  রযযোর্ য  

১১। বর-দআি/আবববসযুক্ত বভটায 

স্থান 

 বর-দআি বভটায দক্ষবোযফ জ্বোরোরনয  ব্যফহোয বৃরদ্ধযি রপ্র-দআি রভর্োয স্থোন কযো হয়। টিরজটিরিরসএর, রফরজরিরসএর, 

দকরজরিরসএর, ররজরসএর, 

দজরজটিরিএসএর, 

এসরজরসএর/দযরোফোংরো 

সংরিষ্ট দকোম্পোরনসমূযহয রযযোর্ য  

১২। কয়রা অহযণ অহবযি কয়রা কয়রো খরনয ভোধ্যযভ কয়রো অহরযি হয়। রফরসএভরসএর/দযরোফোংরো দযরোফোংরোয এভঅআএস  রযযোর্ য  

১৩। গ্রোনো গ্রোনো খরনয ভোধ্যযভ গ্রোনোআর্  উযত্তোররি হয়। এভরজএভরসএর/দযরোফোংরো সংরিষ্ট দকোম্পোরনয  রযযোর্ য  

১৪। ভানফ সম্পদ উন্নয়ন জনফর রববিি দযরোফোংরো এফং এয অওিোধীন দকোম্পোরনসমূযহযয ভোনফ সম্পদ উন্নয়যন 

দদীয় এফং বফযদরক প্ররক্ষণ দদয়ো হয় 

দযরোফোংরো দযরোফোংরোয অওিোধীন 

দকোম্পোরনসমূযহয ভোনফ সম্পদ  

রফবোগ 
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রবিষ্ঠাসনয নাভ সংবিষ্ট কাম যক্রভ কভ যসম্পাদন সূচক উক্ত রবিষ্ঠাসনয বনকট চাবহদা/রিযাা চাবহদা/রিযাায 

দমৌবক্তকিা 

রিযাা পূযণ না হসর সম্ভাব্য 

রবাফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ  জ্বারাবনয বফববন্ন উৎসসয নুসন্ধান  নুসন্ধানকৃি জ্বারাবনয উৎস প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী গ্যোস উৎোদন রফরিি হযফ 

প্রকল্প নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী 

রযকল্পনো করভন বফযদরক রফরনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী 

দদযয সরহি দমোগোযমোগ 

সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্ যননরিক সম্পক রফবোগ পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয 

 

সযকোযী অআন নুমোয়ী 

রযযফ রধদপ্তয, রযযফ ও ফন 

ভন্ত্রণোরয় 

প্রকযল্পয রযযফগি প্রবোফ রনরূণ সযকোযী অআন নুমোয়ী 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ ২বি বসসবভক জবয জবযকৃি প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী জরয কোম যক্রভ রফরিি হযফ 

রযকল্পনো করভন প্রকল্প নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্ যননরিক সম্পক রফবোগ বফযদরক রফরনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী 

দদযয সরহি দমোগোযমোগ 

সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্ য রফবোগ পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয সযকোযী অআন নুমোয়ী 

রযযফ রধদপ্তয, রযযফ ও ফন 

ভন্ত্রণোরয় 

প্রকযল্পয রযযফগি প্রবোফ রনরূণ সযকোযী অআন নুমোয়ী 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্প রফবোগ ৩বি বসসবভক জবয জবযকৃি প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী জরয কোম যক্রভ রফরিি হযফ 

রযকল্পনো করভন প্রকল্প নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্ যননরিক সম্পক রফবোগ বফযদরক রফরনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী 

দদযয সরহি দমোগোযমোগ 

সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্ য রফবোগ পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয সযকোযী অআন নুমোয়ী 

রযযফ রধদপ্তয, রযযফ ও ফন 

ভন্ত্রণোরয় 

প্রকযল্পয রযযফগি প্রবোফ রনরূণ সযকোযী অআন নুমোয়ী 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ গ্যাসসয কূ খনন খননকৃি কূ প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী গ্যোস উৎোদন রফরিি হযফ 

রযকল্পনো করভন প্রকল্প নুযভোদন  

র্ যননরিক সম্পক  রফবোগ বফযদরক রফরনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী 

দদযয সরহি দমোগোযমোগ 

সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্র্ রফবোগ পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয সযকোযী অআন নুমোয়ী 

রযযফ রধদপ্তয, রযযফ ও ফন 

ভন্ত্রণোরয় 

প্রকযল্পয রযযফগি প্রবোফ রনরূণ সযকোযী অআন নুমোয়ী 
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রবিষ্ঠাসনয নাভ সংবিষ্ট কাম যক্রভ কভ যসম্পাদন সূচক উক্ত রবিষ্ঠাসনয বনকট চাবহদা/রিযাা চাবহদা/রিযাায 

দমৌবক্তকিা 

রিযাা পূযণ না হসর সম্ভাব্য 

রবাফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ গ্যাস উৎাদন উৎোরদি গ্যোস (রফযদী) প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী গ্যোস উৎোদন হ্রোস োযফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ উৎোরদি গ্যোস(দদী) প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী গ্যোস উৎোদন হ্রোস োযফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ দসরাবরয়াভ দরািাক্টস্ এয 

উৎাদন (এনরজএর ব্যিীি) 
উৎাবদি দসরাবরয়াভ 

দরািাক্টস (এনরজএর ব্যিীি) 

প্রোসরনক নুযভোদন, বফযদরক রফরনযয়োগ সযকোযী অআন নুমোয়ী দসরাবরয়াভ দরািাক্টস্ এয 

উৎাদন হ্রাস াসফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ এনবজএর উৎাদন উৎাবদি এনবজএর প্রোসরনক নুযভোদন ও পোে সযকোযী অআন নুমোয়ী এনবজএর উৎাদন হ্রাস াসফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ গ্যাস সঞ্চারন  াআরাআন 

সম্প্রসাযণ 

সম্প্রসাবযি গ্যাস সঞ্চারন  

াআরাআন 

প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী গ্যোস সঞ্চোরন রফরিি হযফ 

রযকল্পনো করভন প্রকল্প নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্ যননরিক সম্পক রফবোগ বফযদরক রফরনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী 

দদযয সরহি দমোগোযমোগ 

সযকোযী অআন নুমোয়ী 

র্ য রফবোগ পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয সযকোযী অআন নুমোয়ী 

জন প্রোসন ভন্ত্রণোরয় ভূরভ গ্রহণ এফং চোরহদো সযকোযী অআন নুমোয়ী 

জোিীয় অয়কয ও যোজস্ব দফোি য প্রকল্প দ্রব্যোরদয বিোর্, ট্যোক্স এফং কনসোরযর্ন্ট 

এয অয়কয 

সযকোযী অআন নুমোয়ী 

রযযফ রধদপ্তয, রযযফ ও ফন 

ভন্ত্রণোরয় 

প্রকযল্পয রযযফগি প্রবোফ রনরূণ সযকোযী অআন নুমোয়ী 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ এরএনরজ অভদোরন অভদোরনকৃি এরএনরজ প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী জ্বোরোরন ঘোর্রি সৃরে হযফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ বফধ গ্যাস সংসমাগ বফবিন্নকযণ 

 

বফবিন্নকৃি সংসমাগ 

 

 

রনযোত্তো রনরিিকযণ 

সযকোযী অআন নুমোয়ী রসযেভ রস হ্রোস োযফ নো 

ফোংরোযদ পুরর 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ বর-দআি /আবববসযুক্ত বভটায 

স্থান 

বভটায স্থান প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী রসযেভ রস হ্রোস োযফ নো 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ কয়রা অহযণ  অহবযি কয়রা প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী কয়রো উযত্তোরন হ্রোস োযফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ গ্রোনো র্ গ্রোনো র্ প্রকল্প নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী গ্রোনো র্ উৎোদন হ্রোস োযফ 

জ্বোরোরন ও খরনজ সম্পদ রফবোগ ভোনফ সম্পদ উন্নয়ন জনফর প্ররক্ষণ প্রোসরনক নুযভোদন সযকোযী অআন নুমোয়ী জনফর প্রররক্ষি হযফ নো 


