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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

স আগামীর পথ যাায় উয়েনর মহাসড়েক এখন বাংলােদশ। দেশর আথ -সামািজক উয়েন বতমান সরকােরর আমেল এক নব িদগের
উোচন হেয়েছ। দেশর আথ -সামািজক অবার উিতর সােথ সােথ ালািনর চািহদা ত ি পাে। উয়েনর ধারা অাহত রাখার লে
অপিরহায  ালািন িহেসেব পিরেবশ বাব ািতক ােসর সরবরাহ ি করেত সরকার অত িতিতব। বতমান সরকােরর
েগাপেযাগী িসাের ফেল দেশর অথ নীিতর অতম চািলকা শি ালািন খােত উেখেযা সাফ অিজত হেয়েছ। সািতক সমেয়
পোবাংলার আওতায় ৭ অসান প খনন, ১০ উয়ন ও ওয়াকওভার প খনন এবং ১ ওয়াকওভার িরগ য় করা হেয়েছ। এছাড়া
৫৪৩৫ লাইন িক.িম. িমািক এবং ২২৪৫ বগ  িক.িম. িমািক জিরপ স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সরকােরর িবিভ বাবখী পিরকনা হণ ও কম কাের ফেল দেশর মবধ মান অথ ৈনিতক ি ও জীবন যাার মান উয়েনর সােথ
ালািনর চািহদা ত ি পাে। িবমান চািহদার লনায় সরবরােহর ঘাটিত রেয়েছ। চািহদা ও জাতীয় িেডর চােপর সােথ সময় রেখ
িবিভ িফের াস উৎপাদন অাহত রাখা, হীত কের যথাযথ বাবায়েন দীঘ িতা পিরহার ব ক াস উৎপাদন ি ও নন
াসে আিবার এবং িবাপী COVID-19 মহামারীর কারেণ িবমান পিরিিতেত িনরবি ালািন সরবরাহ িনিত করা এই
েত াস সেরর জ বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, ২০১৮ এ বিণ ত ল ও পিরকনা, টকসই উয়ন অিভ (SDG), ৭ম/৮ম পবািষ ক পিরকনা,
মণালয় কক হীত নীিতমালা/দিলল, সরকােরর অা কৗশলপ এবং সরকার ঘািষত পক-২০২১ এর আেলােক দশজ াথিমক
ালািন তথা াস ও কয়লার অসান, উয়ন ও উৎপাদন এবং তরলীত ািতক াস (এলএনিজ) আমদািনর লে পোবাংলা হেত
িবিভ পিরকনা হণ এবং তা বাবায়ন করা হে। আগামী কেয়ক বছর দশীয় াস উৎপাদেনর বতমান হার বজায় রাখার জ নন
নন অসান প খনন, উয়ন প খনন ও েপর ওয়াকওভার করার কায ম হণ করা হেয়েছ। অিদেক, ােসর ঘাটিত রেণর
লে আমদািনত তরলীত ািতক াস (এলএনিজ) মেহশখালীেত অবিত ২(ই) ভাসমান এলএনিজ টািম নাল (FSRU) হেত
জাতীয় ীেড সরবরাহ করা  হেয়েছ। মাতারবাড়ীেত আরও এক লিভিক এলএনিজ টািম নাল স হেব বেল আশা করা যায়। াস
সালন ও িবতরণ বা অেটােমশেনর আওতায় আনার লে আজািতক পরামশ ক িনেয়ােগর িয়া বতমােন চলমান আেছ। এছাড়া,
বড়িরয়া কয়লা খিনর সাল পােট র উর ও দিণ অংশ হেত উু পিতেত কয়লা উোলেনর জ িফিজিবিল ািড ক
ণয়েনর কায ািদ িয়াধীন আেছ। া িফিজিবিল ািড িরেপােট র িভিেত উু পিতেত কয়লা উোলেনর লে উয়ন
পিরকনা  হণ  করা  হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

-তািক জিরপ ৯০ লাইন িক.িম. ও িমািক জিরপ ৫০০ লাইন িক.িম.;
অসান প খনন ১ (জিকগ-১ ); উয়ন প খনন ১ (িসেলট-৯) এবং েপর ওয়াকওভার/ িরেমিডয়াল ওয়াক ৩
(িততাস- ১৩, িততাস-২৪ ও শাহবাজর-৩);
মাট াস উৎপাদন ৮২৩.৮২ িবিসএফ; পোিলয়াম াডাস উৎপাদন ৫৫০ িমিলয়ন িলটার;
ধয়া-এেলা ও বব সর পিমপাড়-নলকা ৩০"x ৬৭ িক.িম. দীঘ  াস সালন পাইপলাইন কের ১৫ িক.িম.
পাইপলাইন এবং ৮৫ িক.িম. িবতরণ পাইপলাইন িনম াণ সকরণ; ৬ ওেয়লেহড কেসর াপন ও ৪ াস শন িনম াণ;
এলএনিজ আমদািন ৪.৪২৭ িমিলয়ন টন; কয়লা উৎপাদন লমাা ০.৩৫ িমিলয়ন মিক টন এবং কন িশলা িবপণন লমাা
৬.০০ ল মিক টন।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন

এবং

িসিনয়র  সিচব,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  মণালয়-এর  মে
২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

াথিমক ালািনর িনরাপদ উৎপাদন ও সরবরাহ িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ািতক াস ও কয়লা অসান, উোলন, আহরণ, িবতরণ ও ু বাপনার মােম দেশর সকল অল
এবং আথ -সামািজক েপর অ  সকলেক ালািন সরবরাহ িনিতকরণ ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ালািনর উৎপাদন ও আহরণ িকরণ ;
২. ালািনর সায়ী বহার িনিতকরণ এবং অপচয় রােধ দ বাপনা গেড় তালা ;
৩. ালািন ও খিনজ সেদর সােভ , অসান ও িবপণন কায ম জারদারকরণ ;
৪. ালািনর সালন বা শিশালীকরণ;
৫. বসরকাির িবিনেয়াগ িবকােশ পদেপ হণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. খনন ও খিনজ অসান কায েমর মােম তল, াস এবং খিনজ সদ এর উপিিত, িরজােভ র িহসাব এবং খিনজ
সদ আহরেণর উেে উপ আহরণ ও খনন পিত পিরচালনা ;
২. তল, াস এবং খিনজ সদ উৎপাদন ও িবয় এবং িবিভ সময় সরকার কক দ দািয় এবং কত সাদন ;
৩. আিবত কয়লা ের উয়ন ও তার সেব া বহাের ক হণ, পিরচালনা ও িনব াহকরণ ;
৪. অনবায়নেযা ালািন দতা িকে পদেপ হণ ;
৫. তল, াস ও খিনজ িবষেয় এবং ািতক ােসর িবক বহােরর গেবষণা পিরচালনা ;
৬. বিধ ত ালািন চািহদা রণকে তরলীত ািতক াস (এলএনিজ) আমদািনকরণ এবং
৭. তল, াস এবং খিনজ সদ আিবার এবং উয়েনর উেে পিরকনা ণয়ন ও সাদন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

মাথািপ অনবায়নেযা
ালািন বহার

মাথািপ াস
বহার

সম িক.
া. তল

১৭৫.২৯ ১৭৩.২৬ ১৬৪.২৭ ১৫৩.২৭ ১৪৪.২১

১) ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ ২) অথ  িবভাগ ৩)
পিরকনা কিমশন ৪) অথ ৈনিতক সক িবভাগ ৫)
জাতীয় রাজ বাড  ৬) পিরেবশ ও বন মণালয় ৭)
বাংলােদশ াংক

(১) পোবাংলার আওতাধীন কাািন
সেহর িরেপাট  (২) িপএসিস পিরদর,
পোবাংলা (৩) অপােরশন এবং মাই
পিরদর, পোবাংলা

মাথািপ অনবায়নেযা
ালািন বহার

মাথািপ কয়লা
বহার

সম িক.
া. তল

৩.৩৪ ৩.৩০ ১.৪২ ৩.০২ ২.৯৯

১) ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ ২) অথ  িবভাগ ৩)
পিরকনা কিমশন ৪) অথ ৈনিতক সক িবভাগ ৫)
জাতীয় রাজ বাড  ৬) পিরেবশ ও বন মণালয় ৭)
বাংলােদশ াংক

(১) পোবাংলার আওতাধীন কাািন
সেহর িরেপাট  (২) িপএসিস পিরদর,
পোবাংলা (৩) অপােরশন এবং মাই
পিরদর, পোবাংলা

মাথািপ অনবায়নেযা
ালািন বহার

মাথািপ
পোিলয়াম
াডা এর
বহার

সম িক.
া. তল

৩.৪৪ ৩.১২ ২.৬৭ ২.০৯ ১.৭২

১) ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ ২) অথ  িবভাগ ৩)
পিরকনা কিমশন ৪) অথ ৈনিতক সক িবভাগ ৫)
জাতীয় রাজ বাড  ৬) পিরেবশ ও বন মণালয় ৭)
বাংলােদশ াংক

(১) পোবাংলার আওতাধীন কাািন
সেহর িরেপাট  (২) িপএসিস পিরদর,
পোবাংলা (৩) অপােরশন এবং মাই
পিরদর, পোবাংলা

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ালািনর
উৎপাদন ও
আহরণ িকরণ
;

৩০

[১.১] াস উৎপাদন

[১.১.১]
উৎপািদত াস
(িবেদশী)

সমি িবএসএফ ৭ ৫৮৯.০৯ ৫৫৯.২৬৫ ৫০৫.৮২ ৪৫৪ ৪০৪ ৩৫৩ ৩০৩ ৪১৮ ৩৬৭

[১.১.২]
উৎপািদত াস
(দশী)

সমি িবএসএফ ৬ ৩৭৬.২১ ৩২৫.৪২ ৩১৮ ২৮৬ ২৫৫ ২২৩ ১৯০ ৩১০ ২৯৫

[১.২] এলএনিজ
আমদািন

[১.২.১]
আমদািনত
এলএনিজ

সমি
িমিলয়ন
টন

৫ ২.৫৩ ৪.১৬৩৪ ৪.৪২৭ ৩.৯৮৪৩ ৩.৫৪১৬ ৩.০৯ ২.৬৫৬২ ৫.১৬৯ ৫.৫৩৮

[১.৩] পোিলয়াম
াডা এর উৎপাদন

[১.৩.১]
উৎপািদত
পোিলয়াম
াডাস

সমি
িমিলয়ন
টন

৪ ৬৯৫ ৬৩৫ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৪৩৫ ৩৬১

[১.৪] উয়ন প খনন
ও েপর ওয়াকওভার/
িরেমিডয়াল ওয়াক

[১.৪.১] খননত
প

সমি সংা ৪ ৫ ৩ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৫ ৩

[১.৫] কয়লা আহরণ ও
মদ

[১.৫.১] আহিরত
কয়লা

সমি
িমিলয়ন
মিক
টন

৪ ০.৮০২ ০.৮০৪৪ ০.৩৫ ০.৩১ ০.২৮ ০.২৪ ০.২১ ০.৭৫ ০.৭৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] ালািনর
সায়ী বহার
িনিতকরণ
এবং অপচয়
রােধ দ
বাপনা গেড়
তালা ;

১৫

[২.১] মানব সদ
উয়ন

[২.১.১] জনবল
িশিত

সমি সংা ৬ ১১৪২১ ৮০৪৪ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৫১৩৫ ৫৪৩০

[২.২] িসেম লস
াসকে অৈবধ াস
সংেযাগ িবিকরণ

[২.২.১]
িবিত
সংেযাগ

সমি সংা ৫ ১৪০৯৫ ১৪৫৯৭ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৪৪৬২ ৪২৬৫

[২.৩] ি-পইড
/ইিভিস িমটার
াপন

[২.৩.১] িমটার
াপন

সমি সংা ৪ ১১৬২৯৫ ৫২৮৭৮ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ৬০০৪৪ ৭০০৪০

[৩] ালািন ও
খিনজ সেদর
সােভ , অসান
ও িবপণন
কায ম
জারদারকরণ ;

১২

[৩.১] ালািনর িবিভ
উৎেসর অসান

[৩.১.১]
অসানত
ালািনর উৎস

সমি সংা ৪ ৩ ১ ১ ১ ১ ৩ ৩

[৩.২] ২িড িসসিমক
জিরপ

[৩.২.১]
জিরপত

সমি লা িক.িম. ৪ ১৪০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১০০০ ১২০০

[৩.৩] -তািক জিরপ
[৩.৩.১]
জিরপত

সমি লা িক.িম. ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯৫

[৩.৪] কন িশলা
িবপণন

[৩.৪.১]
িবপণনত কন
িশলা

সমি
ল
মিক
টন

২ ৭.৩৪ ৮.৬৪ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৬.০ ৬.০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] ালািনর
সালন বা
শিশালীকরণ;

১১

[৪.১] াস সালন ও
িবতরণ পাইপলাইন
সসারণ

[৪.১.১] াস
সালন
পাইপলাইন

সমি িক.িম. ৩ ২২২ ৬২ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১০০ ১০০

[৪.১.২] াস
িবতরণ
পাইপলাইন

সমি িক.িম. ৩ ৮৫ ৭৬ ৬৮ ৫৯ ৫১ ৭৭ ৮৭

[৪.২] ওেয়ল হড
কেসর াপন ও াস
শন িনম াণ

[৪.২.১] ািপত
ওেয়ল হড
কেসর

সমি সংা ৩ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ১৩

[৪.২.২] িনিম ত
াস শন

সমি সংা ২ ২ ৪ ৪ ৩ ২ ২ ৩ ১০

[৫] বসরকাির
িবিনেয়াগ
িবকােশ পদেপ
হণ।

৭

[৫.১] বজা/এসইেজড
িশােল াস
সংেযােগর আেবদন
িনিেত সময়সীমা

[৫.১.১] আেদশ
জারী

সমি িদন ২ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ২৫ ২০

[৫.২] ওএসএস এর
মােম সবা দান

[৫.২.১] আেদশ
জারী

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২০ ৩১.০১.২১ ২৮.০২.২১ ৩১.০৩.২১ ৩০.০৪.২১

[৫.৩] [বাবায়ন ও
পিরবীণ

[৫.৩.১] দ
সবা সেক
মতামত
সংেহর পিত
ও সংা

সমি সংা ১.৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৫.৪] ওএসএস
সিকত ত চার ও
সবা াথ কক ত
জানার েযাগ

[৫.৪.১] পিত
ও সংা

সমি সংা ১.৫ ৪ ৩ ২ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িক.িম. িকেলািমটার

২ িম.ম.টন িমিলয়ন মিক টন

৩ িবিসএফ িবিলয়ন িকউিবক িফট

৪ এমএমিসএফিড িমিলয়ন িকউিবক িফট পার ড

৫ িসএফ িিলয়ন িকউিবক িফট

৬ িক.া. িকেলাাম

৭ আরএলএনিজ ির-ািসফাইড এলএনিজ

৮ িম.িল. িমিলয়ন িলটার

৯ লা.িক.িম. লাইন িকেলািমটার

১০ এম িমিলয়ন টন

১১ পোবাংলা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন

১২ আইওিস ইারাশনাল ওেয়ল কাািন

১৩ এলএনিজ িলইফাইড াচারাল াস

১৪ কিজিডিসএল কণ লী াস িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

১৫ এমিজএমিসএল মপাড়া ানাইট মাইিনং কাািন িলিমেটড

১৬ জিজিডএসএল জালালাবাদ াস ািমসন এা িডিিবউশন িসেম িলিমেটড

১৭ িবিসএমিসএল বড়িরয়া কাল মাইিনং কাািন িলিমেটড

১৮ িপিজিসএল পিমাল াস কাািন িলিমেটড

১৯ িজিসএল াস ািমশন কাািন িলিমেটড

২০ িজিডিসএল িততাস াস ািমসন এ িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

২১ এসিজএফএল িসেলট াস িফস িলিমেটড

২২ িবিজএফিসএল বাংলােদশ াস িফ কাািন িলিমেটড

২৩ এসিজিসএল রবন াস কাািন িলিমেটড

২৪ িবিজিডিসএল বাখরাবাদ াস িডিিবউশনেকাািন িলিমেটড

২৫ আরিপিজিসএল পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড

২৬ বােপ বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন কাািন িলিমেটড

২৭ FSRU Floating Storage Re gasification Unit

২৮ SDG Sustainable Development Goal (টকসই উয়ন অভী)

২৯ COVID-19 Corona Virus Disease-2019

৩০ ওএসএস ওয়ান প সািভ স

৩১ বজা (BEZA)
বাংলােদশ অথ ৈনিতক অল কপ (Bangladesh Economic Zones
Authority)

৩২ এসইেজড িবেশষ অথ ৈনিতক অল



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, আগ ১০, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক
উপা


[১.১] াস উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত াস
(িবেদশী)

িবেদশী কাািন কক ৫০৫.৮২ িবিসএফ াস উৎপাদন করা আইওিস এবং িপএসিস পিরদর, পোবাংলা সংি িরেপাট 

[১.১.২] উৎপািদত াস
(দশী)

পোবাংলার আওতাধীন দশীয় কাািন কক ৩১৮ িবিসএফ াস
উৎপাদন করা

বােপ, িবিজএফিসএল, এসিজএফএল/পোবাংলা
সংি কাািন এবং
পোবাংলার এমআইএস িরেপাট 

[১.২] এলএনিজ আমদািন
[১.২.১] আমদািনত
এলএনিজ

Qatar Ras Laffan LNG Company Limited
এবং Oman Trading International হেত ৪.৪২৭
িমিলয়ন টন আমদানীত এলএনিজ ভাসমান এলএনিজ টািম নােল
মদ করতঃ পরবতেত িবিভ ােন সরবরাহ করা হেব।

আরিপিজিসএল/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[১.৩] পোিলয়াম াডা
এর উৎপাদন

[১.৩.১] উৎপািদত
পোিলয়াম াডাস

েসস া এর মােম দশী ও িবেদশী কাািন কক ৫৫০ িমিলয়ন
িলটার পোিলয়াম াডাস উৎপাদন করা

আইওিসসহ, এসিজএফএল, িবিজএফিসএল,
বােপ/পোবাংলা

িপএসিস পিরদর, পোবাংলা
এবং সংি কাািনর িরেপাট 

[১.৪] উয়ন প খনন ও েপর
ওয়াকওভার/ িরেমিডয়াল ওয়াক

[১.৪.১] খননত প
প খনন এর মােম াস উৎপাদন করা, উয়ন প খনন ১
(িসেলট-৯) এবং েপর ওয়াকওভার/ িরেমিডয়াল ওয়াক ৩ (িততাস-
১৩, ২৪) ও শাহবাজর-৩

আইওিস এবং িবিজএফিসএল, এসিজএফএল,
বােপ/পোবাংলা

িপএসিস পিরদর, পোবাংলা
এবং বােপ এর িরেপাট 

[১.৫] কয়লা আহরণ ও মদ [১.৫.১] আহিরত কয়লা কয়লা খিনর মােম ০.৩৫ িম.ম. টন কয়লা আহরণ করা িবিসএমিসএল/পোবাংলা পোবাংলার এমআইএস িরেপাট 

[২.১] মানব সদ উয়ন [২.১.১] জনবল িশিত
পোবাংলা এবং এর আওতাধীন কাািনসেহের মানব সদ
উয়েন ৫০০০ জন কম কতা ও কম চারীেক দশীয় এবং বেদিশক
িশণ দয়া

পোবাংলা ও সংি কাািনর মানব সদ উয়ন
িবভাগ

পোবাংলার আওতাধীন
কাািনসেহর মানব সদ
িবভােগর িতেবদন

[২.২] িসেম লস াসকে
অৈবধ াস সংেযাগ
িবিকরণ

[২.২.১] িবিত
সংেযাগ

ালািন িনরাপা িবধােন িনিতকরেণর ব শত হেলা বািণিজক ও
কািরগরীভােব তসই ালািন খাত। িসেম লস কমােনার জ
১০০০০  বআইিন াস সংেযাগ িবি করা

িজিডিসএল, িবিজিডিসএল, কিজিডিসএল,
িপিজিসএল, জিজিডএসএল,
এসিজিসএল/পোবাংলা

সংি কাািনসেহর িরেপাট 

[২.৩] ি-পইড /ইিভিস
িমটার াপন

[২.৩.১] িমটার াপন
দভােব ালািনর বহার িেত ৪০,০০০ ি-পইড িমটার াপন
করা

িজিডিসএল, িবিজিডিসএল, কিজিডিসএল,
িপিজিসএল,জিজিডএসএল, এসিজিসএল/পোবাংলা

সংি কাািনসেহর িরেপাট 

[৩.১] ালািনর িবিভ উৎেসর
অসান

[৩.১.১] অসানত
ালািনর উৎস

দেশর িবিভ ােন িবিভ উৎেসর ালািনর জ অসান করা
[অসান প খনন-১ (জিকগ-১)]

বােপ/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[৩.২] ২িড িসসিমক জিরপ [৩.২.১] জিরপত
ক ১০ এবং ক ১৫ ও ক ২২ এ সব েমাট ৫০০ লাইন িক.িম.
িমািক জিরপ স করা

আইওিস ও বােপ/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[৩.৩] -তািক জিরপ [৩.৩.১] জিরপত
বারবন এলাকার বারবন গঠেন সব েমাট ৯০ লাইন িক.িম.
তািক জিরপ স করা

আইওিস ও বােপ/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা দ মাণক
উপা


[৩.৪] কন িশলা িবপণন
[৩.৪.১] িবপণনত কন
িশলা

মপাড়া খিন হেত উোিলত ৬ ল মিক টন কন িশলা িবপণন
করা

এমিজএমিসএল/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[৪.১] াস সালন ও িবতরণ
পাইপলাইন সসারণ

[৪.১.১] াস সালন
পাইপলাইন

ধয়া-এেলা ও বব সর পিমপাড়-নলকা এলাকায় ৩০"x ৬৭
িক.িম. দীঘ  াস সালন পাইপলাইন কের ১৫ িক.িম. পাইপলাইন
িনম াণ

িজিসএল/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[৪.১.২] াস িবতরণ
পাইপলাইন

পোবাংলার আওতাধীন সংি িবতরণ কাািনসেহর আওতাধীন
এলাকায় ৮৫ িক.িম. (িজিডিসএল- ৫০িক.িম., কিজিডিসএল- ১৫
িক.িম., জিজিডএসএল- ১০ িক.িম. ও িপিজিসএল- ১০ িক.িম.)
িবতরণ পাইপলাইন িনম াণ সকরণ

িজিসএল/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[৪.২] ওেয়ল হড কেসর
াপন ও াস শন িনম াণ

[৪.২.১] ািপত ওেয়ল
হড কেসর

িবিজএফিসএল কক ৬ ওেয়লেহড কেসর াপন িবিজএফিসএল/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[৪.২.২] িনিম ত াস
শন

িজিসএল কক ৪ াস শন িনম াণ িজিসএল/পোবাংলা সংি কাািনর িরেপাট 

[৫.১] বজা/এসইেজড
িশােল াস সংেযােগর
আেবদন িনিেত সময়সীমা

[৫.১.১] আেদশ জারী
৩০ িদেনর মে বজা/এসইেজড িশােল াহক কক আেবদনত
াস সংেযাগ িনির িনিম আেদশ জাির করা

িজিডিসএল, িবিজিডিসএল, কিজিডিসএল,
িপিজিসএল, জিজিডএসএল,
এসিজিসএল/পোবাংলা

সংি কাািনসেহর িরেপাট 

[৫.২] ওএসএস এর মােম
সবা দান

[৫.২.১] আেদশ জারী
৩১-১২-২০২০ এর মে ওএসএস এর মােম সবা দান সংা
আেদশ জারী করা

িজিডিসএল, িবিজিডিসএল, কিজিডিসএল,
িপিজিসএল, জিজিডএসএল,
এসিজিসএল/পোবাংলা

সংি কাািনসেহর িরেপাট 

[৫.৩] [বাবায়ন ও পিরবীণ
[৫.৩.১] দ সবা
সেক মতামত সংেহর
পিত ও সংা

দ সবা সেক ৪ পিতেত মতামত সংহ করা
িজিডিসএল, িবিজিডিসএল, কিজিডিসএল,
িপিজিসএল, জিজিডএসএল,
এসিজিসএল/পোবাংলা

সংি কাািনসেহর িরেপাট 

[৫.৪] ওএসএস সিকত ত
চার ও সবা াথ কক ত
জানার েযাগ

[৫.৪.১] পিত ও সংা সবা াথেক ৪ পিতেত ত জানার েযাগ তির কের দয়া
িজিডিসএল, িবিজিডিসএল, কিজিডিসএল,
িপিজিসএল, জিজিডএসএল,
এসিজিসএল/পোবাংলা

সংি কাািনসেহর িরেপাট 
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও
খিনজ সদ মণালয়

জিরপত শাসিনক অেমাদন সরকাির িবিধ/পিরপ/আইন অযায়ী জিরপ কায ম িবিত হেব

দর / সংা পিরেবশ অিধদর আহিরত কয়লা কের পিরেবশগত ভাব িনপণ সরকাির িবিধ/পিরপ/আইন অযায়ী কয়লা আহরন িবিত হেব

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় াস সালন পাইপলাইন িম অিধহণ, অিধযাচন এবং চািহদা সরকাির িবিধ/পিরপ/আইন অযায়ী াস সালন িবিত হেব

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় আমদািনত এলএনিজ ফাের অেমাদন এবং ছাড় সরকাির িবিধ/পিরপ/আইন অযায়ী এলএনিজ আমদািন িবিত হেব

মণালয় / িবভাগ পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় খননত প ক অেমাদন সরকাির িবিধ/পিরপ/আইন অযায়ী াস উৎপাদন াস পােব
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